
CULTUURHISTORiSCH
ONDERZOEK

MET
WAARDESTELLING

BBABUREAU

BOUWHISTORIE

ARCHITECTUURGESCHIEDENIS

iillIiW'

f.:

ilSII
lit II

Algemene Zaken 

Binnenhof
DEN HAAG



ALGEMENE ZAKEN 

BINNENHOF 

DEN HAAG

CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK MET WAARDESTELLING

BUREAU
VOOR

BOUWHISTORIE
EN

ARCHITECTUURGESCHIEDENIS
V.O.F.



BUREAU VOOR BOUWHISTORIE EN ARCHITECTUURGESCHIEDENIS ALGEMENE ZAKEN, BINNENHOF, DEN HAAG

INHOUD

VOORWOORD

OVERZICHT OBJECT 

Situering 
Gevels 
Interieur 
Hotspots

HISTORIE

Oudste kern Binnenhof 
Oudste delen 
Hofkapel 

. Trêveszaal 
Franse Tijd en daarna 
Verbouwings- en restauratieplannen 
Ministerie van Waterstaat 
Binnenlandse Zaken 
Realisatie
Verbouwing ministerie van Waterstaat 
Verbouwing ministerie van Binnenlandse Zaken

FUNCTIEPLATTEGRONDEN

BESCHRIJVING EN ANALYSE 

Situering
Exterieur Binnenhof 17-18-19-20-20a 

Gevels en daken 
Interieur Binnenhof 17-18-19 

Algemeen 
Binnenhof 17

Binnenhof 17, begane grond 
Binnenhof 17, eerste verdieping 
Binnenhof 17-18-19, souterrain 
Binnenhof 18-19, begane grond

10

11

13

15

18

24

24

24

33

33

36

38

44

55

69

78

83

98

98

98

99 
107 
107 
107 
107 
110 
114 
139



BUREAU VOOR BOUWHISTORIE EN ARCHITECTUURGESCHIEDENIS ALGEMENE ZAKEN, BINNENHOF, DEN HAAG

Binnenhof 18-19, eerste verdieping 151
Binnenhof 18-19, tweede verdieping 168
Binnenhof 18-19, derde verdieping 182

Interieur Binnenhof 20-20a 192
AIgémeenISO 192
Souterrain 192
Begane grond 208

, Eerste verdieping 222
Tweede verdieping 243
Derde verdieping 265

BOUWFASERING IN PLATTEGRONDEN 280

WAARDESTELLING 286

Leeswijzer 286
Beschermingswijzen 287
Cultuurhistorische waardering (contextuele waardestelling) 287

Algemene cultuurhistorische waarden 287
Ensemblewaarden 288
Architectuur- en bouwhistorische waarden 288
Gaafheid en zeldzaamheid 288

Monumentwaarden (interne waardestelling) 289
Binnenhof 17-18-19 289
Binnenhof 20-20a 291

Waardestellingsrepresentatietekeningen 294

HOTSPOTS 300

1. Trêvesgebied en Witte Galerij 302
2. Huidige entree en centrale hal 306
3. Ruimte boven centrale hal en dakterras 309
4. Ophoging dak Waterstaatdeel 315
5. Gangen op zolders aan Binnenhofzijde 318
6. Ophogen bouwdeel Binnenlandse Zaken grenzend aan het Torentje 320



BUREAU VOOR BOUWHISTORIE EN ARCHITECTUURGESCHIEDENIS ALGEMENE ZAKEN, BINNENHOF, DEN HAAG

SAMENVATTING 

TREFWOORDEN 

BRONNEN EN LITERATUUR

BIJLAGE 1 Redengevende omschrijving rijksmonumenten 

COLOFON

325

327

328 

331 

334



BUREAU VOOR BOUWHISTORIE EN ARCHITECTUURGESCHIEDENIS ALGEMENE ZAKEN, BINNENHOF, DEN HAAG

VOORWOORD

Het Binnenhof in Den Haag is het bestuurscentrum van Nederland en bestaat uit een 
aantal gebouwen gelegen tussen de Hofvijver, Plein, Lange Poten, Hofweg en Bui
tenhof Voor dit bestuurscentrum als geheel zijn plannen in de maak voor een grote 
verbouwing. Ter voorbereiding daarvan is in de afgelopen jaren historisch en bouw
historisch onderzoek uitgevoerd. Ter aanvulling hierop is nader onderzoek gevraagd 
naar een aantal afzonderlijke bouwdelen. Een van deze bouwdelen is gelegen in de 
noordoostelijke hoek van het Binnenhof Dat deel biedt sinds geruime tijd huisvesting 
aan het Ministerie van Algemene Zaken (AZ).

De lange geschiedenis van het Binnenhof, en daarmee ook het deel van Alge
mene Zaken, is complex. Dat geldt eveneens voor de afzonderlijke onderdelen, 
de kadastrale indeling, de ruimtelijke verdeling en de monumentenbescherming. 
Volgens de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) bestaat het Binnen
hof uit acht delen. Het AZ-deel beslaat als een van deze acht delen het noordoos
telijke stuk van het Binnenhof en staat kadastraal bekend als kadastrale gemeente 
’s-Gravenhage F, sectie F, perceel 1886 en 1887 met de huisnummers Binnenhof 
17-20.' De voormalige Hofkapel is onderdeel van het kadastrale perceel F1886, 
maar behoort slechts ten dele tot het onderzoeksgebied (zie afb. 4).^ Ook de 
Grenadierspoort aan de zuidoostelijke zijde met als kadasternummer F1989 valt 
buiten het onderzoeksgebied.^

Diverse delen van het Binnenhof zijn in 1967 aangewezen als rijksmonument; acht
tien in totaal.'* Drie daarvan hebben betrekking op dit onderzoeksdeel; nummer 17476 
(Departement van Binnenlandse Zaken), nummer 17477 (Ministerie van Waterstaat) en 
nummer 17469 (Binnenpoort).^ Zoals gezegd valt de Grenadierspoort (nummer 17468) 
buiteii het onderzoeksgebied (Bijlage 1).

In verband met de voorgenomen verbouwing van het gehele Binnenhofcomplex 
is voor het genoemde deel AZ door Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurge
schiedenis (BBA) een cultuurhistorische opname op hoofdlijnen met waardestel
ling gemaakt, in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).® Het onderzoek richt 
zich op een waardestelling op hoofdlijnen (verkenning) van de genoemde gebou
wen als geheel en een nader onderzoek en analyse van zes zogeheten ‘hotspots’ in 
die gebouwen.

'Waarbij Binnenhof 17, de huidige toegang tot het Torentje, als hoofdadres wordt aangeduid (nr. 18 was het 
huisnummer van de voorm. conciërgewoning). In de praktijk heeft het oostelijke deel, het voormalige ministerie 
van Binnenlandse Zaken als adres Binnenhof 19. De toegang tot het westelijke deel, het voormalige ministerie 
van Waterstaat, heeft als adres Binnenhof 20 (nr. 20a is de toegang via het Tsaar Peterpoortje),
^ Een klein deel in het souterrain, één travee op de begane grond en een groter deel op de derde verdieping, 
nu in gebruik bij Algemene Zaken, bevinden zich strikt genomen binnen het bouwvolume van de voormalige 
Hofkapel. Deze ruimten worden wel meegenomen.
'^Ten oosten, tussen het Torentje en het Mauritshuis, bevindt zich nog het onbebouwde kadastrale perceel F1990, 
dat hier verder buiten beschouwing gelaten wordt.
^ In 1987 werd als negentiende onderdeel de fontein op het Binnenhof als rijksmonument aangewezen.
= Hier verder Middenpoort genoemd.
® Volgens offerte d.d. 30 november 2018, goedgekeurd 24 december 2018.
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Door het RVB is gevraagd om een wetenschappelijk onderbouwd cultuurhistorisch 
onderzoek met waardestelling en waardestellingstekeningen’ van specifieke onderdelen 
van de huisvesting van Algemene Zaken, dat zich vooral richt op de gebruiks-, architec
tuur-, interieur-, kunst- en (bouw)historische aspecten van het complex in relatie tot de 
omgeving, de omliggende pleinen, de Hofvijver en aangrenzende historische bebou
wing.* Voorts bevat het onderzoek een analyse van het complex op de al genoemde 
specifieke onderdelen (hotspots) in relatie tot de samenhang en betekenis van alle 
aanwezige cultuurhistorische componenten in het gebouw, aanleg en structuren en een 
overzicht van de cultuurhistorische waarden.

Het exterieur van de genoemde bouwdelen wordt bouw- en architectuurhistorisch op 
hoofdlijnen geduid en beschreven. Van het interieur van de gebouwen wordt een bon
dige beschrijving gemaakt, waarbij de ruimten niet één voor één worden beschreven 
maar behandeld als onderdeel van een ruimtelijk cluster binnen het complex.® Platte
gronden met ruimtenummers zijn te vinden voorafgaand aan de beschrijvingen van de 
verschillende onderdelen (in hoofdstuk Beschrijving en analyse). Deze plattegronden 
zijn uitsneden van de ingekleurde bouwfaseringstekeningen uit het hoofdstuk Bouwfa- 
sering in plattegronden. Met foto’s worden de meest karakteristieke en de afwijkende 
details gepresenteerd. Het historische functionele gebruik van de ruimten - voor zover 
dat kan worden achterhaald uit de bestaande literatuur - is vastgelegd in functieplat- 
tegronden.

Het is van belang om te onderstrepen dat het hier gaat om een gebouwencomplex dat 
dagelijks in gebruik is, waardoor veel bouwsporen op dit moment niet zichtbaar zijn 
vanwege afwerkingslagen.

Gezien de korte looptijd van het onderzoek ontbreekt de tijd voor nader archiefonder
zoek en is overwegend gebruik gemaakt van gegevens in de door het RVB geleverde 
bouwhistorische rapporten.

Na een bouwhistorische opname op hoofdlijnen (verkenning) met waardestelling van 
het gehele complex is vervolgens, vanuit dit complete beeld, gericht ingezoomd en 
geadviseerd op een zestal hotspots voor het complex, waar nader gekeken moet worden 
naar de huidige situatie in relatie tot een mogelijke nieuwe situatie, te weten'®:
1. Trêvesgebied en Witte Galerij (analyse schakeling ruimten)
2. Huidige entree en centrale hal (galerij, spiltrappen)
3. Ruimte boven centrale hal en dakterras (atrium)
4. Ophoging dak Waterstaatdeel (analyse dakenlandschap)

' De waardestellingstekeriingen zijn gemaakt op basis van door het RVB aangeleverde digitale tekeningen. 
Zowel bij de huidige als bij de oudere analoge tekeningen blijken er in de praktijk kleine verschillen tussen de 
tekeningen te bestaan. De uiteindelijke tekeningen in dit rapport dienen derhalve als maatgevend, maar vooral 
niet als maatvast beschouwd te worden.
“ Voor de goede orde dient opgemerkt te worden dat door het RVB is gevraagd naar een Cultuurhistorisch 
onderzoek volgens de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek. De waardestelling zelf is echter in essentie een 
bouwhistorische waardestelling die in een cultuurhistorische context is geplaatst (met daarin de nadruk op de 
ruimtelijke samenhangen) conform de richtlijnen: Richtlijnen bouwhistorisch ohderzoek: Lezen en analyseren 
van cultuurhistorisch erfgoed.
® Voor de bouwdelen is al een demarcatieonderzoek gemaakt: Heijenbrok & Steenmeijer 2012 (2 delen). Hiervan 
is voor dit onderzoek dankbaar gebruik gemaakt.

Van dé volgorde van de zes hotspots is ten opzichte van de uitvraag afgeweken (in de uitvraag: 5, 1,2, 6, 
3, 4).
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5. Gangen op zolders aan Binnenhofzijde (gangen, dakkapellen)
6. Ophoging bouwdeel Binnenlandse Zaken grenzend aan het Torentje (kap/analyse 

gevelbeeld Hofvijverzijde)
De rapportage is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen Bouwhistorisch 
Onderzoek. Lezen en analyseren van cultuurhistorisch erfgoed (Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Atelier Rijksbouwmeester en 
Rijksgebouwendienst, 2009).

De volgens deze richtlijnen opgestelde waardestelling met de bijbehorende waar- 
destellingsrepresentatietekeningen is wat inmiddels een statische waardestelling 
genoemd wordt. Dit vanwege het feit dat deze - als een nulmeting - uitsluitend de 
monumentwaarden van de huidige situatie in ogenschouw neemt en in principe geen 
voorstellen voor toekomstige aanpassing beoogt."

