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Oostgevel 

TK-A-696 Blind uitgevoerde oostgevel met uitge-
bouwd rookkanaal. 

Zuidgevel 

TK-A-697  Zichtbaar is dat de voorge-
vel (gemetseld uit betere kwaliteit bak-
steen) voor de bestaande bebouwing is 
geplaatst. Mogelijk behoort de zijgevel nog 
tot de oudere, zeventiende-eeuwse fase. 

TK-A-698 Bovenste 
zone van de zuidge-
vel, gezien in zuid-
westelijke richting. 
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TK-A-700  (1) Nieuwe door-
gang naar NSK (oude Tweede 
Kamergebouw) met rechts 
het gebouw van de Lands-
drukkerij. Hier bevindt zich op 
kelderniveau de helft van een 
dichtgezette boogdoorgang. 

TK-A-699 Onderste zone van de zuidgevel, 
gezien in zuidwestelijke richting. 

TK-A-701  (m) In het smalle 
deel (twee traveeën) bevindt 
zich naast de dichtgezette 
boog de toegang tot de kel-
der van de Landsdrukkerij. 

� 

TK-A-702 (r) Op de begane 
grond zijn ook in het smalle 
deel, vierkante vensters met 
vaste 12-ruits ramen; enkele 
ruitjes hebben uitzetijzers. 

TK-A-703 en TK-A-704 Kelderverdieping op uitgemetselde voet (fundering) aan de zuidzijde met vier-
kante vensteropeningen en kelderingang. 
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Binnenplaats 

TK-A-706  Noordwesthoek van de binnen-
plaats met in de gevel aan de westzijde van 
de binnenplaats op begane grond en eerste 
verdieping een groot 3-lichtsvenster; op de 
eerste verdieping is er tevens een smalle 
blinde vensternis; op de tweede verdieping 
een klein venster met 9-ruits schuifraam. Het 
westelijk deel van de gevel aan de noordzijde 
van de binnenplaats is nieuw opgemetseld en 
bevat dichtgezette vensteropeningen. 

TK-A-705 Overzicht tweede verdieping 
aan de zuidzijde; van het westelijke smal-
le deel is de gevel naar voren geplaatst 
(op betonnen plaat). 

TK-A-707 Noordoosthoekvan de binnenplaats. 
Het oostelijk deel van de gevel aan de noord-
zijde van de binnenplaats bevat twee vensters 
op elke verdieping; op de begane grond een 
hoog venster en een tuindeur en op de eerste 
verdieping twee hoge vensters, voorzien van 
15-ruits schuiframen en op de tweede verdie-
ping kleine vensters met 9-ruits schuiframen. 
De gevel aan de oostzijde bevat per verdieping 
ook twee vensters, vergelijkbaar met die in de 
gevel aan de noordzijde. 
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TK-A-708 Binnenplaats, gezien in zuidooste-
lijke richting. De gevel aan de oostzijde bevat 
op de begane grond hoge vensters met 
schuiframen vergelijkbaar met die in de gevel 
aan de noordzijde van de binnenplaats. De 
gevel aan de zuidzijde bevat op de begane 
grond kleine vensters met 9-ruits schuif-
ramen en op de eerste verdieping hoge 
vensters met roeden schuiframen onder een 
boogveld. 

TK-A-710  Binnenplaats, gezien in zuidwestelijke 
richting. De gevel aan de zuidzijde van de binnen-
plaats bevat op de eerste verdieping hoge vensters 
met roeden schuiframen onder een boogveld; op 
de tweede verdieping kleine vensters met 9-ruits 
schuiframen. 

TK-A-709 Binnenplaats, gezien in zuidooste-
lijke richting; de gevel aan de zuidzijde bevat 
op de tweede verdieping kleine vensters met 
9-ruits schuiframen. 
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Dak 

TK-A-711  Binnenplaats, gezien 
in westelijke richting. Op de 
tweede verdieping vensters met 
9-ruits schuiframen. Op de ach-
tergrond over het platte dak met 
daklicht van het westelijk volume 
zicht op het dak van de Oude 
Zaal (Tweede Kamer); rechts het 
noordelijk volume met steekkap-
pen; links het zuidelijk volume 
onder een schilddak met dak-
kape 1. 

TK-A-712 Dak van het L-vormig 
volume aan de zuidzijde, gezien 
vanuit het zuidwesten. De rech-
ter (oost) ingestoken kap heeft 
in het eindschild een dakkapel. 

TK-A-713 Zicht op de binnen-
plaats van de Landsdrukkerij, 
gezien in oostelijke richting. 
Links de ingestoken kappen van 
het L-vormig dak en rechts het 
schilddak van het rechthoekig 
volume met in het noordelijk 
dakvlak een dakkapel. 
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4.8.2 Constructie 

De constructie bestaat uit gemetselde muren met gemetselde troggewelven op ijzeren 
(smal) en op stalen liggers (breed) in de kelder (A.-1.0.18) en houten balklagen op de 
verdiepingen. De kapconstructie (met standvinken) is ook van hout. 

4.8.3 Interieur 

Kelder 

TK-A-714 Plattegrond kelder met ruimtenum-
mering. 

Het gebouw van de Landsdrukkerij is deels onderkelderd en is deels voorzien van 
een kruipruimte, die niet nader is onderzocht. 10.1.b Wo  

De grootste 
kelder (A.-1.0.18) in het zuidelijk volume is overdekt met gemetselde troggewelven op 
ijzeren (smal) en stalen (breed) liggers. De vloer is belegd met tegels. De andere kel-
ders hebben een vlak betonnen (?) plafond en een betegelde of betonnen vloer. Ruimte 
(A.-1.0.15) was niet toegankelijk. 
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A.-1.0,16, A.-1,0,17, A.-1.0,18 

10.1.b Wob 

TK-A-715 Interieur kelder A.-1.0.16; een 
technische ruimte met betegelde vloer 
en wanden. 

10.1.b Wob 

TK-A-716, TK-A-717, TK-A-718 Interieur kelderruimte A.-1.0.17, in gebruik als technische ruimte. 
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10.1. b Wob 

TK-A-719 en TK-A-720 Interieur kelder A.-1.0.18, overdekt met troggewelven op smalle ijzeren liggers 
en met een betegelde vloer. 

10.1.b Wob 

TK-A-721 Interieur kelder A.-1.0.18 ter hoogte van doorgang naar kelder A.-1.0.17; in het plafond 
zijn troggewelven met brede (zware) stalen liggers toegepast. 
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A.-1.0.15 

Begane grond 

TK-A-722  Plattegrond 
begane grond met ruimte-
nummering. 

De indeling van de begane grond gaat gedeeltelijk terug op een oudere situatie (1766 en 
daarvoor). Het vertrek A.00.0.10 aan de noordwestzijde bevindt zich op de plaats van 
het smalle huis. Hier was in 1886 een trappenhuis ingericht. Deze trap is in 1950 nog 
verbreed, maar is bij een latere verbouwing (1988-1996) weer verdwenen. De huidige 
indeling van het L-vormig noordoostelijk deel is hoofdzakelijk m 1950 ontstaan met 
een gang (A.00.1.26) en drie vertrekken, twee aan de noordzijde (thans A.00.0.11 en 
A.00.0.12) en één aan de oostzijde (thans toiletten A.00.1.28 en A.00.1.29). Hierbij 
is gelet op oudere plattegronden; de oudere indeling is nog wel herkenbaar gebleven. 
Het huidige entreeportaal bevindt zich sinds 1950 op deze plaats. In de westwand van 
vertrek A.00.0.11 bevindt zich een (niet nader te verklaren) nis, uitgebouwd m het 
entreeportaal. De kastenwand (A.00.1.26a) aan de zuidzijde van de gang is gebouwd 
nadat de op de binnenplaats uitgebouwde toiletten aan de zuidzijde van de gang waren 
verdwenen en nieuwe toiletten aan de oostzijde waren gerealiseerd. 
De vertrekken zijn voorzien van verlaagde systeemplafonds. 
De indeling van het zuidelijk deel met aan een gang (A.00.1.25) de vertrekken 
A.00.0.16, A.00.0.17, A.00.0.18, A.00.0.19 is begin jaren zestig van de vorige eeuw 
gerealiseerd. Dit was aanvankelijk één grote ruimte. De vertrekken zijn gescheiden 
door systeemwanden en voorzien van systeemplafonds. Erboven bevindt zich een 
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mogelijk nog zeventiende-eeuwse balklaag. In het westelijk vertrek (A. 00.0.19), waar 
de zijwand een sprong maakt, is de balklaag extra zwaar uitgevoerd (balken dubbel op 
elkaar). Van de vensters in de zuidwand is het meest oostelijke gewijzigd in naar binnen 
draaiende deuren met een Frans balkon. 
De huidige trap aan de zuidzijde naar de begane grond is bij de verbouwing in 1988-
1996 aangebracht. Uit dezelfde tijd dateert de verkeersruimte A.00.0.09 met de inge-
bouwde kantoorruimte A.00.0.9c in het westelijk volume tussen het gebouw van de 
voormalige Landsdrukkerij en het NSK. 

A.00.0.10, A.00.0.11, A.00.0.12 

10.1. b Wob 
TK-A-723 Interieur ruimte A.00.0.10 (in smalle 
bouwdeel), gezien in noordelijke richting, met 
systeemplafond en in de noordwand twee 
vensters. 

10. 1. b Wob 

TK-A-725 Interieur ruimte A.00.0.11 (L-vormig 
bouwdeel), gezien in noordelijke richting, met 
systeemplafond en in de noordwand twee ven-
sters. Links in de westwand een nis (oorspron-
kelijke functie onbekend; mogelijk stookplaats 
nu kastenwand). 

TK-A-724 Interieur ruimte A.00.0.10, gezien in 
zuidoostelijke richting, met in de oostwand de 
deur naar de gang. 

TK-A-726 Interieur ruimte A.00.0.11, gezien in 
zuidelijke richting. 
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10. 1.b Wob 

TK-A-727 Interieur ruimte A.00.0.12 (L-vormig 
bouwdeel), gezien in noordelijke richting, met 
systeemplafond en in de noordwand twee 
vensters 

A. 00.1.26 met kast A.00. 1.26a 

TK-A-729  Interieur gang A.00.1.26 met kast 
A.00.1.26a, gezien in westelijke richting, met 
links kastenwand en rechts doorgang naar ves-
tibulelingangsportaal. 

TK-A-728 Interieur ruimte A.00.0.12, gezien in 
zuidoostelijke richting. 

10. 1.b Wob 

TK-A-730  Interieur vestibulelingangsportaal 
aan de noordzijde. Houten voordeur, voorzien 
van moderne stalen veiligheidsdeur. 
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TK-A-731 Interieur gang A.00.1.26, met 
openslaande deuren naar de binnen-
plaats aan de zuidzijde. 

