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97  Wapenschild van Suriname met onder-
schrift 'Justitia, Pietas, Fides'. 

99 Wapenschild van Batavia met eronder een 
leeg kader waar heeft gestaan 'Dispereert Niet'. 

98 Tekening van het wapenschild van Suriname. 
(Herkomst: wikimedia commons) 

100 Tekening van het wapenschild van Batavia. 
(Herkomst: wikimedia commons) 
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101  Kamer secretaris-generaal -
ruimte 01.01 - op de eerste ver-
dieping met herplaatst stucplafond 
(XVllla). Momenteel heeft de kamer 
een andere wandbekleding). (Her-
komst: RCE, Beeldbank, object-
nummer 204.601, foto G.J. Dukker, 
04-1979) 

102 Hetzelfde plafond in het Kwar-
tier van Albemarle rond 1900; de 
schouwpartij is een ander dan die 
in ruimte 01.01. (Herkomst: Haagse 
Beeldbank) 
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103  Ruimte C1.01 op de eerste 
verdieping met herplaatste mar-
meren schoorsteenmantel en stuc-
plafond (het huidige kachelfront is 
anders). (Herkomst: RCE, Beeld-
bank, objectnummer 204.600, foto 
G.J. Dukker, 04-1979) 

104 Dezelfde schouw en schoor-
steenmantel in het Kwartier van 
Albemarle, maar in een ruimte met 
een ander plafond. (Herkomst: 
Haagse Beeldbank) 
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105 Emanuel Moresco die van 1917 tot 1921 als secreta-
ris-generaal in ruimte 01.01 zetelde. (Herkomst: wikime-
dia commons) 

Nieuwe bestemmingen 

De inval van de Duitsers op 14 mei 1944 doorsneed de Nederlandse banden met de 
koloniën. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het ministerie in Londen gevestigd. Het 
leegstaande Ministerie van Koloniën werd door de bezetter in gebruik genomen ten 
behoeve van de Sicherheitspolizei (Sipo) en de Sicherheitsdienst (SD). In het gebouw 
van de Uitbreiding Koloniën was tot juli 1942 de beruchte afdeling IVB4 gevestigd 
(bekend als Jodenreferaat) die de leiding had over de opsporing en vervolging van 
Joden.óz Daarna bleef het gebouw tot 1945 een deel van de Sipo1SD." 
Na de bevrijding kreeg het Ministerie van Koloniën in 1945 de nieuwe naam Minis-
terie voor Overzeese Gebiedsdelen. Door de dekolonisatie werd een zelfstandig minis-
terie overbodig. Het werd in 1959 omgevormd tot een departement dat als zodanig 
gevestigd werd op Plein 1813.64 
Het gebouw van het Ministerie van Koloniën aan het Plein en de uitbreiding daar-
van op het Binnenhof ging vanaf 1946 deel uitmaken van het Tweede Kamercomplex. 
De functieverandering in 1953 ging gepaard met enkele aanpassingen, waaronder de 
vernieuwing van de liftkoker en liftinstallatie, aanpassingen in de zuidvleugel op de 
tweede verdieping, het maken van een leeskamer aan de noordkant van de oostvleugel 
en de aanpassing van de begane grond ten behoeve van de uitbreiding van de biblio-
theek. De kamer van de secretaris-generaal deed van 1973 tot 1977 dienst als kamer 
van minister-president Joop den Uyl (1919-1987). Uit die tijd dateren vermoedelijk de 
gecapitonneerde binnendeur tussen zijn kamer en het naastgelegen kantoor. 
Eind 1971 werd de bebouwing tussen de Uitbreiding Koloniën en het Comptoir van 

62 Daarna verhuisde deze afdeling naar de Villa Windekind aan de Nieuwe Parklaan 76. 
63  In de hoek op de tweede verdieping bevond zich destijds een verhoorkamer. Daar werd ook de 
communistische verzetsman dr. Gerrit Willem Kastein (1910-1943) verhoord, tijdens het verhoor en stortte hij 
zich geboeid door een raam en overleed aan zijn verwondingen. Het betreft ruimte C2.08, welke ruimte op 20 
juni 2017 is vernoemd naar de verzetsman: de 'Kastein-kamer'. (http:l/www.publiekrechtenpolitiek.nllgeheimen-
van-het-binnenhof-ii-binnenhof-71) 
fi0.  Het departement ging onder verschillende namen vanaf 1971 verder om uiteindelijk in 1988 opgenomen te 
worden in het nieuwe Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. 
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Holland geheel gesloopt, uitgezonderd de voorgevel van het Goudsmits Keurhuis. Ter 
plaatse verrees een nieuwe vleugel met daarin de S̀chepelzaal'.61 De gangen in de zuid-
vleugel van de Uitbreiding Koloniën kregen een verbinding met deze nieuwbouw. Dat 
ging ten koste van een garderobe op de begane grond en een toilet op de verdieping. 
Rond 1977 waren er plannen voor een aanpassing van het Tweede Kamergebouw en 
dat leidde enkele jaren later tot een inwendige renovatie waarbij in de oostvleugel op de 
begane grond en op de verdieping een aantal kantoorkamers werd ingebouwd, almede 
een herindeling van de zolder tot vergaderzaal werd gerealiseerd. 
Na een uitgebreid selectieproces werd uiteindelijk op 29 augustus 1980 Pi de Bruijn 
(* 1942) aangewezen als architect voor de nieuwbouw en verbouw van het Tweede 
Kamercomplex, inclusief de Uitbreiding Koloniën. In dat kader werd het gebouw 
van de Hoge Raad aan het Plein gesloopt en verdween ook het zuidelijke deel van de 
nieuwe vleugel met de Schepelzaal. De nieuwbouw van de Tweede Kamer ging in 1985 
van start en de eerste zitting in het nieuwe gebouw van de Tweede Kamer vond plaats 
op 28 april 1992. In deze bouwperiode vonden in het interieur sloopwerkzaamheden 
plaats, waarin onder meer kastenwanden tussen de vertrekken verdwenen. 10.1. b 

10.1.b Wob 

66 Genoemd naar oud-griffier mr. A.F. Schepel (1908-1992). 

106 De Uitbreiding Koloniën kort na de oorlog 
in 1946. (Herkomst: Haagse Beeldbank) 
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106a Tekening van de begane grond van de verbouwing van 1953, waarbij kamers in de zaal van 
de zuidvleugel worden toegevoegd en de bibliotheek in de oostvleugel wordt aangepast. (Herkomst: 
Archief Rijksvastgoedbedrijf) 
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106b Tekening van de eerste verdieping van de verbouwing van 1953, waarbij de liftschacht is ver-
nieuwd en een uitgang in de hall heeft gekregen. De kamer van de minister is omgevormd tot vergader-
zaal en die van de secretaris-generaal tot die van de minister. In de oostvleugel wordt een leeskamer 
gecreëerd. (Herkomst: Archief Rijksvastgoedbedrijf) 
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106c Tekening van de tweede verdieping van de verbouwing van 1953, waarbij in de zuidvleugel een 
reeks van kamers wordt gemaakt. (Herkomst: Archief Rijksvastgoedbedrijf) 
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107 De sloop van de bebouwing tussen de Uitbreiding Koloniën en het Comptoir 
van Holland in 1971 waarbij alleen de gevel van het Goudsmits Keurhuis bleef staan. 
(Herkomst: RCE, Beeldbank, objectnummer 141.901, foto G.J. Dukker, 11-1971) 

108  Het in historische vormen 
opgetrokken Schepelhuis anno 
MCMLXXIII) tussen de Uitbreiding 
Koloniën en het Comptoir van Hol-
land in 1975, naar ontwerp van 
Hans Lussanet de Sablonière 
(1907-2002). (Haagse Beeldbank) 
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10.1. b Wob 

109 Plattegrond van de begane grond van de Uitbreiding Koloniën in 1977 als deel van het Tweede 
Kamercomplex. (Herkomst: Heijenbrok & Steenmeijer 2011a) 

10.1.b Wob 

110 Plattegrond van de eerste verdieping van de Uitbreiding Koloniën in 1977 als deel van het 
Tweede Kamercomplex. (Herkomst: Heijenbrok & Steenmeijer 2011a) 
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10.1.b Wob 

