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Entree hoofdwacht (A.00.1.20 met Á.00.0.09/09a) 

TK-A-102 en TK-A-103 Interieur vestibule van de hoofdwacht met tweekleurige marmeren vloer en stuc-
werk cassettenplafond. Onder de vensters een lambrisering van platen natuursteen. De afwerking van 
zowel plafond als de vloer lijkt te dateren uit de tijd van de modernisering door Knuttel in 1887-1889. 

Overig begane grond: A. 00.1.09 en A. 00.0.01 

10.1. b Wob 
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A,00.0,01 

TK-A-106 Interieur garderobe A.00.0.01, voorzien van 
metalen rasterplafond, gezien in oostelijke richting, met 
in het verlengde de toiletten. 

TK-A-107 Gang met rechts toiletten. 

A. 00, 0,10, A. 00,1.63 en A, 00,1.13/13b en A, 00. 0, 04/05/06/07 

TK-A-108 Interieur van ruimte A.00.0.10 onder de trap-
vlucht uit 1806 met de in 1988-1996 ingebouwde lift. 
Zie verder de hoofdtrap. 
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TK-A-109  Interieur gang A.00.1.13113b, 
gezien in oostelijke richting. Onder deze 
gang bevindt zich in de kelder (A.-1.1.12) een 
laat achttiende-eeuwse hardstenen trap. 

TK-A-110 Interieur wasruimte met verlaagd 
systeemplafond. 

10.1. b Wob 

TK-A-111 Interieur A.00.0.04 met verlaagd  TK-A-112 Interieur A.00.0.5f, overdekt met 
systeemplafond.  tongewelf zonder verlaagd systeemplafond. 
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TK-A-113 Interieur A.00.0.05, kleedruimten met 
verlaagd systeemplafond. 

Eerste verdieping (bel-etage) 

T 

TK-A-114 Interieur A.00.0.07, toiletten met ver-
laagd systeemplafond. 
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TIK-A-1 15 Plattegrond eerste verdieping met ruimtenummering. 

De indeling van de eerste verdieping is nog oorspronkelijk met de Oude Zaal 
(A.01.0.01) als middelpunt. Voorts aan de noordzijde hiervan de rooksalon (A.01.0.04) 
een grote zaal aan de zijde van het Binnenhof, met aan de oostzijde de Stadhouders-
kamer (A.01.0.05) en aan de westzijde de koffiekamer(A.01.0.03) met aansluitend de 
schrijfkamer (A.01.0.02). Ten zuiden van de Stadhouderskamer bevindt zich het trap-
penhuis met de in 1887 gebouwde Ministerstrap. Ten zuiden van de schrijfkamer ligt 
het hoofdtrappenhuis van het NSK. 
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TK-A-116 Interieur Oude Zaal, gezien vanaf het balkon aan de oostzijde; afwerking en inrich-
ting dateren van na de restauratie in 1995. 

A. 01.0.01 Oude Zaal (Balzaal) 

De Oude Zaal, van 1815 tot 1992 de vergaderzaal van de Tweede Kamer, was oor-
spronkelijk de balzaal (ook danszaal), die een hoogte beslaat van twee bouwlagen 
onder een koepelgewelf, dat op de zolder onder het dak is ingebouwd. De zaal heeft 
een m Lodewijk XVI-stijl uitgevoerd interieur waarbij de wanden (en alles dat daartoe 
behoort) inclusief de beide balkons aan weerszijden van de gaal bij de laatste restaura-
tie van een witte marmerimitatie zijn voorzien en de dubbele deuren en schijndeuren 
bronskleurig zijn geschilderd. Het in stucwerk uitgevoerde hoge spiegelgewelf heeft 
een lantaarn (1828) en oculi (1922) voor lichttoetreding van bovenaf. Mogelijk is het 
stucwerk m 1922 bij het inbrengen van de oculi deels of geheel vernieuwd op steen-
gaas. De lantaarn zorgde naast de vensters in de zuidwand voor daglichttoetreding. 
Ondanks verschillende wijzigingen is de zaal in hoofdlijnen ongewijzigd gebleven. 
De wijzigingen, waardoor de zaal bij de laatste herinrichting in 1995 is teruggebracht 
naar de oudere situatie, betreffen het terugbrengen tot één vloerniveau, het verkleinen 
van de balkons en de omvorming van twee nissen m de noordwand tot deuren. Voor 
wat betreft de stookplaatsen aan beide zijden van de zaal werd de stookplaats aan 
de westzijde al bij de verandering van de toegang aldaar in 1806 aangepast_ Over de 
verwijdering van de stookplaats aan de oostzijde is zonder nader onderzoek weinig 
te zeggen. Geconstateerd kan worden dat er zich nu op die plek twee kleine deurtjes 
bevinden met daarachter een wasbak. Na afsluiting van de herinrichting m 1995 zijn 
een nieuwe vloerbedekking en lichtarmaturen naar ontwerp van kunstenaar Jan van den 
Dobbelsteen aangebracht. Al het hout en stucwerk van de wanden is van een nieuwe 
geschilderde witte marmerimitatie voorzien. 
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TK-A-117  Interieur Oude 
Zaal, gezien naar het wes-
ten. 

TK-A-118  Interieur Oude 
Zaal, gezien naar het oos-
ten. 

TK-A-119  Interieur Oude 
Zaal, noordzijde. Links en 
rechts bronskleurig geschil-
derde deuren; rechts naar 
de rooksalon (A.01.0.04); 
links zijn schijndeuren. De 
beide deuren zijn bij de 
restauratie van 1995 toege-
voegd, inclusief het gestuc-
te hoofdgestel erboven. 
Uiterst links (niet op de foto) 
bevindt zich nog een stel 
deuren naar de rooksalon. 
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TK-A-121  Interieur Oude Zaal; zuidzijde met vensters 
(achter de gordijnen) aan de smalle binnenplaats tussen 
NSK en de Dienstvleugel. 

TK-A-120 Detail van dichtgezette nis (balkon) aan de gang (A.02.1.09) op de tweede verdieping. Ter 
plaatse van de nissen bevinden zich naar de gang erachter open draaiende luiken. 

TK-A-122 Venster met schuifraam uit 
de bouwtijd. 
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TK-A-123 Boven de vensters aan de binnenplaatszijde is het venster in de hoek een schijnvenster. 

Y  � 
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TK-A-124 Stucwerk koepelgewelf in de Oude Zaal uit 1777-1790 met lantaarn uit 1828 en oculi uit 1922. 
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TK-A-125 Aan beide korte zijden van de Oude Zaal 
bevindt zich boven het balkon een stucwerk guirlande 
met krans waarbinnen de wijzerplaat van een uurwerk 
is geplaatst. Het uurwerk zal rond 1909 dateren (toen 
het voor het eerst op foto's zichtbaar was, verg. afb. 
129). De klok is daarna naar de balustrade van het ver-
grote balkon verplaatst en na de herinrichting in 1995 
weer naar zijn eerdere plek teruggebracht. 

TK-A-126  Detail stucwerk krans met 
wijzerplaat. 

TK-A-127 en TK-A-128 Balkon aan de oostzijde; ook de beplating aan de binnenzijde van de balustrade 
is in een marmerimitatie afgewerkt. 
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TK-A-130 De oude vergaderbanken. 

TK-A-129 Aan de oostzijde het ingebouwde fon-
teintje ter plaatse van de voormalige stookplaats. 

TK-A-131 Detail van in 1995 vernieuwde par-
ketvloer en veelkleurig tapijt. 

A.01.0.04 Rooksalon 

De rooksalon, oorspronkelijk een antichambre, is een groot rechthoekig vertrek aan de 
noordzijde tussen beide avant-corps. Aan beide korte zijden bevindt zich een kachelnis. 
Het losgeraakte stucwerkplafond uit 1777-1790 is in 2000 (van bovenaf) gerestaureerd. 
Toen zijn ook de ventilatiegleuven in het plafond en midden boven de beide schouwen 
aan de uiteinden van de zaal aangebracht. Er hangen twee Venetiaanse kroonluchters. 
De wanden zijn in een marmerimitatie uitgevoerd; de dubbele deuren naar de Oude 
Zaal (A.01.0.01) en de Stadhouderskamer (A.01.0.05) zijn in een houtimitatie uitge-
voerd. De deuren naar de koffiekamer zijn vernieuwd, evenals de parketvloer en het 
koningsblauwe tapijt. 
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TK-A-132 Interieur A.01.0.04, gezien in zuidwestelijke richting. 

TK-A-133 Interieur A.01.0.04, gezien in noordoostelijke richting. 
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TK-A-134  Oostwand met aan weerszijden van de 
kachelnis een dubbele deur, afgewerkt met houtimitatie. 

TK-A-136  Westwand met aan weerszijden van de 
kachelnis een vernieuwde dubbele (glas)deur. 

TK-A-135  Kachelnis, versierd met 
gemarmerd stucwerk. 

TK-A-137 Detail marmerimitatie, ook op 
de cv-radiatoren. 
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TK-A-138 en TK-A-139 Details stucwerkplafond uit 1777-1790. 

