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Voorwoord
In opdracht van het Ministerie van de Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het 
Rijksvastgoedbedrijf, is een negen daagse verkennend kleuronderzoek aan het interiein van het 
Tweede Kamer complex, het voormahg Departement van Justitie, gebouwdeel J, gelegen aan het 
Plein 2A te 's-Gravenhage uitgevoerd. Aanvidlend is gekeken naar een reeks zwart-wit foto's uit 
1883 om een beter beeld te krmnen vormen van de historische afwerkingen van het interieur. Dit 
onderzoek is een verdieping van het demarcatieonderzoek van De Fabryck- Bureau voor 
Gebouwhistorisch Onderzoek (11 februari 2013) en de bouwhistorische opname van het Bureau 
Vlaardingerbroek (31 december 2018). Mijn dank gaat uit naar 
architectuurhistoricus bij Van Hoogevest Architecten te Amersfoort, voor het leveren van haar 
voorstel ten behoeve van het kleruonderzoek (april 2020) en het persoonhjk toehchten van de

, beiden
werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, willen bedanken voor 
hun vriendehjke medewerking aan dit onderzoek.

10.2.eWob

locaties (25 augustus 2020). Tevens zou ik 10.2.6 Wob

Identificatie:
Tweede Kamer complex, het voormaHg Departement van Justitie, gebouwdeel J 
Plein 2A
2511 CR 's-Gravenhage 
rijksmonmnentennmnmer: 17881

Gegevens opdrachtgever:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf
10.2.6 Wob
postbus 20952
2500 EZ 's-Gravenhage

Gegevens auteur: 
drs. Judith Bohan
kunsthistoricus, kleuronderzoeker en restaruator van historische afwerkingen en papierbehang
10.2.6 Wob

tel.: 10.2.6 Wob
email: 10.2.6 Wob@gmail.com

Data op locatie kleuronderzoek: 
24 augustus t/m 3 September 2020

Datum rapportage: 
19 oktober 2020

Niets uitdeze rapportage mag warden vermenigvuldigd en/of openhaar warden gemaakt door middel van druk,foto kopie, microfilm of 
op wijze dan oak, zander voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
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Samenvatting

fase geschatte omschrijving bouwgeschiedenis Departement van Justitie, gebouwdeel J , Tweede Kanier 
datering NCS kletircodes

[ 1876-1883 bouw naar ontwerp van Cornelis Hendrik Peters (1847-1932)
bestektekeningen & hestek "In hetphistenverk dergangen, portaJeii, vestihuk en trappeu luoeteii in 
de specie diinne voeglijnen warden getrokken en deze later in kleur warden a fgezet f... ]” 
reeks zzvart-xvit fata's & nrtikel van Peters in het Banzaknndig TiJdschrifP. "[...] geschilderd met in 
blaki^erband getrakken raadbruine vaeglijnen, de zaldering bestaat iiit ntaer- en kinderbalken met 
gepleisterde velden zvaarin ap een lichten grand een brninraad ZJlnk-amnment is geschilderd." 
licht okergeel gepleistei de wand in blokvei band & bruinrood schipwoegioei k, gangen J.01.1.09 & J.02.1.07 
NCS S 1515-Y20R & NCS S 4050-Y80R

1877

1883

a bruinrood, okergeel, paarsbruin & groen nntuwstaien basement pilaar, gai\g J.01.1.07 
NCS S 3020-Y20R, NCS S 3020-Y20R, NCS S 3020-Y20R & NCS S 3020-Y20R

rood, bruinrood & gouden bies smeedijzeren trapbalustei, gang J.01.1.07 
NCS S 3020-Y20R, NCS S 3020-Y20R & NCS S 3020-Y20R

paarsbruin rood natiiurstaiai pilasta gang & kozijn, doorgang, Irappenluiis J.02.1.07 & J.02.1.16 
NCS S 3020-Y20R & NCS S 3020-Y20R

bruinrood, paarsbruin, okergeel, grijsgroen & donker groen zoand, ronde trappenliuis J.03.1.26 
NCS S 3020-Y20R, NCS S 3020-Y20R, NCS S 3020-Y20R, NCS S 3020-Y20R & NCS S 3020-Y20R

zwart smeedijzeren trapbalustei & transparante vernis/lak hoiiten bapleuning, spiltrap J.03.1.26

11 1884-1935 aanleg centrale verwarming d.m.v. warm water radiatoren

bruinrood, paarsbruin, okergeel, bronsgroen & donker groen uwid, ronde trappenhuis J.03.1.26 
NCS S 3020-Y20R, NCS S 3020-Y20R, NCS S 3020-Y20R, NCS S 3020-Y20R & NCS S 3020-Y20R

donker paarsbruin natuiirsteneu console, hordes, bibUotlieek trappenhuis J.03.1.1

[11 1936-1960 aanleg telefoon en elektra: afbraak originele tegellambriseringen & geschilderde imitatie
natuursteenblokken met voegwerk in gangen op 1* en 2« verdieping (behoud eiken lambrisering) 
telefooncentrale

1956 kantine en 12 werkplekken op de derde verdieping (1956),
1958-1959 toiletten op alle verdiepingen 

1960 personenlift

gebroken wit interieiu

1951

grijs, interieur
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fase geschatte omschrijving bouwgeschiedenis Departemeiit van Justitie, gebouwdeel J, Tweede Kanier 
datering NCS kleurcodes

IV 1961-1988 schildersbeurt: overschildering van originele decoratieve afwerkingen 
overschildering van schoon metselwerk, natuursteen & pleisterwerk

wit interietar

1974

grijs, intOTieur

V 1988-1996 renovatie onder leiding van Pi B. de Bruijn: nieuw entree, toiletgroepen & loopbruggen, 
ingrepen t.b.v. brandveiligheid & beveiliging en een modern uiterlijk

wit, inteiiem*

geel, pleisterwOTk en houten deuren

blauw, gewelvaiplafonds
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Toegepaste onderzoeksmethoden
Met behulp van kleiironderzoek is het mogelijk om historische kleursteUingen te achterhalen.i Bij 
dit onderzoek wordt er specifiek gekeken naar de verflagen op de verschillende interieiir- 
onderdelen. Hierdoor kan er een beter beeld worden verkregen van de bouwgeschiedenis van het 
interieur van het voormahg Departement van Justitie, gebouwdeel J van het huidige Tweede Kamer 
complex. Het onderzoek is beperkt tot de drie trappenhuizen en de aangrenzende gangen gelegen 
op de parterre en de drie verdiepingen. Op de derde verdieping heeft door vochtproblemen tot 
afbladderende verflagen geleid, waardoor het vrijleggen hier vrij gemakkehjk afging. Bovendien 
zijn deze ruimtes minder intensief gebruikt dan de meer representatieve benedenverdiepingen. In 
samenspraak met 10.2.6 Wob is het kleuronderzoek op de volgende locaties uitgevoerd:
eerste verdieping:

1. gepleisterde wand & tegellambrisering, gang, J.01.1.09;
2. natuurstenen schacht & basement, pilaar, gang J.01.1.07;
3. smeedijzeren trapbaluster, gang J.01.1.07;

tweede verdieping:
4. gepleisterde wand & natuurstenen pilaster, gang, J.02.1.07;
5. natuurstenen rondboog kozijnen, doorgang naar ronde trappenhuis J.02.1.16;

derde verdieping:
6. natuurstenen gewelvenplafond & wand, ronde trappenhuis J.03.1.26;
7. houten trapleuning & smeedijzeren spiltrap, ronde trappenhuis J.03.1.26;
8. natuurstenen schacht & basement, pilaster, vestibule trappenhuis J.03.1.30;
9. smeedijzeren trapbaluster, vestibule trappenhuis J.03.1.30
10. natuurstenen kapiteel & schacht, zuil, vestibule trappenhuis J.03.1.30;
11. gepleisterde rondboog & wand, vestibule trappenhuis J.03.1.30;
12. natuurstenen deurkozijn & wand, hordes, bibhotheek trappenhuis J.03.1.12;
13. natuurstenen console, hordes, bibhotheek trappenhuis J.03.1.12;
14. smeedijzeren trapbaluster, bibhotheek trappenhuis J.03.1.12;
15. natuurstenen sierpaal, bibhotheek trappenhuis J.03.1.12;
16. natuurstenen basement, zuh, bibhotheek trappenhuis J.03.1.12.

Bij een verkennend kleuronderzoek wordt door middel van 'sonderingen' een eerste indruk 
gekregen van de geschhderde afwerkingsgeschiedenis van het interieur, voor zover nog aanwezig. 
Een sondering wordt gedaan met behulp van een scalpel, meestal daar waar reeds door schade een 
lacune in het lagenpakket is opgetreden. Indien mogehjk wordt op de relevante onderdelen een 
'kleurtrap' of 'stratigrafie' gemaakt, waarbij met behulp van een scalpel trapsgewijs een verfvlakje 
wordt vrij gelegd van circa 2-3 cm^ groot. Hierdoor ontstaat er een chronologische uitmonstering 
van de nog aanwezige verflagen.

De verflagen kunnen in het verleden zijn verstoord door plaatsehjke reparaties, het loslaten van 
verflagen van de drager of door het schuren, het afbijten en het afbranden van de verflagen. Om te 
veriheren of op de verschihende onderdelen mogehjk een kleurdifferentiatie is toegepast, wordt een 
'doorlopend kleurvlak" uitgevoerd.

De samenvatting voorin toont de resultaten van het onderzoek in een tabel. In deze tabel worden de 
afwerkingen in kleur weergegeven. Daarbij zijn van de vrijgelegde afwerkstadia de NCS kleurcodes 
opgenomen, die in rood zijn aangeduid.^ De vrijgelegde verflagen dienen enkele weken aan het 
daghcht blootgesteld om de juiste kleuren te krmnen bepalen.^

1 Zie voor meer infonnatie over kleuronderzoek: RDMZ info Resiauratie en heheer, nr. 25, juli 2001, 2® druk oktober 2005.
2 Natural Color System is een intemationaal erkend kleursysteem en bevat 1950 NCS kleuren. Zie voor meer informatie over een NCS 
kleurenwaaier: het Nederlands Kleuren Centmm: tel.: (075) 616 99 77, email: mfo@ncsdesigntools.nl, internet: www.ncsdesigntools.nl.
® "Vooral olieverven hebben de eigenschap om, afgedekt met een nieuzve verflaag, te vergelen cf te verdonkeren. Door de kleurtrappen enige weken aan 
ultraviolette straling bloot te stellen trekt dat enigszins bij, zodat er een betere kleurindruk te krijgen is", citaat afkomstig uit: RDMZ info 
Restauratie en beheer, nr. 25, juH 2001, 2® druk oktober 2005, p. 4.
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Korte beschrijving bouwgeschiedenis Tweede Kamer complex, gebouwdeel J

Het voormalig Departement van Justitie, gebouwdeel J van het huidige Tweede Kamer complex, is 
naar ontwerp van de architect Cornelis Hendrik Peters (1847-1932) tussen 1876-1883 gebouwd. Uit 
de bouwtijd dateert het bestek en de bestektekeningen uit 1877 (zie samenvatting, fase I, rood 
gemarkeerd). Er wordt hierin voorgeschreven: "In het pleisterwerk der gangen, portalen, vestibule en 
tmppen moeten in de specie dunne voeglijnen warden getrokken en deze later in kleur warden afgezet, valgens 
nadere apgave” d Een tweede belangrijke bron is een reeks van zwart-wit foto's uit 1883 waarop de 
oorspronkehjke afwerking van het interieur wordt weergegeven (titelpagina, afb. 2). Helaas is deze 
afwerking nog niet compleet voltooid aangezien de werkzaamheden in het gebouw nog in voUe 
gang zijn tijdens de opnames.^ De laatste bron betreft een artikel geschreven door Peters in het 
Bauwkundig Tijdschrift uit hetzelfde jaar.^ Specifiek over de kleur van het voegwerk en het plafond 
staat hierover het volgende vermeld: "[...] geschilderd met in blakverband getrakken raadbruine 
vaeglijnen, de zaldering bestaat uitmaer- en kinderbalken met gepleisterde velden waarin ap een lichten grand 
een bruinraad vlak-arnament is geschilderd."'^ Deze roodbruine voeg loopt als een rode draad door het 
interieur van het gebouw.