111 Plattegrond van de zolderverdieping van de Uitbreiding Koloniën in 1977 als deel van het Tweede 
Kamercomplex. (Herkomst: Heijenbrok & Steenmeijer 2011a) 
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112 Achterzijde van het gebouw van de Hoge Raad in 1988 kort voor de sloop met links de achtergevel 
van de Uitbreiding Koloniën.(Herkomst: Haagse Beeldbank) 
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112a Tekening van het souterrain in 1998 met daarop aangegeven de te slopen delen. Hier geconcen-
treerd rond de lift. (Herkomst: Archief Rijksvastgoedbedrijf) 
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112b Tekening van de begane grond in 1998 met daarop aangegeven de te slopen delen, voornamelijk 
bij de toiletten en ter plaatse van de ingebouwde kasten. Ook worden de kamers uit 1953 in de zuid-
vleugel weer verwijderd. (Herkomst: Archief Rijksvastgoedbedrijf) 
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112c Tekening van de eerste verdieping in 1998 met daarop aangegeven de te slopen delen, voorna-
melijk bij de toiletten en de trappen in de oostvleugel. (Herkomst: Archief Rijksvastgoedbedrijf) 
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112d Tekening van de tweede verdieping in 1998 met daarop aangegeven de te slopen delen, voorna-
melijk bij de toiletten en de trap in de oostvleugel. (Herkomst: Archief Rijksvastgoedbedrijf) 

90 



BBA  1  UITBREIDING KOLONIËN & GRENADIERSPOORT, BINNENHOF, DEN HAAG 

Restauratie Grenadierspoort 

In het kader van de restauratie- en vernieuwingswerken aan het Binnenhof in de peri-
ode 1877-1880 werd ook de Grenadierspoort aangepakt. In 1877 herbouwde men de 
zuidgevel ter hoogte van de eerste verdieping bijna geheel en vernieuwde men het 
venster door het huidige venster met zijn zandsteenomlijsting, ter plaatse van waar 
vermoedelijk een wat groter houten venster had gezeten. In 1880 volgden afsluitende 
werkzaamheden onder leiding van de latere rijksbouwmeester C.H. Peters. Aannemer 
Emanuel M. Rood herstelde het houtwerk en het lood en legde nieuwe Belgische leien. 
Tevens ontdeed hij het metselwerk en steenhouwerswerk van alle oude verflagen. 
Mogelijk kwam er in 1880 een nieuwe trap in ruimte 0.2. Het trapgat van het gewelf 
werd daar iets verder naar het oosten aangebracht en ook kwam er een nieuwe schei-
ding tussen de ruimtes 0.3 en 0.4. 
Na een test in 1880 ging er vanaf 1881 definitief een tram door de poort rijden. De 
tramlijn werd in 1906 geëlektrificeerd en kort daarop kwamen er verkeerslichten boven 
de poortdoorgang. In oktober 1924 besloot het Rijk de vergunning niet meer te verlen-
gen en in 1926 waren alle rails, bovenleidingen en verkeerslichten verdwenen. 
Na 1913 raakte de Grenadierspoort ingebouwd tussen het Ministerie van Binnen-
landse Zaken aan de noordzijde en de Uitbreiding Koloniën. Zowel Knuttel, als later 
Teeuwisse, hadden bij hun ontwerpen wel rekening gehouden met de vorm van de 
poort. Knuttel realiseerde zijn ministerie met aansluitend op de poort een lager deel met 
conciërgewoning. Teeuwisse ontwierp aan de noordzijde van zijn deel ook een lager 
volume, waarin ook een conciërgewoning zou passen, maar dat enkel bestond uit een 
souterrain, begane grond en kapverdieping. 
Al in 1878 was er geopperd om ter weerszijden van de poort voetgangersdoorgangen 
aan te brengen. In het kader van de nieuwbouw voor Binnenlandse Zaken werden kort 
na 1913 twee in hoofdlijnen identieke poortgebouwtjes toegevoegd, ieder met twee 
kleine kruisgraatgewelven. Het oude poortje aan de zuidzijde bij de corps de garde 
werd in de nieuwe noordelijke doorgang aan de Binnenhofzijde geplaatst.óó Aan de 
zuidzijde werd een iets lager poortje gekopieerd. Bij het nieuwe poortje aan de zuid-
zijde aan de kant van het Plein paste men oude omlijstingen van hergebruikte blokken 
Bentheimer zandsteen toe. 
Aan het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw vernieuwde men opnieuw de leien 
op het dak en werd ook de trap met een nieuwe steek met tussenbordes aangebracht. 
Bij de verbouwing van het ministerie van Binnenlandse zaken tot dat van Algemene 
zaken in 1978-1980 betrok men ook de Grenadierspoort. Het onderste deel van de trap 
naar de verdieping werd vervangen door een wenteltrap en ook de verbinding tussen 
verdieping en zolder kreeg een nieuwe, steile stalen trap. Op de verdieping kwam op 
de bestaande tegelvloer een vaste vloerbedekking. Tevens vernieuwde men de ingangs-
deur op de begane grond. 
In 1985 werd in het kader van de restauratie van het Mauritshuis de oostelijke Hofgracht 
ontgraven tot aan het hek van het Mauritshuis, enige meters van de vroegere brug van 

116  Aan de binnenzijde daarvan is nog een duim voor een deurgehang zichtbaar, waaruit blijkt dat de poort 180 
graden gedraaid is geplaatst. 
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de Grenadierspoort. Net als na de bouw in 1634 het geval was, bleef de verdieping van 

de Grenadierspoort slechts weinig gebruikt en bleek deze ook niet eenvoudig geschikt te 

maken voor vergaderingen, mede vanwege de lastige bereikbaarheid buitenom. 

N E ArA PI Af  P'C'C>  d. 

s-Gravenhage  I,,y 

Binnenhof (Stadhpudompomdy  7� 

113 Foto van de Pleinzijde van 
de Grenadierspoort uit circa 
1903 met aan weerszijden een 
eenvoudig voetgangerspoortje. 
(Herkomst: RCE) 

Q 

114 Pleinzijde van de Grenadierspoort uit circa 1910 met doorrit voor de geëlektrificeerde 
Haagse tram en daarboven een stopbord. (Herkomst: Haagse Beeldbank) 
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Van l oog©ndorppoortje. 's GRAVENRAGE. 

115 Binnenhofzijde van de Grenadierspoort uit circa 1910 met doorrit van de Haagse tram en daar-
boven een stopbord. (Herkomst: Haagse Beeldbank) 

116 Pleinzijde van de Grenadierspoort 
in 1933 met aan beide zijden een gere-
construeerd voetgangerspoortje  met 
natuursteenomlijsting en daarboven een 
oeil-de-boeuf. (Herkomst: RCE) 
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117 Binnenhofzijde van de Grenadierspoort uit circa 1920 met aan beide zijden de gereconstru-
eerde voetgangerspoortjes. (Herkomst: RCE) 

118 Ingekleurde prentbriefkaart van de Grenadierspoort met het aansluitende gebouwen van de 
uitbreiding van Koloniën. Opmerkelijk zijn de (verkeerd) in rood weergegeven leiendaken. Het reliëf 
boven de ingang lijkt nog van een opschrift te zijn voorzien. (Herkomst: Haagse Beeldbank) 
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BESCHRIJVING EN ANALYSE GRENADIERSPOORT 

Situering 

Het Binnenhofcomplex in Den Haag bestaat uit een groot aantal gebouwen tussen de 
Hofvijver, het Plein, de Lange Poten, de Hofweg en het Buitenhof. De Grenadierspoort 
of Mauritspoort is de oostelijke toegang tot het Binnenhof vanaf het Plein. De poort 
- gebouwd in 1634 - is gesitueerd tussen het voormalige Ministerie van Binnenlandse 
Zaken (Binnenhof 17-19), thans onderdeel van het Ministerie van Algemene Zaken aan 
de noordzijde en de Uitbreiding van Koloniën (gebouw TK-C) aan de zuidzijde (afb. 2). 
De poort wordt geflankeerd door kleinere voetgangerspoorten die in de huidige vorm in 
1913 en 1916 zijn gebouwd. 

Exterieur 

119 De Grenadierspoort met 
voetgangerspoortjes, gezien 
in oostelijke richting, vanaf 
het Binnenhof naar het Plein. 
Het noordelijke voetgangers-
poortje (links op de foto) bevat 
mogelijk restanten van het 
zeventiende-eeuwse poortje 
dat hier heeft gestaan en dat 
in ieder geval als voorbeeld 
heeft gediend. 