A. 01.0.05 Stadhouderskamer 

De Stadhouderskamer (A.01.0.05), of wel het Kabinet Willem V, bevindt  zich m het 
oostelijk avant-corps en is gedecoreerd m Pompeïaanse stijl. Het vertrek werd m 1796 
door de volksvertegenwoordiging van de Bataafse Republiek in gebruik genomen. Het 
is onduidelijk waarom deze zaal in feite als enige zaal gevrijwaard is gebleven van het 
ontdoen van alle ònnodige sierraden' in 1808. Later werd het de Ministerskamer.  In 
2000 heeft er kleur- en afwerkingsonderzoek plaatsgevonden 10.2.e Wob 

Het vertrek heeft de oorspronkelijke beschilderde wandafwerking en het oorspron-
kelijk beschilderde plafond naar ontwerp van Antoine Plateau (1759-1815) uit 1790 en 
de oorspronkelijke wandtapijten behouden. De wit marmeren schoorsteenmantel aan de 
oostzijde uit de bouwtijd bevat een laat negentiende-eeuwse inzethaard. De parketvloer 
is mogelijk oorspronkelijk, dan wel conform bestaand vernieuwd. 
De deuren naar de rooksalon en naar het trappenhuis zijn als sluisdeuren uitgevoerd 
(deuren aan weerszijden van de doorgang), waarbij die naar het trappenhuis ook zijn 
gecapitonneerd. Er hangt een vergulde kristallen kroonluchter. De herkomst van het 
meubilair is onduidelijk. Op een foto uit 1933 (3.13, aft. 145) zijn andere stoelen en 
andere kroonluchters zichtbaar. 
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TK-A-140a Interieur, zuidoosthoek. 

TK-A-141 Interieur, zuidwesthoek. 

TK-A-140b Interieur, zuidwand. 

TK-A-142 Interieur, noordwesthoek. 
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TK-A-143 Interieur, noordoosthoek. TK-A-144 Interieur, zuidoosthoek. 

TK-A-145 Detail parketvloer, die mogelijk oorspronkelijk is, dan wel conform bestaand vernieuwd. 

203 



BBA  1  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TIK-B, BINNENHOF, 'S-GRAVENHAGE 

TK-A-146  Beschil-
derd plafond. 

A.01.0.03 Koffiekamer 

De Koffiekamer (A.01.0.03) werd (als functie) in 1880 verplaatst van de Dienstvleugel aan 
de Hofplaats naar de huidige plaats, oorspronkelijk de kleine eetwal naast de rooksalon. De 
grote eetzaal bevindt zich m het voormalig appartement van de stadhouder en is in gebruik 
als antichambre van RvS (8.01.04). In 1880 werd een halfhoge lambrisering aangebracht. 
De huidige lambrisering zou uit 1963 dateren. Ook de glasdeuren dateren uit die tijd. De 
deuromlijstingen met imitatie schildpad en het wandbord met gesneden houten lijst, dat de 
namenlijst van de leden der Staten Generaal van 1576 tot 1796 bevat, zijn ouder. 
Het losgelaten stucwerkplafond uit 1777-1790 is in 2000 van bovenaf gerestaureerd, 
evenals het plafond m de rooksalon en de schrijfkamer. Er hangt een vergulde kristallen 
kroonluchter. De parketvloer is vernieuwd. 

TK-A-147  Interieur 
Koffiekamer, gezien 
naar  het westen, 
met  wandbetim-
mering uit 1963 en 
vernieuwde deuren 
(waarschijnlijk ook 
uit 1963) naar de 
schrijfkamer (rechts) 
en naar het hoofd-
trappenhuis (links). 
In het midden het 
wandbord  met 
gesneden lijst. 
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TK-A-148 en TK-A-149 Details gesneden lijst van het wandbord in een stijl, die uit circa 1880 kan 
dateren. 

TK-A-150 Interieur Koffiekamer, gezien naar het noordoosten, met wandbetimmering uit 1963 en ver-
nieuwde deuren naar de rooksalon. 

205 



BBA  1  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TIK-B, BINNENHOF, 'S-GRAVENHAGE 

TK-A-151 Interieur Koffiekamer, gezien naar het zuid-
oosten, met wandbetimmering uit 1963. 

TK-A-153 Interieur Koffiekamer, gezien naar het zuiden, met wandbetimmering en bar (vermoedelijk 
uit 1995). 

TK-A-152 Vernieuwde dubbele deuren 
naar rooksalon met imitatie schildpad-
omlijsting uit 1880. 
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TK-A-154 en TK-A-155 
Details van in 2000 
gerestaureerd  stuc-
werkplafond uit 1777-
1790. 

A.01.0.02 Schrijfkamer 

Het vertrek, de zogenoemde Schrijfkamer, stond in 1878 bekend als de B̀esog-
nekamer van de Raad van State' en bevindt zich in het westelijk avant-corps. De 
inrichting/afwerking bestaande uit een parketvloer, lage lambrisering en wandbe-
spanning met geel behang en paneeldeuren is vernieuwd. De paneeldeuren vormen 
sluisdeuren met aan de zijde van de Koffiekamer glasdeuren. De deur aan de zuid-
zijde is op enig moment na 1878 - mogelijk pas rond 1950 - gemaakt ter plekke van 
de schouwpartij aldaar. 
Alleen het stucwerkplafond is nog uit de bouwtijd. Het losgelaten stucwerk is van 
bovenaf gerestaureerd en toen zijn ook de ventilatiegleuven toegevoegd. Er hangt een 
vergulde kristallen kroonluchter. 
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TK-A-156 Interieur Schrijfkamer, gezien in zuidwestelijke richting, met links doorgang naar het hoofdtrap-
penhuis en rechts naar het appartement (nu RvS). 

TK-A-157 Interieur Schrijfkamer, gezien in noordooste-
lijke richting, met rechts (sluis)deur naar Koffiekamer. 

TK-A-158 Vensternissen in de noord-
wand. 
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TK-A-159 Detail stuc-
werkplafond. 

TK-A-160 Detail vloer-
veer (merk Lever 3001) 
van de taatsdeur in de 
sluis tussen de Schrijf-
kamer en Koffiekamer 
(hoogstwaarschijnlijk 
uit 1963). 

A. 01. 1.57 Gang c.a. 

De noord-zuid gerichte gang vormt de verbinding tussen het NSK en het Dienstgebouw 
aan de zuidzijde. Aan het noordelijk uiteinde is de overloop/vestibule gesitueerd met 
toegang tot de Oude Zaal. Die vestibule werd in 1806 gerealiseerd. 10. 1  .b WOb 

De Kleine Rookkamer stond 
oorspronkelijk via sluisdeuren in verbinding met de Oude Zaal. De lambrisering en 
schoorsteenmantel dateren uit 1922. In de techniekruimte is een deel van het oorspron-
kelijke laat achttiende-eeuwse stucwerkplafond behouden. (zie ook Dienstgebouw 
eerste verdieping). Het aangrenzende deel aan de andere zijde zou nog achter het ver-
laagde plafond schuil kunnen gaan. 
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TK-A-161 Interieur hallvestibule aan de west-
zijde van de Oude Zaal, gezien in noordelijke 
richting (naar de Koffiekamer). De stucwerk-
decoraties boven de deuren dateren uit 1806 
toen een deel van de gang werd gewijzigd in 
hallvestibule met de nieuwe toegang tot de 
Oude Zaal (balzaal), rechtstreeks bereikbaar 
via een nieuwe trapvlucht vanaf de hoofdtrap 
(zie ook beschrijving hoofdtrap). 

TK-A-163  Trapvlucht uit 1806, gezien vanaf de 
hoofdtrap; de trapvlucht is in 1894 vernieuwd in 
cementijzer en in 1988-1969 versmald ten behoeve 
van de ingebouwde lift. 

TK-A-162 Interieur hal met de in 1988 inge-
bouwde lift. 
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TK-A-164  Interieur gang A.01.1.57, gezien in 
zuidelijke richting, met aan het einde een draai-
deur naar de hal tussen het Dienstgebouw en de 
Kortenhorstvleugel. Afwerking is uit 1959-1963. 

0  "  

� 

TK-A-166 Stookplaats in debrasseer-
ruimte (A.01.0.35). 

TK-A-165  Uiteinde van gang A.01.1.57, met 
rechts de deur naar de debrasseerruimte 
(A.01.0.35). 

TK-A-167  Detail schoorsteenmantel met tegels die 
hoogstwaarschijnlijk uit 1922 dateren. 
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10. 1. b Wob 

TK-A-168 Dubbele deuren in noordwand 
van de debrasseerruimte (A.01.0.35). 
Deze deuren vormen sluisdeuren met 
deuren in de Oude Zaal. 

10.1.b Wob 

TK-A-170  Interieur van in 1959 afge-
scheiden techniekruimte (A.01.1.55), ten 
zuiden van de debrasseerruimte.. 

TK-A-169 Detail deuren van de Oude Zaal, die ver-
moedelijk uit de bouwtijd van de zaal stammen. 