De verslaglegging in dit rapport berust op bezoeken aan het gebouw (18 en 20 decem
ber 2018 en 3 Januari 2019) en de daaruit volgende analyse. Het onderzoek ter plaatse 
bestond uit visuele waarnemingen van de in het zicht zijnde onderdelen. Het veldwerk 
werd uitgevoerd door drs. 10.2.6 en dr.ing. 10.2.6 , de verslag
legging werd door beiden uitgevoerd.

Onze bijzondere dank gaat uit naar drs. ir. 10.2.6 , drs.
en ir. 10.2.6 van het Rijksvastgoedbedrijf en 10.2.6 van AZ.

NB In dit rapport wordt de gevel aan de Hofvijver als noordgevel beschouwd, terwijl 
deze feitelijk op het noordwesten is gericht.

10.2.6

Utrecht, april 2019

" In wat inmiddels wel een dynamische waardestelling (c q- dynamische visie) wordt genoemd, wordt op basis 
van de statische waardestelling suggesties gedaan ten aanzien van ontwikkelingsruimtes en transformatierich- 
tingen.
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OVERZICHT OBJECT

In dit hoofdstuk wordt kort, in tekst en beeld, een overzicht van het complex gege
ven. Tevens worden de hotspots in beeld gebracht.

De in fasen tot stand gekomen bebouwing van het ministerie van Algemene Zaken gaat 
terug op de laatmiddeleeuwse woonvertrekken van de graven van Holland aan de oost
zijde van de rond 1280 gestichte Hofkapel. De oudste delen hadden een verbinding met de 
Grafelijke Zalen. Tot het oudste deel behoorde het door graaf Willem V gestichte zaalhuis 
(danszaal) uit het midden van de veertiende eeuw. In 1362 liet Albrecht van Beieren een 
uitbreiding maken die de ‘Beierse Kamer’ ging heten. Eind veertiende eeuw werd dat deel 
naar het oosten uitgebreid met de ‘Kleefse Kamer’. Tegen 1480 verrees het Torentje dat 
rond 1547 in zijn huidige vorm opnieuw werd opgetrokken. Voor de graaf van Leicester 
werd in 1586 tegen de Kleefse Kamer het ‘Pand met trapgevel’ gebouwd.

In 1588 werd het gebouw definitief in gebruik genomen door de Staten-Generaal, 
alsmede door hun belangrijkste adviesorgaan de Raad van State en de daaruit voort
vloeiende Generaliteitskamer. Dwars over het Binnenhof werd in 1632 een nieuwe 
verbinding aangelegd met aan de oostzijde de Grenadierspoort en bij de bestaande 
verbinding met de Grafelijke Zalen, de Middenpoort. Ten behoeve van de Vrede van 
Rijswijk'^ (maar daarvoor nooit gebruikt) kwam in 1697 de Trêveszaal tot stand naar 
plannen van Daniël Marot. De naastgelegen Statenzaal uit dezelfde tijd en de Blauwe 
Kamer (Blauwe Zaal) werden rond 1730 verbouwd en verfraaid, evenals de Witte Gale
rij boven de Middenpoort als doorgang naar de Ridderzaal.

Na de Franse Tijd nam het Ministerie van Binnenlandse Zaken intrek in de gebou
wen, aanvankelijk samen met andere instanties waaronder de Eerste Kamer. In 1853 
kreeg het deel bij de Statenzaal en de Middenpoort een opknapbeurt. In 1879 werd de 
Hofkapel ingrijpend verbouwd tot kantoorruimten. Aansluitend .daarop volgde in 1880- 
1882 een ingrijpende verbouwing en nieuwbouw van het deel tussen de Hofkapel en 
de Middenpoort ten behoeve van het nieuwe Ministerie van Waterstaat, naar plannen 
van F.J. Nieuwenhuis.

Na een eerder plan uit 1891 volgde in 1908 een nieuw plan tot vernieuwing van het 
deel tussen de Middenpoort en het Torentje. Tussen 1913-1915 werd het ministerie van 
Binnenlandse Zaken gebouwd naar ontwerp van D.E.C. Knuttel, waarbij men alleen het 
Torentje en delen van de Kleefse Kamer en het Pand met trapgevel bewaarde.

Afgezien van enkele kleinere aanpassingen daarna vond in de jaren zeventig van de 
twintigste eeuw (tussen 1970-1976 en 1979-1982) in twee fasen een grote verbouwing 
plaats, waarbij met name de bovenste bouwlaag en de routing aangepakt zijn. Sindsdien 
zijn beide delen in gebruik bij het Ministerie van Algemene Zaken (AZ).

Met het oog op de voorgenomen restauratie en aanpassing van het gehele Binnen- 
hofcomplex zijn er voor het ministerie van Algemene Zaken zes punten geformuleerd 
waar nader gekeken moet worden naar de huidige situatie in relatie tot een mogelijke 
nieuwe situatie.

Dit vredesverdrag maakte een einde aan de Negenjarige Oorlog.
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Situering

Mauevefd

s Voorhout;:

Centrum

t Jacobskerk^'
I ebornen^ 1 Omgevingskaart Binnen

hof Den Haag. Het complex 
staat centraal op de kaart, die 
noordgericht is. (Herkomst: 
www.kadaster.nl)

■i'i A

mm

2 Luchtfoto met rood omcir- 
keld de gebouwen van het 
ministerie van Algemene 
Zaken. Het noorden is boven. 
(Herkomst: www.google.nl/
maps)
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10.1.b
3a en 3b Kadastrale kaarten met de actuele situatie van het Binnenhof, kadastrale gemeente 's-Graven- 
hage F, sectie F, percelen 1886 en 1887. De kaarten zijn noordgericht. (Herkomst; www.kadaster.nl)

lO.l.b
4 Plattegrond van het complex met daarin de bouwdelen aangegeven. In groen het onderzoeksgebied 
van Algemene Zaken. (Herkomst: www.kadaster.nl; bewerking rs)
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10.1.b
5 Indeling in bouwdelen.

Gevels

.... 3-'- -K..

mm
M,.

HR9BS1 'M "

6 Zicht op het ministerie van Algemene Zaken vanaf de Vijverberg met links hel Mauritshuis.
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ti-

7 Zicht op het voormalig ministerie van Water
staat, gezien vanuit de Middenpoort, Links de 
voormalige Hofkapel.

m

m
8 Binnenhofzijde van het voormalige ministe
rie van Binnenlandse Zaken. Links een deel 
van de Middenpoort.
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Interieur

10.1.b
9 Deel van het souterrain onder het voormalige ministerie van Binnenlandse 
Zaken ter plaatse van de vroegere danszaal.

#•------- II II

F

10 Interieur van de Trêveszaal (1.20) uit 1697, 
gezien naar het oosten.

11 De Blauwe Zaal of Blauwe Kamer (1.21) in 
zijn huidige geelwitte kleurstelling.
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I. ..1

12 De Admiraliteitskamer (1.10), gezien naar de 
schouw in het westen.

IhII

mi
ID i*-

13 Kamer 1.07 in het voormalige ministerie van 
Waterstaat uit 1882.

14 Kamer 1.56 in het voormalige ministerie van 
Binnenlandse Zaken uit 1913.
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15 De Thorbeckekamer (0.57) op de begane 
grond in het Torentje.

m.

16 Trappenhuis (0.77) in het deel van het Toren
tje met oorspronkelijk plafond.

17
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Hotspots

Hotspot 1: Trèvesgebied en Witte Galerij

10.1.b
lO.l.b

17 Hotspot 1. Deel van de Witte Galerij (1.1), 
gezien richting de Grafelijke Zalen (zuid).

//jWê

18 10.1.b
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Hotspot 2: Huidige entree en centrale hal

10.1.b

19 Hotspot 2. Het trappenhuis uit 1979-1982 
aan de westzijde van de centrale hal.

20 Hotspot 2. De grote trap uit dezelfde periode 
aan de oostzijde van de centrale hal.
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Hotspot 3: Ruimte boven centrale hal en dakterras

10.1.b

I
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21 10.1.b
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Hotspot 4: Gangen op zolders aan Binnenhofzijde

10.1.b

22 10.1.b
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Hotspot 5: Gangen op zolders aan Binnenhofzijde

10.1.b

23 Hotspot 5. Gang aan de Binnenhofzijde 
op de zolderverdieping van het voormalige 
ministerie van Binnenlandse Zaken (3.67a).
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Hotspot 6: Ophogen bouwdeel Binnenlandse Zaken, grenzend aan het Torentje.

10.1.b
ITiliilllB

■ l»3a : m'L / ‘

.Mi.-:

I-

24 10.1.b
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HISTORIE

Den Haag is ontstaan op een oude strandwal bij het hof van de graven van Holland. In 
1229 verwierf graaf Floris IV (1210-1234) daar ter plaatse zijn eerste bezittingen met 
de koop van het zogeheten Hof van Vrouwe Meiland. Zijn zoon Willem II (1227-1256) 
legde omstreeks 1248 de basis voor het huidige Binnenhof met de bouw van de Rolzaal. 
Onder diens zoon Floris V (1254-1296) werd de Ridderzaal voltooid. Dit grafelijke 
gebied werd rond 1280 uitgebreid met enige bezittingen van de heer van Wassenaar in 
het duingebied. Vanuit een duinmeertje leverde een beek water voor de Hofvijver bij 
het omgrachte Binnenhof ^Rond 1345 heeft men ten zuiden van het Binnenhof het Spui 
gegraven ter verbetering van de waterhuishouding van dit gebied. Het Grafelijke Hof 
groeide met nieuwe gebouwen uit tot een complex bestaande uit het Binnenhof, het 
Buitenhof (met Gevangenpoort) en ‘Voorplaetse’ (huidige Plaats). In de vijftiende eeuw 
won het Binnenhof aan betekenis als bestuurscentrum door de vestiging van het Hof van 
Holland (1428), de Staten van Holland (1428) en de grafelijke Rekenkamer (1447).

Oudste kern Binnenhof
Het ommuurde complex van Buitenhof en Binnenhof heeft in de loop der tijd grote 
veranderingen ondergaan. Van de ommuring van het Buitenhof resteert alleen nog de 
Gevangenpoort. Het oudste gedeelte op het Binnenhof zelf is het voormalige grafelijk 
paleis. Dit onderkelderde tweelaags bouwdeel met de Rolzaal werd oorspronkelijk 
rond 1250 gebouwd voor graaf en rooms-koning Willem II. De lange westgevel is op 
de hoeken voorzien van de rechthoekige ‘Haagtoren’ en een grote ronde traptoren. De 
Rolzaal ontleent zijn naam aan de rol met de te behandelen rechtszaken ten tijde van het 
gebruik als pleitkamer door het Hof van Holland (vanaf 1511). De herhaaldelijk gewij
zigde oostelijke aanbouw, waarvan de kap dateert uit circa 1328 (d), is bij de restauratie 
teruggebracht in de toestand van 1688. Ten westen van het Rolzaalgebouw ligt de Rid
derzaal (die déze naam overigens pas in de negentiende eeuw kreeg). Deze zeer grote 
zaal verrees tussen circa 1280 en 1295 in opdracht van graaf Floris V in vroeggotische 
vormen. De Ridderzaal is nu in gebruik voor plechtige bijeenkomsten, waaronder de 
jaarlijkse opening van de Staten-Generaal (sinds 1904).'^

Oudste delen
Vanaf het midden van de dertiende eeuw is ér sprake van een omgracht en ommuurd 
Binnenhof met aan de westzijde het Buitenhof, dat als nederhof dienst deed. Centraal 
op het Binnenhof verrees zoals gezegd de Ridderzaal met aanpalende ruimten en cen
traal aan de noordzijde de Hofkapel als afzonderlijk gebouw. Deze kapel werd rond 
1289 gesticht door graaf Floris V toen hij Den Haag als belangrijkste residentie ver
koos. In eerste instantie bestond de kapel uit een dwarsgeplaatst, eenbeukig volume, 
waar in de loop van de tijd aan de noordoostzijde aanbouwen verrezen, zoals een

Gebaseerd op Stenvert e.a., 2004, 209-213.
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gebouw voor het in 1367 geïnstalleerde kapittel (afb. 25).''’ De kerkruimte werd in 1453 
met één travee in westelijke richting uitgebreid en aan de zuidoostzijde kwam, aan de 
hofzijde aan de buitenzijde een hoge zijkapel. Andere bebouwing kwam in het midden 
van de veertiende eeuw in de vorm van een ridderhuis in de noordwesthoek van het 
omgrachte Binnenhof, op korte afstand ten westen van de Hofkapel die de kern vormt 
van het huidige gebouw van de Eerste Kamer.