120 De Grenadierspoort met 
voetgangerspoortjes, gezien 
in westelijke richting vanaf het 
Plein naar het Binnenhof. Het 
noordelijk poortje (rechts op 
de foto) bevindt zich op de 
plek waar sinds de zeventien-
de eeuw een poortje was. 
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Bouwmassa 

De Grenadierspoort is opgetrokken op een licht gerend rechthoekig grondplan (parallel-
logram) en omvat twee bouwlagen onder een schilddak met aanlopers. Het iets gerende 
grondplan is bepaald door de hoek van de Nieuwe Weg ten opzichte van de Hofgracht. 
De begane grond van de Grenadierspoort omvat de poortopening (0.3) die is overdekt 
met een kruisgewelf en wordt geflankeerd door twee smalle ruimtes. De noordelijke 
ruimte (0.4) is niet toegankelijk. De zuidelijke (0.2) wel en bevat de trap naar de ver-
dieping. Zowel de verdieping (1.1) als de zolder (2.1 onder de kap) is een ongedeelde 
open ruimte. 
De beide voetgangerspoortjes onder een afgeplat zadeldak zijn lager en reiken net iets 
hoger dan het begane grondniveau van de hoofdpoort. De voetgangerspoortjes (0.1 aan 
de zuidzijde en 0.5 aan de noordzijde) omvatten ieder een poortdoorgang waarboven 
een lage zolder (niet toegankelijk). 

Gevels hoofdpoort 

De gevels van de Grenadierspoort zijn opgetrokken in een rode handvorm baksteeǹ 
in kruisverband met hoekklezoren boven een grijs geschilderde zandstenen plint met 
op de hoeken van de poortopening een hardstenen schampsteen. In het metselwerk van 
de verschillende gevels zijn herstellingen zichtbaar door kleurverschil in de gebruikte 
baksteen. Mogelijk is in het verleden het metselwerk rood geschilderd geweest. Er zijn 
echter geen sporen van een verfafwerking meer op het baksteen aangetroffen. 
De oost- en westgevel worden geaccentueerd door zandstenen hoekblokken en zijn 
aan de oostzijde, de Pleinzijde, tevens gelardeerd met horizontale zandstenen ban-
den. Aan beide zijden is de poortdoorgang voorzien van een rijkversierde zandstenen 
omlijsting, die is vervaardigd door meester-steenhouwer Jan Gerritsz. van Lier in 1634. 
Het zandsteen van de plint is grijs gesausd en de zandstenen elementen daarboven 
zandsteengeel. Dit is van oudsher het geval geweest." Boven de poortdoorgang zijn de 
oost- en westgevel blind uitgevoerd. In de doorgang van de hoofdpoort (0.3) is het met-
selwerk van de zijmuren en het overdekkend kruisgewelf gepleisterd en grijs gesausd. 
Deze afwerking is bij de laatste restauratie in 1986 aangebracht. Voor die tijd hebben 
de zijmuren diverse wijzigingen ondergaan.ó9 
De noordgevel (zijgevel) is blind. De zuidgevel bevat op de begane grond een na 
1985 gemoderniseerde deur en op de verdieping een venster met een ongeverfd geble-
ven zandstenen kruiskozijn dat bij de restauratie in 1880 werd geplaatst ter vervanging 
van een houten drielichtsvenster. De deuropening was oorspronkelijk smaller. 

fi7  Het baksteenformaat: Pleinzijdeloostgevel: 19 x 9 x 4 om; 10-lagenmaat 47148 om; Binnenhofzijdelwestgevel: 
19 x 9 x 3,5 om; 10-lagenmaat 48,5 om. 
68  Nusselder 1986, 6 en bijlage 5. 
69  Nusselder 1986, 28. 
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122 

OOSTGEVEL ZUIDGEVEL WESTGEVEL NOORDGEVEL 

121  Geveltekeningen Grenadierspoort: uitsnede van tekeningen nieuwe toestand, maart 1986. (Her-
komst: RVB [RGD], tekening Bureau Brasser Teeuwisse Pauw) 

Oost- en westgevel hoofdpoort 

122-123 Links de Grenadierspoort aan de Pleinzijde, rechts aan de Binnenhofzijde. Aan beide zijden 
is de poortdoorgang voorzien van een omlijsting bestaande uit blokken zandsteen. Aan de Pleinzijde 
gaat het om een volledig poortmotief met Dorische halfzuilen en een hoofdgestel waarvan de kroonlijst 
in het midden een segmentvorm heeft, waardoor in het fronton plaats is voor het wapen van Holland 
geflankeerd door schildhoudende leeuwen. Op de kroonlijst staan boven de halfzuilen bollen op base-
ment en in het midden een peervorm op basement. De Binnenhofzijde is een 'versimpelde' versie van 
de buitenzijde, met de essentie in de vorm van het poortvlak met blokmotief en de segmentvormige 
kroonlijst met decoratie en daaronder een wapenschild is aangebracht. 
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124  Het wapenschild met rolwerk heeft op een 
gouden veld een in rood uitgevoerde (klimmende) 
Hollandse Leeuw en als schilddekking een gouden 
kroon met edelstenen en parels. 

125-126 Geverfde zandstenen hoekblokken in de vorm van een hoekketting aan de noordwestzijde en 
zuidwestzijde; groot muuranker van de balklaag van de verdiepingsvloer. 
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127 Detail metselwerk. De cilindrische boring heeft aangetoond dat de poort bij de restauratie in de 
negentiende eeuw voorzien is van halfsteens buitenbekleding in kruisverband tegen het aangetaste 
en afgehakte zeventiende-eeuwse muurwerk. 

128 Een katrol van de val of klap van het beweegbare deel van de brug die ten oosten van de poort 
over de Hofgracht lag. Vermoedelijk is de katrol pas later aangebracht. 
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129-130 Interieur poortdoorgang. De bakstenen muren zonder plint en het bakstenen kruisgewelf 
zijn gepleisterd en grijs gesausd. Aan beide zijden wordt de doorgang geflankeerd door een hard-
stenen schampsteen. Achter de poort aan de noordzijde (links) bevindt zich een niet toegankelijke 
ruimte. Aan de zuidzijde (rechts) is een ruimte gelegen met een trap naar de verdieping. Deze ruimte 
is vanuit de zuidelijke voetgangerspoort bereikbaar. 

131  Deel van het grijs geverfde, gepleisterde 
gewelf van de hoofdpoort met tegen de zij-
wand een hardstenen blok met een dichtgezet 
gat. Een dergelijk blok bevindt zich ook aan de 
andere zijde. Bovenin aan de binnenzijde van de 
boogdoorgang bevindt zich aan weerszijden een 
smeedijzeren oog oorspronkelijk van een deur 
waarmee de poort kon worden afgesloten. 
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132 Detail van het blok met 
dichtgezet gat. Het betreft een 
kabel- of kettinggat van het 
bedieningsmechanisme van 
de valbrug; zie afb. 128 (Plein-
zijde) en interieur. 

Noordgevel hoofdpoort 

Het geveldeel op begane grondniveau is opgetrokken in rode baksteen in kruisver-

band.70 De gevel is blind uitgevoerd, ook op de verdieping. 
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133-134 Noordgevel van de hoofdpoort, gezien vanuit het noordelijke zijpoortje. Het metselwerk is in 
hoofdzaak van een rode baksteen met enkele herstellingen in een jongere rode baksteen. Er is geen 
zandstenen plint. 

70 Het baksteenformaat: 19 x 9 x 3,5 om met een 10-lagenmaat van 48 om. 
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135 Het bovenste deel van de noordgevel is blind. Het met-
selwerk van een rode baksteen vertoont enkele kleine herstel-
lingen. 