A.00. 7.25 

TK-A-732 Interieur oostelijk deel gang 
A.00.1.26, gezien in zuidelijke richting, 
met rechts twee vensters aan de zijde 
van de binnenplaats en links toegangs-
deur tot ingebouwde toiletten (A.00.1.28 
en A.00.1.29). 

TK-A-733  Interieur gang A.00.1.25, gezien 
in westelijke richting, met rechts op de ach-
tergrond de vensters naar de binnenplaats 
en links de deuren naar de vertrekken aan 
de zuidzijde (A.00.0.16, A.00.0.17, A.00.0.18, 
A.00.0.19). 
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A. 00, 0, 16, A. 00, 0, 17, A. 00, 0, 18, A. 00, 0,19 

TK-A-734  Interieur ruimte 
A.00.0.16 met systeemplafond, 
gezien in zuidelijke richting, 
met balkondeuren en Frans 
balkon aan de zijde van de 
Schepelhal. 

TK-A-735 Interieur ruimte A.00.0.16, gezien in noordelijke rich-
ting. 

10.2.e Wob 

TK-A-736  Interieur ruimte A.00.0.17 met 
systeemplafond, gezien in zuidelijke richting; in 
de wand twee vierkante vensters. 

10. 1.b Wob 

10.2.e Wob 

TK-A-737 Interieur ruimte A.00.0.17, gezien in 
noordelijke richting. 

TK-A-738 Detail 17de-eeuwse balklaag boven het 
systeemplafond. 
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10.2.e Wob 

TK-A-739  Interieur ruimte A.00.0.18 met 
systeemplafond, gezien in zuidelijke richting; in 
de wand twee vierkante vensters. 

10.2.e Wob 

TK-A-740 Interieur ruimte A.00.0.19, gezien in 
noordelijke richting. 

10.2.e Wob 
TK-A-741  Interieur ruimte A.00.0.19 met 
systeemplafond, gezien in zuidelijke richting; in 
de wand twee vierkante vensters. 

TK-A-743 Detail zware (dubbele dikte) 17de-eeuwse balklaag boven het 
systeemplafond. 

TK-A-742 Interieur ruimte A.00.0.19, gezien in 
noordoostelijke richting. De wand verspringt 
links van de deur. 
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TK-A-744 Interieur verkeersruimte A.00.0.09, gezien 
in zuidelijke richting, met links ingebouwd vertrek 
(A.00.0.09c) en rechts doorgang naar trappenhuis. 

A.00.0.09, A.00.0.9c 

TK-A-745  Interieur verkeersruimte 
A.00.0.09, gezien in noordelijke richting, 
met doorgang naar gang (A.00.1.26) 

TK-A-746  Trapopgang, gezien in noor-
delijke richting, met rechtsboven gang 
A.00.1.25 en links op de achtergrond door-
gang naar ruimte A.00.0.09. 
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Eerste verdieping 

i 

10-1D Wu 

i 

10.1.b Wob 
10.1.b Wob 

= s -19 —lor — 
TK-A-747  Plattegrond eerste 
verdieping met ruimtenumme-
ring. 

De indeling van de eerste verdieping gaat gedeeltelijk terug op een oudere situatie 
(1766 en daarvoor). De noordwestelijk ruimte A.01.1.11, ter plaatse van het smalle 
huis, is in gebruik als verkeersiuimte met een nieuwe trappartij (1988-1996), die de 
oude trap uit 1886/1950 vervangt. De trap functioneert als verbinding met het hoger 
gelegen noordoostelijke L-vormige deel. Voor overgrote deel dateert de indeling uit 
1950 en 1961. 
Vertrek A.01.0.06, het middelste vertrek aan de noordzijde, is voorzien van een een-
voudig stucwerkplafond met randlijst en oudere houten lambrisering onder de vensters 
m de noordwand. De vensters zijn voorzien van schuiframen met oud (mogelijk 1765) 
glas. De veetrekken A.01.0.07 en A.01.0.08, verbonden met schuifdeuren, zijn voorzien 
van een balkenplafond met in vertrek A.01.0.07 een raveling en in vertrek A.01.0.08 
een stookplaats met marmeren schoorsteenmantel, hier ca. 1778 aangebracht met de 
inrichting tot woning van de directeur van drukkerij. Aan de zuidzijde van dit vertrek is 
een trapje ingebouwd (mogelijk 1963) naar de iets lager gelegen gang aan de zuidzijde 
(A.01.1.10). 
De gang aan de noordzijde (A.01.1.14) was er in aanleg al maar heeft bij de verbou-
wing in 1950 of 1961 de huidige vorm gekregen. De kastenwand (A.01.1.15) aan de 
zuidzijde van de gang is gebouwd nadat de op de binnenplaats uitgebouwde toiletten 
aan de zuidzijde van de gang waren verdwenen en nieuwe toiletten elders waren gere-
aliseerd. 
De indeling van het zuidelijk volume dateert uit 1988-1996 met een gang (A.01.1.10), 
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de toiletten (A.O1.1.17 en A.O1.1.18) en vertrek A.O1.O.13. In dit vertrek met een 
systeemplafond is onder de vensters in de zuidwand nog wel een oude betimmering 
behouden. 
De F̀ranse gang' (A.O1.1.O9), in het westelijk volume aan de oostzijde van het NSK 
met een glazenwand afgescheiden van de gang (A.01.1.1O) van de voormalige Lands-
drukkerij, dateert in aanleg uit 1950. De wand is vernieuwd. 

TK-A-748  Interieur verkeersruimte A.00.1.11 
(voorheen smalle huis), gezien in noordelijke 
richting. In de noordwand twee vensters met 
schuiframen; verlaagd plafond. Links in de 
hoek ingebouwde kast. 

TK-A-749  Interieur verkeersruimte A.00.1.11, 
gezien in zuidelijke richting, met ingebouwde 
trap om niveauverschil met het L-vormig volu-
me te overbruggen. Rechts op de achtergrond 
doorgang naar gang A.01.1.10 met afgesplits-
te' Franse gang' (A.01.1.09). 
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A, 01. 0, 06 

10. 1. b Wob 

TK-A-750 Interieur vertrek A.01.0.06, 
gezien in noordoostelijke richting; 
in de noordwand drie vensters met 
schuiframen en eronder een houten 
lambrisering; eenvoudig stucwerk-
plafond met randlijst. 

A.01.1.14 en A.01.1.15 

10. 1. b Wob 

TK-A-751 Interieur vertrek A.01.0.06, 
gezien in zuidoostelijke richting, met 
deur naar gang (A.01.1.14) 

TK-A-752 Interieur gang (A.01.1.14) met 
eenvoudig stucwerkplafond, gezien in 
westelijke richting, met links achterin kas-
tenwand (A.01.1.15) en vensters aan bin-
nenplaatszijde; rechts toegang tot vertrek 
A.01.0.06. 
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A. 01. 0, 07, A. 01. 0, 08 

10. 1. b Wob 

TK-A-753  Interieur vertrek A.01.0.07 
met in de noordwand twee vensters. 

TK-A-755  Interieur vertrek A.01.0.08 
met balken plafond; in de westwand 
twee vensters voor lichttoetreding via 
de binnenplaats. 

TK-A-754 Detail balkenplafond in vertrek A01,0.07 met 
aan de oostzijde een raveling van een stookplaats. 

TK-A-756 Interieur vertrek A.01.0.08 met in de noord-
wand schuifdeuren naar vertrek A.01.0.07. 
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TK-A-757 Stookplaats met marmeren schoor-
steenmantel en boezem met kroonlijst (1778) 
aan de oostzijde van het vertrek. 

TK-A-759  Detail ornament marmeren 
schoorsteenmantel. 

TK-A-758  Marmeren (Gris des Ardennes) 
schoorsteenmantel. 

TK-A-760 Detail kroonlijst. 
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A.01.1.10 

TK-A-761  Interieur gang (A.01.1.10), gezien 
in westelijke richting, met rechts voor toegang 
tot vertrek A.01.0.08 en rechts achter vensters 
aan de zijde van de binnenplaats. Links toe-
gang tot vertrek A.01.0.13 en blinde (achter) 
wand van ingebouwde toiletten (A.01.1.17 en 
A.01.1.18). 

TK-A-762 Interieur gang (z. n.) aan de zuid-
zijde, gezien in westelijke richting, met links ven-
sters naar de binnenplaats en rechts toegang 
tot de toiletten A.01.1.17 en A.01.1.18. Op de 
achtergrond moderne glazen draaideur (sluis). 
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A.01.0.13 

10.1.b Wob 

TK-A-763  Interieur vertrek 
A.01.0.13, voorzien van systeem-
plafond. Onder de vensters in 
de zuidwand een oude houten 
betimmering. 

Tweede verdieping 
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TK-A-764  Interieur vertrek 
A.01.0.13, met in de noordwand 
deur naar de gang A.01.1.10. 

TK-A-765 Plattegrond tweede verdieping met 
ruimtenummering. 

De indeling van de tweede verdieping gaat gedeeltelijk terug op een oudere situatie (van 

voor 1766). Het vertrek A.02.0.05 aan de noordwestzijde is gesitueerd ter plaatse van 
het voormalige smalle diepe huis. Het vloerniveau van de houten vloer is lager dan dat 
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in de twee andere vertrekken. De ruimte heeft verder een verlaagd plafond. De boven-
liggende zolderruimte kon niet worden onderzocht. Voor het overgrote deel betreft het 
een indeling uit 1950 of 1961 waarvoor de historische standvinken grotendeels werden 
vervangen door nieuwe balken, rustend op nieuwe binnenmuren. In vertrek A.02.0.06 
zijn een standvink en halve standvink van de oorspronkelijke kapconstructie behouden. 
De afwerking is deels uit deze laatste periode en deels ook nog jonger. 
De noordelijke vertrekken A.02.0.06 en A.02.0.07 behoren tot het L-vormige pand. 
Het vloerniveau ligt iets hoger dan in ruimte A.02.0.05. Beide vertrekken hebben een 
verlaagd plafond. De bovenliggende zolderruimte kon niet worden onderzocht. 
De gang aan de noordzijde (A.02.1.12) met kastenwand (A.02.1.13) en werkkast 
(A.02.1.15) en toiletten (A.02.1.16, A.02.1.17) aan de oostzijde zijn eveneens bij de 
herinrichting van het L-vormig bouwdeel begin jaren zestig tot stand gekomen. 
De zaal A.02.0.08 aan de zuidzijde maakt deel uit van het in oorsprong zeventiende-
eeuwse volume, dat bij de verbouwing in 1766 is behouden. Het vertrek wordt overdekt 
met een balkenzoldering op consoles. 
Vertrek A.02.1.20 aan de westzijde is in gebruik als leeskamer. In feite is het een verkeers-
ruimte van waaruit enerzijds het balkon aan de oostzijde van de Oude Zaal bereikbaar is en 
anderzijds de vertrekken in de voormalige Landsdrukkerij. De ruimte is in 1950 aangepast. 
Ook hier maakt het verschil in vloerniveau duidelijk dat het om verschillende bouwdelen 
gaat met aan de zuidoostzijde een opstapje naar de grote zaal A.02.0.08. De ruimte is voor-
zien van een vlak plafond met legraam met daklicht voor betere daglichttoetreding. 