Kort ha het midden van de veertiende eeuw verrees er ook bebouwing aan de noord
oostelijke kant ter plaatse van het huidige Algemene Zaken. Die bebouwing sloot aan 
op wat toen het Kapittelhóf werd genoemd.'® Willem V (1330-1389), die in 1348 tot 
graaf van Holland was benoemd, nam het initiatief tot deze nieuwbouw. Hij was in 
1352 getrouwd met Machteld van Lancaster (1335-1362). Het gebouw dat hij stichtte 
lag parallel aan de Ridderzaal. Dit bevond zich grofweg ter plaatse van de huidige 
ruimte 01.09 in het souterrain. Muurwerk met-groot formaat baksteen in de aangren
zende kruipruimte zou tot dit ‘zaalhuis’ kunnen behoren.

In 1358 nam Willems jongere broer Albrecht van Beieren (1336-1404) eerst tijdelijk en 
vanaf 1389 volledig het bestuur over als graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen. Met 
zijn vrouw Margaretha van Brieg (1342-1386), die in 1362 naar Den Haag kwam, namen 
ze hun intrek in dit kwartier aan de Hofvijver. Hij liet voor haar een nieuwe ‘kamer’ bou
wen.'’ De precieze plaats van dit bouwdeel, later als ‘Beierse Kamer’ aangeduid, is niet 
geheel bekend. Mogelijk lag deze ruimte ter plaatse van de Trêveszaal of ook ter plaatse 
van de Statenzaal. Rond 1370 kreeg het verbouwde onderkomen een verbinding op de 
Grote Zaal (Ridderzaal) door middel van een gang met verdieping; de voorloper van de 
Witte Galerij boven de huidige Middenpoort. Tevens kreeg het gebouw in die tijd aan de 
westzijde een overdekte gang als verbinding met de Hofkapel.

Voor de tweede vrouw van Albrecht, Margaretha van Kleef (1375-1411), werd het 
gebouw naar de oostzijde uitgebreid. Rond 1400 kreeg het een afsluiting aan de oostzijde 
in de vorm van een nieuwe zaal met een uitbouw aan de Hofvijverzijde. Op een tekening 
uit 1913 werd dit als ‘oorspronkelijk gothisch gebouw’ aangeduid (afb. 77). Het werd 
bekend als de Kleefse Kamer.'* Het had het uiterlijk van een hoog smal pand, voorzien van 
een gekanteelde schermgevel en een veelhoekige uitbouw op de begane grond. Volgens de 
historicus G.G. Calkoen (1857-1935) had dit grafelijkheidskwartier in de vijftiende eeuw 
de naam ‘Capenburch’ (afb. 26). Daarin bevonden zich zowel de Beierse Kamer, de Kleefse 
Kamer als het oudste deel, dat toen als danszaal werd aangeduid (T in afb. 26).'®

Op enige afstand daarvan, op de noordoostelijke hoek van de omgrachting van het Bin
nenhof verrees vermoedelijk al rond 1480 een achthoekig torentje, bedoeld als verdedi- 
gingstorentje. Rond 1547 werd het opnieuw opgetrokken in zijn huidige vorm, waardoor 
het een karakter van een zomerverblijf kreeg. Het diende echter samen met de aanbouw 
lange tijd (tot 1795) als woning van de kamerbewaarder van de Raad van State.

Heijenbrok & Steenmeijer 2018, 21. Het kapittel St. Marie op het Hof werd gesticht door Albrecht van Beieren 
en zijn vrouw en bestond uit een deken en twaalf kanunniken.

Calkoen 1902, 48, 56, 149; Stenvert & Van Ginkel-Meester 2018.
" Calkoen 1902, t.o. 84.

Calkoen 1902, 56, Heijenbrok & Steenmeijer 2012a, 22.
Calkoen 1902, 66, Heijenbrok & Steenmeijer 2012a, 25.
Calkoen 1902, 82.
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Vanaf de Kleefse Kamer kwam aan de oostzijde een verbinding te lopen die ten 
zuiden van het Torentje met een bruggetje over de gracht (ter hoogte van het huidige 
Mauritshuis) naar het Plein voerde. In eerste instantie was deze verbinding bekend 
als ‘het oude pad naar de kooltuin’ (het huidige Plein), maar nadat het later aan beide 
zijden door bebouwing ingesloten raakte, kreeg het als de steeg de naam ’t Helletje.

In 1482 werd Maria van Bourgondië (1457-1482) opgevolgd door haar nog Jonge 
zoon Filips de Schone (1478-1506). Zijn vader Maximiliaan van Oostenrijk (1459- 
1519) trad als regent op. Als elf- of twaalfjarige schijnt de Jonge graaf enige tijd op 
Capenburch te hebben verbleven en later samen met zijn vader riog enkele perioden. Na 
de voortijdige dood van Filips in 1506 trad Margaretha van Oostenrijk (1480-1530) als 
algemeen landvoogdes op. Ze hield haar hoofdverblijf in Brussel en liet veel zaken over 
aan haar stadhouders (die in het noordwestelijke deel van het Binnenhof verbleven). 
Tussen 1522 en 1540 was dit Antoon I van Lalaing (1480-1540) (afb. 27).

In 1517 is er voor het eerst sprake van een ‘kastelein’ met als taak om te zorgen voor 
‘voorlopig in hechtenis’ genomen personen. Rond het midden van de zestiende eeuw ver
rezen er tussen Capenburg en het Torentje vertrekken voor de ‘conchiergerij en kasteleinij’. 
In die tijd werd de kastelein ook geruime het gebruik van het Torentje gegund.^®

Karei V verbleef in 1520 in dit deel van het Binnenhof waarbij de danszaal als eetzaal 
dienst deed. Toen hij in 1548 in Den Haag terugkeerde, werd het deel met de Beierse en 
Kleefse Kamers en de danszaal aangeduid als het ‘Keizershof’ met een totale omvang 
van zes schoorstenen.^' In 1531 was er sprake van de bouw van een galerij ten oosten 
en ten westen van de Hofkapel. Beide galerijen werden in 1552-1553 met elkaar in 
verbinding gebracht door middel van een nog hoofdzakelijk in hout uitgevoerde galerij 
die voor de Hofkapel langs liep.^^ In dezelfde tijd kwam er oostelijk van de bestaande 
verbindingsgang met de Ridderzaal een tweede verbinding (gesloopt in 1634).

De kastelein kreeg al voor- 1577 de beschikking over de Kleefse Kamer. Tot zijn 
taken behoorde onder meer het beheer over de ‘nieuwe kaatsbaan’. Die kaatsbaan was 
rond 1500 verplaatst van westelijk van de verbindingsgang met de Ridderzaal naar de 
oostkant daarvan en werd in 1562 vernieuwd en ommuurd (afb. 27-29).

In 1585 besloot de Staten-Generaal van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlan
den om voortaan op het Binnenhof te vergaderen. De leden beschouwden zich de ware 
rechtsopvolgers van de afgezworen vorst Philips II van Spanje en namen hun intrek in 
de oude grafelijke verblijven aan de Hofvijver. In 1586 moesten ze vooralsnog tijde- 
lijk plaats maken voor de nieuwe landvoogd, de graaf van Leicester (1533-1588). Ten 
behoeve van de graaf bouwde men oostelijk van de.Kleefse Kamer een nieuw gebouw, 
dat later bekend werd als het Pand met trapgevel. Na de dood van de graaf keerde de 
Staten-Generaal terug in de huidige Statenzaal om daar te gaan vergaderen, terwijl ook 
ruimtes aan de Hofvijver (ter plaatse van de latere Trêveszaal) benut werden. Naast 
de symboliek van de continue traditie van besturen was het ook belangrijk dat het 
geschikte en comfortabele vertrekken waren en dat deze met de Ridderzaal verbonden 
waren. Uiteindelijk zouden deze in oorsprong middeleeuwse delen nog diverse malen

2" Calkoen 1902, 95. 
,2' Calkoen 1902, 97. 

Calkoen 1902, 104.
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verbouwd en uitgebreid worden (afb. 30 en 31).
De Kleefse Kamer en aangrenzende nieuwbouw werden betrokken door de Raad van 

State. Dit college, het belangrijkste adviesorgaan van de Staten-Generaal, was in 1531 
ingesteld en kreeg in 1593 een permanent karakter. Door de Raad van State werd in 
1608 de Generaliteitskamer ingesteld met als functie rekenkamer van de ontvanger- 
generaal van de Republiek. De vertrekken van de Raad van State waren bereikbaar via 
een toegang ten noordwesten van de Middenpoort met een onderdoorgang onder de 
danszaal naar de achtergelegen binnenplaats. Aan de oostzijde van deze binnenplaats 
kwam op de begane grond in 1609 een nieuwe toegang tot de Kleefse Kamer.De 
Raad kreeg een steeds grotere ruimtebehoefte. In de loop van de zeventiende eeuw 
volgde een eerste uitbreiding naar het oosten met een volume aansluitend aan het 
‘Pand met de trapgevel’ ten behoeve van een nieuwe vergaderzaal. Vervolgens werd 
en in 1727-1728 het resterende deel tot aan het Torentje aangepast en volgebouwd ten 
dienste van de secretarie van de Raad (afb. 32 en 33).

Tussen de Hofkapel en het grafelijkheidskwartier lagen de oude vertrekken van het 
kapittel en de proost in een deel dat eerst Kapittelhof en later Groenewout werd genoemd. 
De bebouwing zelf bevond zich waarschijnlijk aan de Hofvijverzijde met ten zuiden 
daarvan aan de Binnenhofzijde een verbinding naar de Hofkapel. Die verbinding werd 
zoals gezegd in 1531 vervangen door een galerij aan die zijde. Het belang van het kapittel 
was tegen het eind van vijftiende eeuw sterk verminderd. De officiële opheffing van het 
kapittel in 1571 maakte rond 1590 de weg vrij voor de sloop van de bestaande opstallen 
en nieuwbouw ten behoeve van nieuwbouw voor de Griffie van de Staten-Generaal. Deze 
Griffie beschikte over een eigen ingang en benutte het trappenhuis dat in 1644-1647 werd 
gemaakt ter plaatse van de daar staande zijkapel uit het midden van de vijftiende eeuw. 
Onder de Statenzaal bevond zich het archief van de Griffie.

Prins Maurits (1567-1625), die in 1584 als stadhouder van Holland en Zeeland werd 
benoemd, had zijn intrek genomen in vertrekken ten westen van de Hofkapel. Na diens 
dood in 1625 werd hij opgevolgd door zijn halfbroer Frederik Hendrik (1584-1647). Hij 
liet de vertrekken aan die zijde verbeteren. In het kader daarvan werd er ook een nieuwe 
verbinding gemaakt van de Stadhouderspoort aan de westzijde over het Binnenhof heen 
naar het nieuw aan te leggen Plein aan de oostzijde. Aan die oostelijke zijde, als toegang 
vanaf het nieuwe Plein, verrees in 1634 de Grenadierspoort. Deze nieuwe verbinding 
doorsneed de bestaande kaatsbaan, die daardoor verdween. Ter plaatse van de bestaande 
verbindingen tussen de Ridderzaal en de voormalige grafelijke verblijven aan de zijde 
van de Hofvijver kwam een nieuwe poort, de Middenpoort, met op de verdieping een 
nieuwe dwarsverbinding. Die verbinding werd aangeduid als ‘Witte Galerij’. Architect 
van beide nieuwe poorten was Adriaen Willeboortsz. (van) Spierincxhoeck (1580-1638), 
wellicht in zijn functie van Controleur der Fortificatiën van Holland en West-Friesland; 
het steenhouwwerk werd verricht door Jan Gerritsz. van Lier en Jan Adriaensz (ook wel: 
Arentsz.) van den Burch en het metselwerk door Joris Faes.^"*

^ De hal achter deze ingangspoort uit 1609 kreeg in 1687 drie gesneden deurbetimmeringen met krijgsattribu
ten. Deze zijn later in gereconstrueerde vorm aangebracht in het huis Buitenhof 37. Heijenbrok & Steenmeijer 
2011, 248. De poort zelf werd in 1915 in kopie de loegang tot het deel van het Torentje.

Heijenbrok & Steenmeijer 2011, 241; Heijenbrok & Steenmeijer 2012a, 29. Uiteindelijk werd, op het stukje 
tussen het Torentje en het Mauritshuis na, de rest van de Hofgracht in 1860-1861 gedempt.
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Tussen deze nieuwe doorgang en het noordelijk daarvan gelegen (en inmiddels afge
sloten) pad naar de kooltuin verrees in de loop van de zeventiende eeuw een nieuw stuk 
bebouwing, grofweg bestaand uit vier delen. Tegen de Middenpoort aan en ten zuiden 
van de ‘danszaal’ was al in 1622 een trapuitbouw gekomen.-^ De toen ontstane galerij 
(de latere Witte Galerij) op de verdieping kreeg op deze manier aan de oostzijde een 
trap naar beneden en stond daar in verbinding met een gewelfd portaal op de begane 
grond en de nu nog bestaande ingang met natuurstenen omlijsting. Deze verbouwing 
stond onder leiding van Adriaen Fredericksz. van Oudendijck (w. 1611-1624). Hij was 
ook de architect van het juist voltooide Stadhouderlijk Kwartier en eveneens van een 
uitbreiding van de Griffie, plus een ‘groot stuck ofte quartier' op de eerste verdieping, 
aansluitend op de vergaderzalen van de Staten Generaal en de zetel van de ‘Raad of 
Leenhof van Brabant en Lande van Overmaaze' (afb. 34).