Zuidgevel hoofdpoort 

De zuidgevel op begane grondniveau is opgetrokken in rode baksteen in kruisverband.71 
Het metselwerk vertoont enkele herstellingen. Er is geen plint. Op begane grondniveau 
bevindt zich aan de westzijde een zware deur met veiligheidsglas en veiligheidsbeslag, 
die in 1986 is geplaatst ter vervanging van een (smallere) houten deur met decoratief 
smeedijzeren gehengen, vermoedelijk uit het laatste kwart van de negentiende eeuw. De 
deur geeft toegang tot een portaal (0.2) met een trap naar de verdieping (zie interieur).72 

136  Zuidgevel Grenadierspoort, nog met de negentiende-
eeuwse deur in de zuidgevel, uitsnede van tekening bestaande 
toestand augustus 1985. (Herkomst: RVB [RGD], tekening 
Bureau Brasser Teeuwisse Pauw) 

71  Het baksteenformaat: 19 x 9 x 3,5 cm met een 10-lagenmaat van 48 cm. 
72  In Nusselder 1986, 28, wordt verondersteld dat deze ruimte (0.2) vanuit de hoofdpoort (0.3) toegankelijk 
is geweest. Het lijkt echter aannemelijker dat de toegang altijd in de zuidgevel van ruimte 0.2 heeft gezeten. 
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137-138 De zuidgevel (links westelijk deel en rechts oostelijk deel) van de hoofdpoort, gezien vanuit 
het zuidelijke zijpoortje. Aan de westzijde bevindt zich een gewijzigde deur naar een portaal met de 
trap naar de verdieping. Het metselwerk bestaat uit een rode baksteen met herstellingen in een jongere 
rode baksteen. 

139 Het gedeelte van de zuidgevel ter hoogte van 
de verdieping bevat een venster met ongeverfd 
zandstenen kruiskozijn. Het venster is bij de res-
tauratie in 1880 geplaatst als vervanging van een 
breder drielichtsvenster. Het kruiskozijn werd in 
1880 historisch juist geacht. Het omringende met-
selwerk is een herstelling uit de restauratietijd en is 
afwijkend (bruiner) van kleur. 
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Dak hoofdpoort 

Het schilddak met aanlopers (of oplangers) is gedekt met leien in Maasdekking. Het dak 
heeft rondom een gootoverstek op zware houten consoles geplaatst boven een zandste-
nen lijst. Aan iedere zijde van het dak bevindt zich een dakkapel. De dakkapellen met 
een groen geschilderd houten luik zijn voorzien van een leien zadeldak, aan de voorzijde 
overgaand in een overstekend vierzijdig, als luifel fungerend tentdak met een zinken roe-
vendak. Op de nokeinden staan zinken pirons. De loden afdekking van de nok en hoek-
kepers is evenals de zinken dakbedekking van de dakkapellen en de loden bekleding van 
de houten kozijnen van de dakkapellen geschilderd in dezelfde zachtgele kleur als het 
zandsteen. De wangen van de dakkapellen zijn bekleed met ongeschilderd zink. 

n 

140  Dakaanzicht 
Grenadierspoort; uit-
snede van tekening 
bestaande toestand 
augustus 1985. (Her-
komst: RVB [RGD], 
tekening Bureau Bras-
ser Teeuwisse Pauw) 

141 Het doorzalende 
zadeldak (aanlopers) 
gedekt met leien in 
Maasdekking en aan 
elke zijde een dak-
kapel. De loodafdek-
king van de nok en de 
hoekkepers is evenals 
de bekleding van de 
houten kozijnen en 
zinken dakbedekking 
van de dakkapellen 
zachtgeel  geverfd 
zoals het zandsteen. 
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142  Goot en dakbedekking bestaande uit 
leien in Maasdekking. Hoekkepers en nokvorst 
zijn met lood bekleed dat geverfd is. 

143 Trotseerloodje op het lood waarmee het 
kozijnhout van de dakkapellen is bekleed. 
Op het trotseerloodje staan de hoofdletter B 
(links), een vogel (raaf), een leihamer en de 
letters v.N. (= firma Bogaerts-Van Nuland, 
Ravenstein). Trotseerloodjes dienen om de 
spijkers waarmee het loodwerk is bevestigd af 
te dekken om inwateren tegen te gaan. 

Voetgangerspoorten 

De gevels van beide voetgangerspoorten zijn van baksteen in kruisverband. Aan beide 
zijden bevindt zich een rondboogdoorgang met een omlijsting van zandstenen blokken 
en daarboven een ovale blinde nis (oeil-de-boeuf) met in de bakstenen omlijsting een 
viertal zandstenen blokken. De omlijste opening en ovale blinde nis zijn uitgevoerd 
naar analogie van het zeventiende-eeuws poortje aan de noordzijde. Het afgeplatte 
schilddak heeft op de schuine zijde met leien gedekte dakschilden en op de vlakke 
dakschilden een zinken roevendak. Beide poortdoorgangen zijn overdekt met dubbele 
ribloze bakstenen kruisgewelven op kraagsteentjes. 
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Noordelijke voetgangerspoort 

144  Noordelijke voetgangerspoort, gezien vanaf 
het Binnenhof. Mogelijk bevat de poort nog delen 
metselwerk en zandstenen elementen uit de zeven-
tiende eeuw. 

145 De zuidwesthoek in het noordelijke poortje met 
de doorgang naar het Binnenhof die van een oudere 
rode baksteen is opgetrokken. De boogdoorgang 
heeft een gemetselde steensponning met links een 
zwaar uitgevoerde duim van een deurscharnier. 
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146  Noordelijk voetgangerspoortje, gezien 
vanaf het Plein. 

148 Interieur noordelij-
ke zijpoort, gezien naar 
het westen (Binnenhof-
zijde). De poort is over-
dekt met twee ribloze 
kruisgewelven  (1913) 
van rode baksteen op 
natuurstenen kraagste-
nen. Links de zijgevel 
van de Grenadierspoort 
in roodbruine baksteen. 
Rechts de zijgevel van 
het voormalige Minis-
terie van Binnenland-
se Zaken (Binnenhof 
17-19) in een rode bak-
steen (1913). 

147 Noordoosthoek in het noordelijk poortje. 
Links de zijgevel van het in 1913 gebouwde 
Ministerie van Binnenlandse Zaken (nu AZ), 
opgetrokken van een rode baksteen in kruis-
verband boven een hardstenen plint, en rechts 
de doorgang naar het Plein, ook uit 1913. 
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Zuidelijke voetgange►-spoo►-t 

150 Het zuidelijke voetgangerspoortje, gezien 
vanaf het Plein. De gevel bevat hergebruikte 
materialen. Mogelijk is het een restant van de 
muur die werd opgetrokken na de afbraak van 
de corps de garde. Links hiervan de gevel van 
de Uitbreiding van Koloniën uit 1916. 

149 Interieur noorde-
lijke zijpoort, gezien 
naar het oosten (Plein-
zijde) Rechts de zij-
gevel van de Grena-
dierspoort en links de 
zijgevel van het voor-
malige Ministerie van 
Binnenlandse Zaken 
(Binnenhof 17-19). 

151  Zuidoosthoek van het zuidelijke poort-
je met doorgang naar het Plein. Rechts de 
in 1916 in helderrode baksteen opgetrokken 
gevel van de Uitbreiding van Koloniën. 
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152 Het zuidelijk voetgangerspoortje, gezien 
vanaf het Binnenhof. Het poortje is tot stand 
gekomen met de bouw van de Uitbreiding van 
Koloniën in 1916. Het metselwerk sluit aan de 
Binnenhofzijde in kleur en gebruikte baksteen 
naadloos hierop aan. 

153 Zuidwesthoek van het poortje met een 
gelakt houten deur in het bouwdeel van de 
Uitbreiding van Koloniën (1916). 

154 Dubbel ribloos kruisgewelf op hardstenen kraagsteentjes in het zuidelijk 
poortje (1916). 
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Interieur 

Begane grond 

Aan de zuidzijde van de Grenadierspoort bevindt zich een toegang tot een entree met 
de trap naar de eerste verdieping. De ruimte van de entree heeft de vorm van een smalle 
ruimte onder een tongewelf (kruin in oost-westrichting). De toegang wordt gevormd 
door een vergroot deurkozijn met een in 1986 vervangen nieuwe (veiligheids)deur. 
De trap in het portaal is ingrijpend gewijzigd. Het onderste deel van de houten trap 
is verdwenen en vervangen door een moderne stalen spiltrap (na 1986). De trap liep 
oorspronkelijk door tot aan de deur, maar is nu iets meer naar binnen komen te staan. 
De trap is mogelijk ook al een keer eerder verplaatst.73 De stalen trap eindigt op een 
klein bordes. De eerste twee treden van de houten trap zijn nieuw; ook de stootborden 
bij de hogere treden zijn een latere toevoeging. Het bovenste deel van de trap kon met 
een deur worden afgesloten; de scharnieren zijn in de trapspil behouden. Ter hoogte van 
de eerste verdieping is de trapspil afgezaagd. 