A.02.1.12, A.02.1.13 

TK-A-766  Interieur gang 
(A.02.1.12), gezien in ooste-
lijke richting, met rechts op de 
voorgrond ingebouwde kas-
tenwand (A.02.1.13). 

TK-A-767 Oostelijk uiteinde van 
de gang met links toegang tot 
vertrek A.02.0.06, op de achter-
grond links toegang tot vertrek 
A.02.0.07 en rechts in de bocht 
van de gang een werkkast 
(A.02.1.15). In het nieuwe stuc-
werkplafond luik met vlizotrap 
naar de kapverdieping. 

TK-A-768  Entree tot vertrek 
A.02.0.07; de hoek van de 
wand is versterkt met marme-
ren kraal. 
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A.02.0.05, A.02.0.06, A.02.0.07 

10. 1.b Wob 

TK-A-769 Interieur vertrekA.02.0.05; deel van het 
smalle huis met in de noordwand twee vensters in 
een grote nis; verlaagd stucwerkplafond. 

TK-A-770 Interieur vertrek A.02.0.05, met in de 
zuidwesthoek deur naar de gang. 

10.1. b Wob 
TK-A-771  Interieur vertrek A.02.0.06, gezien 
noordwestelijke richting, met verlaagd stuc-
werkplafond en in de noordwand drie ven-
sters ieder in een nis. Het vloerniveau is iets 
hoger dan in het naastgelegen vertrek (links) 
A.02.0.05. Op de overgang tussen de weste-
lijke en middelste travee staan standvinken van 
de oorspronkelijke kapconstructie. 

TK-A-772  Interieur vertrek A.02.0.06, gezien 
noordoostelijke richting. 
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10. 1.b Wob 

TK-A-773 Interieur vertrek A.02.0.07, gezien in 
noordoostelijke richting. In de noordwand twee 
vensters ieder in een nis; verlaagd stucwerk-
plafond. 

A.02.0,08 

TK-A-775  Interieur vertrek (grote zaal) 
A.02.0.08, aan de zuidzijde, gezien in noord-
westelijke richting; in de noordwand (binnen-
plaatszijde) vier vensters; zeventiende-eeuws 
balkenplafond op consoles; balkvakken uitge-
vuld met plaatmateriaal. 

TK-A-774 Interieur vertrek A.02.0.07, gezien in 
noordoostelijke richting. 

10. 1.b Wob 

TK-A-776  Interieur vertrek (grote zaal) 
A.02.0.08, aan de zuidzijde, gezien in ooste-
lijke richting, met tegen de oostwand een uitge-
bouwde koof (voormalige rookkanalen). 

10. 1. b Wob 

TK-A-777  Interieur vertrek (grote zaal) 
A.02.0.08, aan de zuidzijde, gezien in 
zuidoostelijke richting, met in de zuidwand 
zes vensters (overdekte buitenruimtel 
Schepelhal). 
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TIK-A-778 Console met ojiefvorm. 

A.02.1.20 

10. 1.b Wob 

TK-A-779 Interieur vertrek (grote zaal) A.02.0.08, 
aan de zuidzijde. In de zuidwestelijke hoek is de 
zuidwand verschoven, mogelijk in verband met 
een (betere) doorgang naar ruimte A.02.1.20. 
Tussen beide vertrekken bestaat een verschil in 
vloerhoogte. In beide vertrekken zijn de vensters 
in de verschoven zuidwand afwijkend van de 
overige vijf vensters in vertrek A.02.0.08. 

TK-A-780  Interieur vertrek A.02.1.20, 
gezien in zuidelijke richting. Het vertrek 
is voorzien van een vlak plafond met 
legraam met daklicht voor daglichttoe-
treding. Links achteraan is de doorgang 
met trapje naar vertrek A.02.0.08, dat een 
hoger vloerniveau heeft. De zuidwand 
bevat een venster met 9-ruits schuifraam 
en een moderne stalen pui naar de'brug' 
naar bouwdeel Hofplaats 2. 

TK-A-781  Interieur vertrek A.02.1.20, 
gezien in noordelijke richting, met op de 
achtergrond via de gang zicht in ruimte 
A.02.0.05. 
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Zolder 

De zolder (kapruimte) boven het L-vormig volume aan de noordoostzijde kon niet wor-
den bezocht. Wel kon de zolder (kapruimte) van het zuidelijk volume (A.3.2.06) via een 
luik in het plafond bekeken worden. De kapconstructie bestaat uit een reeks A-spanten 
met een nokstijl (makelaar). De constructie dateert waarschijnlijk uit het derde kwart 
van de achttiende eeuw. Het dakbeschot is met gipsplaten afgewerkt. 
Het westelijk volume is voorzien van een plat dak waarop een daklicht met legraam. 

A.3,2, 06 

TK-A-782 Interieur zolder (kapruimte), gezien 
in oostelijke richting. 

TK-A-783 Interieur zolder (kapruimte), gezien 
in oostelijke richting, met in het noordelijk dak-
vlak een dakkapel. 

TK-A-784 Interieur zolder (kapruimte) met zicht 
op westelijk uiteinde van het (schild)dak. 
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4.9 VII Pompgebouw (Binnenhof 3) 

4.9.1 Exterieur 

Situering 

Het L-vormig Pompgebouw is gesitueerd tussen de Hofpoort aan de oostzijde en de voor-
malige Landsdrukkerij aan de westzijde. Het is in de huidige vorm kort na 1778 gebouwd 
tegelijk met de Hofpoort. Aan de noordzijde van het gebouw aan het Binnenhof staat de 
waterpomp, die in dezelfde tijd als het Pompgebouw vernieuwd is. De (oude) waterpomp 
stond tegen de gevel van het oude gebouw. Aan de zuidzijde bevindt zich de Schepelhal. 

Bouwmassa 

Het Pompgebouw op L-vormig grondplan bestaat uit een korte noordvleugel en een 
langere zuidvleugel. Aan de noordzijde van de korte vleugel bevindt zich een een-
laags volume op driehoekig grondplan met een hol gebogen (concave) voorgevel. Het 
gebouw bevat een kruipruimte en een kleine kelder aan de zuidzijde (niet bezocht). De 
bovenliggende verdiepingen verschillen in hoogte waardoor er aan de zuidzijde twee 
bouwlagen zijn en aan de noordzijde drie bouwlagen met een lage eerste en lage tweede 
verdieping, alles onder een samengesteld dak. 

Gevels en dak 

Het gebouw is in laat classicistische stijl gebouwd, waarbij mogelijk voor de hoger 
opgaande delen aan de zuidzijde nog oudere delen geïncorporeerd zijn. De gevels zijn 
opgetrokken van baksteen in kruisverband met hoekklezoren boven een hardstenen 
plint. De eenlaags uitbouw heeft een hardstenen daklijst, die als horizontale band voort-
gezet wordt in de gevels van het aansluitende L-vormige bouwdeel. De vensteropenin-
gen zijn voorzien van een hardstenen lekdorpel. 
De noordgevel van het L-vormig bouwdeel bevat op de begane grond twee blinde 
nissen. Het geveldeel boven de hardstenen lijst bevat vensters met 4-ruits stolpramen, 
twee per verdieping. 
De oostgevel van de lange vleugel gaat grotendeels schuil achter de Hofpoort. Op de 
begane grond (in de poort) is de gevel in 1877 vernieuwd. De gevel bevat twee sier-
doorgangen. De oostgevel van de korte vleugel bevat op de begane grond een deur met 
bovenlicht en een klein venster (trappenhuis) met boven de hardstenen lijst op beide ver-
diepingen een venster met 4-ruits stolpraam. De noordgevel van de korte vleugel bevat 
op beide verdiepingen twee blindnissen en een venster met 4-ruits stolpraam. 
De eenlaags uitbouw met concave voorgevel aan de noordzijde van de korte vleugel 
is uitgevoerd in geblokt metselwerk (rustica). De beide kopgevels bevatten een venster 
met 12-ruits raam, de holle gevel een drietal blinde nissen van dezelfde afmeting. 
De zuidgevel aan de overdekte binnenstraat (Schepelhal) is in 1877 nieuw opgetrokken. 
De gevel bevat alleen een deur op kelderniveau (boven de hoge plint van de fundering) 
en op de begane grond een zestal vensters met roeden schuiframen. Op de lage eerste en 
tweede verdieping zijn het vierkante vensters met roeden (tuimel)ramen. 
De uitbouw heeft een plat dak. Het samengestelde dak van het L-vormig bouwdeel 
bestaat uit een schilddak (korte vleugel) en een omlopend U-vormig schilddak (lange 
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TK-A-785 Het Pompgebouw, gezien vanuit het noordoosten. Dit deel van het 
gebouw telt drie bouwlagen, te weten begane grond, eerste en tweede verdie-
ping. Links de Hofpoort en rechts de Landsdrukkerij. 

TK-A-786 Eenlaags uitbouw met concave voorgevel. 

vleugel) dat aan de (voor)noordzijde is afgeplat en voorzien is van een moderne ven-
sterstrook. Beide daken hebben een brede houten gootlijst. Deze lijst loopt met ver-
kropping door over de gevel van de Hofpoort. De dakbedekking bestaat uit gesmoorde 
verbeterde Hollandse pannen. Hoekkepers en nok zijn afgedekt met lood. 

Noord- en oostgevel 
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Zuidgevel 

TK-A-787  De  hardstenen 
waterpomp  met  koperen 
wateruitlaat (aan twee zijden) 
en smeedijzeren zwengel. 

TK-A-788 Zuidgevel. Op kelderniveau een toegangsdeur (boven de hoge voet van 
de fundering), op de begane grond vensters met roeden schuiframen en op de eer-
ste verdieping vierkante vensters met roeden (tuimel)ramen. 

404 



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

4.9.3 Constructie 

TK-A-789 Samengesteld dakvan 
het Pompgebouw, gezien vanuit 
het westen richting de Hofpoort 
en het gebouw Comptoir-Gene-
raal. Links het hogere schilddak 
van de korte vleugel en rechts 
(achter het platte dak op de voor-
grond) het tweebeukig dak van 
de lange vleugel, waarbij het lin-
ker (noordelijk) deel afgeplat is. 

TK-A-790 Gedeelte van het dak van de lange vleugel 
van het Pompgebouw met op het zuidelijk dakvlak twee 
kleine dakkapellen; op de achtergrond het dak van de 
Hofpoort. 