Naast de genoemde trapuitbouw van 1622 verrees ter plaatse van de in 1632 weggehaalde 
tweede verbinding en het aansluitende deel, in 1643 een tweebeukig pand ten behoeve van 
de Raad van Brabant. Aan de zijde van het 't Helletje bouwde men aansluitend tussen 1600 
en 1630 een nieuwe Kastelenij, dat toen vooral als horecagelegenheid diende. De bijbeho
rende tuin tussen de Rolzaal en de oostelijke gracht werd in 1632 deels opgeofferd voor 
de genoemde nieuwe verbinding. Het nieuwe gebouw van de Kastelenij werd in de tweede 
helft van de zeventiende eeuw aan de oostzijde fors uitgebreid tot vrijwel aan de Grena- 
dierspoort. Het westelijke deel daarvan bevatte in 1752 een ingang tot het complex. Aan de 
noordzijde van de nieuwe doorgang uit 1632 bevond zich een langgerekt dwars pand met 
een dubbele kap ten dienste van de Nassause Domeinraad.

25 Tekening van het Binnenhof zoals het er 
aan het eind van de dertiende eeuw uit had 
kunnen zien. (Herkomst: Beschrijving 1907)

Vernieuwd in 1853 en 1913-1915.
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26 Tekening van het Binnenhof rond 1450, zoals door Calkoen gereconstrueerd op grond van de rent- 
meestersrekeningen. (Herkomst: Calkoen 1902)
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27 Tekening van het Binnenhof rond 1550, zoals door Calkoen gereconstrueerd op grond van de rent- 
meestersrekeningen, (Herkomst: Calkoen 1902)
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28 Detail van het Binnenhof uit de plattegrond van Den Haag in 1581 door Lodovici Guicciardini. (Her
komst www.catawiki)
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29 Prent met opschrift Curia Hollandiae. Het Binnenhof, gezien vanaf de Hofvijver, door Hendrick Hon- 
dius, 1598. (Herkomst: Haagse Beeldbank)
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30 Detail tekening C J Visser uit het einde van de zestiende eeuw met links het Torentje en 
rechts de Hofkapel, 10.1 ,b

(Herkomst: RCE, bewerking rs)
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31 Detail tekening van Adriaen Pietersz, van de Venne uit 1598 van het laatmiddeleeuwse 
deel, gezien vanal de Hofvijver, lO.l.b 

(Herkomst; RCE, bewerking rs)
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32 De Hofvijver, gezien vanaf het Doelenterrein, door Adam van Breen, ca, 1681, (Herkomst: Rijksmu
seum Amsterdam)
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33 Schilderij met watersteekspel op de Hofvijver, Hollandse School, ca. 1625. (Herkomst: Rijksmuseum 
Amsterdam)
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1 34 Het Binnenhof in 1694 met 
op de achtergrond de galerij 
voor de Hofkapel en verderop 
het in 1853 gesloopte trappen
huis (met daarvoor een lage 
aanbouw). Tekening Valentijn 
Klotz, 1694. (Herkomst: Haag
se Beeldbank)

Hofkapel
De 1 lofkapel werd 1 580 ingericht voor de protestantse eredienst en in 1589 als Waalse 
kerk voor de Franstalige Hervormde Gemeente. In 1644 werd de kerk getroffen door 
een felle brand, ontstaan in het naastgelegen appartement van Mary Stuart. Daarna 
werd er een nieuwe kap aangebracht, die nog deels aanwezig is. Door de toestroom 
van Hugenoten na 1685 werd de kerk al snel te klein. Daarom volgde in 1688 een uit
breiding met een tweede beuk aan de zijde van de Hofvijver. Vanwege constructieve 
problemen, mede in verband met de onder het oudste gedeelte gelegen grafkelders, 
moest de kapel in 1770 stevig aangepakt worden.-'’ De muur van de middeleeuwse kerk 
werd aan de Binnenhofzijde versterkt. Tevens werd de galerij verbeterd. Deze kreeg 
een gesloten begane grond, die onderdeel van de kerk uitmaakte. Daarboven kwam 
een galerij met in de lengte een tussenmuur en loges aan de kerkzijde (centraal lag de 
stadhouderlijke loge). Daarboven kwam in 1644-1647 op de galerij een van de kerk 
losstaande tweede verdieping die als bibliotheek werd ingericht. Daar vond de in 1531 
door kanunnik Jan van der Hare gestichte 'lybrije' haar nieuwe onderkomen.

Trêveszaal
De belangrijkste ruimte ten oosten van de Hofkapel werd in 1696-1697 gerealiseerd ter 
plaatse van twee (of drie) vertrekken. Deze nieuwe zaal werd Trêveszaal genoemd naar 
de onderhandelingen voorafgaand aan het Twaalfjarig bestand (1609-1621) en ontworpen 
door Daniël Marot (1661-1752). De bouw van de zaal hield verband met de onderhan
delingen om de Negenjarige Oorlog (1688-1697) te beëindigen. Deze onderhandeling 
vonden echter uiteindelijk niet op het Binnenhof plaats, maar in het verderop gelegen 
stadhouderlijk paleis Huis ten Nieuburgh, waar de Vrede van Rijswijk werd bezegeld.

* Zonnevylle-Heyning 1985; Schmidt 1999. 240-243.
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De door Marot in rijke Lodewijk XlV-stiJl ontworpen zaal was bedoeld voor ont
vangst van hoge gasten en buitenlandse diplomaten van de Staten-Generaal. Centraal 
in het plafond kwam de schildering van Theodoor van der Schuer (1634-1707) metals 
onderwerp ‘Concordia res parvae crescunt’ (De Eendracht van de Zeven Provinciën). 
De Kariatiden werden door Johannes Blommendael (ca. 1650-1704 of 1709) gesneden. 
De acht zittende vrouwenfiguren verbeelden de hoofddeugden. Aan de zuidzijde zijn 
levensgrote portretten aangebracht van Willem I, Maurits, Frederik Hendrik en Willem 
II en Willem III door Jan Hendrik Brandon (ca. 1660-1714). De beide schoorstenen zijn 
gemaakt door Antonie Begemaker.

In dezelfde tijd werden ook de aangrenzende vertrekken, waaronder de Statenzaal en 
de Blauwe Kamer aangepast. De Statenzaal kreeg twee marmeren schouwen met in de 
boezems schilderingen van Jacques (James) Parmentier (1657/57-1730). Ze stellen de 
twee hoofddeugden voor; Voorzichtigheid en Standvastigheid.

De Statenzaal werd rond 1730 onder andere gebruikt voor overleg tussen de Staten- 
Generaal enerzijds en de Raad van State en de Generaliteitsrekenkamer anderzijds. In 
dezelfde periode (1730) werd de in 1622 ontstane Witte Galerij als doorgang naar de 
Ridderzaal verbouwd en verfraaid (afb. 35, 36 en 37).
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35 Gravure van het Binnenhof, gezien naar de Hofkapel, door Pieter Schenk in 1694. Aan de rechter
zijde is het trappenhuis zichtbaar (ter plaatse van de kapel), maar de extra bouwlaag uit 1644-1647 is 
niet afgebeeld. (Herkomst: RCE)
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36 Gravure van de Trêveszaal uit 1697 door Daniël Marot. (Herkomst: RCE)
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37 Vogelvlucht van de noordzijde van het Binnenhof door Pierre Antoine de Saint Hilaire Mallet. Prent uit 
1752 met onder meer de Statenzaal (nr. 15) en daarnaast (nr. 16) de trap in de hoek tussen de Statenzaal 
en de Middenpoort. (Herkomst: Rijksmuseum Amsterdam)
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Franse Tijd en daarna
Met de afkondiging van de Bataafse Republiek in 1795 hadden de patriotten het pleit 
beslist. In 1806 werd de Bataafse Republiek omgezet in het Koninkrijk Holland met 
Lodewijk Napoleon Bonaparte (1778-1846) als koning. Hij bestemde de Hofkapel in 
1806 voor de rooms-katholieke eredienst. Hij wilde niet in Den Haag verblijf houden 
en betrok in 1808 het stadhuis van Amsterdam als paleis. Koning Willem I (1772-1843) 
keerde in 1813 niet terug op het Binnenhof, maar verbleef korte tijd in Paleis Huguetan 
aan het Lange Voorhout om daarna in andere paleizen te gaan wonen. De Hofkapel 
bleef na 1813 nog tot 1878 als rooms-katholieke kerk in gebruik.

Het cluster van de voormalige Staten-Generaal was in 1795 toegewezen aan het 
Agentschap van Financiën. Vanaf 1801 werd de Statenzaal zelf gebruikt voor de zittin
gen van de hieraan verbonden ‘Zeeraad’; in 1805 vervangen door de ‘Raad ter judica
ture over de middelen te water en te lande’. Door het vertrek van het regeringsapparaat 
naar Utrecht in 1807 kwam het Binnenhof grotendeels leeg te staan. Gedeelten bleven 
nog enige tijd gebruikt als onderkomen voor de Militaire Academie die in 1828 zijn 
definitieve plek in Breda kreeg.

Met het herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid in 1813 vestigde het belang
rijkste ministerie, dat van Binnenlandse Zaken, zich aan de Hofvijver, van het Torentje 
tot aan het cluster van de voormalige Griffie van de Staten-Generaal. Aanvankelijk was 
dat inclusief enkele andere instellingen waaronder tot 1820 de Algemene Rekenkamer. 
Omstreeks 1830 werden de vroegere griffiegebouwen gedeeld door de Opperhout- 
vesterij en de conciërge van de Staten-Generaal. De Opperhoutvesterij werd in 1842 
onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken (en Waterstaat, sinds 1820), 
zodat vanaf die tijd de Hofvijvervleugel van Hofkapel tot Torentje het domein was 
van dit ministerie. Er waren echter wel twee uitzonderingen: de in 1853 in tweeën 
gesplitste Statenzaal was tot 1880 in gebruik bij de Eerste Kamer.De Eerste Kamer, 
die in 1815 werd gesticht door de splitsing van de Staten-Generaal in twee kamers, ging 
in de Trêveszaal vergaderen tot de verhuizing in 1849 naar het gebouw van de Staten 
van Holland in het voormalige Stadhouderlijke Kwartier. Dat laatste was een indirect 
gevolg van de Grondwet van 1848.

Heijenbrok & Steenmeijer 2011, 243.
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38 Kadastertekening van de bouwblokken F08-09, F11-F13 in Den Flaag met boven de situatie in 1832 
en onder die in 2018. (Flerkomst: www.kadaster.nl; bewerking rs)

V .
39 Zicht op de 
Hofvijver vanuit 
het oosten, aqua
rel door B.T. van 
Wone, ca. 1835. 
(Herkomst: RCE)
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wi Si
40 Binnenhof met centraal 
de wit gepleisterde Midden
poort, gezien vanuit het oos
ten, aquarel door A. Oltmans, 
1834. (Herkomst: Haagse 
Beeldbank)

Verbouwings- en restauratieplannen
In de eerste decennia van de negentiende eeuw vonden op bescheiden schaal enige 
herstellingen plaats, maar de algehele toestand van de gebouwen aan het Binnenhof liet 
danig te wensen over. In die tijd werd onder meer door de minister van Binnenlandse 
Zaken J.R. Thorbecke (1798-1872) - die zelf zijn werkkamer in het Torentje had - 
gehint op de sloop van delen van het Binnenhof ten behoeve van een nieuw bestuurs
centrum. Zo lieten de Provinciale Staten van Zuid-Holland rijksbouwkundige Johannes 
Craner (1802-1880) in 1849 een ontwerp maken voor een nieuw bestuursgebouw aan 
de zijde van het Buitenhof-* Dat ging echter niet door.