10.1.b Wob 

10.i.b W 

10.1.b Wob 

Begane grand 

10.1.6 Wa 

155  Plattegrond begane grond Grenadierspoort. (Herkomst achtergrondtekening: Bureau Brasser 
Teeuwisse Pauw, 1986; 10.2.e Wob 

73  Nusselder 1986, 30 e.v., paragraaf 0.2 'Ruimte met trap naar eerste etage'. 
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156  Gewijzigde deur (1986), gezien vanuit 
ruimte 0.2, met links de afgeschuinde muur 
ten behoeve van de verbreding van de deur-
opening. 

158 Ruimte 0.2, met klinkervloer onder een tonge-
welf, gezien in oostelijke richting. De muur links is 
de zijmuur van de hoofdpoort. Rechts de zijmuur 
van de zuidelijke voetgangerspoort; hierin bevindt 
zich een ondiepe nis. De herkomst van de tijdelijk 
opgeslagen hekwerken is vooralsnog onbekend. 

157  Het onderste deel van de trap (1986), 
gezien in westelijke richting vanuit de smalle 
rechthoekige ruimte 0.2. 
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159 Onderste stalen deel 
van de trap (1986). 

160  Trap, gezien vanaf 
de eerste verdieping. Het 
bovenste deel is van hout. 

161 Trapgat ter hoogte van 
het bordes. 
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162 Balk onder het bor-
des, uitgevuld met een 
plank en daarop een 
dikke plank of plaat van 
het bordes. 

163 Balken boven het 
donkergroen  geschil-
derde kozijn van de 
deuropening met links 
de balk onder het bor-
des. 

164  Bovenzijde bor-
des, bestaande uit een 
dikke plank en uitvlak-
king met cement. 
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165 Gelakt houten trapgedeelte. De 
onderste twee treden zijn volledig 
nieuw; van de trede daarboven is het 
stootbord een latere toevoeging. 

166 Restant van een scharnier op de 
trapspil van een deur waarmee de trap 
kon worden afgesloten. 

167 Afgezaagde trapspil. 
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168 Bovenaan is in de trap een metalen anker doorgevoerd. Het anker dat parallel aan de 
noordwand in oost-westrichting loopt, eindigt onder de traptrede. 

Eerste verdieping 

De eerste verdieping is een open ruimte met in de zuidwand een venster. Zowel de 
ruimte als de trap vanaf de begane grond wordt hierdoor verlicht. Aan de noordzijde 
staat een open stalen trap naar de zolder (1986). De ruimte heeft een tegelvloer van 
rode tegels die bij de verbouwing tot kantoorruimte afgedekt is met vast tapijt op een 
uitvlaklaag. 
De wanden zijn opnieuw gestukadoord dan wel afgewerkt met voorzetwanden, 
waarop. kabelgoten zijn bevestigd. De zoldering is een enkelvoudige balklaag met 
vijf grenenhouten balken, waaronder twee strijkbalken in oost-westrichting. Daarnaast 
bevinden zich aan beide zijden tussen de strijkbalk en de daaropvolgende balk, balken 
aan de zijmuren. De balken die in 1985 nog groen geverfd waren, zijn bij de restauratie 
ontdaan van oude verflagen. Zij zijn erg s̀trak' en vertonen geen sporen van een oude 
raveling van de trap naar zolder, die oorspronkelijk op een andere plaats heeft gezeten 
dan thans het geval is (zie zolder). De grenenhouten delen van de zoldervloer zijn vol-
ledig vernieuwd. 
In de oostwand bevindt zich net boven de vloer een tweetal openingen een smalle 
schacht in de muur. Aan het uiteinde daarvan is aan de gevel een katrol met ketting 
gemonteerd. Deze katrol maakt deel uit van het hijsmechanisme van de voormalige 
valbrug. In het gewelf van de grote poort bevinden zich hardstenen blokken met een 
(dichtgezet) hijsgat. Deze behoren ook tot het hijsmechanisme. Het hijsgat in de vloer 
op de eerste verdieping is niet aangetroffen, maar bevindt zich mogelijk onder de hui-
dige vaste vloerbedekking. 
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Verdieping 

169 Plattegrond eerste verdieping Grenadierspoort. (Herkomst achtergrondtekening: Bureau Brasser 
Teeuwisse Pauw, 1986; 10.2.e Wob ) 

170-171 Ruimte 1.1, gezien in zuidoostelijke (links) en in noordwestelijke richting (rechts). 
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172  Ruimte 1.1, trapgat ; 
langs de zuidwand is onder 
het tapijt de tegelvloer zicht-
baar. Links is onder de balu-
strade de rand van afgezaag-
de tegels zichtbaar. 

173 Ruimte 1.1, smalle schacht met opening in 
de oostwand, net boven de vloer aan zuidoost-
zijde. Aan het uiteinde van de schacht bevindt 
zich de katrol met ketting van het hijsmecha-
nisme van de oorspronkelijke valbrug aan de 
oostzijde (Pleinzijde). In de schacht ligt een 
metalen 'anti-duiven' rooster. 

174 Ruimte 1.1, kruisvenster in de zuidgevel. 
Aan de binnenzijde is het kozijn van hout en 
aan de buitenzijde van zandsteen. Het kruis-
venster met draairaampjes voorzien van glas-
in-lood is eind-negentiende eeuw geplaatst 
als vervanging van een evenmin oorspronkelijk 
drielichtsvenster. 
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175  Ruimte 1.1, 
moderne raveling 
voor de trap naar 
zolder (1986) aan 
de noordzijde. 

Zolder en kapconstructie 

De zolder is een open ruimte onder de kap. Aan de noordzijde komt in het midden de 
trap vanaf de verdieping boven. Oorspronkelijk bevond het trapgat zich in de noord-
oosthoek gelet op slijtsporen in de kapconstructie en een haak van een vloerluik aldaar. 
Van dit trapgat zijn geen sporen in de balklaag aangetroffen. De vloer bestaat uit 
nieuwe grenenhouten delen die geolied zijn. 
De grenenhouten kapconstructie uit de bouwtijd telt twee spanten met daarop 
nokspanten. De spanten zijn voorzien van gehakte telmerken (constructiemerken) in de 
vorm van d̀opjes' aan de oostzijde en s̀taafjes' aan de westzijde. Beide spanten staan 
met sloffen op een vloerbalk. Echter sinds de laatste restauratie is bij het noordelijk 
spant de slof aan de westzijde verdwenen en bij de zuidelijke aan de oostzijde. Het 
spantbeen is bij beide spanten aan de onderzijde met kunsthars aangeheeld. 
Rondom bevindt zich ter hoogte van de vloer een muurplaat waarop de sporen van 
de kap rusten. De voorzijde van deze balk is evenals de nog aanwezige sloffen onder 
de spantbenen bij de laatste restauratie grijs geschilderd. 
De op de spanten gelegen flieringen dragen de sporenparen. Aan de onderkant zijn 
de sporen aan de achterzijde voorzien van gekromde aanlopers of oplangers voor de 
overgang van het dakvlak naar de goot. In de nok bevindt zich een nokgording. Afge-
zien van enkele latere reparaties, stamt de gehele kapconstructie nog uit de bouwtijd. 
In het zuidelijk spant is in de nokstijl een uitsparing ingezaagd, mogelijk bedoeld 
voor een vlaggenmast of hijsrad. Op dit spant is in blauw krijt het opschrift H̀jH 1906' 
aangebracht. Kennelijk zijn er toen werkzaamheden uitgevoerd. 
De beschoten kap bestaat uit horizontale planken van grenenhout van 3,1 cm dikte. 
Vermoedelijk is de beschieting bij een restauratie vernieuwd. De onderste planken 
rondom zijn recentelijk opnieuw vernieuwd. In de noordelijke helft is aan de oostzijde 
op het beschot het opschrift in witte verf G̀H Peters' aangebracht. Dit zal bij de res-
tauratie in 1880 zijn gebeurd. 
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Aan alle vier zijden is in het dakvlak een kleine dakkapel opgenomen. De luiken 
inclusief de scharnieren zijn bij de restauratie in 1880 of 1906 vernieuwd. De luiken 
die thans aan de binnen- en buitenzijde donkergroen zijn geschilderd, hebben aan de 
binnenzijde een uitzethaak en aan boven- en onderkant een grendel. 