10. 1. b Wob 

TK-A-171  Detail Iaat achttiende-eeuws stucwerk-
plafond in de techniekruimte. Het stucwerk met zijn 
eikenbladdecoratie in ranke Lodewijk XVI-stijl zal nog 
dateren uit de bouwtijd 1777-1792. 
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g- 

Tweede verdieping 

í0.1b WaD 

TK-A-172 Interieur werkkast (A.01.1.58), inge-
richt in voormalig toilet in inbouw in de zuid-
oosthoek van de grote binnenplaats. De toe-
gang is in 1959-1958 gewijzigd; oorspronkelijk 
was het toilet bereikbaar vanuit de dwarsvleu-
gel van de Kortenhorstvleugel (nu keuken 
A.01.0.34). 

s  a  7 

ml.ewa 
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TK-A-173 Plattegrond tweede verdieping met ruimtenummering. 
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De indeling van de tweede verdieping gaat grotendeels terug op die uit de bouwtijd met 
de Oude Zaal (toegang tot balkons daarvan) als middelpunt, de ten noorden hiervan 
gelegen gang A.02.1.09 met aangrenzend ten noorden de m 1950 gesplitste vertrekken 
A.02.0.02/02a en A.02.0.03/03a, en aan de oostzijde vertrek A.02.04 (in het oostelijk 
avant-corps) met een laat negentiende-eeuws interieur en aan de westzijde A.02.1.07 
(wachtkamer met deurstukken van Dick Bus) en A.02.0.01/Den Uylzaal (m het weste-
lijk avant-corps). 
Ten zuiden van de wachtkamer- ligt de noord-zuid gang (A.02.1.37), die langs de 
grote binnenplaats de verbinding vormt tussen het NSK en het Dienstgebouw. Aan 
de gang liggen een in 1988-1996 heringedeeld vertrek met toiletten (A.02.1.39 en 
A.02.1.41) en de nieuwe trap naar zolder (zie beschrijving zolder). Aan het einde van 
de gang bevindt zich van washok (A.02.1.38), voorheen een toilet in de uitbouw m de 
zuidoosthoek van de grote binnenplaats. 10. 1  . b Wo  

Het vertrek ligt ter hoogte van het tussenlid aan de binnenplaats tussen het 
NSK en het Dienstgebouw. 

A.02.1.0.9 

TK-A-174  Interieur gang, 
gezien in westelijke richting; 
links de nissen van waaruit 
zicht in de Oude Zaal moge-
lijk was; rechts de toegang tot 
de kantoren A.02.0.02102a en 
A.02.0.03103a. 

TK-A-175 Een met houten lui-
ken afgesloten nis van waaruit 
men zicht in de Oude Zaal 
had. 

TK-A-176  Wandnis aan de 
zuidzijde van de gang met 
onbekende functie. 
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A. 02, 0, 02/02a en A. 02, 0, 03/03a 

10.2.e Wob 

10.2.e Wob 

TK-A-177 en TK-A-178 Interieur A.02.0.02102a met stucwerk koofplafond; de scheidings-
wand is er later onder gezet. 

10.2.e Wob 10.2.e Wob 

TK-A-179 en TK-A-180 Interieur A.02.0.03 met stucwerk koofplafond en sluisdeur naar 
A.02.0.02102a. Het koofplafond en de dubbele deuren kunnen nog uit de bouwtijd zijn; 
de lambrisering is uit de late negentiende eeuw. 
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10. 1.b Wob 

TK-A-181 en TK-A-182 Interieur A.02.0.03a met stucwerk koofplafond; de scheidingswand is er later 
onder gezet. 

TK-A-183 10.1.b Wob 
De deur 10.1.b Wob  is van hetzelfde 
hout als de betimmering in dit vertrek. 
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A.02,0,04 

TK-A-184 

TK-A-186 

TK-A-188 Deurpartij. TK-A-189  Detail stucwerk koof-
plafond. 

10.2.e Wob 10.2.e Wob 

TK-A-184, TK-A-185, TK-A-186 en TK-A-187 Interieur vertrek A.02.0.04 in het oostelijk avant-corps. Hou-
ten betimmering, (vernieuwde moiré zijden) wandbespanning en parketvloer, stucwerk koofplafond. De 
inrichting dateert uit de late negentiende eeuw. 

TK-A-185 

TK-A-187 
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A.021.07 

a IMA 

_ _ C. �. 

i t t � 

TK-A-190 en TK-A-191 Gemoderniseerd interieur wachtkamer A.02.1.07 met stucwerk kool-
plafond en bovendeurstukken van Dirk Bus uit 1951. 

TK-A-192 en TK-A-193 Gemoderniseerd interieur wachtkamer A.02,1.07 met stucwerk kool-
plafond en bovendeurstukken van Dirk Bus uit 1951. 
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TK-A-194a 

TK-A-194c 

TK-A-194e 

i 
A 

10.1.b Wob 

ti-

� � •r 

- �- i-

10. 1.b Wob 

TK-A-194a-f Bovendeurstukken van Dick Bus uit 1951, voorstellende de werelddelen Europa, Afrika, 
Azië, Amerika en Australië en de stad Den Haag (TK-A-194b). 

TK-A-194b 

TK-A-194d 

TK-A-194f 
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A, 02.0.01 / Den Uylzaal 

TK-A-195 en TK-A-196 Gemoderniseerd interieur van A.02.0.01/Den Uylzaal in westelijk 
avant-corps. 

TK-A-197 en TK-A-198 Gemoderniseerd interieur van A.02.0.01/Den Uylzaal, gezien naar het 
oosten, met deuren naar de naastgelegen wachtkamer in gesloten en open toestand. Het 
vermoeden is dat de betimmeringen voor een groot deel uit de periode rond 1950 dateren. 
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A. 02.1.37 en A.02.1.38 

TK-A-199 Interieur gang A.02.1.37, 
zuidelijk deel met rechts de deur 
naar A.02.0.33; voorbij de glazen 
tochtpui ingang naar westelijk bal-
kon in de Oude Zaal. 

A.02.0.33 en A.2.1.47 

10.1.b Wob 

TK-A-200 Interieur betegeld was-
hok, voorheen toilet in de uitbouw 
in de zuidoosthoek van de grote 
binnenplaats. 

10.1.b Wob 

10.1.b Wob 
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Zolder 

I 
tnl.bwa 

1n1D W  10.11D W11 

10.1D W0 

/0_1 b Nbb 10., D WW 

10.1,b WO 

1—  _  1o.t.n T f,o.T T  T  T_ T  1: `. 

TK-A-203 Plattegrond zolder met ruimtenummering. 

De hoge zolderverdieping van het Nieuw Stadhouderlijk Kwartier is verdeeld m een 
zolder en een vliering. Op de zolder zijn opslagniimten ingebouwd met behulp van 
wanden en plafonds, vervaardigd van houten rachels met stucwerk op steengaas. 
Enkele stijlen en standvinken zijn eveneens bekleed met stucwerk op steengaas. De 
zoldervloer bestaat uit brede houten delen, die in de smalle bergruimten achter de inge-
bouwde wanden in het zicht zijn gebleven. Elders zijn de vloeren met linoleum belegd. 
De onderliggende zware balklaag is via enkele luiken in de vloer zichtbaar. 
Opmerkelijk is de dubbele balk verstevigd met stalen kruisverbinding met vier-
kante bouten in de vloer van zolderruimte A.03.0.22. Mogelijk heeft dit te maken 
met een verbouwing (het vergroten van vertrek A.02.1.30) op de tweede verdieping 
in 1959. 
De kapconstructie, als ook die van het aangrenzende appartement, is van grenenhout 
en dateert uit de bouwtijd (1777-1790). De A-spanten van de kapconstructie zijn voor-
zien van telmerken- Ook de sporen en het dakbeschot van het dak zijn uit de bouwtijd. 
De vloer van de vliering ligt op hoogte van de dekbalk van het juk van de A-spanten. 
De vliering kan via verschillende luiken in het plafond worden betreden. 
Aan de noordzijde van zolder A.03.0.22 staat op de vliering een bakstenen muur, 
waarschijnlijk opgetrokken met de bouw in 1879 van het achtergelegen trappenhuis 
(RvS). In de ondiepe bergruimte aan de noordzijde van zolder A.03.0.23 ligt op de 
vloer in de lengte richting een stalen balk met stroppen en trekstangen. 
In zolderruimte A.03.1.30 is een spant weggezaagd. De zolderruimte A.03.1.34 heeft 
vanwege de inbouw van de lift met machinekamer m de jaren 1988-1996 een hoog vlak 
plafond (afgeplat dak) gekregen. De hier aanwezige houten trap naar de ondergelegen 
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tweede verdieping is uit 1959. De oude zoldertrap is verwijderd met de inrichting van 
toiletten op deze verdieping. 
De Oude Zaal onder een eigen dak heeft geen zolderverdieping. Onder de kap is het 
koepelgewelf ingebouwd waarmee de zaal is overdekt. 

A. 03.0.22 inclusief vliering 

TK-A-204 Interieur zolder A.03.0.22, gezien in 
zuidelijke richting. Afgetimmerde ruimte waar 
delen van de kapconstructie ook zijn afgewerkt 
met stucwerk op steengaas. 

10. 1. b Wob 

TK-A-206  Interieur zijruimte tussen 
inbouw en dakbeschot. 

10. 1. b Wob 

TK-A-205  Interieur zolder A.03.0.22, gezien 
in noordelijke richting, met op de achtergrond 
doorgang naar trappenhuis uit 1879 in OSK 
(RvS). 

10. 1.b Wob 

TK-A-207 Interieur zijruimte, gezien naar de Korten-
horstvleugel, met opening voor leidingen in de beton-
nen scheidingswand. 
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10. 1. b Wob 

TK-A-208 Detail Iaat achttiende-eeuwse vloer. 