Craner maakte in 1853 een verbouwingsplan voor het deel bij de Statenzaal. Daar 
liet hij in de oksel van de Statenzaal en de Middenpoort een trappenhuis, dat daar al in 
1616 aanwezig was, slopen. Hij herstelde de gevel in de stijl van de andere gevels met 
natuursteenbanden en ontlastingsbogen met natuursteenblokjes. Ook verbouwde hij de 
Statenzaal zelf en de daaronder gelegen ‘colomkamer' (vernoemd naar de inwendige 
zuilen onder de plafondbalken). De Statenzaal zelf verdeelde hij in twee vertrekken 
met een gang erlangs (een aanpassing die nog geen dertig jaar later in 1881 als een 
‘schandvlek uit de Franse Tijd' werd verwijderd).’’

Ook liet Craner de trap bij de Witte Galerij uit 1622 vernieuwen evenals de beide 
gevels van de Middenpoort. De poort zelf was begin negentiende eeuw voorzien van 
een extra bouwlaag. Ten slotte liet hij deze poort zelf flankeren door wandelpoortjes 
naar voorbeeld van die in de Grenadierspoort. De tweede verdieping van de Midden
poort was in 1853 en daarna grotendeels ingericht als conciërgewoning, met boven de 
doorgang aan de westzijde een groot, driedelig venster voor de woonkamer.

« Schmidt 2006. 102-103; Krabbe 2009, 75-79 
Heijenbrok & Steenmeijer 2011, 243
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41 Plattegrond van de Generaliteits Rekenkamer met centraal de Charterkamer op de begane grond, 
ook bekend als 'Colom Kamer'. Middenonder is de doorgang (onder het trappenhuis in de hoek) te 
zien die op de binnenplaats uitkwam (met daar het poortje uit 1609). Boven de Charterkamer bevindt 
zich de Statenzaal. Het noorden is boven. Tekening Johan van Westenhout. 1783. (Herkomst: RCE)

binnenhof

42 Plattegrond van de situatie vóór 1853 met bij nr. 85 de doorgang onder het trappenhuis naar de 
binnenplaats. (Herkomst: Goudeau 1980)
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43 Verbouwingsplan van J. Craner uit 1853 met de sloop van de traptoren in de hoek en de aanpassing 
van de Colom-kamer. In grijs de te slopen bebouwing; in rood de nieuwe bebouwing. Het noorden is 
links, (Herkomst: RCE)
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44 Plattegrond van de begane grond van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Waterstaat rond 1870 met aanduiding B en W voor de gebruiker van 
de ruimten: B (Binnenlandse Zaken) en W (Waterstaat). (Herkomst: RCE)
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45 Plattegrond van de eerste verdieping van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Waterstaat rond 1870 met aanduiding B en E voor de gebruiker 
van de ruimten: B (Binnenlandse Zaken) en E (Eerste Kamer der Staten- 
Generaal), (Herkomst: RCE)
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46 De Hofvijver met Mauritshuis en regeringsgebouwen. Aquarei door J.C.K. Klinken
berg, ca. 1880. (Herkomst: Rijksmuseum Amsterdam)

Aigemene Zaken Binnenhof, Den Haag
Begane Grand |n 1878
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47 Tekening van de begane grond van het deel van Algemene Zaken op basis van de opme
ting van het Binnenhof in 1878. Goed zichtbaar is 't Heiietje rechts in het midden en de poort uit 
1609 (pijl), alsmede de oude rooilijn aan de zuidzijde tussen Middenpoort en Grenadierspoort. 
(Herkomst: RCE, bewerking rs)
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Algemene Zaken Binnenhof, Den Haag 
Eantovtntipng tn 1878

48 Tokening van de eerste verdieping van het deel van Algemene Zaken op basis van de opme
ting van hel Binnenhof in 1878. {Herkomst: RCE, bevirerking rs)

Algemene Zaken Binnenhof. Den Haag 
iMidawdieping in 1878

49 Tekening van de tweede verdieping van het deel van Algemene Zaken op basis van de 
opmeting van het Binnenhof in 1878. (Herkomst: RCE, bewerking rs)
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Algemene Zaken Binnenhof, Den Haag 
ReocmslrucKe kappenptan in 1878

50 Reconstructie van het kappenplan met schoorstenen van de situatie van het deel van Algemene 
Zaken in 1878 (Bewerking rs)

Ministerie van Waterstaat
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken groeide zo hard dat de afdelingen Waterstaat, 
Spoorwegen en Nijverheid in 1877 werden afgesplitst. Samen niet de afdeling Poste
rijen en Telegjafie gingen ze het nieuwe Ministerie van Waterstaat. Handel en Nijver
heid vomieii. ouder leiding van Johaiuies Tak van PooiU liet (1839-1904).

hl 1879 werd de Hofkapel zeer ingrijpend ouder handen genomen naar plannen van 
Ferdinand J. Niemveuliuis (1848-1918) ten dienste van de Eerste Kamer. Bij deze ver
bouwing verdween de galerij aan de voorzijde geheel. De in het zicht gekomen ziiidge- 
vel van de kerk werd vervolgens afgehakt en van een klamplaag vooizieu. De kapel zelf 
kreeg een indeling in acht traveeën. De begane grond zon in eerste instantie als archief 
gaan dienen.^® Nieiiwenliuis. arcliitect van deze verbouwing en van de meuwbotiw voor 
het Ministerie van Waterstaat (1880-1882), was een van de eerst afgestudeerden op de 
Pol>1ecliuische Hogeschool in Delft en enige tijd assistent van professor Eugeu Gugel 
(1802-1880).^'

Nieuwenhuis bouwde ten westen van de Hofkapel tot aan de Blauwe Kamer het

“ Bij een verbouwing in 1913-1915 naar plannen van D E.C. Knuttel kreeg de begane grond een herindeling.
Nieuwenhuis had tussen 1866 en 1869 aan de Polytechnische Hogeschool gestudeerd en ook enige tijd in 

Berlijn Later zouden Gugel en Nieuwenhuis samen het Utrechtse Academiegebouw ontwerpen (1891-1894). 
nadat hij in 1890 stadsbouwmeester van Utrecht was geworden Daar restaureerde hij ook de Domtoren en 
Domkerk, evenals enkele andere kerken in Utrecht.
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nieuwe ministerie van Waterstaat. Gezien de slechte staat van de gebouwen was Nieu
wenhuis gedwongen om vrijwel alle gevels en kappen te vernieuwen, behalve bij het 
deel van de Statenzaal en de Middenpoort, die al in 1853 verbouwd waren. "Aangevan
gen werd met het gedeelte begrensd door de oude Hofkapel en de Treves-zaal. Daar 
hierin niets merkwaardigs was, behalve den schoorsteen der oude admiraliteitskamer, 
werd alles tot den grond toe afgebroken' Dankzij de medewerking van de toenmalige 
secretaris-generaal van het ministerie, J.F. Boogaard (7-1883), "werden de meubelen 
der voornaamste zalen en kamers in overeenstemming met de'geheele inwendige ver
ziering vervaardigd, en de keuze daarvan niet, zooals in sommige andere Rijksgebou
wen, aan den smaak van den concierge overgelaten.

Uit onderzoek bleek toen dat de uitbouw van de Trêveszaal letterlijk tegen de hoofd
bouw was aangeplakt en te rusten op verrotte paalkoppen. De ‘arkel’ werd nieuw 
gefundeerd op een ‘betonkoffer’, die na uitbaggering tot op de zandplaat, onder water 
was gestort. Omdat het plafond van de zaal met al zijn stucwerk niet weg te halen viel, 
leidde de vervanging van de gevel van de Trêveszaal tot een aardig staaltje ingeni- 
eurskunst, aangezien het stucplafond volledig moest worden gefixeerd en samen met 
de bijbehorende kapconstructie onder een nieuwe kap werd gebracht. Een nieuwe, de 
zijdruk ophefifende kap, werd over de oude heen gebouwd en daarmee onwrikbaar ver
bonden, waardoor de borstwering verhoogd moest worden.^'^ Bij het afbreken van de 
onderste verdieping vond men overblijfselen van twee afzonderlijke gebouwtjes, met 
moer- en kinderbinten en een decoratie in de vorm van met kalk bestreken klei met 
daarin renaissance-elementen, die de hertenjacht voorstelden.^^

Naast de slechte staat van de gebouwen speelde mee dat op dat moment de belang
stelling voor de architectuur uit de tweede helft van de zeventiende en de achttiende 
eeuw nog tamelijk gering was. Meer in praktische zin nam Nieuwenhuis de gelegen
heid te baat om volumes samen te nemen en vloerniveaus te uniformeren. Het resultaat 
was een nieuw gebouw in een vormgeving die vólgens Nieuwenhuis op het Binnenhof 
dominant was; "Renaissance uit de Ie helft der zestiende eeuw'. Het Stadhouderlijke 
Kwartier vond hij daarvan het meest aansprekende voorbeeld.^® Tegenwoordig zouden 
we eerder zeggen dat Nieuwenhuis het maniërisme uit de tweede helft van de zestiende 
en de eerste helft van de zeventiende eeuw bedoelde. Zijn interpretatie van deze stijl is 
vooral duidelijk te zien aan de erker van de Trêveszaal. Bij de bouw in 1697 had dit uit
stek een platte afdekking in lood gekregen. Maar bij de verbouwing werd het voorzien 
van een maniëristische trapgevel met klauwstukken. Als geheel werd hierdoor minder 
goed zichtbaar dat achter deze gevelwand in neo-vormen een belangrijke zaal uit het 
einde van de zeventiende eeuw schuil gaat.

De gevels werden door hem in overeenstemming gebracht met zojuist gereed geko
men gevels van de verbouwde Hofkapel. De bestaande ingang naast de doorgang van

Bosch 1882, 276.
Bosch 1882, 285.
Bosch 1882, 285.
Als aannemers voor de bouw worden genoemd J.B. Tom en H. van Bergen Henegouwen; Bosch 1882, 286. 
Bosch 1882, 276; Heijenbrok & Steenmeijer 2012a, 37. Ook de architectuur van het Rijksmuseum in Amster

dam was gebaseerd op wat men toen karakteristiek Nederlands vond en terug ging op architectuur van rond 
1535 (zoals het Maarten van Rossumhuis in Zaltbommel).
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de Middenpoort werd de nieuwe ingang voor het ministerie. Ter plaats van de volledig 
gesloopte gebouwen van de Griffie realiseerde Nieuwenhuis volledige nieuwbouw. 
Hier kwam het huidige trappenhuis, ingesloten door enerzijds een lichtkoker (oost) en 
anderzijds een binnenplaats. De gangen, die deze langgerekte kern flankeren, ontsluiten 
ook nu nog alle werkvertrekken. Op de verdieping links naast de Trêveszaal realiseerde 
Nieuwenhuis een prestigieus werkvertrek voor de minister in de vorm van de ‘Admira- 
liteitskamer’. Dit vertrek bestond als zodanig voor 1880 niet in deze vorm. De nieuwe 
ruimte kreeg een erker, men herplaatste de schouw met schilderstuk en herstelde de 
sinds het einde van de achttiende eeuw afgesloten verbinding met de Trêveszaal. De 
Blauwe Zaal aan de andere zijde van de Trêveszaal gaf Nieuwenhuis een modern interi
eur in neorenaissancestijl.

Rond 1900, bij de sloop van de bebouwing aan de noordzijde van de Ridderzaal, 
werd de Middenpoort opnieuw aangepakt. Men verlaagde de kort na 1800 opge
hoogde verbinding aan de zuidzijde weer tot het niveau van de zeventiende eeuw, 
waarbij men tevens de oorspronkelijk aanwezige Vlaamse gevels reconstrueerde. De 
doorgang naar de Ridderzaal werd gedicht. Tevens werd het gedeelte van de verbin
ding tussen poortdoorgang en Ridderzaal opnieuw opgemetseld en voorzien van imi- 
tatiezeventiende-eeuwse vensters en dito ingang naast het zuidelijke wandelpoortje. 
In dezelfde tijd, in 1901, werd de Trêveszaal in gebruik genomen als vergaderplaats 
van de Ministerraad.