176 Plattegrond zolder Grenadierspoort. (Herkomst achtergrondtekening: Bureau Brasser Teeuwisse 
Pauw, 1986; 10.2.e Wob ) 

177  Ruimte 2.1, zolder, gezien in zuidelijke 
richting; grenenhouten spant met daarop een 
nokspant en in de langsrichting flieringen (en een 
nokgording). Tegen de flieringen rusten (met een 
keep) de sporenparen. 
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178 Ruimte 2.1, zolder, gezien in zuidelijke richting; de slof onder het linker spantbeen 
(zuidoostzijde) is verwijderd; het hout is met kunsthars aangeheeld. Van het grenenhou-
ten dakbeschot zijn de onderste delen bij de laatste restauratie vervangen. 

179  Ruimte 2.1, ingezaagde uitsparing in 
nokstijl van zuidelijke spant voor hijsrad of 
vlaggenmast. 

180  Ruimte 2.1, zolder, gezien in noorde-
lijke richting met gesloten luik van het nieuwe 
trapgat. 
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181  Ruimte 2.1, zolder, 
gezien in noordelijke rich-
ting; de slof onder het linker 
spantbeen (noordwestzij-
de) is verwijderd; het hout is 
met kunsthars aangeheeld. 
Van het grenenhouten dak-
beschot zijn de onderste 
delen vervangen. 

182 Ruimte 2.1, noordzijde 
van de zolder met open-
staand luik van het nieuwe 
trapgat (1986). 

183  Ruimte 2.1. In de 
zuidwesthoek bevond zich 
oorspronkelijk het trapgat 
gelet op de slijtage in het 
kapspoor en de haak in de 
tegenoverliggende  spoor 
waarmee het luik kon wor-
den vastgezet. 
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184 Ruimte 2.1. Noordwesthoek met gekromde aanlopers of oplangers achter de sporen; Een enkele, 
zoals de tweede van links, is vernieuwd. 

185 Ruimte 2.1, oostelijk deel van de kap. De onderste delen van het grenenhouten dakbeschot zijn 
vernieuwd. 
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186  Ruimte 2.1. Dakbe-
schot van 31 mm dikke, 
grenen planken met half-
houtse overdekking. 

187  Ruimte 2.1. Opschrift 
noordelijk spant 'HjH 1906'. 

188  Ruimte 2.1. Opschrift 
dakbeschot 'GH Peters'. 

123 



BBA  1  UITBREIDING KOLONIEN & GRENADIERSPOORT, BINNENHOF, DEN HAAG 

189-190 Ruimte 2.1. Gehakte telmerken aan de noordzijde van de spanten; 'dopje' aan de westzijde 
(links) en 'staafje' aan de oostzijde (rechts). 
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BESCHRIJVING EN ANALYSE 
UITBREIDING KOLONIËN 

Situering 

De Uitbreiding Koloniën, het huidige gebouw TK-C gebouwd in 1915-1917, is gesi-
tueerd in de zuidoosthoek van het Binnenhof (afb. 2). De buitenzijde van het gebouw 
volgt in hoofdlijnen het tracé van de in 1860 gedempte gracht. Ter plaatse van deze 
gracht bevindt zich nu een binnentuin die aan de zuidzijde afgesloten wordt door de 
nieuwbouw van het Tweede Kamercomplex, gebouw TK-N. Aan de oostzijde bevindt 
zich het voormalige ministerie van Koloniën (gebouw TK-K). 
Aan de noordzijde van de oostelijke vleugel is de zeventiende-eeuwse Grenadier-
spoort gelegen en aan de westzijde van de zuidelijke vleugel het gebouw TK-B met 
daarin opgenomen het Goudsmids Keurhuis, waarvan alleen de gevel is behouden. 

Exterieur 

Het in baksteen opgetrokken gebouw op een L-vormig grondplan bestaande uit een 
zuid- en een oostelijke vleugel bestaat uit een souterrain, twee bouwlagen en een zol-
derverdieping onder een zadeldak met schildeinden. Aan de westzijde van de zuidelijke 
vleugel bevindt zich een dwarsvolume van gelijke hoogte. In de oksel aan de Binnen-
hofzijde is een vierkant hoekpaviljoen onder tentdak opgenomen met de hoofdentree. 
Aan de noordzijde is de oostelijke vleugel door middel van een eenlaags volume onder 
een schilddak verbonden met de Grenadierspoort. Aan de zuidoostzijde bevindt zich 
een smal tweelaags verbindingslid met het hoofdgebouw uit 1859-1862 aan het Plein. 
Dit verbindingslid onder een plat dak bevat een poort op straatniveau en een verbin-
dingsgang op de verdieping. De architectuur in een historiserende vormentaal volgt die 
van de een jaar eerder, in 1915 opgeleverde nieuwbouw van het Ministerie van Bin-
nenlandse zaken (nu Algemene Zaken) aan de overzijde van het Binnenhof. 

Gevels 

De gevels zijn opgetrokken in een roodbruine baksteen in kruisverband boven een 
iets uitgemetselde plint. De zichtgevels aan de Binnenhofzijde en naar het Plein zijn 
rijker uitgevoerd en worden gelardeerd met horizontale banden van zandsteen. Ook 
een sierstrook onder de overkragende dakgoot is van zandsteen evenals de sierblokken 
in de bogen boven de vensters. Aan de achterzijde (binnentuin) zijn geen banden van 
zandsteen maar banden van siermetselwerk aangebracht ter hoogte van onder-, midden-
en bovendorpels van de vensters en ontbreken ook de blokken zandsteen in de bogen 
boven de vensters. 
De vensters hebben hoofdzakelijk of houten kruiskozijnen of zijn als kloostervenster 
uitgevoerd. De vensters op de begane grond zijn aan de voor- en zijgevel (zichtzijde) 
voorzien van luiken (voor de onderramen). 10.1.b 
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Noordgevel en westgevel (zuidelijke vleugel) 

De noordgevel aan de zijde van het Binnenhof bevat een zeven vensterassen breed 
gedeelte met rechts (aan de westzijde) daarvan een risalerend dwars volume onder een 
zadeldak met een twee vensterassen brede trapgevel. De zuidgevel bevat zowel op de 
begane grond als de verdieping kruisvensters. Er zijn geen kelderlichten. 
De westgevel (voor zover vrijstaand) bevat een kloostervenster op zowel begane 
grond als verdieping; in de dakvoet staat een door de goot heen gebroken gemetselde 
schoorsteen. 

191  De zuidelijke vleugel, gezien vanuit het 
noordwesten. De noordgevel en een klein deel 
van de westgevel. 

192 Rechts tegen de zuidelijke vleugel staat 
het Goudsmids Keurhuis. 
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193  Zuidgevel van de zuidelijke vleugel, 
gezien in westelijke richting met aan het uit-
einde een risalerend dwarsvolume. 

Zuidgevel (zuidelijke vleugel) 

De langgerekte zuidgevel vertoont enkele bescheiden verspringingen. Aan de rechter 
(oost)zijde is een risaliet met een breedte van drie vensterassen met kruiskozijnen. 
Het risaliet wordt geflankeerd door een iets teruggelegen geveldeel met een breedte 
van twee vensterassen, beide met kloostervensters. Het aansluitende linkerdeel van de 
gevel telt zes vensterassen met kruisvensters. Het souterrain bevat over de volle lengte 
kelderlichten met enkele kozijnen onder de kloostervensters en dubbele (bol)kozijnen 
onder de kruisvensters. Het risalerend dwarsvolume aan de westzijde ter afsluiting van 
de zuidelijke vleugel bevat kruis- en kloostervensters. Op begane grondniveau is er een 
entree en enkele vensters met diefijzers vergelijkbaar met de kelderlichten. Het maai-
veld ligt hier lager en er is dan ook geen souterrain. De voet is gepleisterd. 
Het smalle verbindingslid onder een plat dak aan de zuidoostzijde bevat op de begane 
grond een poortdoorgang met deuren en een venster; op de verdieping zijn er vier ven-
sters. 

194  Zuidgevel van de zuidelijke vleugel, 
gezien in oostelijke richting met aansluitend 
het lagere verbindingslid naar het hoofdge-
bouw. 
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195 

195-196 Risalerend dwarsvolume met entree tot het souterrain. 

Verbindingslid 

197 Zuidgevel verbindingslid. 
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198  Noordgevel verbindingslid; 
deels schuilgaand achter het 
risaliet van de oostgevel. 