Rond 1935 wordt overgegaan op centrale verwarming met gebruik van warm water radiatoren zie 
samenvatting, fase II, blauw gemarkeerd),® Een plattegrond uit 1883 toont de oude situatie toen het 
gebouw werd verwarmd met behulp van zogenoemde "calarifered'. Helaas is er verder niets bekend 
over deze oorspronkehjke hete luchtverwarming. Wei zijn er op enkele plekken nog de oude 
roosters van de hete luchtverwarming bewaard gebleven.

In de derde fase tussen 1936-1960 wordt de porte-cochere vervangen door een tochtsluis met twee 
deuren en een draaideur (zie samenvatting, fase III, groen gemarkeerd).^ Later volgen de 
moderniseringen zoals een telefooncentrale (1951), een kantine (1956), twaalf werkplekken op de 
derde verdieping (1956), toiletten op aUe verdiepingen (1958-1959) en een personenhft (1960). De 
aanleg van telefoon en elektra heeft vermoedehjk ertoe geleid dat de oorspronkehjke 
tegeUambriseringen en geschhderde imitatie natuursteenblokken met voegwerk in de gangen op de 
eerste verdieping zijn verdwenen. Hoewel de eiken lambriseringen op de tweede verdieping 
gespaard zijn gebleven geldt dat niet voor de hierboven gelegen imitatie natuursteenblokken met 
voegwerk.

De volgende fase uit 1961-1988 is grotendeels beeldbepalend geweest voor het huidige beeld van 
het interieur (zie samenvatting, fase IV, oranje gemarkeerd). Vrijwel ahe historische afwerkingen 
zijn in deze fase onder een nieuwe verflaag verdwenen. In 1974 is grotendeels het schoon 
metselwerk, natuursteen en pleisterwerk met de verfkwast behandeld.

Tijdens de laatste fase omstreeks 1990 ondergaat het gebouw een grootscheepse renovatie naar 
ontwerp van Pi B. de Bruijn (zie samenvatting, fase V, geel gemarkeerd). Naast het aanbrengen een 
nieuw entree, tohetgroepen en loopbruggen krijgt het pand vanwege de nieuwe eisen van 
brandveihgheid en beveihging een modern uiterhjk.

10

11

« Vriendelijke mededeling, 10.2.6 Wob , d.d. 1 September 2020.
® De Eabiyck, Bureau voor Gebouwhistorisch Onderzoek, Demarcatierapport Binnenhcfcomplex, Tweede Kamer der Staten-Generaal: Gebouw /; 
Voormalig Ministerie van Justitie, Utrecht 11 februari 2013, p. 14.

, d.d. 26 augustus 2020.
’’ C.H. Peters, Het Nieuwe Departement van Justitie te 's-Gravenhage', in: BOUVVKUNDIG tijdschrift, (1883), p. 44.
8 Zie noot 5, pp. 59-60.
’ Zie noot 5, pp. 68-73.

Zie noot 5, p. 79.
Zie noot 5, pp. 80-81.

* Met dank aan10.2.6 Wob
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Resultaten uit het verkennend kleuronderzoek

eerste verdieping
1. gepleisterde wand & tegellambrisering, gang, J.01.1.09 

Op de gepleisterde wand in de gang gelegen op de eerste verdieping is een groot kijkvenster 
gemaakt, waar een licht okergele geschilderde blokverband met een roodbruine schijnvoeg is 
gevonden (afb. 1, rechts). Deze roodbruine voeg is in de specie getrokken om de suggestie van 
gestapelde stenen blokken te wekken en dateert zeer waarschijnlijk uit de bouwtijd (zie 
samenvatting, fase 1, rood gemarkeerd). Interessant is dat deze roodbruine voeg zowel in het bestek 
als in een omschrijving van de architect uit 1883 wordt genoemd. Peters beschrijft deze als volgt: 
"[...] geschilderd met in blokverband getrokken roodbruine voeglijnen [... ]: 12

1

a

1. locatie kleuronderzoek gepleisterde wand, gang, J.01.1.09, met rode en blauwe rechthoeken aangegeven door auteur
2. detail licht okergele afwerking (laag 1) op witte pleisterlaag (laag 0), blokverband, met kleurcode NCS S1515-Y20R
3. detail witte pleisterlaag (laag 0) op plek van voormalig betegelde lambrisering, foto's auteur

Er is in een later stadirun een reconstructie van deze schijnmuur gemaakt (afb. 1, hnks). Bij nadere 
bestudering bhjkt dat niet aUeen dat het patroon van het blokverband afwijkt van het origineel, 
maar ook de afmetingen en de kleuren (afb. 1, rode rechthoek en afb. 2). De oorspronkehjke 
afmetingen zijn groter (grote blokken 29 x 91 cm en kleine blokken 14 x 44,5 cm) met drmne voegen 
(horizontale voeg 3 mm en verticale voeg van 2 mm). Bij de reconstructie zijn de grote blokken in 
breedte verkleind (29 x 49 cm) en de kleine blokken vergroot (13,5 x 49 cm) met een dikke 
horizontale en verticale voeg (5 mm). De vrijgelegde okergeel blokverband met roodbruine 
schijnvoeg komt overeen met de geschilderde wand in het hiernaast gelegen gang tegenover de 
vestibuletrap (vergehjk afb. 1, rechts en afb. 2 met afb. 4).