WWW

51 Architect F.J. Nieuwenhuis. (Herkomst: wikime- 
dia commons)
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52 Het vm. stadhouderlijk verblijf (links), de Hofkapel (midden) en rechts het in 1853 
verbouwde deel van het ministerie van Waterstaat, Foto 1878. (Herkomst: RCE)
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53 De Hofkapel na de'sloop van de galerij. Foto 1879. (Herkomst: RQE)
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54 De Hofkapel met 
op de vloer de boeken 
afkomstig van de 'librije' 
op de verdieping boven 
de galerij. Foto 1879. 
(Herkomst: RCE)

55 Tekening van de kelders van de Hofkapel met daarin de plaats van de kisten in de grafe
lijke grafkelder. Beneden de noordbeuk van de kapel uit 1688, waarvan het deel linksonder 
nu in gebruik is als installatieruimte van AZ (01.19) (noord is onder). (Herkomst: RCE)

48
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56 Foto van de loden kisten 
gevonden bij de opening van de 
grafelijke grafkelder in 1879, (Her
komst; RCE)
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57 De huidige Binnenhofgevel van de vm. Hofkapel.
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59 Bestektekening van de begane grond van het ministerie van Waterstaat met aan de linkerzijde een 
nog grote open plaats (de tekening is gedraaid). (Herkomst: Heijenbrok & Steenmeijer 2012a, p 62)
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60 Bestektekening van de eerste verdieping van het ministerie van Waterstaat (de tekening is gedraaid). 
(Herkomst; Heijenbrok & Steenmeijer 2012a, p. 62)

61 Bestektekening van de t\«eede verdieping van het ministerie van Waterstaat (de tekening is 
gedraaid). (Herkomst: Heijenbrok & Steenmeijer 2012a, p. 62)
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62 Bestektekening van de Hotvijverzijde van het ministerie van Waterstaat, zoais afgebeeid in het 
Bouwkundig Weekbiad, 1882. (Herkomst: Bouwkundig Weekbiad 1882)

iii«

^Ik 63 Tekening van de ondersteuningscon- 
structie van de Trêveszaai, zoais afgebeeid in 
het Bouwkundig Weekbiad, 1882. (Herkomst: 
Bouwkundig Weekbiad 1882)
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64 Bestektekening van de verbouwing van het ministerie van Waterstaat met de verkleining van de'bin
nenplaats aan de westzijde en de bouw van (symmetrisch geplaatste) nieuwe toiletgroepen, ca. 1910. 
(Herkomst: RCE)
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65 De Statenzaal rond 1900. 
(Herkomst: Haagse Beeldbank)
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66 De Admiraliteitskamer na 1915 met trijp (velours d’Utrecht; ‘dessin aimable’) van de Hen- 
gelosche Trijpweverij. (Herkomst: collectie rs)
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67 Plattegrond van het Binnenhof met duidelijk zichtbaar de scheiding tussen het nieuwe ministerie 
van Waterstaat (oranje/roze) en het bestaande ministerie van Binnenlandse Zaken (blauw/groen), 1883, 
(Herkomst; RCE)

Binnenlandse Zaken
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat ten oosten van de Middenpoort was gehuis
vest, beschikte over een verzameling van gebouwen zonder veel onderlinge samenhang 
en bovendien in het midden doorsneden door 't Helletje, de steeg tussen het noordelijke 
en het zuidelijke deel. Verbetering was sterk gewenst. Een eerste plan voor een ingrij
pende vernieuwing werd gemaakt door Cornelis Hendrik Peters (1847-1932). rijks
bouwmeester in het Eerste District van de Dienst Landsgebouwen (een onderdeel van 
Waterstaat). In 1891 gaf de minister fiat aan zijn plan waarvan de plattegrond van de 
begane grond afgebeeld staat in de Beschrijving van de Grafelijke Zalen op het Binnen
hof te s-Gravenhage uit 1907 (afb. 83). In het ontwerp is de grens tussen Waterstaat en 
Binnenlandse Zaken getrokken ten westen van de Kleefse Kamer en vervolgens recht 
naar het zuiden. In dit ontwerp handhaafde Peters de bestaande rooilijn tussen Mid
denpoort en Grenadierspoort. Een centrale ingang op straatniveau zou leiden naar een 
overkapte binnenplaats, waaraan oostelijk een tweearmige trap naar de verdiepingen 
werd gesitueerd. Om onbekende redenen is dit plan niet doorgegaan.

In 1908 kwam er een nieuw plan van de hand van Daniël E.C. Knuttel (1857-1926),
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Rijksbouwmeester der Landsgebouwen in het Tweede District van 1892 tot 1923.” Bij 
Knuttels eerste ontwerp werden bouwhoogte en gevelindeling geheel afgestemd op het 
ministerie van Waterstaat, waarbij hij stilistisch voortbouwde op de architectuur van het 
ministerie van Waterstaat. Deze eerste versie van Knuttels ontwerp stuitte op de nodige 
bezwaren, waarna in een aangepast ontwerp de Kleefse Kamer en het aangrenzende 
Pand met trapgevel werden behouden. Beide geveltoppen zouden worden gereconstru
eerd op grond van afbeeldingen van omstreeks 1600 (afb. 30 en 31). De ruimten zelf 
werden echter sterk gerestaureerd. Dat gold ook voor het torentje. In hetzelfde plan 
werd het noordelijke wandelpoortje van de Grenadierspoort vernieuwd. De architectuur 
van de hoofdingang werd ontleend aan de fronten van de Grenadiers- en Middenpoort. 
Wel werd in Knuttels plan de bestaande rooilijn aan de Binnenhofzijde genegeerd en 
ging de geyellijn aan het Binnenhof parallel aan die van de HofVijverzijde lopen. Op 
deze wijze kon Knuttel een rechthoekige lichthof realiseren.^* Voor de toegang tot het 
bouwdeel met het Torentje werd een kopie van de poort van de Raad van State uit 1609 
geplaatst.”

Ondanks de zorgvuldige planvorming klonk er na de presentatie van de plannen in 
1912 kritiek van een ‘Commissie van Rapporteurs’ uit de Tweede Kamer en van de 
Haagse gemeentearchivaris Hendrik Enno van Gelder (1876-1960). De laatste schreef 
een brochure. Een nationaal monument in gevaar: de verbouwing van het Binnenhof, 
waarin hij zijn pijlen vooral richtte op de rooilijnwijziging aan de Binnenhofzijde."'® 
Hij wist te bewerkstelligen dat Knuttels bureau alternatieve plannen ontwikkelde. 
Maar dat leidde uiteindelijk niet tot grote aanpassingen. De voornaamste kritiek van de 
Commissie betrof de hoogte van de vleugel tegenover het Mauritshuis, die de lichtin
val in het museum nadelig zou gaan beïnvloeden. De Minister van Waterstaat gelastte 
een proefopstelling op de kade bij het Torentje, die de Commissie in het gelijk stelde. 
Knuttel was gedwongen de vleugel te verlagen. Dat maakte de weg vrij voor sloop en 
nieuwbouw tussen 1913 en 1915.

Hij studeerde bij Gugei aan de Poiytechnische Hogeschooi in Deift van 1876 tot 1880. Voor Knuttei zie: Van 
der Peet & Steenmeijer 1995, 328-346.

Van Roosmaien 2015. Voigens hem had Knuttei zijn concept Van binnenuit’ bedacht en daarmee voor iief 
genomen dat de oorspronkeiijke rooiiijn tussen de Middenpoort en de Grenadierspoort niet werd gevoigd,

Overvoorde, Paui P.J., “Ais het maar tot iets ieidtMr. Dr. J.C. Overvoorde (1865-1930), Strijder voor erf
goed en feminist, Utrecht 2018, 356-360.

Wessei Krui, ‘Grote gebaren en een compromis: Bouwpiannen op het Binnenhof (1848-1914)’, in: Te Veide & 
Smit 2011, 209-232.
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68 Middenpoort met aansluiting op de 
Grafelijke Zalen bij de sloop, van aan
bouwen aan de noordzijde, rond 1900.
(Herkomst: Haagse Beeldbank)

69 Middenpoort, gezien van de Gre- 
nadierspoort, waarbij de bovenste'ver
dieping (vgl. afb. 68) is verlaagd en 
voorzien van Vlaamse gevels, 1910. 
(Herkomst: Haagse Beeldbank)
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70 Binnenhof, gezien naar de Grenadierspoort met de gebouwen van de Kastelenij en Nas- 
sause Domeinraad, 1913. (Herkomst: Haagse Beeldbank)

71 't Helletje, gezien naar het 
oosten, met op de verdieping een 
verbindingsbrug tussen de noorde
lijke en zuidelijke delen, rond 1910. 
(Herkomst: Haagse Beeldbank)
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72 Het portaal van 1609 op de bin
nenplaats, rond 1910. Het portaal 
zóu bij de nieuwbouw in kopie de 
toegang tot het deel met het Torentje 
gaan vormen. (Herkomst: RCE)
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73 Het Binnenhof, gezien vanaf Het Plein, met rechts het hek van het Mauritshuis met daarachter 
het gebouw van de Kastelenij, ca. 1880. (Herkomst: Haagse Beeldbank)
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74 Het Torentje, gezien vanuit 
tiet zuidoosten, met toiletuitbouw 
en iange schoorstenen voor zowel 
het Torentje als voor de aangren
zende dienstwoning. Foto 1891. 
(Herkomst: RCE)
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75 Het Torentje en de Kastelenij, gezien vanuit het zuidoosten. Links van het witgepleisterde deel 
was de toegang tot de steeg 't Helletje. Foto 1913. (Herkomst: RCE)
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76 Panorama over de Hofvijver met rechts de afbraak van de gebouwen ter plaatse van het minis
terie van Waterstaat, Links daarvan (met schoorsteen) de (nog) plat afgedekte uitbouw van de 
Trêveszaal. Foto 1879, (Herkomst: RCE)
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77 Tekening van het dakenplan voor de sloop in 1913 (noord is onder) met links het Torentje en in 
het midden van oost naar west de steeg 't Helletje, Rechts het pand, dat als 'oorspronkelijk gotisch 
gebouw" werd aangeduid (en waar later de schermgevel werd gereconstrueerd), (Herkomst: RCE)
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78 Het Torentje met aansluitende bebouviiing aan de Hofvijver in 1891. Rechts op de begane 
grond is de uitbouw van de Kleefse Kamer te zien. (Herkomst: RCE)
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79 Het Torentje met gesloopte aangrenzende bebouwing aan de Hofvijver. Het Pand met 
trapgevel en de Kleefse Kamer zijn blijven staan. Foto 1913. (Herkomst: RCE)
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80 De sloop van de gebouwen in 1913, gezien vanuit het oosten. De bebouwing links van het 
midden werd ook gesloopt, evenals de oude kappen op de Kleefse Kamer en het Pand met 
trapgevel (rechts). (Herkomst: RCE)

81 Het eenzaam op de hoek 
staande Torentje na de sloop 
van de aangrenzende bebou
wing. Rechts het Mauritshuis. 
(Herkomst: Haagse Beeld
bank)
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82 Rijksbouwmeester D.E.C. Knuttel. (Herkomst: wikimo- 
dia commons)
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83 Het eerste plan tot nieuwbouw van het Departement van Binnenlandse Zaken uit 1891 door C.H. 
Peters met lichthof (blauw gearceerd) aan de zijde van het ministerie van Waterstaat en gehandhaafde 
oude rooilijn met de overdekte binnenplaats en dubbele trap. (Herkomst; RCE)
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84 Plan voor de nieuwbouw van Binnenlandse Zaken van Knuttel uit 1908 met zowel aan de zijde van 
het Mauritshuis als aan de zijde van de Hofvijver een hoger volume. Ter plaatse van de Kleefse Kamer 
en het Pand met trapgevel was in de plattegrond de staatsietrap gepland. (Herkomst: Rijksvastgoedbe
drijf via Rappange & Partners Architecten bv.)

85 Gevelaanpassing uit 1912 van de voor- 
gestelde nieuwbouw met aan de zijde van 
het Mauritshuis naast de Grenadierspoort 
een wat lager volume (zijgevel), en ter weers
zijden van het Torentje een invulling met 
trapgevel. Aan de zijde van de Hofvijver zijn 
de Kleefse Kamer en het Pand met trapgevel 
gehandhaafd (gereconstrueerd). Het volume 
links naast het Pand met trapgevel heeft 
meer baksteenwerk tussen de bovenste ven
sters en de gootlijn dan in de huidige situatie. 
Het ontwerp aan de kant van het Mauritshuis 
was de reden om daar een 'mock-up' (proef
opstelling) te maken (verg. afb. 86). (Her
komst: Rijksvastgoedbedrijf via Rappange & 
Partners Architecten bv.)
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86 Wat je nu een ‘mock-up' zou noemen van de situatie met een hogere vleugel 
aan de zijde van het Mauritshuis, 1912. Deze opstelling leidde tot lagere nieuwbouw. 
(Herkomst: Haagse Beeldbank)

87 De reconstructie van de Kleefse 
Kamer en het Pand met trapgevel. 
Het tentdak op de Kleefse Kamer is 
uiteindelijk niet uitgevoerd. Tekening 
circa 1913. (Herkomst: RCE)
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88 Revisietekening van het souterrain van het ministerie van Binnenlandse Zaken uit 1915. (Herkomst: 
Rijksvastgoedbedrijf)
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89 Revisietekening van de begane grond van het ministerie van Binnenlandse Zaken uit 1915. (Her
komst: Rijksvastgoedbedrijf)
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90 Revisietekening van de eerste verdieping van het ministerie van Binnenlandse Zaken uit 1915. 
(Herkomst: Rijksvastgoedbedrijf)
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91 Revisietekening van de tweede verdieping van het ministerie van Binnenlandse Zaken uit 1915. 
(Herkomst: Rijksvastgoedbedrijf)
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92 Bestektekening van de zuidgevel (Binnenhofgevel) en de langsdoorsnede van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. (Herkomst: RCE)

Realisatie
De verbouwingsplannen van Knuttel bestonden uit een souterrain, begane grond, eerste 
en tweede verdieping. Daarbij werd het Torentje op de hoek op de begane grond en 
de eerste verdieping op de nieuwbouw aangesloten (afb. 89 en 90). Dat deel kreeg aan 
de zuidzijde op de begane grond een toegang met een kopie van de poortomlijsting uit 
1609 en daarboven de gevelsteen met de tekst ‘Poort van den Raad van Staten. Hier 
geplaatst in 1914.' Van de andere oudere delen bleef muurwerk van de Kleefse Kamer 
en het Pand met trapgevel bewaard. Hoeveel er werkelijk bewaard is gebleven en welke 
delen uiteindelijk bij de bouw vernieuwd zijn, is gezien de huidige gepleisterde toestand 
niet goed vast te stellen. In dal deel kwam in het souterrain de centrale verwarming met 
aangrenzende kolenbergplaats, alsmede de lift en bijbehorende machinekamer. Onder 
de trap aan de westzijde kwam een ruimte voor een ventilatie.