Oostgevel (oostelijke vleugel) 

De oostgevel (oostelijke vleugel) telt zeven vensterassen met zowel op de begane grond 
als de verdieping kruisvensters; die op de begane grond voorzien van halve luiken. Het 
souterrain bevat dubbele kelderlichten (bolkozijn). Uiterst links (zuidoostzijde) bevindt 
zich een risaliet onder een steekkap. Hier bevindt zich het hoofdtrappenhuis. Bovenaan 
de gevel is een gevelsteen opgenomen met het jaartal 1916, het jaar dat de ruwbouw 
gereed kwam. Aan weerszijden van het risaliet springt de gevel ter breedte van een 
venster nogmaals iets uit. 
De open ruimte tussen de oostelijke vleugel van de Uitbreiding Koloniën en het 
voormalige ministerie van Koloniën is aan de straatzijde (noordzijde) afgesloten met 
een smeedijzeren spijlenhekwerk. Aan de zuidzijde is de verbindingsgang tussen beide 
gebouwen gesitueerd. 
Het eenlaags tussenlid aan de noordzijde van de oostelijke vleugel op de grens met de 
Grenadierspoort bevat bevat zowel aan de oost- als aan de westzijde twee kruisvensters 
boven twee kelderlichten met een dubbel (bol)kozijn. 
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10.1.b 

199 De oostgevel van de oostelijke vleugel met 
links (zuidoostzijde) het risaliet met hoofdtrap-
penhuis verlicht door middel van een drietal 
vensters met gebrandschilderd glas-in-lood. 

10.1.b 

200 De oostgevel van de oostelijke vleugel 
met rechts het lagere tussendeel en aanslui-
tend de Grenadierspoort. 

201  Entree geflankeerd door een zijlicht met 
glas-in-lood uit de bouwtijd in het risaliet met het 
hoofdtrappenhuis. 
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202 Gevelsteen met rolwerk en opschrift 'ANNO 1916' in het risaliet boven de drie vensters die het 
achtergelegen trappenhuis verlichten. 

203 10.1.b 
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Noordgevel (oostelijke vleugel) 

De noordgevel gaat deels schuil achter het eenlaags volume onder een schilddak dat 
aansluit op de Grenadierspoort. De noordgevel is gelardeerd met zandstenen banden 
en is blind uitgevoerd. 

204  Oostelijke vleugel, gezien vanuit het 
noordoosten met op de voorgrond het een-
laags tussendeel (met souterrain) met aan-
sluitend het voetgangerspoortje bij de Grena-
dierspoort. 

205 Het eenlaags tussendeel (met souterrain), 
gezien vanuit het noordwesten. 

Westgevel (oostelijke vleugel) 

De westgevel (oostelijke vleugel) telt zes vensterassen met zowel op de begane grond 
als verdieping kruisvensters; de kelderlichten verlopen van noord naar zuid in hoogte 
vanwege het oplopend maaiveldniveau in de richting van het ingangsportaal dat is 
gesitueerd in het hoekpaviljoen gelegen in de oksel van beide vleugels. Boven de beide 
poortdoorgangen in het hoekpaviljoen bevindt zich een gevelreliëf uit 1917 van de 
hand van beeldhouwer Joop van Lunteren. 
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206 Westgevel van de oostelijke vleugel. 207 Hoekpaviljoen met entree in oksel van 
beide vleugels. De hoekkolom, pilasters en 
arcadebogen zijn in zandsteen uitgevoerd. 
Op de kolom plaquette ter herinnering aan 
verzetsstrijder Gerrit Kastein die in 1943 hier 
het leven liet. 

208 Entreeportiek met bordes uit de bouwtijd en 
moderne hellingbaan. 
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209 Gevelreliëf in het middelste vak met waarschijnlijk de naam van het ministerie is weggehakt; aan 
weerszijden een Hindoe-Javaanse motieven. 

210 Entreeportiek. Op de kolom 
plaquette ter herinnering aan ver-
zetsstrijder Gerrit Kastein die in 
1943 hier het leven liet. 
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211 Gevelreliëf met aan weerszijden Hindoe-Javaanse motieven; het middelste deel voorstellende de 
aankomst van de eerste Hollanders in Indië. 

Dak 

Het zadeldak met steekkappen of dwarsgeplaatste daken heeft een dakbedekking van 
leien in Maasdekking en een loden bekleding van hoekkepers en nokvorsten met zinken 
pirons op de uiteinden als bekroning. Rondom heeft het dak een goot met overstek op 
gesneden consoles; de dakgoot is verkropt ter plaatse van de diverse gevelsprongen. 
De dakvlakken bevatten - met uitzondering van het zuidelijk dakvlak van zuidelijke 
vleugel - kleine dakkapellen onder een zadeldak met luifel/overstek in navolging van 
die op de Grenadierspoort, zij het dat deze een raam hebben en geen luik zoals bij de 
Grenadierspoort het geval is. Het dak van deze kleine dakkapellen is gedekt met leien 
en zink of lood (roevendak) bekroond door een piron. 
Het zuidelijk dakvlak van de zuidelijke vleugel bevat een brede dakkapelstrook met 
negen dubbele ramen uit de jaren dertig van de vorige eeuw toen hier een reeks kanto-
ren op de zolder werd ingericht. De steekkap van het risaliet bevat een recht gesloten 
dakkapel met twee draairamen die wel uit de bouwtijd dateert. 

Constructie 

De constructie van het gebouw is een gewapend betonskelet van kolommen en lig-
gers met een invulling van baksteen als binnenmuren en rondom gemetselde gevels. 
De vloeren zijn eveneens van gewapend beton. De kapconstructie is van hout. Deze 
is deels bij latere verbouwingen afgetimmerd en daarmee aan het zicht onttrokken. De 
hoofdtrap in de zuidelijke vleugel uit de bouwtijd is van Belgisch hardsteen dan wel 
van beton en bekleed met natuursteen. De diensttrap in de oostelijke vleugel van de 
eerste naar de tweede verdieping dateert uit de bouwtijd en is van beton. Een tweede 
diensttrap aan de noordzijde van de oostelijke vleugel is aangelegd in de jaren negentig 
van de vorige eeuw en is van staal met hardhouten treden. 
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Interieur 

Souterrain 

Uitbreiding Koloniën en Grenadierspoort Binnenhof, Den Haa g  --
Souterrain 

� 
� 

x 

212 Plattegrond souterrain van de Uitbreiding Koloniën (de grijs gemarkeerde ruimten konden niet 
worden bezocht). 

Gebruik en Indeling 

10.1.b 

In de zuidoosthoek bevindt zich de centrale hal met het hoofdtrappenhuis. 10.1. b 

Deze is niet 

direct in de bouwtijd geplaatst maar later, mogelijk in de jaren dertig. 10.1 .b 
Vanuit de hal worden de beide vleugels ontsloten. 

10.1.b 
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a  6m 

10.11 

Afwerking 

10.11 
De representatieve verkeers-

ruimten (gang en hal) zijn voorzien van granitovloeren met een natuurstenen plint. In 
de overige gangen en verschillende magazijnen liggen gietvloeren (egaline) over het 
beton of er ligt (vernieuwd) marmoleum als vloerafwerking. De wanden zijn gestuka-
doord en wit gesausd boven een zwart geschilderde, met cementpleister afgewerkte 
plint. Het houtwerk van raam- en deurkozijnen, ramen, vensterbanken en paneeldeuren 
die grotendeels nog uit de bouwtijd dateren, is thans wit geschilderd. In het souterrain 
is alleen de tweede trapvlucht van de hoofdtrap voorzien van een tegellambrisering van 
zachtgele schildpadtegels uit de bouwtijd. 

Hal en trappenhuis c. a. 

10m 

213 Plattegrond hal en trappenhuis in souterrain Uitbreiding Koloniën. 

19121.01900rsu. 

137 



BBA  1  UITBREIDING KOLONIEN & GRENADIERSPOORT, BINNENHOF, DEN HAAG 

215 Ruimte C1k.05 (hal), gezien naar het wes-
ten met de liften doorgang naar de gang in de 
zuidelijke vleugel. 

214  De eerste trapvlucht van de hoofdtrap 
aan de oostzijde, gezien vanuit de hal (ruimte 
C1k.05); rechts toegang tot een kantoortje 
(ruimte C1k.14). 

Zuidel�ke vleugel 

10.1.b W, 

M 

110. 11 Wob 

10.1.b Wc  10.1.b N 

f :- 

0.1.b W 

-MW 

216 Plattegrond zuidelijke vleugel souterrain Uitbreiding Koloniën. 

mA _a a 

� 
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217 Gang C1k.03, gezien in westelijke rich-
ting; rechts moderne scheidingswanden met 
schuifdeuren naar de opslagruimten. 