De constructie bestaat uit een gemetseld gewelf (kelder) en houten balklagen op gemet-
selde muren. Ook de kapconstructie is van hout. De oorspronkelijke trap is ook van 
hout. 

4.9.4 Interieur 

De huidige indeling en afwerking is hoofdzakelijk tot stand gekomen bij diverse interne 
verbouwingen, waaronder ingrijpende aan het eind jaren van de zestig van de vorige 
eeuw. De roodbruin gebeitste houten trap met bijbehorende lambrisering is nog wel uit 
de bouwtijd, evenals enkele stucwerkplafonds op de tweede verdieping. 
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Kelder 

TK-A-791 Plattegrond kelder 
met ruimtenummering. 

De kelder (A.-1.1.17) en kruipruimten zijn niet bezocht. De toegang tot de kelder is 
hoog in de voet van de gevel geplaatst boven waar ooit de Beek liep en alleen bereik-
baar via een ladder. De kelder is (waarschijnlijk) overdekt met een gemetseld (ton) 
gewelf. Bouwsporen in het metselwerk van de zuidgevel tonen aan dat er een trap 
geweest is naar de begane grond. 

TK-A-792 Zuidgevel op kelderniveau met toe-
gang tot kelder en dichtgezette vensteropening 
(nu kruipruimte). 

TK-A-793  Zuidgevel op kelderniveau met 
bouwsporen van een trap naar de begane 
grond rechts van dichtgezette vensteropening. 
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Begane grond 

1o.lewa 1 
10.1.b Wob 

10.1_b Wab 10.1 b Wab 

I   

TK-A-794 Plattegrond begane 
grond met ruimtenummering. 

Indeling en afwerking 

Op de begane grond bevindt zich een gang met aan de zuidzijde drie vertrekken 
(A.0.0.13, A.0.0.14 en A.0.0.15). Aan de noordzijde van de gang ligt het trappenhuis 
en een klein vertrek dat als pantry (A.00.1.03) in gebruik is en thans alleen bereikbaar 
is vanuit het aangrenzende vertrek m de uitbouw met concave gevel (A.01.0.08a). 
De afwerking is grotendeels vernieuwd met systeemplafonds, glad gestucte wanden 

en marmoleum of vast tapijt op de vloeren. De roodbruin gebeitste houten trap met 

bijbehorende lambrisering dateert uit de bouwtijd. 
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TK-A-795 Interieur trappenhuis op de 
begane grond met entreepartij (deur met 
bovenlicht) tot voormalige woning. 

Trappenhuis 

TK-A-796 Boven de trap klein venster 
voor lichttoetreding op de trap. 

TK-A-797 en TK-A-798 Roodbruin gebeitste (vermoedelijk grenenhouten) trap. Vloer in 
het trappenhuis is opgehoogd waardoor de onderste tree net boven het vloerniveau ligt 
(links).Vervolg roodbruin gebeitste trap naar de eerste verdieping (rechts). 
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TK-A-799 Interieur A.01.0.08a (eenlaagse uitbouw) met 
systeemplafond en tegen de holle (concave) noord-
oostgevel aangebouwde kastlinstallatieruimte. 

A.01.0,08a 

TK-A-800 Interieur A.01.0.08a met ven-
ster in oostwand. 

10.1. b Wob 

TK-A-801  Interieur A.01.0.08a, gezien in zuidelijke richting; op de achtergrond een nis 
ingericht als pantry (A.00.1.03). De oorspronkelijke tussenmuur is grotendeels weggebroken. 
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Gang z.n. 

TK-A-802  Interieur gang met systeemplafond, 
gezien in westelijke richting, met links deur naar 
ruimte A.0.014. 

A.0.0.13, A.0.0.14, A.0.0.15 

10. 1.b Wob 

TK-A-803  Interieur A.0.0.13, gezien in zuid-
oostelijke richting; de vensters gaan aan de 
bovenzijde deels schuil achter het verlaagde 
systeemplafond. 

TK-A-804 Interieur A.0.0.13, gezien in weste-
lijke richting, met deur naar de gang. 
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10.1. b Wob 
TK-A-805  Interieur A.0.0.14, gezien in zuid-
oostelijke richting; de vensters gaan aan de 
bovenzijde deels schuil achter het verlaagde 
systeemplafond. 

TK-A-806 Interieur A.0.0.14, gezien in noord-
westelijke richting, met in het midden van de 
wand deur naar de gang. 

10.1.b Wob 
TK-A-807 Interieur A.0.0.15, L-vormig vertrek, 
gezien in zuidoostelijke richting; de vensters 
gaan aan de bovenzijde deels schuil achter het 
verlaagde systeemplafond. 

TK-A-808 Interieur A.0.0.15, gezien in noord-
westelijke richting, met nis. 

TK-A-809 Detail van het vernieuwde raam in de zuidwand. 
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Eerste verdieping 

101 

�  101D Wob 

sr, 
10.11 Wob 

� O.1.b Wob 10-1-b Wob 

10.11 Wob 

�  � - -

TK-A-810a en 810b Plattegronden eerste verdieping en tussenverdieping met ruimtenummering. 

Op de eerste verdieping bevindt zich een gang (A.01.0.09a) met aan de zuidzijde drie 

vertrekken (A.01.0.10, A.01.0.11, A.01.0.12). Deze indeling is ontstaan m 1968 met 

het optrekken van de nieuwe gangwand. Aan de noordzijde van de gang ligt het trap-
penhuis en een klein vertrek (A.01.0.08b), dat vanuit het trappenhuis toegankelijk is. 

De afwerking is grotendeels vernieuwd met vlakke stucwerkplafonds met (kantoor)licht-

armaturen, glad gestucte wanden en marmoleum of vast tapijt op de vloeren, daterend van 

de laatste verbouwing m 1992. Ook het bovenste deel van de trap is vernieuwd. 

Trappenhuis z.n. 

TK-A-811  Interieur trap-
penhuis ter hoogte van 
de eerste verdieping; het 
bovenste deel van de trap is 
vernieuwd, dan wel toege-
voegd en vooryen van een 
metalen traphek. 

m " 

TK-A-812  Interieur trap-
penhuis met in zuidwest-
hoek deur naar de gang. 
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TK-A-813 Interieur trappenhuis met 
geopende deur naar ingebouwd toi-
let aan noordwestzijde. 

A.01.0.O8b 

TK-A-814  Interieur trappenhuis met 
vernieuwd stucwerkplafond en aan de 
noordoostzijde ingebouwd toilet. 

10.1.b Wob 

TK-A-815 Interieur A.01.0.08b; klein 
vertrek aan de westzijde van het 
trappenhuis, met in het (vernieuwde) 
stucwerkplafond een luik naar de 
tweede verdieping en zolder. 

TK-A-816 Interieur vertrekA.01.0.08b, 
met venster in de noordgevel. 
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TK-A-817 Interieur gang met systeem-
plafond, gezien in oostelijke richting, met 
links deur naar trappenhuis. 

A.01.0.Oga gang 

TK-A-818 Oostelijk uiteinde van de gang, 
gezien in westelijke richting vanuit de Hof-
poort. Via het luik boven de trap is de 
ruimte op de tweede verdieping boven 
het zuidelijk deel van het Pompgebouw 
bereikbaar. 

TK-A-819  Interieur gang met systeemplafond, 
gezien in westelijke richting naar het voormalig 
gebouw van Landsdrukkerij; links deur van werk-
kast. 
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A01,0, 10, A01,0, 11, A01,0, 12 

10.1. b Wob 
TK-A-820 Interieur A.01.0.10, gezien in zuid-
oostelijke richting, voorzien van glad stucwerk-
plafond, met in de zuidwand twee vensters met 
vierkante (tuimel)ramen. 

10. 1.b Wob 

TK-A-822  Interieur A.01.0.11, gezien in zuid-
oostelijke richting, voorzien van glad stucwerk-
plafond, met in de zuidwand twee vensters met 
vierkante (tuimel)ramen. 

10. 1.b Wob 

TK-A-824 Interieur A.01.0.12, gezien in zuidwes-
telijke richting, voorzien van glad stucwerkplafond 
met in de zuidwand twee vensters met vierkante 
(tuimel)ramen en in de westwand een kast. 

TK-A-821 Interieur A.01.0.10, gezien in noord-
westelijke richting, met deur naar de gang. 

TK-A-823 Interieur A.01.0.11, gezien in noord-
westelijke richting, met deur naar de gang. 

10. 1.b Wob 

TK-A-825 Interieur A.01.0.12, gezien in noord-
oostelijke richting, met deur naar de gang. 
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Tweede verdieping en zolder 

TK-A-826 Plattegrond zolderldak-
plan. 

10.1.b Wob 

De trap 
naar de zolder is in 1965 gesloopt. Op de tweede verdieping in de korte vleugel aan de 
noordzijde zijn B̀rabantse' wandjes en oude stuewerkplafonds behouden. 

A. 02. 0. 1 8a 

10.1. b Wob 

TK-A-827 Interieur tweede verdieping A.02.0.18a, gezien in oostelijke richting via 
het luik in het plafond van het vertrek A.01.0.08a op de eerste verdieping. 
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10. 1.b Wob 

TK-A-828 Via de Brabantse wand aan de oostzijde is een 
doorkijk naar de ruimte boven het trappenhuis; deze ruimte is 
voorzien van een rijk versierd stucwerkplafond, dat nog uit de 
tijd van de verbouwing in 17,78 kan dateren. 

10.1. b Wob 
TK-A-829 en TK-A-830 Stucwerkplafond met geprofileerde randlijst in vertrek A 02,018a op tweede 
verdieping. 

Zolder boven gang en drie verfrekken aan zuidzijde 

Deze konden niet bezocht worden. 

4.10 UIII Hofpoort 

4.10.1 Exterieur 

Situering 

De Hofpoort is gesitueerd tussen het voormalige Comptoir-Generaal en het Pompgebouw. 

Bouwmassa 

Het gebouw op een iets taps toelopend rechthoekig grondplan bestaat uit een poort-
doorgang met daarboven een groot vertrek onder een omlopend U-vormig schilddak. 
In 1890 is het gewelf boven de poortdoorgang vernieuwd. 
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Gevels en dak 

De in aanleg zeventiende-eeuwse Hofpoort is in 1778-1779 herbouwd in laat classicisti-
sche stijl in samenhang met het naastgelegen Pompgebouw. De gevels van de Hofpoort 
zijn opgetrokken van baksteen in kruisverband. De voorgevel (aan het Binnenhof) is 
uitgevoerd met r̀ustica' metselwerk boven een hardstenen plint. De poortdoorgang 
heeft de vorm van een zogeheten Florentijnse boog (binnenboog segmentvormig en 
de buitenboog spits van vorm). Boven de poortdoorgang bevindt zich een groot ven-
ster met roeden schuifraam. De gevel aan de zuidzijde met eveneens een groot venster 
boven de poortdoorgang is sober uitgevoerd. De beide gevels worden afgesloten met 
een brede houten kroonlijst. 
Het omlopend U-vormig schilddak is gedekt met leien in Maasdekking, De nok, 
hoekkepers en goten van het dak zijn met lood uitgevoerd. Oorspronkelijk was de Hof-
poort voorzien van een helmdak dat voor 1879 is gewijzigd in het huidige dak. 