10. 1. b Wob 

TK-A-209  Detail van met vierkante ijzeren 
bouten en moeren gekoppelde vloerbalken, 
waarvan de functie onduidelijk is. 

TK-A-210 Gepleisterde muur aan noordzijde van 
de zijruimte van zolder A.03.0.22, opgetrokken bij 
de bouw in 1879 van het achtergelegen trappen-
huis (RvS). 
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TK-A-211 Dezelfde muur op de vliering van zol-
der A.03.0.22, opgetrokken bij de bouw in 1879 
van het achtergelegen trappenhuis (RvS). 

A. 03, 0,23 met vliering 

TK-A-212 Interieur vliering. 

10.1. b Wob 
TK-A-213 en TK-A-214 Interieur zolder A.03.0.23. 
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10.1.b Wob 

10. 1. b Wob 

TK-A-215 en TK-A-216 Interieur zolder A.03.0.23 met nieuw ventilatiesysteem. 

10. 1. b Wob 

TK-A-217 en TK-A-218 Ruimte tussen het dakbeschot en de inbouw aan de noordzijde van zolder 
A.03.0.23, met oude vloerdelen en zware vloerbalken en stalen constructie met trekstangen en stroppen 
rond een stalen ligger. 

226 



BBA  1  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TK-B, BINNENHOF,'S-GRAVENHAGE 

TK-A-219 Zijruimte aan de zuidoostzijde van 
de inbouw van zolder A.03.0.23 (ter hoogte 
van avant-corps). 

10. 1. b Wob 

TK-A-221  Interieur vliering met laat 
achttiende-eeuwse spantconstructie 
boven zolder A.03.0.23. 

10. 1. b Wob 

TK-A-220 Opbouw van het trappenhuis ter 
plaatse van de Ministerstrap. 

TK-A-222 Onder de houten vloer(platen) is het plafond 
van stucwerk op steengaas zichtbaar. 
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TK-A-223 en TK-A-224 Restant van oud ventilatiesysteem op de vliering boven A.03.0.22. Ook elders 
in het land zijn dergelijke ventilatiesystemen bekend en deze dateren dan uit de periode 1870-1890. 

A. 03.1.29 /A. 03,1.30 /A. 03,1.33 met vliering 

TK-A-225 en TK-A-226 Interieur zolder A.03.1.291A.03.1.30 met'ingepakt' spantbeen en korbeel. 

TK-A-227 Interieur zolder A.03.1.291 A.03.1.30 
en A.03.1.33, met 'ingepakte' standvink. 

TK-A-228 Interieur zolder A.03.1.33. 
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10. 1. b Wob 

10. 1. b Wob 

TK .A.-229 en TK-A-230 Interieur zijruimte tussen inbouw en dakbeschot bij zolder A.03.1.29; de stijlen 
n het spant staan op lange sloffen. 

A. 03,1.34 met vliering 

TK-A-231  Interieur zolder A.03.1.34 met ver-
nieuwde zoldertrap naar tweede verdieping 
en lift. 

TK-A-232 Vernieuwde (en verplaatste) zolder-
trap (1959). 
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10.1.b Wob 

TK-A-233 Interieur vliering boven A.03.1.34 met ingebouwde liftschacht; dak 
afgeplat. 

Oude Zaal, constructie koepelgewelf en dakconstructie 

10. 1. b Wob 

TK-A-234  Koningsstijl van een van 
beide tentdaken waarmee het koepel-
gewelf is overdekt. 

TK-A-235  Detail van de kapconstructie boven het 
gewelf met latere verstevigingen. 
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TK-A-236 Detail van de kapconstructie 
boven het gewelf. 

TK-A-238 Zicht op deel van het houten gewelf met 
stucwerk op riet. 

TK-A-237 Deel van het gewelf met de tamboer van de 
lantaarn, uitgevoerd in hout met stucwerk op riet. 

TK-A-239 Grenenhouten dakbeschot. 
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4.4 II Raad van State (in TK-A) in appartement van de stadhouder 

4.4.1 Exterieur 

Situering 

De Raad van State zetelt deels in de zeventiende-eeuwse vleugel van het Oude Stad-
houderlijk Kwartier aan de westzijde van het Binnenhofcomplex. Daarnaast is een 
aantal vertrekken in gebruik genomen in het ten zuiden hiervan gelegen laat achttiende-
eeuwse appartement aan de westzijde van het Nieuw Stadhouderlijk Kwartier (NSK) en 
in de daaraan grenzende Kortenhorstvleugel uit 1959-1963. De ingang, ook tot het deel 
dat door de Raad van State wordt gebruikt binnen TK-A, is aan het Binnenhof gelegen. 

Bouwmassa 

Het appartement is een rechthoekig volume bestaande uit een kelder en drie bouwlagen 
onder een schilddak met de nok evenwijdig aan de straat. Aan de oostzijde is het appar-
tement verbonden met het NSK en aan de zuidzijde met het noordwestelijke bouwdeel 
van de Kortenhorstvleugel. 

Gevels en dak 

De in baksteen opgetrokken westgevel bestaat uit twee delen, het linkerdeel van de 
gevel (zes traveeën) is uit de late achttiende eeuw en het rechterdeel (vier traveeën) 
dateert van 1959-1963. In de met hardsteen beklede plint zijn kelderlichten opgenomen 
aan een brede koekoek die voor lichttoetreding zorgen. De vensters op de verdiepingen 
daarboven zijn voorzien van schuiframen, waarbij die op de begane grond net iets klei-
ner zijn (12-ruits) dan die op beide verdiepingen (15-ruits). Tussen de begane grond en 
eerste verdieping is een zandstenen lijst aangebracht. De gevel wordt bekroond door 
een brede kroonlijst. Het dak is gedekt met leien in Maasdekking. De ingang tot het 
deel van de Raad van State is aan het Binnenhof gelegen. 

TK-A-240 De westgevel van het appartement van het 
NSK waar de Raad van State enkele vertrekken in 
gebruik heeft. 
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4.4.2 Constructie 

De constructie van het laat achttiende-eeuwse deel bestaat uit gemetselde gewelven ui 
de kelder, houten balklagen en gemetselde muren en een houten kapconstructie. Het 
gedeelte uit 1959-1963 heeft een betonskelet ingevuld met baksteen of porisosteen, 
betonnen vloeren en een gedeeltelijk m beton uitgevoerde kapconstructie; het bovenste 
deel van de kapconstructie en het dak zijn m hout uitgevoerd. 

4.4.3 Interieur 

Kelder 

r 
� 
� 101 Dw■ 
a m 

10.1.0 Wa 

o m  

,  f0.1D 

p o 5 

10.1.0 WOC 

I 10.1D W2 

10.1 D W 

TK-A-241 Plattegrond kelder met ruimtenummering. 

De kelders m het laat achttiende-eeuwse gedeelte zijn overdekt met gepleisterde bak-
stenen gewelven, in kelder R-1.02 door een drietal ribloze kruisgewelven, en kelder 
R.A.03 en R.-1.04 ieder door twee kruisgewelven, gescheiden door gordelbogen op 
een middenpijler. De twee kelders vormden oorspronkelijk één ruimte. De bogen tussen 
de beide kelders zijn m 1959 dichtgezet. 
De kelder R.-1.05, gebouwd m 1959-1963, heeft een vlak betonnen plafond onder-
steund door betonnen paddenstoelkolommen( zie ook beschrijving kelder Kortenhorst-
vleugel). Om de kelders loopt een smalle gang, opgedeeld in kleine ruimten, met in het 
laat achttiende-eeuwse deel een stenen trap naar de begane grond (bij R.A.01). Aan 
het noordelijk uiteinde van kelder R.-1.02 is een doorgang gemaakt met daarachter de 
aanzet van een trap naar het trappenhuis uit 1879. 
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R.-1.01 

10.1. b Wob 

TK-A-242 Interieur gang R.A.01 
met kelderlicht aan westzijde. 

R-1.02, R-1.03 en R.-1.04 

TK-A-243 Interieur gang R.-1.01 
met laat achttiende-eeuwse hard-
stenen trap naar de begane grond 
van het appartement. 

10.1.b Wob 

TK-A-244 Interieur kelder R.-1.02, 
gezien in noordelijke richting, 
overdekt met drie ribloze kruisge-
welven; in noordwand trapje naar 
klein portaal met trap. 10.1.b Wob 

TK-A-245  Mogelijk Iaat acht-
tiende-eeuwse hardstenen trap 
naar begane grond (trappenhuis 
1879). 
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TK-A-246 Laat achttiende-eeuws kelderlicht met hardstenen kozijn, 

TK-A-247  Interieur kelder R.A.03, 
gezien naar het zuidwesten, overdekt 
door twee ribloze kruisgewelven; in de 
westwand kelderlichten. 

TK-A-248 Interieur kelder R.A.04, overdekt door twee 
ribloze kruisgewelven. De bogen naar kelder R.A.03 
zijn in 1959 dichtgezet. 
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R.-1.05 

TK-A-249 Interieur kelder R.A.05 uit 1959-1963 met 
vlak betonnen plafond, ondersteund door betonnen 
paddenstoelkolommen; in westwand reeks kelderlich-
ten met koekoek. 

Begane grond 

TK-A-250 Detail paddenstoelkolom. 

TK-A-251  Plattegrond begane grond met ruimtenum-
mering. 