Zoals toen gebruikelijk kreeg het nieuwe gebouw een conciërgewoning (ook in het 
ministerie van Waterstaat was een conciërgewoning). Met een kelder in het souterrain 
strekten deze vertrekken zich uit over de begane grond en een deel van de verdieping. 
De woning had zijn eigen ingang en eigen trap waarvan het trappenhuis bovendaks uit
steekt (afb. 9l). Aan de zuidzijde is dit opgaande deel voorzien met van een gevelsteen 
met het rijkswapen en de tekst 'JE MAINTIENDRAT. Behalve als architectonisch 
element ter afsluiting van de bebouwing kan het ook gezien worden als restant van het
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plan om de vleugel aan de oostzijde met één bouwlaag te verhogen. Dat ging niet door 
vanwege de bezwaren van het Maüritshuis.

De grens met het ministerie van Waterstaat aan de westzijde werd iets verlegd, waar
bij de trap uit 1853 van Craner verdween. De ruimte werd met de helft ingekort en aan 
de zijde van Waterstaat kwam er een nieuwe trap (met aan de noordzijde hiervan de 
diensttrap voor de woning van de conciërge). De consequentie was dat er geen enkele 
interne verbinding tussen beide ministeries was.

Het nieuwe gebouw werd gemetseld met bakstenen muren en bogen. De vloeren van 
een dikte van 15 centimeter werden gegoten in gewapend beton. Op de werktekenin
gen staat dat dit werd uitgevoerd door ‘Het Noorden Cementijzerwerken’ van de civiel 
ingenieurs.J.C. Schotel uit Dordrecht en J.T. Huisman uit Groningen.'"

Een belangrijk element van het gebouw was de centrale hal met een hoofdtrappenhuis 
aan de oostzijde (en een secundair trappenhuis aan de westzijde). Op de verdieping had 
de hal een vide en een omlopende galerij en werd daar gedekt door een lichtkap met 
legramen voorzien van glas in lood. Boven deze legramen bevond zich de lantaarn op 
de tweede verdieping met aan de oostzijde boven de hoofdtrap een drietal bureauver- 
trekken. Zoals toen gebruikelijk diende de kapconstructies alleen ter afsluiting en voor 
het droog houden van de constructie.

In het verlengde van de verbouwing van Binnenlandse Zaken vond eveneens in 
1913-1915 een ingreep in het ministerie van Waterstaat plaats. Aan de oostzijde van het 
gebouw, tegen de Hofkapel aan, was een open plaats die bebouwd werd. De gang aan 
de zuidzijde, die uitkwam bij een vroeg soort lift, werd aan de overzijde van de binnen
plaats gekopieerd om de beide vertrekken daar een eigen toegang tot die nieuwe gang 
te kunnen geven. Ook werd de plaats van de toiletten aangepast. Het resultaat was een 
aanzienlijk verkleinde lichtschacht met een glaskap op de verdieping en tegenover de 
trap op zowel de eerste als de tweede verdieping een bodekamer. Op de begane grond 
kwam de nog altijd bestaande doorgang naar de voormalige Hofkapel tot stand.

Ook de kappen van het ministerie van Waterstaat dienden in eerste instantie alleen 
voor het silhouet en voor hun functie om hemelwater op te vangen en af te voeren. De 
huidige kap boven het deel met de kantoren 2.11 en 2.12 is nog het enige deel waar 
deze basale functie nog steeds beleèfbaar is.

Met het toenemen van het ruimtegebrek na de Tweede Wereldoorlog viel het oog op 
de kapconstructies om ze te benutten als ‘bureel-vertrekken’. Zo werd in het kapdeel 
net achter de buitenste omlopende kap van het ministerie van Waterstaat aan de Bin- 
nenhofzijde een deel van ruim 4x10 meter opgehoogd ten behoeve van kantoorruimte 
en ontsloten door een trap (de huidige kantoren 3.10-3.12). De opbouw kreeg aan de 
zuidzijde een bekleding met leien en aan de noordzijde een pui met vensteropeningen 
(afb. 101). Kort daarop werden ook aan de andere kant van de nieuwe trap drie vertrek
ken (zonder gang) toegevoegd (de huidige kantoren 3.03/3.03A en 3.04, 3.05). Beide 
delen werden eveneens voorzien van een plat dak (afb. 102).

■" J.C. Schotel (1860-1922) niet te verwarren met J. Schotel (1845-1912), die watertorens bouwde. J.T. Huisman 
(gest. 1918) heeft ook als constructeur gewerkt aan het hoofdpostkantoor in Rotterdam en de uitbreiding van 
het Ministerie van Koloniën in 1915-1918 (aan de zuidzijde van de Grenadierspoort). Van der Peet & Steen- 
meijer 1995, 346, 433. Op de beeldbank van het Regionaal Archief Dordrecht staat een afbeelding van eén 
woonschip van gevvapend beton (uit de jaren tien?) van hun hand.
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In 1955 was het dak van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor het eerst aan 
de beurt. Aan de zuid- en westzijde van de lantaarn kwamen zes bureelvertrekken met 
gang en trap tot stand. De trap kwam ter plaatse van de huidige ruimte 3.00C. De kan
toren 3.50A/B, 3.50C en 3.50D zijn de overgebleven delen van deze verbouwing. Ook 
in dit geval vond de verbouwing plaats achter de bestaande kap aan de Binnenhofzijde 
en kreeg de nieuwbouw een plat dak (afb. 103). De andere aanpassing was om de op 
de tweede verdieping gelegen kap, ten noorden van de lantaarn van de centrale hal, 
als kantoorruimte geschikt te maken. Daartoe kwam er aan de oostkant een overdekte 
verbinding en werden in de kap drie kantoren en een gang aangebracht. Aan de zijde 
van het platte dak tussen deze kap en de lantaarn werd de kap opgetild en voorzien van 
een pui voorzien van ramen (afb. 104). Dit gemetselde deel met openingen, voorzien 
van roeden is in (gewijzigde vorm) nog steeds zichtbaar ter plaatse van het huidige 
dakterras.
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93 De hal met marmeren 
vloer en lichtkap met glas 
in lood, net na de opleve
ring in 1915. (Herkomst: 

. Haagse Beeldbank)
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94 Het Torentje, gezien 
vanaf het zuidoosten, met 
de nieuwe aanbouw en 
de ingang met een kopie 
van de ingangsomlijsting 
uit 1609. De bduwsporen 
van het weghalen van de 
schoorsteen en van de uitge
bouwde toiletkoker zijn nog 
goed zichtbaar. (Herkomst: 
Haagse Beeldbank)
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95 De hal, gezien naar het westen in 1978, kort voor de verbouwing. (Herkomst: RCE)
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96 Tussenbordes van het trappenhuis, gezien naar het westen, 1978. (Herkomst: RCE)
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'97 Omgang op de eerste ver
dieping, gezien naar het \«esten, 
1978. (Herkomst: RCE)

98 De lichtkap van de hal in' 
1978. (Herkomst: RCE)
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99 Detail van de consoles en 
van de houten lijst onder de 
lichtkap in 1978, (Herkomst: 
RCE)
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100 De Admiraliteitskamer in 1939, toen de werkkamer van minister jhr. ir. O.C.R, van Lidth de Jeude 
(1881-1952). (Herkomst: Haagse Beeldbank)
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101 Verbouwing van het westelijk deel van de kapverdieping van het ministe
rie van Waterstaat in 1948. (Herkomst: Rijksvastgoedbedrijf)
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102 Verbouwing van het oosteiijk deel van de kapverdieping van het ministerie 
van Waterstaat in 1948. (Herkomst: Rijksvastgoedbedrijf)
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10.1.b
103 Verbouwing van het westelijk deei van de kapverdieping van het ministerie van Binnen
landse Zaken in 1955. (Herkomst; Rijksvastgoedbedrijf)

10.1.b
104 Verbouwing van het oostelijk deel (grenzend aan het Torentje) van het ministerie van Bin
nenlandse Zaken in 1955. Ook goed zichtbaar is de kap boven de hai met aan de oostzijde 
drie werkkamers boven het trappenhuis. (Herkomst: Rijksvastgoedbedrijf)
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Verbouwing ministerie van Waterstaat
In 1969 vertrok het Ministerie van (Verkeer en) Waterstaat naar het vrijgekomen hoofd
kantoor' van de KLM aan de Haagse Plesmanweg. Dat maakte de weg vrij voor een 
verbouwing van dit deel aan het Binnenhof ten behoeve van het Ministerie van Alge
mene Zaken. Tussen 1970 en 1976 volgde een ingrijpende verbouwing onder leiding 
van de hoofdarchitect.bij het Landelijk Bureau Rijksmonumenten, Johan PM. Goudeau 
(*1926). Het ging om zowel verbouwing als restauratie. In het kader van dit laatste 
werd in 1972 bij de aanleg van de nieuwe lift in het souterrain gegraven en stuitte men 
op laatmiddeleeuwse structuren. Deze archeologische vondsten zijn kort vermeld in het 
boek dat in 1980 uitkwam naar aanleiding van de afronding van de verbouwing.''^ In het 
boek zijn ook de (wat dicht gelopen) plattegronden van de situatie na de verbouwing 
uit 1976 afgebeeld. Bij de verbouwing verdween het restant van de in 1915 verkleinde 
lichtkoker aan de oostzijde door de toevoeging van kantoor 3.09 er boven. In het sou
terrain werd het gebouw vrijwel geheel onderkelderd ten behoeve van voornamelijk 
archiefopslag. Aan de zijde van de Hofkapel werd een keuken gesitueerd en aan de 
andere zijde, ter plaatse van de Blauwe Zaal, creëerde men een (nog bestaande) radio- 
en tv-studio ten dienste van de Rijksvoorlichtingsdienst.

Ten behoeve van de brandwering werden bij de trap op de begane grond elektrisch 
gesloten gebogen deuren aangebracht, die zestig minuten brandwerend waren. Achter 
de trap bouwde men een nieuwe liftpartij in een combinatie van een personenlift, een 
brochurelift en een metalen papierstortkoker.

Op de scheiding tussen beide bouwdelen verdween de binnenplaats (ten zuiden van de 
Blauwe Zaal/Kamer). Dat deel werd dichtgebouwd en afgesloten door een achthoekige 
lichtkoepel. De conciërgewoning in de vertrekken boven de Witte Galerij verdween. De 
bij de woning behorende trapkoker benutte men voor sanitaire ruimten. In de voormalige 
woonvertrekken op de tweede verdieping kwam een ruimte voor typistes en secretaresses. 
Toen deze functie overbodig werd, kwam hier bij een verbouwing in 2004 een vergaderzaal.

Onzichtbaar vanaf de straat kwam er een volwaardige kapverdieping met een stalen 
constructie en een plat dak. Het torenachtige volume dat Nieuwenhuis in 1880-1882 
aan de Binnenhofzijde had later bouwen om de stompe hoek tussen zijn nieuwbouw 
en het in 1853 vernieuwde deel te maskeren, had aan de onderzijde een klein poortje 
gekregen, met de naam ‘Tsaar Peterpoortje’. Dit poortje zelf werd vernieuwd in expli
ciet moderne vormentaal en bekroond met een plastiek van de toen nog jonge Amster
damse beeldhouwer Gerard Höweler (1940).