TK-A-831 Voorzijde (Binnenhof) van de Hofpoort, 
uitgevoerd in 'rustica' aan weerszijden van de 
doorgang met een zogeheten Florentijnse boog, 
een hardstenen schamppaal en een gietijzeren 
lantaarn met koperen dakje. 

TK-A-832  Hofpoort, gezien in zuidelijke 
richting, met twee van de vier (sier)door-
gangen; links naar bouwdeel TK-B (Comp-
toir-Generaal) en rechts naar bouwdeel 
TK-A (Pompgebouw); in het verlengde de 
glazen gang. 
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TK-A-833 De zuidgevel van de Hofpoort is sober 
uitgevoerd zonder 'rustica'. Aan weerszijden van 
de doorgang een gietijzeren lantaarn met koperen 
d ak. 

TK-A-835 De poortdoorgang is overdekt met 
een bakstenen ribloos kruisgewelf, dat in 1890 
koud tussen de beide zijgevels van respectie-
velijk het voormalige Comptoir-Generaal en het 
Pompgebouw is geplaatst. Aansluiting van het 
gewelf op de zijgevel van het Pompgebouw. 

�  

TK-A-834 Boven de poortdoorgang bevindt 
zich net als aan de voorzijde een groot ven-
ster met roeden schuifraam. 

TK-A-836 Aansluiting van het gewelf op de 
zijgevel van Comptoir-Generaal. 
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4.10.2 Constructie 

TK-A-837  Dak van de 
Hofpoort, gezien vanuit 
het Comptoir-Generaal. 

De constructie bestaat uit een gemetseld ribloos kruisgewelf, dat in 1890 vernieuwd is, 

houten balklagen en een houten kapconstructie. 

4.10.3 Interieur 

1 

� 

, 
MUM* 

TK-A-838a, TK-A-838b, TK-A-838c Plattegronden begane grond, eerste verdieping met ruimtenum-
mering en dakplan. 

Begane grond en verdieping 

Op de begane grond bevindt zich de poortdoorgang. In de gevels zijn zowel aan de 

oost- als aan de westzijde twee poortdoorgangen zichtbaar naar respectievelijk het 

Comptoir-Generaal en naar het Pompgebouw. In alle gevallen gaat het om sierope-
ningen. Voor de verbouwing m 1778-1779 bevond zich ter plaatse van de zuidelijke 

sieropening in de westgevel een doorgang naar de achtergelegen ruimte, maar die is 

bij de genoemde verbouwing gedicht. Boven de doorgang is op de eerste verdieping 

de poortkamer gelegen. Van dit vertrek (A.01,0.09) is een gang (A.01.0.09b) afge-
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scheiden die de verbinding vormt met het Comptoir-Generaal aan de oostzijde en het 
Pompgebouw aan de westzijde. De doorgang naar het Comptoir-Generaal bevond zich 
oorspronkelijk in het verlengde van de gang daar, maar is bij de verbouwing in de jaren 
zeventig [?] verplaatst met een omleiding via vertrek B.01.0.06. Aan de westzijde is 
achter de voorzetwand een kast ingericht. Het vertrek en de gang zijn voorzien van een 
verlaagd systeemplafond. Of het oorspronkelijke plafond nog aanwezig is, kon niet 
worden vastgesteld. De zolder kon evenmin bezocht worden. 

A.0í.0.09 

10.1. b Wob 

TK-A-839  Interieur poortkamer (A.01.0.09), 
gezien in zuidelijke richting. 

TK-A-840  Interieur poortkamer (A.01.0.09), 
gezien in noordelijke richting. De wand met 
toegangsdeur is geplaatst bij de verbouwing 
in de jaren zeventig, waarmee een gang is 
afgescheiden. Links de kastdeur in de voor-
zetwand. 
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A.O1. O.Ogb 

TK-A-841 Interieur gang (A.01.0.09b), gezien 
in oostelijke richting naar het Comptoir-Gene-
raal 

TK-A-842 Interieur gang (A.01.0.09b), gezien 
in westelijke richting naar het Pompgebouw. 
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5. BESCHRIJVINGEN ANALYSE TK-B 

5.1 Leeswijzer 

De beschrijving van het exterieur geschiedt per bouwdeel, allereerst de gevels met de 
klok mee, te beginnen bij de noordgevel en ten slotte het dak. De beschrijving van het 
interieur geschiedt per bouwdeel van beneden naar boven. 

5.2 Situering gebouwencomplex TK-B 

Het gebouwencomplex bevindt zich aan de zuidzijde van het Binnenhof met aan de 
linkerzijde (westzijde) gebouwencomplex TK-A en aan de rechterzijde (oostzijde) 
gebouwencomplex TK-C. 

Gebouwencomplex TK-B bestaat uit twee clusters: 

IX Voormalig kantoor van het Comptoir-Generaal van de Staten van Holland (1779) 

aan Binnenhof 4 
X  Voormalig Goudsmidskeurhuis (1648/1973) aan Binnenhof 5 en het Schepelge-

bouw (1973) aan Binnenhof 6. 

Nieuw Stadhouderlijk Kwartier e.a., Binnenhof, Den Haag TK A& TK B 
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TK-B-1 Plattegrond met de te onderzoeken bouwdelen aangegeven in verschillende kleuren. (Herkomst: 
www.kadaster.nl; 10.2.e Wob ) 
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5.3 IX Comptoir-Generaal 

5.3.1 Exterieur 

Situering 

Het voormalig kantoor van het Comptoir-Generaal bevindt zich aan de zuidzijde van 
het Binnenhof tussen het Schepelgebouw aan de oostzijde en de Hofpoort aan de 
westzijde. Aan zuidzijde lag oorspronkelijk de Beek. De ruimte tussen het bouwdeel 
TK-B en de nieuwbouw (gebouw TK-N) is overkapt, waardoor de zuidgevel inpandig 
is geworden. 

Bouwmassa 

Het kantoor is een rechthoekig blokvormig gebouw uit 1777-1779, bestaande uit een 
kelder, begane grond en twee verdiepingen onder een U-vormig schilddak met een 
zakgoot tussen beide parallelle daken. 

Gevels 

Het gebouw in laat-classicistische stijl is opgetrokken van baksteen in kruisverband 
met hoekklezoren. Op de begane grond is boven een hardstenen plint het metselwerk 
geblokt uitgevoerd (rustica). De begane grond en verdieping worden gescheiden door 
een geprofileerde hardstenen lijst, die de overgang vormt naar het iets vooruit sprin-
gende metselwerk van de gevels op de verdiepingen. De lekdorpels van de vensters zijn 
ook van hardsteen. De gevelbeëindiging rondom bestaat uit een geprofileerde houten 
kroonlijst met verkropping rond het middenrisaliet aan de voorzijde. 

Noordgevel en oostgevel 

De voor(noord)gevel (Binnenhofzijde) met een breedte van negen vensterassen (tra-
veeën) heeft een symmetrische indeling. In het midden bevindt zich een risaliet ter 
breedte van drie traveeën, bekroond door een fronton. In het risaliet bevindt zich cen-
traal de hoofdingang. 
De hoofdingang bevat een enkele deur met bovenlicht. Ervoor ligt een kleine hard-
stenen trap van drie treden. Aan weerszijden van de ingang bevinden zich in de voet 
van de gevel vier kelderlichten met 4-ruits ramen in een koekoek, afgedekt met ijzeren 
roosters die in de stoep zijn opgenomen. De vensters op de begane grond en eerste 
verdieping hebben een zelfde hoogte en zijn alle voorzien van 8-ruits schuiframen. De 
tweede verdieping is lager en bevat kleinere vierkante vensters met 16-ruits schuifra-
men. 
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TK-B-2  Noordgevel, gezien vanuit 
het noordoosten. De oostgevel gaat 
grotendeels schuil achter het in 1973 
herbouwde Schepelgebouw. 

TK-B-3 Op het timpaan is het wapenschild van de Staten van Holland aangebracht. 
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TK-B-4 Entree in middenrisaliet. 

TK-B-5 Voor het gebouw ligt 
een smalle stoep met ijzeren 
roosters van de kelderkoekoe-
ken, afgezet met een eenvou-
dige gietijzeren hekwerk. 
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TK-B-6 Westgevel, gedeeltelijk schuilgaand ach-
ter Hofpoort. 

westgevel 

De westgevel gaat gedeeltelijk schuil achter de Hofpoort. Het in het zicht zijnde deel met 
rustica metselwerk op de begane grond bevat boven elkaar drie blinde vensternissen in 
hoogte overeenkomend met de vensters in de voorgevel, maar breder. Boven het dak van 
de poort bevindt zich een klein, later ingebracht, venster. In de blindnis op de begane grond 
is een gedenkplaquette voor slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog aangebracht. In de 
Hofpoort bevinden zich twee dichtgezette rondboogdoorgangen, beide sierdoorgangen. 

TK-B-7 Dichtgezette sierdoorgangen in de 
westgevel binnen de Hofpoort. 

Tk-B-8  Westgevel, gezien 
vanuit het gebouw van de 
Landsdrukkerij. 
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TK-B-9  Details 
west- en zuidge-
vel met omlopen-
de kroonlijst. 

Zuidgevel 

De zuidgevel met geprofileerde gootlijst als gevelbeëindiging is inpandig gesitueerd 
aan de overdekte ruimte tussen gebouw TK-B en de nieuwbouw van Tweede Kamer 
(gebouw TK-N). De gevel telt negen traveeën. De gevel bevat op kelderniveau licht 
getoogde keldervensters met diefijzers boven een hoge plint (fundering). De vierde 
travee van rechts (oostzijde) bevat een deur. De vensters op de begane grond zijn 
voorzien van roeden schuiframen (2 x 16-ruits). De vensters op de eerste verdieping 
hebben 8-ruits schuiframen. Op de tweede verdieping zijn kleinere vierkante 4-ruits 
schuiframen toegepast. De vensters hebben alle negentiende-eeuwse louvreluiken 
(persiennes). 

TK-B-10 Zuidge-
vel aan overdekte 
ruimte  (Sche-
pelhal)  tussen 
gebouw TK-B en 
TIK-N. Het deel 
links van het mid-
den met de groe-
ne louvreluiken is 
de  achtergevel 
van het Comptoir-
Generaal. 
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Dak 

Het omlopend schilddak in langgerekte U-vorm met een zakgoot tussen beide paral-
lelle daken heeft een dakbedekking van leien in Maasdekking. Op het dak verrijzen op 
het gesloten dakvlak aan de westzijde twee hoge gemetselde schoorstenen. De lange 
dakvlakken aan de zakgoot bevatten ieder twee dakkapellen. Op het zuidelijk dakvlak 
bevindt zich één dakkapel. Aan de noordzijde van het dak is een fronton opgenomen 
als bekroningen van het middenrisaliet. 