Op de begane grond heeft de RvS enkele vertrekken m het laat achttiende-eeuwse 
appartement M gebruik. Het betreft de gang (R.00.01) met entree aan het Binnenhof en 
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de vertrekken R.00.02, R.00.03 en R.00.04. De gang R.00.01 tussen het appartement 
en de vestibule m het westelijk avant-corps is mogelijk een buitengang geweest of 
heeft in open verbinding gestaan met de vestibule. De afwerking vertoont grote over-
eenkomst met de galerij aan de noordzijde met gemetselde ribloze kruisgewelven (hier 
later gesausd) en met hardsteen beklede kolommen en bogen. De vloer is belegd met 
hardstenen plavuizen. 
Vertrek R.00.02 bevat een stookplaats met marmeren schoorsteenmantel, stucwerk-
plafond en parketvloer. Aan de oostzijde van het vertrek wordt de wand in beslag 
genomen door een houten kastenwand. Oorspronkelijk vormde R.00.02 en R.00.03 één 
groot vertrek, dat in de negentiende eeuw is gesplitst. Het stucwerkplafond in vertrek 
R.00.02 dateert van na de splitsing. De marmeren schoorsteenmantel is mogelijk nog 
wel uit de bouwtijd. Het interieur van R.00.03 en R.00.04 is gemoderniseerd in de jaren 
1959-1963 en later. Er zijn onder meer verlaagde systeemplafonds aangebracht. 
Voorts is er een tweede gang R.00.05 met een negentiende-eeuwse tegelvloer (1877) 
en aansluitend daarop sanitaire ruimten (R.00.06, R.00.07 en R.00.08). De indeling en 
afwerking van deze laatste drie ruimten dateert uit de jaren 1959-1963 en later. 

R. 00. 07 

TK-A-252 Interieur gang R.00.01 (twee travee-
en), gezien in noordelijke richting de entreehal 
van de RvS in de vleugel van het Oud Stad-
houderlijk Kwartier. 

TK-A-253 Interieur gang R.00.01. Detail met 
hardsteen beklede kolommen. De rondboog 
nissen zijn dichtgezet. Mogelijk oorspronkelijk 
een open verbinding met de achtergelegen 
vestibule in het westelijk avant-corps. 
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TK-A-254 Details hardstenen bekleding. TK-A-255 Interieur derde travee van de 
gang R.00.01, gezien in zuidelijke rich-
ting. Van hieruit is de trap naar de kel-
der bereikbaar en een tweede (dienst) 
gang (R.00.05). 

8.00.05 

TK-A-256  Hardstenen trap 
naar de kelder. De ombouw is 
uit 1959-1963. 

TK-A-257  Interieur gang 
R.00.05, gezien in noordelijke 
richting, met zwart-gele tegel-
vloer (1877). 

10.11 Wob 

TK-A-258  Interieur gang 
R.00.05, gezien in zuidelijke 
richting. In de wand rechts 
een wit geverfd venster waar-
van de functie vooralsnog 
onduidelijk is. 
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TK-A-259 Interieur schrobhok R.00.06. 

R. 00. 06/07/08 

10.1.b Wob 

TK-A-260  Interieur R.00.07. Mogelijk zijn 
R.00.06 en R.00.07 één ruimte geweest. 

TK-A-261 Interieur R.00.08. Interieur voormalig 
toilet met raampje naar de binnenplaats. De 
wand is achttiende-eeuws. Voor het overige is 
de ruimte gemoderniseerd met verlaagd plafond 
en tegelvloer in de kleur van de negentiende-
eeuwse tegelvloer in de gang. 
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R. 00, 02 

TK-A-262  Interieur 8.00.02, gezien in 
noordoostelijke richting, metaan de noord-
zijde een stookplaats en tegen de oost-
wand een kastenwand uit de jaren vijftig. 

TK-A-264 Interieur R.00.02 met parket-
vloer en marmeren schoorsteenmantel 
uit de bouwtijd aan de noordzijde. 

TK-A-263 Interieur 8.00.02. Stucwerkplafond met ver-
kropte kroonlijst bij het rookkanaal van de stookplaats 
aan de noordzijde. 

TK-A-265 Detail schoorsteenmantel. 
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TK-A-266 en TK-A-267 Interieur R.00.02, gezien in zuidelijke richting. De zuidwand is later 
(eerste helft negentiende eeuw) geplaatst bij de opdeling van het vertrek. 

R. 00, 03 

10.2.e Wob 10.2.e Wob 

TK-A-268 en TK-A-269 Interieur R.00.03, afgesplitst van R.00.02, met verlaagd systeempla-
fond; aan de zuidzijde de ombouw van de trap naar de kelder. 
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R.00.04 

TK-A-270 Interieur R.00.04, met aan de zuid-
zijde een rookkanaal van een voormalige stook-
plaats. Verlaagd plafond en board als wandaf-
werking rond de ramen. 

Eerste verdieping 

m.i.o wao 

10.2.e Wob 

TK-A-271  Interieur R.00.04 met in de noord-
wand een kast. Voorheen een deur naar het 
trappenhuis (met trap naar de kelder). 

TK-A-272 Plattegrond eerste verdieping met ruimtenum-
mering. 

Op de eerste verdieping heeft RvS enkele vertrekken in gebruik m het laat achttien-
de-eeuwse appartement; een gang (8.01.01) en drie vertrekken (R.01.02/ R.01.03/ 
R.01.04) en m de Kortenhorstvleugel uit 1959-1963 een grote zaal ( R.01.05), thans de 
Volle Raadzaal en voorheen eetzaal, evenals een gang (R.01. 06), waarin aan de zuid-
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TK-A-273 Interieur gang (1877) in noordelijke 
richting, met doorzicht naar de vleugel van 
RvS in het Oud Stadhouderlijk Kwartier. 

zijde toiletten zijn ingebouwd. 
De indeling van de gang R.01.01 en de vertrekken R.01.02 en R.01.03 dateert uit 
1877. De zaal (8.01.04) met laat achttiende-eeuws stucwerkplafond, marmeren schoor-
steenmantel, en houten lambrisering, is gerenoveerd m 2015 door Askon Eden en van 
nieuwe zijden wandbespanning voorzien. 

R.0í.07 

TK-A-274 Interieur gang in zuidelijke richting, 
met dubbele deur (sluisdeuren) naar R.01.04. 
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R.01.02 

10.1.b Wob 

TK-A-275 Interieur 8.01.02, gezien naar 
het westen. 

TK-A-277 Detail marmeren schoorsteen-
mantel (circa 1922). 

TK-A-276 Zwart marmeren schoorsteen-
mantel met een detaillering uit circa 1922. 

TK-A-278 Detail tegels binnenzijde mar-
meren schoorsteenmantel. 
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TK-A-279 Ruimte R.01.02. Detail stucwerkplafond met geprofileerde randlijst 
en verkropping bij kroonlijst rookkanaal van de stookplaats. 

R.0i.03 

10. 1.b Wob 

TK-A-280  Interieur R.01.03 met in de zuid-
wand dubbele deuren (oorspronkelijk sluis-
deuren) naar R.01-04. 

10.1.b Wob 

TK-A-281  Interieur R.01.03 met in de zuid-
wand tot kast gewijzigde kachelnis uit eerste 
helft negentiende eeuw. 
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10. 1. b Wob 

TK-A-282  Interieur 8.01.03 met in de noordwand, 
ingebracht in 1877, herplaatste dubbele deuren van 
een kast. 

R.01.04 

TK-A-283 Interieur 8.01.04, gezien in zuidelijke richting. Het plafond is nog uit de bouwtijd 1777-1792, 
evenals de schouwpartij. De zaal zelf is in 2015 gerestaureerd onder leiding van Askon Eden. 
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TK-A-284 Interieur R.01.04, gezien in noordelijke richting, met twee stel dubbele deuren; de linker 
aan de raamzijde leidde naar R.01.03. De rechter deur (uitgevoerd als sluisdeur) leidt naar de gang 
(R.01.01). 

TK-A-285 Interieur R.01.04, gezien in noordoostelijke richting, met de geopende sluisdeur naar de 
gang. 
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TK-A-286  Interieur R.01.04.  Marmeren 
schoorsteenmantel en houten boezemomlijs-
ting met spiegel. 

TK-A-288 Interieur R.01.04. Detail stucwerkplafond. 

TK-A-287  Interieur R.01.04. Detail schoor-
steenmantel uit de bouwtijd. 
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R.01.05 

TK-A-289 Interieur R.01.04. Stuc-
werk kroonlijst van schoorsteen-
boezem. 

TK-A-290 Interieur R.01.04. Detail 
stucwerkplafond. 

TK-A-291 en TK-A-292 Interieur Volle Raadzaal (R.01.05), gezien naar het noorden (links) en zuiden 
(rechts). Aan de noordoostzijde deur naar de gang (R.01.06 ). Het vertrek heeft een parketvloer met 
marmeren plint en koofplafond van stucwerk in combinatie met gaatjesboard (onder betonnen zoldering) 
uit 1959-1963. De verdere afwerking en inrichting zijn recent (1996). Het kunstwerk in het midden is 
ontworpen door Pi de Bruijn en kunstenaar Tomas Rajlich. 
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TK-A-293 en TK-A-294 Interieur Volle Raadzaal, gezien naar het zuidwesten (links) en noordwesten 
(rechts). 