Helaas zijn er op de lambrisering geen historische afwerkingen aangetroffen (afb. 1, blauwe recht
hoek en afb. 3). Ten gevolge van de aanleg van telefoon- en elektrabekabelmg in de wanden zijn aUe 
geschilderde imitatie blokken met schijnvoegwerk en oorspronkehjke tegeUambriseringen in de 
gangen op de eerste verdieping verdwenen (zie samenvattmg, fase III, groen gemarkeerd).Echter 
op een zwart-wit foto van de vestibuletrap gezien vanaf het portaal uit 1883 is een blokverband met 
een verdiepte schijnvoeg zichtbaar (afb. 5 rode cirkel en afb. 6). Een uitvergroting van de wand 
toont op de onderzone een betegelde lambrisering (afb. 5 blauwe cirkel en afb. 7). Deze tegels 
hebben een hcht blokverband voorzien van donkere voegen. In het bouwhistorisch rapport van De 
Fabryck wordt specifiek voor de tegeUambriseringen op de eerste verdieping de leverancier de 
gebroeders Tichelaar uit Makkrun genoemd. 14

C.H. Peters, Het Nieuwe Departement van Justitie te 's-Gravenhage', in: BO UWKUNDIG tijdschrift, (1883), p. 44. 
12 Zie noot 5, pp. 68-73. 
i« Zie noot 5, p. 7.
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4. okergele blokken en roodbruine schijnvoegen i.c.m. decoratieve schilderingen, houten deuren, koperen hang- en sluitwerk en terrazzovloer 
gang, J.01.1.09, gezien vanaf vestibule trappenhuis, foto auteur

5. zwart-wit foto Vestibulefrap gezien op het portaal Vverdieping, 1883, coll. RCE, OF-11372, met rode enblauwe cirkels aangegeven door auteur
6. detail lichte blokken en donkere schijnvoegen, uitvergroting zwart-wit foto VesHbuletrap vanaf portaal Vverdieping, 1883, coll. RCE, OF-11372
7. detail voormalig betegelde lambrisering, uitvergroting zwart-wit foto Vestibuietrap vanaf portaal Vverdieping, 1883, coll. RCE, OF-11372

2. natuurstenen schacht & basement, pilaar, gang J.01.1.07 
Op de natuurstenen pilaar op de gang van de eerste verdieping naast het bibHotheek trappenhuis 
zijn kijkvensters op de schacht en het basement van de pilaar gemaakt (afb. 8, rode en blauwe 
rechthoeken). Er is een bruinrode schijnvoeg gevonden die zowel horizontaal in het midden van de 
phaar, als aan de onderzijde is vrijgelegd (afb. 8, rode rechthoeken en afb. 9 en 10). Ter 
verduidehjking zijn deze bruinrode voegen met rode pijlen aangegeven. Op het basement is een 
gedifferentieerde afwerking gevonden, bestaande uit een paarsbruine bies, in combinatie met een 
okergele afwerklaag op de bolprofielen en een groene afwerklaag op het holprofiel (afb. 8, blauwe 
rechthoek en afb. 11). De paarsbruine bies zijn met een blauwe pijlen gemarkeerd.

8. locatie kleuronderzoek natuurstenen pilaar, gang J.01.1.07, met rodeen blauwe rechthoeken aangegeven door auteur
9. detail geschilderde rode voeg op grijze schacht van pilaar

10. detail geschilderde rode voeg achter elektraleiding, schacht boven basement van pilaar
11. detail geschilderde paarsbruine bies, okergele bolprotiel en groene holproriel, basement van pilaar, toto's auteur

Op een oude zwart-wit foto van het vestibule trappenhuis gezien vanaf eerste hordes wordt de 
situatie uit 1883 weergegeven (afb. 12). Dat er geen afwerking op de pharen en zuhen zichtbaar is, 
kan worden verklaard omdat het schilderwerk nog niet voltooid was tijdens de opnames. Wei is op 
de wanden van het trappenhuis een blokverband met donkere voeg afgebeeld (afb. 12, rode cirkel 
en afb. 13). Ook hier zijn dezelfde wandtegels als in de gangen van de vestibule op de eerste 
verdieping te herkennen (vergehjk afb. 7 met afb. 14). Interessant is dat de smeedijzeren en koperen 
kapstok uit de bouwtijd bewaard gebleven (vergehjk afb. 14, zwarte pijl met afb. 15).
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12. zwart-wit foto uit 1883, J.01.1.07, donkere voegen, kleurnuances en betegelde lambrisering, met rode en blauwe cirkels aangegeven door auteur
13. detail donkere voegen, zwart-wit foto vestibule trap gezien op het hordes, 1883, coll. RCE, OF-11371
14. detail hoge betegelde lambrisering en ijzeren kapstok, zwart-wit foto vestibule trap gezien op het hordes, 1883, coll. RCE, OF-11371
15. detail smeedijzeren en koperen kapstok, in de huidige situatie gelegen op de gang, eerste verdieping, foto auteur

3. smeedijzeren trapbaluster,gang J.01.1.07
Op de smeedijzeren trapbaluster zijn op de linker spijl twee kijkvensters gemaakt (afb. 16, rode en 
blauwe rechthoek). Op de ijzeren drager Ugt een rode afwerking met een roodbruine patinering 
(afb. 17 en 18). Hierop Ugt een goudkleurige bies die zowel langs de verticale delen als op de 
gedraaide delen is aangetroffen (afb. 17, zwarte pijlen boven en afb. 18). Bij de huidige rode over- 
schrldering zijn de roodbruine patinering en vergulding verdwenen (afb. 16, rechts).

16. locatic Idcurondcrzock smeedijzeren trapbalustrade, gang J.01.1.07, met rode en blauwe rechthocken aangegeven door auteur
17. detail roodbruine afwerking en gouden bies met zwarte pijlen aangegeven door auteur, smeedijzeren trapbalustrade, boven
18. detail roodbruine afwerking en gouden bies op verticale en gedraaide delen, smeedijzeren trapbalustrade, onder, foto's auteur

tzveede verdieping
4. gepleisterde wand & natuurstenen pilaster, gang, J.02.1.07 

Er zijn een verdieping hoger kijkvensters op de wand en de pdaster van de gang gemaakt (afb. 19, 
rode rechthoek). Op deze plek is hetzelfde Hcht okergele blokverband met roodbruine schijnvoeg 
als op de wand van de gang op de eerste verdieping gevonden (vergehjk afb. 2 en 4 met afb. 20). De 
horizontale schijnvoeg loopt door in de hiernaast gelegen natuurstenen pdaster (afb. 19, rode 
rechthoek en afb. 20). OpvaUend is dat de geschdderde voegen van de smaUe blok niet in de specie 
zijn getrokken, dat mogehjk een latere aanvuding betreft. In de erkenhouten lambrisering is een 
koperen rooster van het voormahg hete luchtverwarming opgenomen, die nog lut de bouwtijd 
dateert (afb. 19, blauwe rechthoek en afb. 22).
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19. locatie kleuronderzoek gepleisterde wand & pilaster, gang J.02.1.07, met rode en blauwe rechthoeken aangegeven door auteur
20. detail licht okergele blokverband met roodbruine schijn voegwerk met rode pijlen aangegeven door auteur, gepleisterde wand & pilaster, gang
21. detail doorlopende roodbruine schijn voegwerk met rode pijl aangegeven door auteur, gepleisterde wand & natuurstenen pilaster, gang
22. detail koperen rooster van voormalig luchtverwarming, houten lambrisering, gang, foto's auteur