TK-B-11 Dakenlandschap, gezien vanuit het zuidoosten, met links het U-vormig dak van het voorma-
lige kantoor van het Comptoir-Generaal en rechts op de voorgrond het dak van de hal in het Sche-
pelgebouw. 

5.3.2 Constructie 

De constructie bestaat uit gemetselde muren, gemetselde gewelven in de kelder en 
houten balklagen op de verdiepingen. De kapconstructie is van hout. De grenenhouten 
kapconstructie uit de bouwtijd bestaat uit A-spanten met gordingen. De hoofdtrap in 
het midden van het gebouw is in hout uitgevoerd. De trap naar de kelder is van steen. 
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5.3.3 Interieur 

Kelder 

10. 1.b Wob 

TK-B-12  Plattegrond kelder met 
ruimtenummering. 

Indeling en afwerking 

De kelder 10.11 Wob  heeft de oorspronkelijke 
indeling behouden met aan de noordzijde vier vertrekken en aan de zuidzijde drie ver-
trekken, te weten twee aan de zuidoostzijde en één groter vertrek aan de zuidwestzijde, 
met daar tussen een smalle tussenruimte en een trap naar boven. Tussen de ruimten in 
het westelijk deel van de kelder bevindt zich een gang in oost-west richting, die haaks 
aansluit op een smalle ruimte (gang) aan de westzijde over de volle diepte van het 
gebouw (B.-1.0.04). 
De wit gepleisterde gemetselde scheidingsmuren zijn tamelijk zwaar uitgevoerd. 
De vertrekken zijn alle overdekt met wit gesausde, gemetselde ribloze kruisgewelven. 
De smalle gangen zijn overdekt met tongewelven. De verschillende iuimten staan 
met elkaar m verbinding door middel van rondboog deuropeningen met gemetselde 
kozijnen. De keldervensters m diepe vensternissen hebben een in baksteen uitgevoerde 
vensterbank, die in enkele gevallen is afgetimmerd. 
De gemetselde gewelven, gemetselde muren, gemetselde rondboog deurkozijnen en 
vensternissen zijn uit de bouwtijd. Ook uit de bouwtijd zijn de vloeren van hardstenen 
plavuizen m de gang 10.1. b Wob 

de lambrisering van witte tegels rondom in de ruimte B.-1.0.01, B.-1.0.02 en 
B.-1.0.03 aan de zuidzijde, en onder het venster m het vertrek B.-1.0.08 aan de noord-
zijde. Alsmede de gemetselde trap met hardstenen opdektreden en lambrisering van 
witte tegels naar de begane grond. 
10.1.b Wob 
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10.1.b Wob 

B,-1,0.01 

10.1. b Wob 

TK-B-13 Interieur B.-1.0.01 TK-B-14  Gemetseld deurkozijn met 
duimen van het geheng. 

TK-B-15 Lambrisering van witte tegels en 
diepe vensternis met bakstenen venster-
bank. 
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B.-1.0.02 

TK-B-16  Interieur B.-1.0.02, 
gezien in zuidelijke richting, met 
deur naar overdekte buitenruim-
telSchepelhal; tegellambrisering 
uit de bouwtijd. Betontegelvloer 
is niet oorspronkelijk. 

TK-B-17  Diepe vensternis aan 
de zuidzijde in B.-1.0.02. 

10.1.b Wob 

TK-B-18  Interieur B.-1.0.02, 
gezien in noordoostelijke rich-
ting. 
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10.1. b Wob 

TK-B-19 Opgeklampte deur met geheng. 

B.-1.0.08 

10. 1.b Wob 

TK-B-20 Hardstenen blok met schar-
nier. 

TK-B-21 Interieur B.-1.0.08, gezien in 
noordwestelijke richting. 
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10. 1.b Wob 

TK-B-22 Interieur B.-1.0-08, gezien in 
zuidoostelijke richting. 

10.1.b Wob 

10.1 b Wob 

B. - i.0. 08a 

10.1.b Wob 

10.1.b Wob 
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10. 1. b Wob 

TK-B-25 Kelderlicht met geheng voor (ijzeren) luiken. 

B-1.0,07 

10. 1. b Wob 

TK-B-26  Links van de deur zwaar 
geheng voor een ijzeren kluisdeur. 

�  

y ;Y . 

� 

TK-B-27 Interieur tweebeukige ruimte B-1.0.07 met middenpijler, overdekt door ribloze kruisgewelven. 
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TK-B-28  Interieur westelijke beuk, 
gezien in noordelijke richting. 

Keldertrap 

TK-B-30 Trap met hardstenen opdektre-
den en lambrisering van witte tegels naar 
de begane grond. 

TK-B-29  Gemetseld deurkozijn met 
moderne deur (verbinding met ruimte 
B.-1.0.-08). 

TK-B-31 Nis naast de trap met kelder-
licht in de zuidgevel. 

436 



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

Gang (ongenummerd) 

10.1.b Wob 

TK-B-32 Interieur gang in oost-west richting 
met vloer van hardstenen plavuizen en over-
dekt met tongewelf uit de bouwtijd. 

B,-1,0,03 

10. 1.b Wob 

TK-B-33  Interieur B.-1.0.03, overdekt 
met drie ribloze kruisgewelven. 

TK-B-34 Halverwege de noordwand 
van het vertrek een doorgang naar de 
gang in zware muur. 
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B.-1.0.04 

10.1. b Wob 

TK-B-35  Interieur  smalle 
ruimte B.-1.0.04 in noord-zuid 
richting; gezien in noordelijke 
richting (koekoek bij Binnen-
hof), voorzien van klinkervloer 
en overdekt met een tongewelf. 

B.-1.0.06 

TK-B-36 Interieur smalle ruim-
te B.-1.0.04, gezien in zuidelijke 
richting. 

10.1.b Wob 
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B.-1.0.07 

10.1.b Wob 

Begane grond 

. �-- r-� 

�J 

I 

TK-B-40 Kelderlicht met vlinderscharnieren 
en op het kozijn wit geschilderde ijzeren 
beugels voor afsluitbalken. 

TK-B-41 Plattegrond begane grond met 
ruimtenummering. 

Indeling en afwerking 

De indeling op de begane grond is m aanleg symmetrisch met aan weerszijden van de 

centrale gang in noord-zuid richting een reeks vertrekken. Deze vertrekken lagen op 
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hun beurt aan weerszijden van een gang in oost-west richting. Aan de oostzijde is de 
indeling met de inrichting tot postkamer echter ingrijpend gewijzigd. 
In 10.1 1 Wob (B.00.0.01) zijn de ligger en gietijzeren kolommen (uit 1879) bij de 
verbouwing tot zittingszaal in 1884-1887 ingebracht om de weggebroken scheidings-
muur tussen de noord- en zuidruimte op te vangen. De aanwezige houten lambrisering 
rond de vensters in de voor- en achterwand dateert ook uit die tijd.1 0.1 .b Wob 

De centrale gang met vestibule (B.00.1.12) en eikenhouten trap dateert uit de bouw-
tijd. Onder de trap bevindt zich een gemetselde trap naar de kelder. De vloer van de 
gang is belegd met hardstenen plavuizen uit de bouwtijd. Vanuit de vestibule is er een 
doorgeefluikje naar de postkamer. 
Aan de westzijde ligt een gang in oost-west richting (B.00.1.11) met aan beide zijden 
drie vertrekken en aan het eind oorspronkelijk een toilet. Oorspronkelijk lagen er aan 
beide zijden twee vertrekken, één groot en één klein vertrek. De grote vertrekken zijn 
later gesplitst. Dat het oorspronkelijk één vertrek is geweest, is te zien aan het plafond. 
Van de vertrekken aan de zuidzijde waren B.00.0.02 en B.00.0.03 oorspronkelijk 
één vertrek. Het stucwerkplafond loopt door over beide vertrekken. De lambrisering 
bestaat uit twee soorten; een oorspronkelijke lambrisering en een later na de splitsing 
aangebrachte soort. Ruimte B.00.0.04 is van oudsher een zelfstandige ruimte geweest 
met een stucwerkplafond met koofrand en lambrisering onder het venster. 
Oorspronkelijk vormden de drie vertrekken aan de noordzijde van de gang één groot 
vertrek; later vond er een verdeling in tweeën plaats, waarbij B.00.0.06 een zelfstandig 
vertrek is en B. 00.0.07 samen met B.00.0.08 één ruimte vormden, zoals aan het hui-
dige plafond nog zichtbaar is. In deze drie vertrekken is geen lambrisering aangetroffen 
maar een houten lijst onder de vensters. De lijst onder het venster in B.00.0.06 is anders 
dan die in de andere twee vertrekken. Het stucwerkplafond is ook afwijkend. In deze 
ruimte bevindt zich als enige op deze verdieping een rookkanaal van een stookplaats 
(zonder schoorsteenmantel). Deze stookplaats behoorde bij het grote vertrek voordat er 
een opdeling plaats vond. 
De paneeldeuren met geprofileerde omlijsting zijn uit de bouwtijd dan wel conform 
bestaand vernieuwd. 
De blauwgroene kleur van de geschilderde lambrisering in de gang en de deuren in 
de gang is niet oorspronkelijk. De deuren en waarschijnlijk ook de lambrisering zijn 
vermoedelijk (gezien beschadigingen) met een eikenhoutimitatie afgewerkt geweest 
in overeenstemming met de eikenhouten trap. De houtimitatie van de deuren kan nog 
uit de bouwtijd zijn. De geschilderde lambrisering in de gang is een latere afwerking, 
vermoedelijk eind negentiende of begin twintigste eeuw. 
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BBA  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TK-B, BINNENHOF,'S-GRAVENHAGE 

B4O0,0,01 

10.1.b Wob 

TK-B-43 Interieur zuidelijk deel van de post-
kamer met looppad achter de kastenwand met 
postvakken. 

TK-B-42  Interieur 
B.00.0.01, zuidelijk 
deel van de post-
kamer met kasten-
wand met postvak-
ken. De postkamer 
werd waarschijnlijk 
in 1968 gecreëerd 
toen het gebouw 
een onderdeel van 
het Tweede Kamer-
complex werd. 

TK-B-44  Zuidwand met vensters uit de 
bouwtijd in zuidelijk deel van de postkamer; 
de houten lambrisering is uit 1884. 
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BB-  I  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TK-B, BINNENHOF,'S-GRAVENHAGE 

10.1.b Wob 

TK-B-45 Interieur noordelijk deel postka-
mer, gezien in zuidelijk richting; de ligger 
op de hergebruikte gietijzeren kolommen 
uit 1879 is ingebracht bij de verbouwing 
in 1884-1887. 