TK-A-295  Deur aan zuidzijde naar gang in 
Korstenhorstvleugel. De historiserend vormge-
geven deur dateert uit 1959-1963. 

10. 1.b Wob 

TK-A-296 Berging in taps toelopende tussen-
ruimte tussen de zaal en westelijke deel van de 
Korstenhorstvleugel. 
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R.01.06 

TK-A-297  Interieur gang R.01.06, gezien in 
noordelijke richting, met in de oostwand ven-
sters naar de binnenplaats. 

TK-A-299 Detail tweekleurige marmervloer in gang R.01.06 uit 1959-1963. 

TK-A-298  Interieur gang R.01.06, gezien in 
zuidelijke richting, met ingebouwde toiletten. 
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Tweede verdieping 

TK-A-300 Plattegrond tweede verdieping met ruimtenummering. 

Op de tweede verdieping is één vertrek m het laat achttiende-eeuwse appartement in 
gebruik bij RvS. Het vertrek is in 1959-1963 opgedeeld m drie kleine kantoren aan een 
gang (R.02.01, R.02.02, R.02.03, R.02.04). De vertrekken hebben elk een eenvoudig 
koof stucwerkplafond en een eenvoudige deuromlijsting uit 1959-1963. De lambrise-
ring onder de vensters is mogelijk nog uit de bouwtijd. Aan de noordzijde van de gang 
is een doorgang met trapje naar beneden naar het trappenhuis uit 1879, dat behoort bij 
de vleugel van de RvS in het Oud Stadhouderlijk Kwartier. 
De vertrekken (A.02.27, A. 02.28, A.02.29, A.02.30 en gang A.02.1.58) aan de 
zuidzijde van de door RvS in gebruik zijnde vertrekken liggen deels in het achttiende-
eeuwse appartement en deels in de noordwest p̀oot' van de Kortenhorstvleugel. De 
indeling en afwerking van deze veetrekken dateert uit 1959-1963. De verschillende 
vertrekken worden bij de Kortenhorstvleugel besproken. 
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R. 02. 01 

TK-A-301  Gang R.02.01 in zuide-
lijke richting. 

10.1 b 

L  •1 

\ 

TK-A-302 Gang R.02.01 in noorde-
lijke richting, met trapje naar lager 
gelegen trappenhuis uit 1879 in vleu-
gel van RvS in het Oud Stadhouder-
lijk Kwartier. 

R. 02.02103104 

TK-A-303 Interieur R.02.02. 

TK-A-304 Lambrisering en betimmering van de 
dagkanten van de vensternis uit de bouwtijd (1777-
1792). 
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TK-A-305 Interieur R.02.03, met vensterpartij 
met betimmering uit de bouwtijd. 

10.2.e Wob 

TK-A-306 Interieur R.02.04, met vensterpartij 
met betimmering uit de bouwtijd. 

Zolder 

De RvS heeft geen ruimtes op de zolder in gebruik. De zolder en kapconstructie van het 
appartement wordt nader besproken bij het Nieuw Stadhouderlijk Kwartier. 

4.5 III Hofplaats 2-2a (Dienstgebouw) 

4.5.1 Exterieur 

Situering 

Het Dienstgebouw bij het Nieuw Stadhouderlijk Kwartier in een sobere laat-classicis-
tische vormentaal is gebouwd in het laatste kwart van de achttiende eeuw. Beide delen 
zijn in 1777-1792 als onderdeel van één plan tot stand gekomen, waarna het Dienstge-
bouw aan de Hofplaats in 1877 werd uitgebreid aan de oostzijde. Aan de linker(west) 
zijde is in 1959-1963 de Kortenhorstvleugel aangebouwd en aan de oostzijde staan 
vier voormalige woonhuizen, die sinds de jaren negentig van de vorige eeuw onderdeel 
van het Binnenhofcomplex vormen. Aan de noordzijde tussen het Dienstgebouw en de 
Oude Zaal van het Nieuw Stadhouderlijk Kwartier bevindt zich een smalle open bin-
nenplaats die voor de toetreding van het benodigde daglicht zorgt. 
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TK-A-307 en TK-A-308 Overzicht van de Dienstvleugel van het NSK (Hofplaats 2-2a), gezien vanuit het 
zuiden, met links op de hoek de Kortenhorstvleugel en rechts de voormalige woonhuizen. 

Bouwmassa 

Het Dienstgebouw van het Nieuw Stadhouderlijk Kwartier op een L-vormig grondplan 

bestaat uit twee evenwijdige langgerekte beuken, waarbij de zuidelijke beuk breder is 

door een uitbreiding in 1877. Het gebouw heeft geen kelder maar kruipruimtes. Beide 

beuken tellen drie bouwlagen onder een schilddak. De kap van de noordbeuk is in de 

jaren zestig van de vorige eeuw (1967) rechtgetrokken tot een vierde bouwlaag. Het 

oostelijk deel van het dak van de zuidelijke beuk is in 1950 gewijzigd. 

Gevels en dak 

Zuidgevel 

De sober uitgevoerde gevels zijn opgetrokken van baksteen in kruisverband. De zuid-

gevel van het Dienstgebouw is in drie delen verdeeld, respectievelijk zes, vijf en vier 

traveeën breed. In alle drie de delen zijn dezelfde vensters toegepast. De huidige ingang 

bevindt zich in het middelste geveldeel. Deze gevel is in 1789 geplaatst voor drie huis-

jes die kort na het begin van de bouw van het Dienstgebouw waren aangekocht en aan 

het complex werden toegevoegd. Toen was ook de ingang in het midden van de gevel. 

De twee vensters rechtsonder zijn rondboogvensters (later rondboogdeuren) geweest. 

De sporen hiervan zijn grotendeels ẁeg gerestaureerd'. Het rechterdeel (vier traveeën) 

is jonger (1877). Het metselwerk is iets afwijkend en de vensters hebben houten lek-

dorpels in plaats van hardstenen exemplaren. 

255 



BBA  I  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TK-B, BINNENHOF,'S-GRAVENHAGE 

TK-A-309 en TK-A-310 Driedelige zuidgevel van het Dienstgebouw, respectievelijk zes, vijf en vier 
traveeën breed. In alle drie de delen zijn dezelfde vensters toegepast. De ingang bevindt zich in het 
middelste geveldeel. Het rechterdeel (Hofplaats 2a, vier traveeën) is jonger (1877). Het metselwerk is 
iets afwijkend en de vensters hebben houten lekdorpels in plaats van hardstenen exemplaren. 

TK-A-311  Entree Dienstgebouw (late achttiende 
eeuw). 
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TK-A-312 Verschil in metsel-
werk. Links van de regenpijp 
het metselwerk in kruisver-
band met klezoren van Hof-
plaats 2 en rechts het met-
selverband in een net iets 
grotere baksteen zonder kle-
zoren van Hofplaats 2a. 

TK-A-313 Aansluiting zuidgevel van de Dienstvleugel 
(rechts) op de oostgevel van de Kortenhorstvleugel 
(links). Er is een gering verschil in kleur en baksteenfor-
maat. 

Noordgevel en oostgevel 

De noordgevel van Hofplaats 2a uit de bouwtijd (1877) is inpandig geraakt met de bouw 
van de Schepelhal in 1988-1996. Langs de gevel zijn op drie niveaus galerijen aan-
gelegd. De noordgevel is deels nieuw opgetrokken. 
De noordgevel van Hofplaats 2 aan de smalle langgerekte binnenplaats is uit de 
bouwtijd. Op de begane grond bevindt zich een dubbele deur die toegang geeft tot de 
binnenplaats. De noordgevel is in de jaren zestig van de vorige eeuw hoger opgetrok-
ken. Vanwege een betere daglichttoetreding is het metselwerk van de gevels rond de 
binnenplaats wit gesausd. 
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TK-A-314 Op voorgrond noordgevel Hofplaats 2a 
op begane grondniveau. 

TK-A-315 Rechts noordgevel met kroon-
lijst als beëindiging van Hofplaats 2a. De 
kroonlijst zal bij de verbouwing in 1992 
vernieuwd zijn (naar oude vormen). 

TK-A-316 Detail oostgevel Hofplaats 2 (tot stand gekomen bij uitbreiding 1877) met toegang tot de 
hal (A.02.1.26) op de tweede verdieping. 
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TK-A-317 Binnenplaats Hofplaats 2, gezien in 
oostelijke richting. Op de begane grond twee 
vensters van de overloop tussen het dienstge-
deelte en het representatieve deel. 

TK-A-319 Uitgang naar de binnenplaats vanuit 
ruimte A.00.0.29 in de zuidwesthoek. 

TK-A-318 Binnenplaats Hofplaats 2, gezien in 
oostelijke richting, met rechts de noordgevel van 
verhoogde noordvleugel en links de zuidgevel 
van de Oude Zaal in het NSK. Op de achtergrond 
de verbinding tussen het representatieve deel 
en het dienstgedeelte met twee vensters van de 
overloop op de eerste verdieping en daarboven 
een venster op de tweede verdieping. 

TK-A-320  Binnenplaats, gezien in westelijke 
richting, met rechts de Oude Zaal. 
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TK-A-321 Zicht over de binnenplaats in westelijke richting met links de hoger opgetrokken noordgevel 
en rechts het dak van de Oude Zaal. 