218 Gang C1k.03, met opengeschoven deur 
naar opslag Ck.02. 

219-220 Verschillende typen kelderlichten uit de bouwtijd (vast, draai- en klapversie) in gang C1k.03. 
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223 

221 Magazijnruimte Ck.02.  222 10.1.b 

223-224 10.1,b 

224 
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225  10.1.b 

226 10.1.b 

227  10.1.b 

10.1.b 
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Oostelijke vleugel 

�  

10.1 .b Wob 

10.i.b� �  
101 b lryr,l:   

�  . - 4 

I 
I 
I 

10.1.b W ' 

r 

► 
j 

I 

228  Plattegrond oostelijke vleugel souterrain Uitbreiding 
Koloniën. 

229 Opslagruim-
te Ck.03, gezien 
in noordelijke rich-
ting. 
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230 Links de van opslagruimte Ck.03 afge-  231 Opslagruimte Ck.04 met in de zuidgevel 
scheiden opslagruimte Ck.04.  doorgang naar het hefplateau. 

232 Hal C1k.07 met uitgifte balie, links doorgang naar opslag Ck.03 en rechts doorgang naar 
opslag Ck.05. 
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10.1.b 

233 10.1.b 

234 10.1.b 
wapeningsstaal. 

, beschadigd plafond van gewapend beton met glad 

i r 

f ~ 

�  Itil I�  .;j111�lÁlÍÍ ' � i�. 
"!PI Tp�! i !1\ 

lilt Ir  

I i;ïi  �►���ti 

,,,15�yi;p'!1  

235 Ruimte C1k.09, trappenhuis in de ooste-
lijke vleugel, ingebouwd in de jaren negentig 
van de vorige eeuw met een stalen trap met 
hardhouten treden. 
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236  10.1.b 

237 10.1.b 

238 Detail tegelvloer 10.1.b 
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Begane grond/ bel-etage 

Uitbreiding Koloniën en Grenadierspoort Binnenhof, Den Haag 
Begane grond 

i� 

x 

i 

239 Plattegrond begane grond/bel-etage van de Uitbreiding Koloniën (de grijs gemarkeerde ruimten 
konden niet worden bezocht). 

Gebruik en indeling 

De begane grond/bel-etage is in gebruik als kantoorverdieping. In de zuidoosthoek 

bevindt zich de centrale hal (C10.08) met het hoofdtrappenhuis met aan weerszijden 

toiletten (C10.15 en C10.19). Aan de overzijde van de hal bevindt zich recht tegenover 

het trappenhuis de lift. De plaats van de lift dateert uit de bouwtijd, maar de liftinstal-

latie is later vernieuwd. 

Vanuit de hal worden de beide vleugels ontsloten, alsmede een kantoorruimte (por-

tierskamer, C0.05) naast de hoofdingang aan het Binnenhof. De indeling uit de bouw-

tijd is grotendeels behouden. 

De zuidelijke vleugel bevat één grote (kantoor)ruimte oorspronkelijk voor technisch 

personeel (C10.04) met aangrenzend drie kantoorruimten (noordzijde) en direct achter 
de lift een 10.1 b WOB � oorspronkelijk bereikbaar vanuit het vertrek grenzend aan de 

hal (portierskamer). De scheidingswanden tussen de drie kantoorvertrekken staan op de 

oorspronkelijke plek maar zijn vernieuwd. 

Het dwarse volume aan de westzijde van de zuidelijke vleugel bevat twee kantoren 

(C0.01 en CO. 12) met daartussen een halletje en gang (C0.23 en CI0.11) met moderne 
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doorgang naar gebouw B (voorheen personeelsgarderobe). Het ingebouwde minderva-
lidentoilet is een nieuwe toevoeging. 
De oostelijke vleugel bevat aan de zuidzijde een korte gang (C10.14) geflankeerd 
door twee opslagruimten en een kantoor (C0.06, CO.09 en CO. 11), voorheen een bode-
kainer en een toilet en daar tegenover een garderobe en een wachtkamer. Vanuit deze 
gang zijn de overige kantoren bereikbaar. De oorspronkelijke indeling van dit tweede 
gedeelte van de oostelijke vleugel is gedeeltelijk gewijzigd door de aanleg van een 
gang (C10.13) in noordelijke richting vanwaaruit een drietal kantoren (CO.1Oa,b,e) aan 
de oostzijde worden ontsloten. Dit was oorspronkelijk één open ruimte. De huidige 
systeemwanden zijn modern evenals het verlaagde plafond in de gang. Aan de west-
zijde liggen een groot (C0.07) en twee kleine kantoren (C0.08 en C0.08a); gelet op de 
plafondafwerking waren deze twee oorspronkelijk samen een groot kantoor. Een vierde 
ruimte aan de noordwestzij de is opgeofferd ten behoeve van het in de jaren negentig van 
de vorige eeuw ingebouwde trappenhuis (C10.10). Het aan de noordzijde aangrenzende 
eenlaags bouwdeel bevat twee kantoren aan weerszijden van een gang (respectievelijk 
CO. 09, CO. 10 en CO. 15). Oorspronkelijk bestond alleen het kantoor aan de westzijde 
(C0.09). Ook de doorgang naar buiten vanuit de gang is een latere toevoeging. 

Afwerking 

De centrale hal heeft een granitovloer in een vakkenpatroon dat een weerspiegeling 
vormt van het betonnen cassettenplafond. Het plafond is wit gesausd. De wanden 
zijn voorzien van een rijk uitgevoerde blauwgrijze tegellambrisering met bouwkera-
miek vervaardigd door De Porceleyne Fles in Delft; daarboven zijn de wanden wit 
gestukadoord. In de lambrisering zijn keramische roosters opgenomen waarachter de 
radiators van de centrale verwarming staan. Van de hoofdtrap is de tweede trapvlucht 
vanuit de kelder voorzien van een tegellambrisering van zachtgele schildpadtegels 
uit de bouwtijd. 
In de hal zijn de deuren uit de bouwtijd van teakhout. Het boograam boven de dub-
bele deuren naar de gang in de oostelijke vleugel is evenals de vensters in de gevels 
voorzien van gebrandschilderd glas-in-lood. 
De zuidelijke vleugel heeft mogelijk onder de huidige vaste vloerbedekking een gra-
nitovloer uit de bouwtijd. De houten lambrisering en puien (deur met zijlichten) naar 
de kantoorruimten zijn evenals de stucwerkplafonds in de kantoren uit de bouwtijd. 
Het eerste deel van de gang in de oostelijke vleugel heeft een granitovloer en lam-
brisering van zachtgele schildpadtegels uit de bouwtijd. Ook de puien naar de opslag-
ruimten en het kantoor in dit deel van de gang zijn uit de bouwtijd. De wanden zijn 
verder gestukadoord en wit gesausd. In het tweede deel ligt vaste vloerbedekking. De 
stucwerkplafonds uit de bouwtijd gaan deels schuil achter verlaagde systeemplafonds. 
Met uitzondering van de centrale hal is in de beide vleugels al het houtwerk van 
raam- en deurkozijnen, ramen, vensterbanken, paneeldeuren en lambrisering - alles 
grotendeels nog uit de bouwtijd zijn - thans wit geschilderd. De kruisvensters zijn voor-
zien van roeden en blank glas. 10.1 .b 
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Hal en trappenhuis c. a, 

10. Lb  10.1.b 

Hal 
10.1.b 

10.1.b 

241  Ruimte 010.18, hal; vanuit de hal leidt 
een trapvlucht naar het souterrain en een trap-
vlucht naar de bel-etage. 10.11 
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240  Plattegrond hal en trap-
penhuis begane grond/bel-etage 
Uitbreiding Koloniën. 

242 Ruimte 010.18, trapvlucht 10.11  met 
tegellambrisering  naar  bel-etagelbegane 
grond. 
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243  Ruimte C10.18, de 
vloer is in granito uitge-
voerd. 

244 Ruimte C10.16. Aanslui-
ting tegellambrisering van 
zachtgele schildpadtegels 
langs de trap op de tegel-
lambrisering in grijsblauwe 
tinten in de centrale hal. 

245  Ruimte hal C10.08, 
gezien in noordelijke rich-
ting met rechts doorgang 
naar de oostelijke vleugel. 
De hal heeft een granito-
vloer in vakkenpatroon en 
een rijk uitgevoerde tegel-
lambrisering vervaardigd 
door De Porceleyne Fles. 
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