TK-B-46 Detail voet gietijzeren kolom. 

TK-B-47 Noordwand met vensters uit de 
bouwtijd in noordelijk deel van de postka-
mer; de lambrisering is uit 1884-1887. 

10. 1. b Wob 

TK-B-48 10.1.b Wob 
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BBA  1  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TK-B, BINNENHOF, 'S-GRAVENHAGE 

B.00.1.12 

10. 1.b Wob 

TK-B-49  Interieur gang B.00.1.12, 
gezien in noordelijke richting naar de 
vestibule. 

TK-B-51  Aan de zuidzijde van de 
gang met achttiende-eeuwse eiken-
houten bordestrap. 

10. 1.b Wob 

TK-B-50 Interieur vestibule met door-
geefluikje naar postkamer. 

TK-B-52 Venster in de zuidwand. Onder 
de trap zijn houten kraaldelen met ijze-
ren staanders aangebracht als aftimme-
ring van de trap naar de kelder. 
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BBA  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TK-B, BINNENHOF,'S-GRAVENHAGE 

B, 00, 0, 02 

10.1. b Wob 

TK-B-53  nterieur B.00.0.02. De ruimte 
vormde voorheen een groot vertrek met 
3.00.0.03; twee soorten houten lambri-
sering; het stucwerkplafond met geprofi-
leerde lijst loopt door over de scheidings-
wand naar het aangrenzende vertrek. 

TK-B-54 Interieur met houten lambrise-
ring en toegangsdeur (paneeldeur) met 
geprofileerde omlijsting. 

TK-B-55 Detail houten lambrisering. 
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BBA  1  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TK-B, BINNENHOF,'S-GRAVENHAGE 

B, 00, 0, 03 

10.2.e Wob 

TK-B-56 Interieur B.00,0,03, gezien in zuide-  TK-B-57 Interieur B.00.0.03, gezien in noor-
lijke richting. delijke richting. 

TK-B-58 Stucwerkplafond in B.00.0.03 overgaand naar B.00.0.02. 
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BBA  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TK-B, BINNENHOF,'S-GRAVENHAGE 

B, 00, 0, 04 

10.2.e Wob 

TK-B-59 Interieur B.00.0.04, van 
oudsher een zelfstandig vertrek, 
gelet op het stucwerkplafond 
met koof. In de zuidwand een 
venster met roeden schuifraam 
en lambrisering van kraaldelen. 

B, 00. 0, 06 

10. 1.b Wob 

TK-B-61  Interieur B.00.0.06. In 
de noordwand venster met 8-ruits 
schuifraam. Links een rookkanaal 
van een stookplaats. 

TK-B-60  In de noordwand 
paneeldeur met geprofileerde 
omlijsting. 

TK-B-62 Detail (afwijkende) vensteromlijsting. 
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BBA  1  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TK-B, BINNENHOF, 'S-GRAVENHAGE 

10. 1 .b Wob 

8.00.0.07 

TK-B-63 Interieur B.00.0.06 met in de zuidwand 
een deur naar de gang en in de oostwand (links) 
een deur naar het aangrenzende vertrek. Beide 
lijken oorspronkelijk te zijn. 

10. 1.b Wob 

TK-B-64  Interieur B.00.0.07 met in de 
noordwand twee vensters met 8-ruits 
schuifraam. 

TK-B-65 Detail vensteromlijsting (anders 
dan in B.00.0.6). 
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BE-  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TK-B, BINNENHOF,'S-GRAVENHAGE 

10.1.b Wob 

TK-B-66 Interieur B.00,0.07 met in de 
westwand (links) verbindingsdeur naar 
B.00.0.06. 

B.00.0.08 

TK-B-68  Interieur B.00.0.08 met in 
de noordwand een venster met 8-ruits 
schuifraam. 

TK-B-67 Interieur B.00.0.07 met in de 
zuidwand paneeldeur met omlijsting 
naar de gang. 

10.1.b Wob 

TK-B-69  Interieur B.00.0.08 met in 
de zuidwand paneeldeur met geprofi-
leerde omlijsting naar de gang. 
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BBA  1  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TK-B, BINNENHOF,'S-GRAVENHAGE 

TK-B-70  Detail stucwerkplafond. Zichtbaar is dat het plafond doorloopt naar het 
aangrenzende vertrek B.00.0.07; de scheidingswand tussen beide vertrekken is later 
geplaatst. 

B.00.0.1.11 

10. 1. b Wob 

TK-B-71  Interieur oost-west 
gang. Aan het westelijk uiteinde 
een werkkast. 
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BBA  1  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TIK-B, BINNENHOF, 'S-GRAVENHAGE 

Eerste verdieping 

TK-B-72 Plattegrond eerste ver-
dieping met ruimtenummering. 

Indeling en afwerking 

De indeling op de eerste verdieping is symmetrisch. Aan weerszijden van de centrale 
gang in noord-zuid richting met aan de zuidzijde het trappenhuis en aan de noordzijde 
een klein vertrek bevindt zich een reeks vertrekken, die op hun beurt aan weerszijden 
van een gang in oost-west richting zijn gesitueerd. De indeling is deels oorspronkelijk. 
De oorspronkelijke scheidingswand in B.01.0.10 is weggebroken. De wand tussen 
B.01.0.07 en B.01.0.08 is van licht materiaal. Vanwege de routing naar gebouw A is 
van vertrek B.01.0.06 een portaal afgescheiden door middel van een moderne wand. 
Met uitzondering van ruimte B.01.0.10 en de twee smalle vertrekken aan de westzijde 
hebben de vertrekken en de gang een stucwerkplafond dat mogelijk uit de bouwtijd, 
dan wel uit de negentiende eeuw dateert. In vertrek B.01.0.01 is het plafond in 2000 
gerestaureerd (stucwerk was naar beneden gekomen). 
De omlijsting van de vensters is uit de bouwtijd. Het vertrek B_01.0.03 heeft rondom 
een houten lambrisering uit de bouwtijd. In de vertrekken B.01.0.01, B.01.0.02 en 
B.01.0.08 is er alleen een houten lambrisering onder de vensters behouden. De paneel-
deuren met geprofileerde omlijsting zijn uit de bouwtijd, dan wel conform bestaand 
vernieuwd. 
De blauwgroene kleur van de geschilderde lambrisering in de gang en de deuren in 
de gang is niet oorspronkelijk. De deuren en waarschijnlijk ook de lambrisering zijn 
vermoedelijk (gezien beschadigingen) met een eikenhoutimitatie afgewerkt geweest 
in overeenstemming met de eikenhouten trap. De houtimitatie van de deuren kan nog 
uit de bouwtijd zijn. De geschilderde lambrisering m de gang is een latere afwerking, 
vermoedelijk eind negentiende of begin twintigste eeuw. 
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BBA  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TK-B, BINNENHOF,'S-GRAVENHAGE 

B4O1.0,01 

10.1. b Wob 

TK-B-73 Interieur B.01.0.01, gezien in zuidoos-
telijke richting, met een stucwerkplafond uit circa 
1900 (hersteld in 2000). Onder de vensters in de 
zuidwand is een houten lambrisering. 

TK-B-75 Detail hersteld stucwerkplafond in B.01.0.01 uit circa 1900. 

TK-B-74 Interieur B.01.0.01, gezien in noord-
westelijke richting. De deur naar de gang in de 
noordwand is vernieuwd. 
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BBA  I  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TK-B, BINNENHOF,'S-GRAVENHAGE 

B, 01. 0, 02 

10.1.b Wob 

TK-B-76  Interieur B.01.0.02, gezien in zuid-
oostelijke richting, met onder de vensters een 
houten lambrisering. 

TK-B-78 Detail stucwerkplafond in 3.01.0.02 uit circa 1900. 

TK-B-77 Interieur B.01.0.02, gezien in noord-
westelijke richting. Deur en geprofileerde omlijs-
ting in de noordwand zijn uit de bouwtijd. 
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BBA  1  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TK-B, BINNENHOF,'S-GRAVENHAGE 

B, 01. 0, 03 

10.1. b Wob 

TK-B-79 Interieur B.01,0.03, gezien in zuid-
westelijke richting, met in de zuidwand vier 
vensters met 8-ruits schuiframen. Rondom is 
een houten lambrisering aangebracht. 

TK-B-81  Interieur 
B.01.0,03, gezien in 
noordoostelijke rich-
ting,  met  rondom 
lambrisering.  De 
datering daarvan is 
onduidelijk, mogelijk 
uit de bouwtijd, maar 
het is ook mogelijk 
dat deze rond 1887 
bij  de verbouwing 
tot  Kantongerecht 
is aangebracht. Het 
stucwerkplafond  is 
vermoedelijk  deels 
hersteld met langs 
de rand een gepro-
fileerde lijst uit de 
bouwtijd. 

TK-B-80 Interieur B.01.0,03, gezien in zuid-
oostelijke richting. 

10.1.b Wob 10.1. b Wob 

TK-B-82  Interieur B.01.0.03, 
met paneeldeur met geprofi-
leerde omlijsting in de noord-
wand naar de gang. 
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BBA  I  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TK-B, BINNENHOF,'S-GRAVENHAGE 

B, 01. 0, 04 

IN --74t �-

TK-B-83 Interieur 13.01.0.04. Klein ver-
trek, gezien in noordelijke richting, dat 
mogelijk een trappenhuis is geweest. 
Deur met bovenlicht. 

B.O1.0,06 

10. 1. b Wob 

TK-B-84  Interieur 13.01.0.04. Venster 
met 8-ruits schuifraam (achter gordijn) 
in zuidwand 

TK-B-85  Interieur van het portaal, afge-
scheiden van ruimte 13.01.0.06, gezien in 
oostelijke richting, met rechts de oorspron-
kelijke deur met omlijsting naar de gang 
en links de nieuwe scheidingswand met 
toegangsdeur naar het vertrek. De ruimte is 
overdekt met glas (lager dan het oorspron-
kelijke stucwerkplafond). 
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BBA  I TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TK-B, BINNENHOF,'S-GRAVENHAGE 

TK-B-86 Interieur van vertrek B.01.0.06, gezien in zuide-
lijke richting, met nieuwe scheidingswand met deur naar 
het portaal; overdekt met glas. Rechts rookkanaal met 
aansluitende kastenwand. 

6,01.0,07 

10. 1. b Wob 

TK-B-88 Interieur B.01.0.07, gezien 
in noordelijke richting, met rechts een 
wand van licht materiaal. Het stuc-
werkplafond heeft een geprofileerde 
randlijst, die mogelijk uit de bouwtijd 
is; het middenvlak is vernieuwd. 