Dak 

Het dak van Hofplaats 2 bestaat uit twee delen. Er is een geknikt schilddak in de lijn 
van de zuidbeuk. Het zuidelijk dakvlak hiervan bevat diverse kleine dakkapellen. Het 
noordelijk dakvlak gaat over in een plat dak boven een op de zolder aangelegde gang. 
Op de nok staat een drietal rechthoekige gemetselde schoorstenen. Het schilddak van 
Hofplaats 2a gaat aan de westzijde over in het dak van Hofplaats 2. De aansluiting 
is een wijziging uit 1950. Dit dak bevat zowel in het zuidelijk als noordelijk dakvlak 
een dakkapel. Aan de zuid- en oostzijde is een omlopende geprofileerde gootlijst aan-
gebracht. De dakbedekking bestaat uit leien in Maasdekking. Nok en hoekkepers zijn 
afgewerkt met lood. 
De noordbeuk van Hofplaats 2 is verhoogd en voorzien van een laag schilddak gedekt 
met leien. Het oostelijk uiteinde van het dak is afgeplat boven het in 1988-1996 inge-
bouwde trappenhuis met lift. 
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TK-A-322 Dakenlandschap, gezien vanuit het oosten, met rechts op de voorgrond 
sheddaken van de Schepelhal (A). Links op de voorgrond het dak van Hofplaats 
2a (B) met aansluitend het dak van de zuidbeuk van Hofplaats 2 (0) met op de 
nok drie gemetselde (rechthoekige) schoorstenen. Rechts daarvan het afgeplatte 
dakdeel met leien dakbedekking boven het trappenhuis uit 1988-1996 van de 
verhoogde noordbeuk (D). Op de achtergrond is links het dak van de Kortenhorst-
vleugel te zien met drieveelhoekige schoorstenen op de nok (E). 

TK-A-323 Luchtfoto. Zie afb. TK-A-322 voor verklaring letters. (Herkomst: Goo-
gle Maps) 
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4.5.2 Constructie 

De constructie bestaat uit gemetselde muren en houten balklagen. In de zuidelijke beuk 
van Hofplaats 2 zijn binnenmuren van zeventiende-eeuws metselwerk behouden. De 
laat achttiende-eeuwse kapconstructie van Hofplaats 2 en de kapconstructie van Hof-
plaats 2a uit 1877 zijn van grenenhout. De laat achttiende-eeuwse trap aan de westzijde 
m Hofplaats 2 is van eikenhout. De nieuwe trap uit 1988-1996 aan de oostzijde is in 
staal en beton uitgevoerd. 

4.5.3 Interieur 

Het interieur van het laat achttiende-eeuwse Dienstgebouw (Hofplaats 2) met een trap-
penhuis aan de noordwestzijde en uitbreiding uit 1877 (Hofplaats 2a) heeft bij verbou-
wingen m 1877, 1922, 1959-1963 en m 1988-1996 in de indeling en afwerking diverse, 
soms ingrijpende wijzigingen ondergaan. Er zijn in het interieur sporen terug te vinden 
van de zeventiende-eeuwse indeling, vooral aan de zuidzijde van het gebouw. Het trap-
penhuis met stalen trappen en de huidige overloop als oostelijke verbinding met het 
representatieve gedeelte van NSK is bij de laatste verbouwing tot stand gekomen. 

Kelder 

TK-A-324 Plattegrond kelder met ruimtenummering. 

Het Dienstgebouw (Hofplaats 2-2a) is niet onderkelderd met uitzondering van twee 
kleine kelders uit 1963 aan de noordwestzijde van het Dienstgebouw bereikbaar via 
een betonnen trap. De kleinste ruimte is genummerd A.-1.0.06. (zie ook beschrijving 
NSK deel). 
Aan de oostzijde bevinden zich de liftput en de kelder van het trappenhuis c.a. (A.-
1.1.28, A.-1.1.29, A.-1.1.31), die bij de bouw van de Schepelhal (1988-1996) en het 
uitgraven van de vloer aldaar tot kelderniveau zijn gemaakt. 
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A.-1.0.06 

10. 1.b Wob 

10. 1.b Wob 

TK-A-326 Trap uit 1963 naar de begane 
grond. 

TK-A-325  Interieur installatieruimte 10.1.b Wob, over-
dekt met houten balklaag en brede vloerdelen van de 
begane grond vloer. 

10. 1.b Wob 

TK-A-327  Kruipruimte onder de begane grond, 
gezien in oostelijke richting, met links muurwerk van 
de Oude Zaal (late achttiende eeuw); de betonnen 
zoldering is de vloer van de nieuw ingebouwde 
toiletten. 
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A,-1, 1. 28, A.-1.1,29, A,-1,1.31 

TK-A-328 Interieur kelder A.-1.1.28. De kelder is uitge-
graven (rondom voet van de fundering). 

Overloop en trappenhuis 

TK-A-330 Aanzicht overloop op begane grond en eerste verdieping met 
roltrap vanuit de Schepelhal. De oostgevel is weggebroken. Rechts de 
achtergevel van de voormalige Landsdrukkerij. 

TK-A-329 Interieur kelder A.-1.1.29. De 
kelder is uitgegraven (rondom voet van 
de fundering). 
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TK-A-331 Interieur overloop A.00.1.34 op de 
begane grond met verbinding naar het nieuwe 
trappenhuis (1988-1996). 

A.00.1.34 

TK-A-332 Opgang (1988-1996) naar de gang 
met toegang tot de Oude Zaal (A.01.0.01). De 
trapopgang doorsnijdt een boog op kelderni-
veau, die tot een mogelijk zestiende-eeuwse 
kelder behoort. 

TK-A-333  Interieur 
kelder A.-1.1.31 met 
het begin van de 
trap en de doorgang 
naar  kelderruimte 
A.-1.1.28. De kelder is 
uitgegraven (rondom 
voet van de funde-
ring). 
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TK-A-334  Trappenhuis 
(1988-1996), gezien vanuit 
de kelder. 

TK-A-335  Eerste omloop 
ter hoogte van de begane 
grond. 

TK-A-336  Overloop trap-
penhuis ter hoogte van de 
eerste verdieping. 

266 



1  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TK-B, BINNENHOF, 'S-GRAVENHAGE 

TK-A-337  Trapvlucht naar de uitgebouwde 
zolderverdieping. 

0 

�n 

TK-A-338 Overloop op de uitgebouwde zol-
derverdieping. 

Begane grond 

TK-A-339 Plattegrond begane grond met ruimtenummering. 
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Hofplaats 2  

De hal bij de lift aan de oostzijde (A.00.1.38) dateert in aanleg uit de bouwtijd, maar 
heeft bij de verbouwing in 1959-1963 de huidige vorm en afwerking gekregen. Tegelij-
kertijd is de huidige gang in oost-west richting aangelegd. De oorspronkelijke trap aan de 
zuidoostzijde was kort daarvoor reeds verdwenen. Gelet op een tekening uit 1950 met de 
bestaande toestand (waarop ook de trap aan de zuidoostzijde nog te zien is) lag de gang 
in oost-west richting aanvankelijk in het verlengde van de gang in Hofplaats 2a ter hoogte 
van de pantry (A.00.0.25) en de entreeportalen met kasten bij de vertrekken A.00.0.26, 
A.00.0.28 I en A.00.0.28 11. De huidige gang (A.00.1.50) is afgescheiden van de vertrek-
ken A.00.0.29, A.00.0.30 en A.00.0.31, gesitueerd aan de noordzijde van de gang. (N.B. 
Op de verdieping was de gang al eerder bij de verbouwing in 1922 verplaatst). 
Het trappenhuis met de lift aan de noordoostzijde is een wijziging uit 1988-1996. 
Voor de bouw van het nieuwe trappenhuis (A.00.1.37) is vertrek A.00.0.31 verkleind 
en zijn een bestaande berging en administratieruimten verdwenen. Tegelijkertijd zijn de 
overloop (A.00.1.34) aan de noordzijde van het trappenhuis en de trapopgang naar de 
Oude Zaal gerealiseerd. De deur naar het trappenhuis vanuit de overloop bevindt zich 
nog op de oorspronkelijke plaats (naar de eerder genoemde berging). 
De huidige indeling van de vertrekken aan de zuidzijde van de gang dateert deels uit 
1950 en 1959-1963. De entreepartij met vestibule bevindt zich nog wel op de oorspron-
kelijke plaats. De toiletten (A.00.1.48) zijn rond 1950 in een afgescheiden deel van de 
gang naar de vestibule ingebouwd. Ten oosten van de entreepartij ligt vertrek A.00.0.24 
en ten westen het vertrek A.00.0.26. In vertrek A.00.0.28 I is een aanvankelijk groten-
deels weggebroken scheidingsmuur met A.00.0.28 II weer dichtgezet. 
Aan de westzijde van gang A.00.1.50 is eveneens een hal (A.00.1.58) gesitueerd. Het 
vertrek ten zuiden van de hal is in 1959-1963 gewijzigd in toiletten, lift en een gang, 
in samenhang met de bouw van de Kortenhorstvleugel. Aan de noordzijde van de hal 
bevindt zich een laat achttiende-eeuwse trappenhuis met eikenhouten trap. De trap 
voert van de begane grond naar de zolderverdieping. Het noordelijk daarvan gelegen 
trappenhuis (A.00.1.62) met trap naar de kelder dateert in de huidige vorm uit 1963. 
De afwerking van de hal (A.00.1.38) en gang (A.00.1.50) is in classicistische stijl 
uitgevoerd in navolging van de afwerking van de eerste verdieping uit de jaren twintig. 
De hal is voorzien van een wit gepleisterd cassettenplafond. Ook in de gang is een cas-
settenplafond toegepast. De wanden hebben blinde boognissen of boogdoorgangen met 
rondboog bovenlicht en een getrapte pilasteromlijsting. De paneeldeuren in de gang zijn 
voorzien van omlijstingen. De indeling en afwerking van de westelijke hal (A.00.1.58) 
is in 1959-1963 in overeenstemming met de gang en de oostelijke hal uitgevoerd. Deze 
hal heeft eveneens een wit gepleisterd cassettenplafond en wandgeleding met boognis-
sen. De afwerking van de aan de zuidzijde ingebouwde toiletten is recent vernieuwd. 
De vertrekken aan de noordzijde zijn voorzien van eenvoudige stucwerkplafonds met 
een smalle koof. Vertrek A.00.0.29 bevat een dubbele houten deur naar de binnenplaats, 
die evenals de vensters, uit de bouwtijd kan dateren. De hardstenen onderdorpels van 
de vensters zijn witgeschilderd. 
Aan de zuidzijde zijn de vloer van hardstenen plavuizen in de vestibule, de met een 
moderne metalen roosterplaat beklede voordeur en enkele deels herplaatste paneel-
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TK-A-341 Begin van de trap op de begane 
grond. 