5. natuurstenen rondboog kozijnen, doorgang richting ronde trappenhuis J.02.1.16 
Op de stenen drager van de kozijnen van de doorgang richting het ronde trappenhuis zijn drie 
doorlopende kijkvensters gemaakt (afb. 23, rode en blauwe rechthoek). Op de dieper gelegen delen 
is een paarsbruine bies gevonden (afb. 24, 25 en 26, blauwe pijlen). De overige onderdelen van de 
doorgang zijn van oorsprong onbeschilderd geweest. Dit is ook af te leiden van een zwart-wit foto 
uit 1883 waarop onbeschilderd materialen zijn weergegeven zoals: de hchte (grijze) 
natuiusteenblokken in combinatie met donker (paarsbruine) biezen, het donker (rode) baksteen met 
witte voegen en de donker smeedijzeren spiltrap met een houten leiming (afb. 26).

23. locatie kleuronderzoek natuurstenen kozijn doorgang ronde trappenhuis J.02.1.16, met rode en blauwe rechthoeken aangegeven door auteur
24. detail paarsbruine bies met blauw pijlen aangegeven door auteur, holprofiel, kozijn doorgang naar ronde trappenhuis, gang
25. detail paarsbruine bies met blauw pijl aangegeven door auteur, holprofiel, kozijn van ronde trappenhuis, foto's auteur
26. zwart-wit foto uit 1883, J.01.2.05 en J.02.2.05, donkere voegen en lichte blokverband i.c.m. onbeschilderd metselwerk, coll. RCE, OF-11388

derde verdieping
6. natuurstenengewelvenplafond & wand, ronde trappenhuis J.03.1.26 

Een tweede foto van dit trappenhuis toont aan dat de hoger gelegen wandvlakken en het 
gewelvenplafond van rijk decoratief schilderwerk voorzien zijn geweest (titelpagina, afb. 3 en afb. 
27). Vermoedehjk dateert deze zwart-wit foto van na 1893 aangezien dit schilderwerk op de overige 
foto's nog niet wordt weergegeven. Uitvergrotingen laten zien waar aanvullend kleiuhistorisch 
onderzoek wensehjk is zoals: het gewelvenplafond, de wanden onder de vensters, de pilaren, de 
kapitelen en de daarboven gelegen zuilen (afb. 27, gekleurde cirkels en afb. 28-31).
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27. zwart-wit foto Interieur koepd, fotograaf W. Kramer, 1883 of later, coll. RCE, 37.931, met gekleurde cirkels aangegeven door auteur
28. detail beschilderd gewelvenplafond, uitvergroting zwart-wit foto Interieur koepel, 1883 of later, coll. RCE 37.931, rode cirkel
29. beschilderd wand onder vensters, uitvergroting zwart-wit foto Interieur koepel, 1883 of later, coll. RCE 37.931, blauwe cirkel
30. beschilderd wand onder vensters, pilaster en console met zuil, uitvergroting zwart-wit foto Interieur koepel, 1883 of later, coll. RCE, groene cirkel
31. beschilderd wand onder vensters, pilaster en console met zuil, uiK'ergroting zwart-wit foto Interieur koepel, 1883 of later, coll. RCE, oranje cirkel

Op het wandvlak links van de gangdeur is een kleurtrap gemaakt waar in totaal zes verflagen zijn 
vrijgelegd (afb. 32, rode rechthoek en afb. 33). Het eerste afwerkstadium bestaat uit een lichte 
grondlaag en een okergele afwerklaag (afb. 32, laag 1-2). Hierop ligt een reeks van moderne verf
lagen, varierend van creme tot Hchtgeel (afb. 32, laag 3-6). Interessant is dat het okergeel ook links 
op de wand is aangetroffen (afb. 32, blauwe rechthoek en afb. 34). Het kijkvenster toont een 
decoratieve schildering met een donkergroene sjablonering (afb. 33, oranje cirkel en afb. 34).

32. locatie kleuronderzoek gepleisterde wand, links deur naar gang, J.03.1.26, met rode en blauwe rechthoeken aangegeven door auteur
33. detail kleurtrap met 6 verflagen, midden van wand, links deur naar gang
34. detail doorlopende kijkvensters met twee uitmonsteringen, paarsbruine bies met blauw pijlen aangegeven door auteur, links deur naar gang
35. detail donkergroene sjablonering op bronsgroene fond (fase 11} en grijsgroene fond {fase 1), wand,, links deur naar gang, foto's auteur
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Uit de bouwtijd dateert de eerste donkergroene sjablonering op een grijsgroene fond (afb. 34, fase I). 
Deze herhaalt zich in een bronsgroene kleinsteUing (afb. 34, fase II). Bij nadere bestudering toont de 
tweede sjablonering een grovere penseelstreek dan de eerste uit de bouwtijd (afb. 34, oranje cirkel 
en afb. 35). Dit impliceert dat aUeen bet groene wandviak later is overschilderd.

Vervolgens is er een kijkvenster in het midden van de wand gemaakt, waar als eerste afwerking een 
okergeel vlakverdeling, twee grijsgroene velden en twee paarsbruine biesjes zijn gevonden (afb. 36, 
rode rechthoek en afb. 37). De vlakverdeling is de herleiden van het hiernaast gelegen venster met 
een stenen middenstijl met twee vensters (afb. 36, links met okergele Hjn, rechts). Interessant is dat 
de kleuren van het glas-in-lood fraai overeenkomen met de vrijgelegde verflagen (vergehjk afb. 34, 
35 en 37 met afb. 36 en 38). Deze hypothese kan worden onderbouwd met de zwart-wit foto uit 1883 
waarop dezelfde indehng van de wanden is vastgelegd (vergehjk afb. 27, blauwe cirkel en afb. 29 
met afb. 36 en 37).