10.1 .b Wob 

TK-B-87  Interieur ruimte B.01.0.06, 
gezien in noordelijke richting, met 
links een rookkanaal met aansluitend 
een kastenwand. 

r 

TK-B-89 Interieur B.01.0.07, gezien 
in zuidelijke richting, met paneel-
deur voorzien van geprofileerde 
omlijsting. 
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BBA  I TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TK-B, BINNENHOF,'S-GRAVENHAGE 

B, 01. 0, 08 

10.1.b Wob 

TK-B-90 Interieur 3.01.0.08; in 
de noordwand twee vensters 
met daaronder een houten lam-
brisering. 

B, 01. 0, 09 

TK-B-91 Interieur 3.01.0.08; in 
de zuidwand de toegang met 
paneeldeur. Het stucwerkpla-
fond heeft een geprofileerde 
lijst, die mogelijk nog uit de 
bouwtijd is. Het gladde mid-
denvlak is vernieuwd. 

10.1.b Wob 

TK-B-92  Interieur B.01.0.09, 
gezien in noordelijke richting. 
Klein vertrek aan de noordzijde 
van de noord-zuid middengang. 

TK-B-93  Interieur B.01.0.09, 
gezien in zuidelijke richting. 
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BBA  1  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TK-B, BINNENHOF,'S-GRAVENHAGE 

TK-B-94 Stucwerkplafond in B01.0.09. 

B.01.0.10 

10.1.b Wob 

TK-B-95 10.1.b Wob 
oorspronkelijk 

twee vertrekken met elk een deur naar de gang. Het 
vertrek, gezien in zuidoostelijke richting, met door-
gang naar B.01.0.12 en deur naar de gang. Onder het 
stucwerkplafond zijn lichtarmaturen en buizen van het 
afzuigsysteem aangebracht. Er is geen oorspronkelijke 
betimmering of wandafwerking behouden. 

10. 1. b Wob 

TK-B-96 10.1.b Wob 
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BBA  1  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TIK-B, BINNENHOF, 'S-GRAVENHAGE 

10. 1.b Wob 

TK-B-97 Interieur B.01.0.10 met (2 x 2) vensters 
met 8-ruits schuiframen in de noordwand. 

B.07.0.70a 

TK-B-98 Interieur gang B.01.0.10a, gezien in 
oostelijke richting. 

TK-B-99 Interieur gang B.01.0.10a, gezien in 
westelijke richting. De gang in oost-west richting 
heeft een stucwerkplafond met geprofileerde 
randlijst, dat mogelijk oorspronkelijk is, dan wel 
uit de negentiende eeuw. Langs de gestucte 
wanden is een geschilderde lambrisering aan-
gebracht. De hoeken zijn voorzien van houten 
stootkralen als bescherming. De paneeldeuren 
zullen uit de bouwtijd zijn. Opmerkelijk is de 
deur met bovenlicht naar ruimte B.01.0.04. De 
werkkast aan het westelijk uiteinde van de gang 
wat oorspronkelijk een toilet. 
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BBA  1  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TK-B, BINNENHOF, 'S-GRAVENHAGE 

TK-B-100 Westelijk uiteinde van gang 
B.01.0.10a met van de gang afgeschei-
den werkkast (oorspronkelijk toilet); 
links toegang tot B.01.0.04. 

TK-B-102 Noordelijk deel van de mid-
dengang in noord-zuid richting. 

TK-B-101  Toegang tot 13.01.0.04; deur 
met bovenlicht. 

TK-B-103 Overgang naar het zuidelijk 
deel van de middengang met de trap, 
met een van de stucwerkconsoles aan 
weerszijden van het trapgat. 
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BBA  1  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TIK-B, BINNENHOF, 'S-GRAVENHAGE 

TK-B-104 Houten plinten stoothoekkraal. 

TK-B-106 Trap aan de zuidzijde van de gang, 
gezien vanaf de tweede verdieping. 

TK-B-105 Detail houten stoothoekkraal. 

TK-B-107 Gedeelte van de trap van de eerste 
naar de tweede verdieping. 
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BBA  1  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TK-B, BINNENHOF, 'S-GRAVENHAGE 

Tweede verdieping 

TK-B-108 Plattegrond tweede verdie-
ping met ruimtenummering. 

De indeling op de tweede verdieping is symmetrisch met aan weerszijden van de cen-
trale gang in noord-zuid richting vertrekken, die op hun beurt aan weerszijden van een 
gang (B.02.1.09) in oost-west richting zijn gesitueerd, respectievelijk B.02.0.01 t/m 
B.02.0.04 aan de zuidzijde en B.02.0.05 t/m B.02.0.09 aan de noordzijde. 
De vertrekken B.02.0.08 en B.02.0.09 aan de noordzijde worden van elkaar geschei-
den door middel van een dunne wand. Oorspronkelijk vormden beide samen één grote 
ruimte, zoals op de onderliggende verdiepingen ook het geval is. In beide ruimten 
ontbreekt bij het stucwerkplafond de geprofileerde randlijst, die in de andere vertrek-
ken inclusief de gang wel aanwezig is en tot de oorspronkelijke afwerking behoort. De 
middenvelden van de plafonds zijn overal vernieuwd_ Van de oorspronkelijke afwer-
king op deze verdieping is verder een betimmering van dikke horizontale delen onder 
de vensters aan de zuidzijde behouden. Ook de raamkozijnen aan de zuidzijde zijn nog 
oorspronkelijk. De overige wandafwerking is vernieuwd. De eikenhouten bordestrap is 
uit de bouwtijd. De trap naar zolder is rond 1850 geplaatst. 
De blauwgroene kleur van de geschilderde lambrisering in de gang en de deuren in 
de gang is niet oorspronkelijk. De deuren en waarschijnlijk ook de lambrisering zijn 
vermoedelijk (gezien beschadigingen) met een eikenhoutimitatie afgewerkt geweest 
in overeenstemming met de eikenhouten trap. De houtimitatie van de deuren kan nog 
uit de bouwtijd zijn. De geschilderde lambrisering m de gang is een latere afwerking, 
vermoedelijk eind negentiende of begin twintigste eeuw_ 
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BBA  I  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TK-B, BINNENHOF,'S-GRAVENHAGE 

B, 02. 0, 01 

10. 1. b Wob 

TK-B-109 Interieur B.02.0.01, gezien 
in zuidelijke richting, met in de zuid-
wand twee vensters. Plafond met 
geprofileerde randlijst. 

B.02.0.02 

TK-B-110 Interieur B.02.0.01, gezien 
in noordelijke richting, met midden in 
de wand nieuwe deur naar de gang. 

10. 1. b Wob 

TK-B-111 Interieur 13.02.0.02, gezien naar het 
zuiden, met in de zuidwand twee vensters. 

TK-B-112 Onder de vensters een 
betimmering van zware houten 
delen. 
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EB;�  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TK-B, BINNENHOF,'S-GRAVENHAGE 

10.1. b Wob 

TK-B-113 Interieur B.02.0.02, gezien naar het noorden, met in het midden van de wand een 
paneeldeur met geprofileerde omlijsting uit de bouwtijd; plafond met geprofileerde randlijst. 

B.02.0.03 

10. 1. b Wob 

TK-B-114 Zuidwand met twee vensters, voorzien van 
4-ruits schuifraam. 

TK-B-115  Detail venster met schuif-
raam. 
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BBA  1  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TK-B, BINNENHOF,'S-GRAVENHAGE 

TK-B-116 Interieur B.02.0.03, gezien richting het 
noorden, met geopende deur naar de gang. 

TK-B-117 Interieur B.02.0.03, gezien 
richting het noordoosten, met paneel-
deur met geprofileerde omlijsting 
naar de gang uit de bouwtijd. 

B. 02. 0, 04 

10. 1. b Wob 

TK-B-118  Interieur B.02.0.04, gezien 
naar het zuiden, met in de zuidwand 
twee vensters. 

10. 1.b Wob 

TK-B-119  Interieur B.02.0.04, gezien 
naar het noorden, met in het midden van 
de wand een paneeldeur met geprofi-
leerde omlijsting uit de bouwtijd. 
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BBA  1  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TK-B, BINNENHOF,'S-GRAVENHAGE 

B. 02, 0, 05 

10.1. b Wob 

1 0. 1.b Wob 

TK-B-120 Detail van het stuc-
werkplafond. Langs de rand 
is de originele geprofileerde 
omlijsting behouden. 

TK-B-121  Interieur B.02,0,05, 
gezien naar het noorden, met 
in de noordwand twee vensters. 
De oostwand verspringt iets 
(vergelijk met B.02.0.06). Pla-
fond met geprofileerde randlijst. 

TK-B-122  Interieur 3.02.0.05, 
gezien naar het zuidwesten, met 
tegen de westwand een rook-
kanaal en in het midden van de 
zuidwand de deur naar de gang 
(uiterst links op de foto). 
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BBA  I  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TK-B, BINNENHOF,'S-GRAVENHAGE 

B, 02. 0, 06 

10. 1. b Wob 
TK-B-123  Interieur 13.02.0.06, 
gezien naar het noorden, met in 
de noordwand twee vensters. De 
westwand (links) verspringt iets 
(vergelijk met 13.02.0.05). Plafond 
met geprofileerde randlijst. 

10. 1. b Wob 
TK-B-124  Interieur B.02,0,06, 
gezien naar het zuiden, met in 
het midden van de wand een 
paneeldeur  met  geprofileer-
de omlijsting uit de bouwtijd. 
Rechts in de hoek een kast met 
paneeldeuren vermoedelijk uit 
de negentiende eeuw. 

B.02.0.08 

10. 1. b Wob 

TK-B-125 Interieur B.02.0.08, gezien naar het 
noorden, met in de noordwand twee vensters. 

TK-B-126 Interieur B.02.0.08 
met in de westwand paneel-
deur met geprofileerde omlijs-
ting uit de bouwtijd naar 
noord-zuid gang (B.02. 0.07). 
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EB;�  TWEEDE KAMERCOMPLEX, GEBOUW TK-A EN TK-B, BINNENHOF,'S-GRAVENHAGE 

10. 1. b Wob 

B.02.0.09 

10.1.b Wob 

TK-B-128 Interieur B.02,0.09, gezien naar het noorden, 
met twee vensters in de noordwand; tegen de oostwand 
(rechts) een kast met omgaande kroonlijst. Voor het ove-
rige ontbreekt de randlijst bij het plafond. 

10. 1. b Wob 

TK-B-127 Interieur B.02.0.08, gezien 
naar het zuiden. De toegangsdeur is 
rechts in de westwand. De randlijst 
bij het plafond ontbreekt. 

10.1.b Wob 

TK-B-129  Interieur B.02.0.09 
met wandkast aan de oostzijde. 

TK-B-130 Interieur 3.02.0.09, gezien 
in zuidelijke richting, met in het mid-
den van de wand deur naar de gang. 
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