deuren met brede omlijsting, zoals in vertrek A.00.0.24, behouden van voor de ver-
bouwingen in 1959-1963. De vestibule en de verschillende kantoorvertrekken hebben 
eenvoudige stucwerkplafonds, deels met een lage koof. De afwerking is uit 1959-1963, 
dan wel 1988-1996. Al het schilderwerk is recent, evenals de vloerbedekking van mar-
moleum (verkeersruimten) of vast tapijt (kantoren). 

Eikenhouten trap (bij A. 00. 1.58) 

TK-A-340 Laat acht-
tiende-eeuwse trap, 
gezien van beneden 
naar boven. 

TK-A-342 Lodewijk XVI eindbaluster. 
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TK-A-343 Berging onder de trap op de 
begane grond. 

TK-A-345  Overzicht Iaat achttiende-eeuwse 
trap van boven naar beneden. 

TK-A-344 Tussenbordes halverwege de trap. 

TK-A-346  Overloop met traplanding op de 
verhoogde zolderverdieping. In dat kader werd 
de achttiende-eeuwse trap in dezelfde stijl naar 
boven toe doorgetrokken en kreeg daar een 
nieuwe balustrade. 
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TK-A-349 Oostelijke hal A.00.1.38, 
gezien in noordelijke richting, met 
links van de lift het trappenhuis. 

TK-A-350  Interieur hal, gezien in 
zuidoostelijke richting. Deuren met 
bovenlicht leiden naar Hofplaats 2a. 

A.00.1.62 

10.1.b Wob 

TK-A-347 Interieur technische ruim-  TK-A-348  Detail oorspronkelijke stucwerk-
te A.00.1.62. Oorspronkelijk onder-  plafond tegen houten delen van verdiepings-
deel van een groter vertrek.  vloer. 

A.00.1.38 
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TK-A-351 Cassettenplafond in de hal aan de oostzijde. 

A.00.1.50 

TK-A-352  Interieur gang 
A.00.1.50, gezien in wes-
telijke richting. De gang is 
afgescheiden van de ver-
trekken rechts van de gang; 
de oorspronkelijke gang lag 
aan de linkerkant. 
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TK-A-353 Interieur pantry inge-
richt in de oorspronkelijke laat 
achttiende-eeuwse gang. 

A.00.1.58 

TK-A-355  Interieur hal aan de 
westzijde (A.00.1.58), heringe-
richt met lift aan de zuidzijde 
(1958-1963). 

TK-A-354 Venster in de zijwand 
van de pantry; dit was oorspron-
kelijk de gangwand van vertrek 
A.00.0.31, allereerst verkleind met 
de aanleg van de huidige gang in 
1950 en nogmaals in 1988 bij de 
bouw van het nieuwe trappenhuis. 

�  / ' 

TK-A-356 Interieur van de hal met 
aan de noordzijde de opgang naar 
de laat achttiende-eeuwse trap met 
oculus voor licht in het trappenhuis. 
Rechts verbindingsdeur naar de 
oost-west gang (A.00.1.50). 
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A.00,1.69 

TK-A-357 en TK-A-358 Toiletten, ingebouwd in 1958-1963 in vertrek aan de zuidzijde van de gang. 

Vesflbule 

10.1.b Wob 

TK-A-359 Detail hardstenen plavuizenvloer in vestibule. 
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10. 1.b Wob 

TK-A-360 Detail oude scharnieren. 

A. 00, 0.24 

TK-A-362 Interieur A.00.0.24. Vertrek aan de 
oostzijde van de entree, verbouwd in 1959-
1963 (trappenhuis verwijderd). 

TK-A-361 Stucwerkplafond in de vestibule. 

TK-A-363 Interieur A.00.0.24. In de noordwand 
paneeldeur met brede omlijsting. 
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TK-A-364 Stucwerk koofplafond (1959-1963). 

A.00.0.26 A.00.0.271 A.00.0.28 1 en 11 

10. 1. b Wob 

TK-A-366 Interieur A.00.0.28 II, aan de 
zuidzijde van de gang. 

TK-A-365  Deur met brede omlijsting 
(1877 of ouder). 

10. 1. b Wob 

TK-A-367  Interieur A.00.0.28 II, gezien in oostelijke 
richting; de in 1959-1963 doorgebroken scheidings-
wand met vertrek A.00.28 1 is in 1988 weer dichtgezet. 
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TK-A-368  Muurpenant met plint uit de jaren 
1958-1963. Links inzetwand met lage plint. 

A.00.023, A.00.0.30, A.00.0.31 

TK-A-369 Detail koof stucwerkplafond. 

10.1. b Wob 

TK-A-370 InterieurA.00.0.29. In de noordwand 
dubbele deuren met groot bovenlicht naar de 
binnenplaats (uit de bouwtijd). 

TK-A-371  Interieur A.00.0.29. De zuidwand 
(gangzijde) is in 1959-1963 opgetrokken bij de 
aanleg van de huidige gang. 
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TK-A-372 Interieur A.00.0.30 met een van 
de twee vensters aan de binnenplaats. 

�  

TK-A-373 Interieur A.00.0.30. De zuidwand 
(gangzijde) is in 1959-1963 opgetrokken bij 
de aanleg van de huidige gang. 

TK-A-374  Interieur A.00.0.31, gezien in 
noordelijke richting (binnenplaats). 

TK-A-375  Interieur A.00.0.31, gezien in 
zuidelijke richting. Gangwand in 1959-
1963 opgetrokken met aanleg gang. 
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Hofplaats 2a 

De huidige indeling in drie vertrekken is bij verbouwingen in de jaren 1988-1996 tot 
stand gekomen. De vertrekken A.00.0.21 en A.00.0.22 met een ingangsportaal vonn-
den eerder één vertrek dat met suite deuren verbonden was met A.00.0.23 en waren 
gesitueerd aan de nog bestaande, maar vernieuwde gang. De paneeldeuren met brede 
omlijsting en de hardstenen dorpel van beide deuropeningen aan de gang kunnen, al 
dan niet hergebruikt, uit de bouwtijd zijn (1877). De wandafwerking is uit de jaren 
1959-1963 met een hoge houten plint en in de vensternissen een betimmering en een 
linoleum vloerbedekking. Het eenvoudige stuewerkplafond met randlijst in vertrek 
A.00.0.23 dateert ook uit die tijd. De vertrekken A.00.0.21 en A.00.0.22 hebben een 
systeemplafond (1988-1996). 

A.00.0.21, A.00.0.22, A.00.0.23 

10.2.e Wob 

TK-A-376  Interieur R.00.0.21, gezien 
in zuidelijke richting; inrichting uit 1959-
1963. 

TK-A-377 Detail vensternis. 
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TK-A-378 Interieur R.00.0.22, gezien in noor-
delijke richting; inrichting uit 1959-1963. 

ok 

10.1.b Wob 

TK-A-379 Deur met brede omlijsting en hard-
stenen dorpel naar de gang uit 1877. 

TK-A-380 Interieur R.00.0.23, gezien in zuide-
lijke richting. 

TK-A-381  Interieur R.00.0.23, gezien in noor-
delijke richting, met in de wand rechts de 
versmalde doorgang naar R.00.0.22 (oorspron-
kelijk suite deuren). 
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TK-A-382  Deur met brede omlijsting 
(1877) naar de gang. 

Eerste verdieping 

TK-A-383 Doorgang met hardstenen dorpel uit 1877. 

TK-A-384 Plattegrond eerste verdieping met ruimtenummering. 

De huidige indeling van de eerste verdieping van Hofplaats 2 is bij verbouwingen in 
1922 en m 1959-1963 tot stand gekomen. De oorspronkelijke smalle gang is reeds bij 
de verbouwing m 1922 gewijzigd in portalen bij de vertrekken aan de zuidzijde van 
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