>

36. locatie Iceuronderzoek wand, en stenen vensterkozijn, met rode en blauwe rechthoeken, okergele vlakverdeling en geschilderde paarsbruine 
biesjes met blauwe pijlen aangegeven door auteur

37. detail kleurtrap en kijkvenster, midden van wand, paarsbruine bies met blauwe pijlen aangegeven door auteur
38. detail geschilderde paarsbruine bies met blauwe pijl aangegeven door auteur, rand stenen vensterkozijn, foto's auteur

Op het stenen vensterkozijn is een paarsbruine bies gevonden (afb. 36, blauwe rechthoek). Deze 
paarsbruine bies is ook op de pilaster en het basement aangetroffen (afb. 36, blauwe pijlen). Op de 
oude foto wordt een afwisselend Hcht en donker blokverband op de pilaster afgebeeld (afb. 27, 
blauwe, groene en oranje cirkels en afb. 29, 30 en 31). Ook is hierop zichtbaar dat het metselwerk 
oorspronkehjk onbeschilderd is geweest in combinatie met een Hchte voeg.

7. houten trapleuning & smeedijzeren spiltrap, ronde trappenhuis J.03.1.26 
Op de houten traplerming en het smeedijzeren hek van de sphtrap zijn enkele klerutrappen 
gemaakt (afb. 32, rode rechthoek en afb. 33). Op de traplerming zijn in totaal vier verflagen 
gevonden in de kleuren transpart bruin, wit, blauw en bruin (afb. 33, blauwe cirkel en afb. 34). De 
traplerming is van oorsprong voorzien geweest van een transparante vernis- of laklaag zoals op de 
zwart-wit foto uit 1883 is afgebeeld (zie samenvatting, fase I, rood gemarkeerd en afb. 26). Op de 
ijzeren drager van het hekwerk zijn onder de huidige grijsgroene afwerking twee verflagen 
gevonden namehjk een rode loodmenie verflaag en een zwarte afwerklaag (afb. 33, oranje cirkel en 
afb. 35). Deze zwarte klerusteUing dateert vermoedehjk uit de bouwtijd (afb. 26).
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39. locahc Idcurondcrzock traplcumng cn spiltrap tcgcnovcr dcur naar gang, J.03.1.26, met rode rechthoek aangegeven door auteur
40. uitvergroting kleurtrappen op trapleuning en spOtrap, tegenover deur naar gang, met blauwe en oranje cirkels aangegeven door auteur
41. detail kleurtrap met 4 verflagen, houten trapleuning, tegenover deur naar gang
42. detail kleurtrap met 2 verflagen, smeedijzeren spiltrap,, tegenover deur naar gang, foto's auteur

8. natuurstenen schacht & basement, pilaster, vestibule trappenhuis J.03.1.30 
Op de hoekbeschermer van de natuurstenen pilaster rechts van de deur naar de gang is een 
kijkvenster gemaakt (afb. 43, rode rechthoek). Als eerste uitmonstering is een rode bies die 
doorloopt op de hoekbeschermer (afb. 44, rode pijl). De stenen drager is oorspronkeHjk niet 
beschilderd geweest zoals op het kozijn van de rondboog van het ronde trappenhuis op de tweede 
verdieping is vrijgelegd (vergehjk afb. 24 en 25 met afb. 44). Deze rode bies op de pilaster wijkt in 
kleur af van het paarsbruin op het kozijn.

43. locatie kleuronderzoek stenen pilaster, vestibule trappenhuis, J.03.1.30, met rode en blauwe rechthoeken aangegeven door auteur
44. detail kijkvenster, hoek schacht van pilaster, vestibule trappenhuis, J.03.1.30, rode bies met rode pijl aangegeven door auteur
45. detail doorlopende kijkvenster basement van pilaster, paarsbruine biezen met blauwe pijlen aangegeven door auteur, foto's auteur

Op de basement van de pilaster is een doorlopende kijkvenster gemaakt (afb. 43, blauwe 
rechthoek). VergeHjkbaar met de basement van een phaar een verdieping lager is ook hier een 
gedifferentieerde afwerking gevonden (vergehjk afb. 11 met afb. 45). Deze kleurdifferentiatie is 
opgebouwd uit: een paarsbruine bies en een okergele afwerklaag op de bolprofielen en een groene 
afwerklaag op het holprofiel. Ter verduidehjking zijn de paarsbruine biezen met een blauwe pijlen 
aangeduid (afb. 45, blauwe pijlen).
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9. smeedijzeren trapbaluster, vestibule trappenhuis J.03.1.30 
Op het smeedijzeren trapbaluster zijn meerdere kijkvensters gemaakt (afb. 46, rode, blauwe en 
groene rechthoeken). De eikenhouten traplermmg is enkel voorzien van een transparante afwerking 
zodat de houttekening in het zicht is gebleven. Op het hekwerk is een rode afwerklaag met 
donkerrode pattnering en goudkleurige decoraties vrijgelegd (afb. 47). Deze goudkleurige verflaag 
is ook op de bolornamenten en uiteinde van de middenstijl aangetroffen (afb. 48 en 49).

ll

46. locatie kleuronderzoek trapbaluster, vestibule trappenhuis, J.03.1.30, met rode, blauwe en groene rechthoeken aangegeven door auteur
47. detail doorlopende kijkvenster, trapbaluster, links, goudkleurige decoraties met zwarte pijlen aangegeven door auteur
48. detail doorlopende kijkvenster, trapbaluster, links, goudkleurige decoraties met zwarte pijlen aangegeven door auteur
49. detail doorlopende kijkvenster, trapbaluster, links, goudkleurige decoraties met zwarte pijlen aangegeven door auteur, foto's auteur

10. natuurstenen kapiteel & schacht, zuil, vestibule trappenhuis J.03.1.30 
Op de natuurstenen zuil zijn kijkvensters op het kapiteel en de schacht gemaakt (afb. 50, rode, 
blauwe en groene rechthoeken). Er is een rode bies gevonden op de verticale naad tussen de ribben 
en horizontaal langs de randen van het kapiteel (afb. 50, rode rechthoek en afb. 51). De rode 
schildering op de schacht toont een uitsparing van bol ornamenten en cannelures (afb. 50, blauwe 
en groene rechthoeken en afb. 52). Er zijn op het midden van de schacht resten van een rode verf 
aangetroffen (afb. 53). Het is nog onduidehjk wat het patroon is geweest.

50. locatie kleuronderzoek stenen zuil, vestibule trappenhuis, J.03.1.30, met rode, blauwe en groene rechthoeken aangegeven door auteur
51. detail doorlopende kijkvenster, kapiteel van zuil, J.03.1.30, rode biezen met rode pijlen aangegeven door auteur
52. detail doorlopende kijkvenster schacht van zuil, boven, J.03.1.30, uitsparing bolornamenten en cannelures met rode pijlen aangegeven
53. detail kijkvenster schacht van zuil, midden, J.03.1.30, resten onduidelijke decoratie met rode pijl aangegeven door auteur, foto's auteur
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11. gepleisterde rondboog & wand, vestibule trappenhuis J.03.1.30 
Er is een doorlopende kijkvenster op de hoek van de rondboog en de wand gemaakt (afb. 54, rode 
en blauwe rechthoeken). Op de wand is als eerste afwerking is een okergele afwerking met een rode 
schijnvoeg gevonden (afb. 55 en afb. 56, fase I en rode pijl). Hierop ligt een groene afwerking met 
een paarsbruine verticale bies in de hoek en een dubbele paarsbruine horizontale bies op de 
rondboog (afb. 55, fase II en blauwe pijien). Vergelijkbaar met de kijkvensters in het ronde 
trappenhuis is ook hier een donkergroene sjablonering op een bronsgroene fond aangetroffen 
(vergehjk afb. 34, fase II met afb. 54, rode rechthoek en afb. 56, fase II). Hierop bevindt zich een dik 
verflagenpakket in de kleuren hcht okergeel, gebroken wit en okergeel (afb. 56, fase III-V).

54. locatie kleuronderzoek rondboog en wand, vestibule trappenhuis, J.03.1.30, met rode en blauwe rechthoeken aangegeven door auteur
55. detail doorlopende kijkvenster wand, paarsbruine biezen met blauwe pijien en groene sjablonering met groene pijl aangegeven door auteur
56. detail kleurtrap wand, rode bies met rode pijl en groene sjablonering met groene pijl aangegeven door auteur, foto's auteur

12. natuurstenen deurkozijn & wand, hordes, bibliotheek trappenhuis J.03.1.12 
Op de hoekbescherming en de wand rechts van de deur naar de bibHotheek is een doorlopende 
kijkvenster gemaakt (afb. 57, rode rechthoek). Als eerste uitmonstering is een okergele afwerking 
met een rode bies op de randen van de hoekbescherming (afb. 57, rode rechthoek en afb. 58, fase I). 
Deze rode bies herhaalt zich in de volgende fase in een grijze kleurstelling (afb. 58, fase II). Hierna 
volgen twee hcht gehge overschilderingen afb. 58, fase III-IV). Ook op de wand is als eerste 
uitmonstering een okergele afwerking met een rode bies langs de randen gevonden (afb. 57, rode 
rechthoek en afb. 59, fase I).

57. locatie kleuronderzoek deurkozijn en wand, bibliotheek trappenhuis, J.03.1.12, met rode en blauwe rechthoeken aangegeven door auteur
58. detail doorlopende kijkvenster natuurstenen deurkozijn, in totaal 3 fasen, fase I: okergeel met rode biezen langs randen
59. detail kijkvenster wand, fase I: okergeel met rode bies langs de rand en donkerbruin, foto's auteur
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13. natuurstenen console, hordes, bibliotheek trappenhuis J.03.1.12 
Op de wand tegenover de bibliotheek is op de natuurstenen console een doorlopende kijkvenster en 
een kleurtrap gemaakt (afb. 60, rode rechthoek). In de eerste fase is bet steen onbeschilderd geweest 
(afb. 61, blauwe cirkel en afb. 62, fase I). Hierna volgen twee donker paarsbruine overschilderingen 
(afb. 62, fase II-III). De derde uitmonstering betreft een gepatineerde afwerking waarvan de kleur 
met grove penseelstreken groen en geel is bijgemengd (afb. 62, fase III). Als laatste volgt de huidige 
lichtbruine overschildering (afb. 62, fase IV).

m
IC

60. locatie kleuronderzoek natuurstenen console, hordes, bibliotheek trappenhuis, J.03.1.12, met rode rechthoek aangegeven aoor auteur
61. detail doorlopende kijkvenster en kleurtrap, uitvergroting met blauwe cirkel aangegeven door auteur, natuurstenen console, hordes
62. detail kleurtrap wand, in totaal 4 fasen, fase I; onbeschilderd natuursteen, console, hordes, foto's auteur

14. smeedijzeren trapbaluster, bibliotheek trappenhuis J.03.1.12 
Op bet smeedijzeren trapbaluster is een doorlopende kijkvenster gemaakt (afb. 63, rode rechthoek). 
De rijk gesneden eikenhouten trapleiming is voorzien van een transparante afwerking lak- of 
vernislaag (afb. 64). Op het hekwerk is een rode afwerklaag met donkerrode patinering en gouden 
bies vrijgelegd (afb. 64, blauwe cirkel en afb. 65). Een donkerrode patinering en goudkleurige 
detaihering is ook op de trapbaluster van het vestibule trappenhuis vrijgelegd (vergehjk afb. 47-49 
met afb. 65).

63. locatie kleuronderzoek smeedijzeren trapbakistrade, bibliotheek trappenhuis, J.03.1.12, met rode rechthoek aangegeven door auteur
64. detail doorlopende kijkvenster trap uitvergroting met blauwe cirkel door auteur aangegeven, trapbalustrade, bibliotheek trappenhuis
65. uitvergroting fase I: rood met gouden biezen en donkerrode patinering, trapbalustrade, bibliotheek trappenhuis, foto's auteur
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15. natuurstenen sierpaal, bibliotheek trappenhuis J.03.1.12 
Op de sierpaal gelegen in het bibliotheek trappenhuis is een afwissehng tussen polychromie en 
onbeschhderd natuursteen aangetroffen (afb. 66, groene en rode rechthoek). De eerste 
uitmonstering betreft onbeschhderd steen in combinatie met een okergele afwerking en een rode 
bies (afb. 67, blauwe cirkel en afb. 68, rode pijlen). Op het basement is een paarsbruine bies met een 
okergele afwerklaag op de bolprofielen en een groene afwerklaag op het holprofiel vrijgelegd (afb. 
67, blauwe pijl). Oorspronkehjk is ook de bovenzijde van de sierpaal onbeschhderd geweest. Op de 
gedraaide schacht is de kleruencombinatie van onbeschhderd steen met okergeel een rode bies 
gevonden (afb. 66, groene rechthoek en afb. 69, rode pijlen).

66. locatie kleuronderzoek natuurstenen sierpaal, bibliotheek trappenhuis, J.03.1.12, met rode en groene rechthoeken aangegeven door auteur
67. detail doorlopende kijkvenster sierpaal, schacht onder, uitvergroting met blauwe cirkel door auteur aangegeven
68. uitvergroting fase I: onbeschilderd natuursteen, okergeel en rode biezen met rode pijlen aangegeven door auteur
69. detail doorlopende kijkvenster sierpaal, schacht boven, rode biezen met rode pijlen aangegeven door auteur, foto's auteur

16. natuurstenen basement, zuil, bibliotheek trappenhuis J.03.1.12 
De zuh in het bibhotheek trappenhuis toont nog nooit overschhderde decoraties (afb. 70). Deze 
decoraties zijn bruikbaar bij de interpretatie van de historische kleuren op de overige onderdelen. 
Op het basement is een doorlopende kijkvenster gemaakt op de verschhlende profiehijsten (afb. 70, 
rode rechthoek en afb. 71). Op het basement is een gedhferentieerde afwerking gevonden, 
bestaande mt een paarsbruine bies, in combinatie met een okergele afwerklaag op de bolprofielen 
en een groene afwerklaag op de bolprofielen (afb. 71, blauwe en groene cirkels en afb. 72-73).

70. locatie kleuronderzoek natuurstenen basement zuil, bibliotheek trappenhuis, J.03.1.12, met rode rechthoek aangegeven door auteur
71. detail doorlopende kijkvenster basement zuil, uitvergrotingen met blauwe en groene cirkels door auteur aangegeven
72. uitvergroting fase I: groen, okergeel en paarsbruine biezen met blauwe pijlen aangegeven door auteur
73. uitvergroting fase I: groen, okergeel, paarsbruine biezen met blauwe pijlen en rode bies met rode pijl aangegeven door auteur, foto's auteur
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Conclusie
Het voormalig Departement van Justitie, gebouwdeel J van het huidige Tweede Kamer complex, is 
tussen 1876-1883 gebouwd naar ontwerp van de architect Cornehs Hendrik Peters (fase I). Naast het 
bestek geeft een reeks zw art-wit foto's nit 1883 veel informa tie over de historische afwerkingen van 
het interieur. In deze fase zijn de gepleisterde wanden in de gangen voorzien van een hcht okergele 
geschilderde imitatie natuursteenblokken met bruinrode schijnvoegen. Deze bruinrode kleur 
herhaalt zich als bies op de natuurstenen onderdelen in de trappenhuizen dat als een rode draad 
door het interieur loopt. De smeedijzeren trapbalustrades zijn rood geschilderd met een bruinrode 
patinering en een gouden bies in combinatie van een blanke vernis of lak op de houten 
traplermingen. Een uitzondering hierop vormt het ronde trappenhuis dat voorzien is van een 
eenvoudige zwarte kleursteUing op het ijzerwerk en een blanke vernis of lak op het houtwerk. De 
natuurstenen pilaren en zuilen gelegen op de derde verdieping zijn voorzien van rijk decoratief 
schilderwerk in de kleuren bruinrood, paarsbruin, okergeel, grijsgroen en donkergroen. Ook de 
wanden van de trappenhuizen zijn met behulp van sjabloneringen rijk beschilderd geweest. Deze 
decoraties vormen een eenheid die de architectuur van het gebouw onderstermt, waarbij de 
detailleringen door kleurdifferentiatie zijn geaccentueerd.

Tussen 1884 en 1935 vindt de aanleg van centrale verwarming plaats (fase II). De oude 
luchtverwarming wordt vervangen door warm water radiatoren. In de eikenhouten lambrisering 
zijn koperen roosters van de voormahge hete luchtverwarming bewaard gebleven. De kleuren en 
patronen op de wanden van de trappenhuizen herhalen zich van de vorige fase, hetzij in een iets 
grovere uitvoering.

De fase tussen 1936-1960 wordt gekenmerkt door de witkwast (fase III). Door de aanleg van 
telefoon- en elektraleidingen verdwijnen de originele de tegeUambriseringen in de gangen op de 
eerste verdieping. In deze fase worden de hcht okergele geschilderde in imitatie blokverband met 
bruinrode schijnvoegen overschilderd. Later volgen de moderniseringen zoals een telefooncentrale 
(1951), een kantine (1956), twaalf werkplekken op de derde verdieping (1956), tohetten op aUe 
verdiepingen (1958-1959) en een personenhft (1960).

Tussen 1961 en 1988 verdwijnen de overig decoratieve afwerkingen uit het zicht (fase IV). Ook het 
schoon metselwerk en het meerendeel van het natuursteen en pleisterwerk wordt van een moderne 
witte of grijze verflaag overschilderd.

Tijdens de laatste fase omstreeks 1990 ondergaat het gebouw een grootscheepse renovatie naar 
ontwerp van Pi B. de Bruijn (fase V). Naast het aanbrengen een nieuw entree, toiletgroepen en 
loopbruggen krijgt het pand vanwege de nieuwe eisen van brandveihgheid en beveiliging een 
modern uiterhjk. In deze fase wordt het interieur wit geschilderd in combinatie met geel op de 
wanden en blauw op de gewelvenplafonds.
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Aanbevelingen
interieur:

kleiirhistorisch onderzoek naar riumtes gelegen op de bel-etage; 
kleiirhistorisch onderzoek naar de gewelven plafonds en hoger gelegen delen; 
proefstukken opzetten reconstructie van historische afwerkingen nit fase 1,1876-1883; 
verwijderen van moderne dampdichte verflagen; 
reconstructie met dampdoorlatende verflagen.

1.

2.

3.
4.
5.
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