De historische zalen werden restauratief aangepakt. Dat gold zowel voor de Trê- 
veszaal als de Statenzaal, maar ook voor de aangrenzende Admiraliteitskamer die 
ingericht werd als werkkamer van de minister-president. Ook de aan de andere zijde 
aangrenzende Blauwe Kamer werd verfraaid. De structuur zelf dateerde uit de tijd van 
Nieuwenhuis. Goudeau verzorgde de nieuwe aankleding met een passende blauwe 
wandbespanning."^

Goudeau 1980. 'De bouwkundige werkzaamheden werden vanaf de aanvang fotografisch gedocumenteerd 
door de heer FH. Bauer'. Goudeau 1980,. 37. Het is vooralsnog onbekend waar deze foto's zich nu bevinden.

Een iconografische beschrijving met duiding van de zinnebeeldige thema’s en wapenschilden in de Staten
kamer en de Trêveszaal is te lezen in Goudeau 1980, 74-103.
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10.1.b
105 Nieuwe toestand van de kelder van het ministerie van Binnenlandse Zaken (vm. ministerie van 
Waterstaat) in 1976, met rechts naast de verwarmingskelder 10,1 .b het keukendeel.
(Herkomst: Goudeau 1980)

10.1.b
106 Nieuwe toestand van de begane grond van het ministerie van Binnenlandse Zaken (vm. ministerie 
van Waterstaat) in 1976, toen nog inclusief een deel van de vm. Hofkapel. (Herkomst: Goudeau 1980)
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10.1.b
107 Nieuwe toestand van de eerste verdieping van het ministerie van Binnenlandse Zaken (vm. minis
terie van Waterstaat) in 1976. (Herkomst: Goudeau 1980)

10.1.b
108 Nieuwe toestand van de tweede verdieping van het ministerie van Binnenlandse Zaken (vm. minis
terie van Waterstaat) in 1976. (Herkomst: Goudeau 1980)
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10.1.b
109 Nieuwe toestand van de derde verdieping van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
(vm. ministerie van Waterstaat) in 1976, inclusief een deel van de kap van de vm. Hofkapel. 
(Herkomst: Goudeau 1980)

10.1.b
110 Tekening van de vloeropbouw van het deel met de Statenzaal, de Trêveszaal en aanslui
tende gang, 2004. (Herkomst: Rijksvastgoedbedrijf)
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10.1.b
111 Doorsnede over de Trêveszaal en Statenzaal (links) en de Admiraliteitskamer (rechts). 2010, (Her
komst: Rijksvastgoedbedrijf)

112 De Blauwe Kamer, kort na 
de restauratie in 1979, met blau
we wandbespanning. (Herkomst: 
Goudeau 1980)
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Verbouwing ministerie van Binnenlandse Zaken
In 1978 vertrok het Ministerie van Binnenlandse Zaken naar een nieuw onderkomen 
aan de Schedeldoekshaven. Dat maakte de weg vrij om dit deel bij het ministerie van 
Algemene Zaken te trekken. Ruimtelijk leidde dit ertoe dat op één travee na de kamers 
op de begane grond in het deel van de voormalige Hofkapel tot de Eerste Kamer gingen 
behoren. De technische ruimte in het souterrain en de ruimten aan de achterzijde van de 
kap in dit deel bleven echter bij Algemene Zaken. De overgang tussen beide gebouwen 
aan de andere kant was en bleef wat moeilijk, omdat ze daar sinds de verbouwing in 
1913-1915 met de rug tegen elkaar stonden. Aan de noordzijde van de hal kwam in het 
souterrain en op de begane grond een verbinding, maar dat kon niet op de verdieping. 
Aan de zuidkant kwam daar en op de begane grond een verbinding.

De plannen voor de renovatie werden gemaakt door ir. Anton van Kranendonk (1917- 
1991) van het Haagse architectenbureau Thunnissen, Van Kranendonk en Becka.'” Van 
Kranendonk was in 1957 hoogleraar geworden aan de TU Delft en bekend van zijn 
verbouwing van het stadhuis van Amersfoort (gereed gekomen in 1974).

Om meer sanitaire ruimten te verkrijgen benutte Van Kranendonk de plaats van de • 
diensttrap aan de westzijde daarvoor. De trapfunctie verplaatste hij naar de centrale 
hal, waar een veelhoekig nieuw trappenhuis verrees. De belangrijkste ingreep betrof 
de sloop van de lantaarn boven de lichthof samen met legramen met glas in lood van 
de centrale hai. Die opbouw maakte plaats voor een dakterras op de tweede verdieping 
met daarin kleine lichtkoepels en aan de oostzijde een grotere ‘lichthapper’ boven de 
nieuwe stalen bordestrap, die de plaats innam van de representatieve trappartij aan de 
oostzijde van de hal. Voor het beter functioneren kwamen er twee nieuwe liftgroepen. 
Eén nabij de wenteltrap, opnieuw in een combinatie van personenlift en brochurelift, en 
de andere aan de zuidoostzijde, in het souterrain en op de begane grond in combinatie 
met een goederenlift. Ook de trap van de, inmiddels verlaten conciërgewoning werd 
vervangen door een nieuwe stalen trap. Onder de bordestrap kwam een wenteltrap naar 
het souterrain waar ook het nieuwe restaurant werd ingericht. Voor die tijd was het een 
forse moderniseringsslag die gepaard ging met nieuwe inrichtingen van de kamers en 
moderne plafonds, maar waar slechts in beperkte mate rekening werd gehouden met de 
architectuur uit 1913-1915.

Ook in dit bouwdeel werd de bestaande kapconstructie geheel in staal vernieuwd met 
behoud van de uiterlijke vorm, maar inwendig voorzien van kantoorruimten. De ver
nieuwde kap boven de conciërgewoning benutte men voor installaties. Alleen de vet- 
rekken uit 1955 aan de westzijde bleven behouden. Aan de oostzijde van de het centrale 
platte dak kwam de genoemde ‘lichthapper’. Deze koker verlichtte oorspronkelijk een 
wandschildering van Jef Diederen (1920-2009). Deze is in 2004 vervangen door een 
werk van de Vlaming Pieter Vermeersch (1973). Toen zijn ook het dakterras en enkele 
ander delen opnieuw ingericht onder leiding van ir. Krijn C. van den Ende. Dat gold 
eveneens voor de film- en recreatieruimte in het midden onder de hal die in 2004 een 
nieuw leven kreeg als vergaderzaal De Kastelenij.

In associatie met H.(Henri) J.W. Thunnissen (1890-1978) en A. (Andre) W.P. Thunnissen (1921); rond 1963 
aangevuld met Miklós (Mik) Janos BeCka (1936-2017).
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De hoofdingang van Binnenlandse Zaken kreeg bij de verbouwing onder leiding 
van Van Kranendonk dezelfde functie voor Algemene Zaken. De vroegere ingang van 
het ministerie van Waterstaat bij de Middenpoort werd de exclusieve ingang naar de 
Trêveszaal en de Statenzaal. Bij de oplevering vond premier Lubbers het Torentje een 
dermate aardige werkplek, dat hij daar in 1982 zijn werkkamer verkoos. Inmiddels is 
‘het Torentje' spreekwoordelijk geworden voor de werkkamer van de premier.

10.1.b
113 Bestaande toestand 10.1 .b van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 1978, Architec
tenbureau Thunnissen-Van Kranendonk-Beêka. (Herkomst: Rijksvastgoedbedrijf)
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10.1.b
114 Bestaande toestand van de begane grond van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 1978, 
Architectenbureau Thunnissen-Van Kranendonk-Beöka. (Herkomst: Rijksvastgoedbedrijf)

115 Bestaande toestand van de eerste verdieping van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 
1978, Architectenbureau Thunnissen-Van Kranendonk-Beeka. (Herkomst: Rijksvastgoedbedrijf)
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10.1.b
116 Bestaande toestand van de tweede verdieping van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 
1978, Architectenbureau Thunnissen-Van Kranendonk-Beika. (Herkomst: Rijksvastgoedbedrijf)

10.1.b
117 Bestaande toestand van de derde verdieping van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 
1978, Architectenbureau Thunnissen-Van Kranendonk-Beika. (Herkomst: Rijksvastgoedbedrijf)
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10.1.b
118 Langsdoorsneden van de bestaande toestand van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 
1978, Architectenbureau Thunnissen-Van Kranendonk-Becka. (Herkomst: Rijksvastgoedbedrijf)

10.1.b
119 Langsdoorsneden van de nieuwe toestand van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 1979, 
Architectenbureau Thunnissen-Van Kranendonk-Becka. (Herkomst: Rijksvastgoedbedrijf)
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10.1.b
120 Daklandschap van de bestaande toestand van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 
1978, Architectenbureau Thunnissen-Van Kranendonk-BeCka. (Herkomst: Rijksvastgoedbedrijf)

10.1.b
121 Daklandschap van de nieuwe toestand van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 1978, 
Architectenbureau Thunnissen-Van Kranendonk-Beika. (Herkomst: Rijksvastgoedbedrijf)
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10.1.b
122 Aanzichten en doorsneden van de aanpassing van de kapconstructie, 1980, Architectenbureau 
Thunnissen-Van Kranendonk-Beeka. (Herkomst: Rijksvastgoedbedrijf)

lO.l.b
123 Tekening van de nieuwe stalen trap, 1979, Architectenbureau Thunnissen-Van Kranendonk-BeCka, 
(Herkomst: Rijksvastgoedbedrijf)
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10.1.b
124 Tekening van de nieuwe trap van de begane grond naar het souterrain, 1979, Architectenbureau 
Thunnissen-Van Kranendonk-Beöka. (Herkomst: Rijksvastgoedbedrijf)

10.1.b
125 Tekening van de nieuwe stalen hoofdtrap in de centrale hal, 1980, Architectenbureau Thunnissen- 
Van Kranendonk-Beeka. (Herkomst: Rijksvastgoedbedrijf)
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BESCHRIJVING EN ANALYSE

NB In dit rapport wordt de gevel aan de Hofvijver als noordgevel beschouwd, terwijl 
deze in feite op het noordwesten is gericht.

Situering
Het Binnenhofcomplex in Den Haag bestaat uit een groot aantal gebouwen tussen de 
Hofvijver, het Plein, de Lange Poten, de Hofweg en het Buitenhof Een deel van deze 
gebouwen in de noordoostelijke hoek van het Binnenhof biedt thans huisvesting aan 
het ministerie van Algemene Zaken (AZ). Het oostelijk deel betreft het voormalige 
ministerie van Binnenlandse Zaken (Binnenhof 17-19) en het westelijk deel het voor
malige ministerie van Waterstaat (Binnenhof 20-20a). De genoemde bouwdelen liggen 
aan de noordzijde aan de Hofvijver en aan de oostzijde aan een watergang tussen het 
Binnenhof en het Mauritshuis. Aan de zuidzijde grenzen de beide bouwdelen aan het 
Binnenhof, met halverwege de Middenpoort en aan de noordoostzijde de Grenadiers- 
poort, die hier niet nader wordt besproken. De westelijke grens wordt gevormd door de 
overgang met de voormalige Hofkapel (Binnenhof 21).

Sinds 1982 beschikt het ministerie van Algemene Zaken over beide bouwdelen. 
Daarnaast zijn delen van het souterrain, de begane grond en van de zolderverdieping 
van de voormalige Hofkapel ook in gebruik bij het ministerie van Algemene Zaken.

Exterieur Binnenhof 17-18-19-20-20a
Het exterieur van de beide bouwdelen, het voormalige ministerie van Binnenlandse 
Zaken (Binnenhof 17-19) en het voormalige ministerie van Waterstaat (Binnenhof 
20-20a), wordt bouw- en architectuurhistorisch op hoofdlijnen geduid en beschreven. 
Het bouwdeel van het voormalige ministerie van Binnenlandse Zaken, Binnenhof 
17-19, betreft een rechthoekig bouwdeel met aan de noordoostzijde het Torentje met 
aanbouwen (Binnenhof 17) en aan de zuidoostzijde een dwars geplaatst, iets uitge
bouwd gedeelte van de voormalige conciërgewoning (Binnenhof 18). Het gehele 
bouwdeel is vooreen groot gedeelte nieuw opgetrokken in 1913-1915 met behoud van 
enkele muurresten in het interieur. De resterende delen, zoals het Torentje zijn daarbij 
ingrijpend gerestaureerd.

Het bouwdeel van het voormalige ministerie van Waterstaat (Binnenhof 20-20a) aan 
de westzijde betreft een L-vormig volume met aan de zuidzijde aansluitend de Mid
denpoort. Het bouwdeel is in de periode 1881-1882 vernieuwd, waarbij enkele oudere 
onderdelen behouden zijn gebleven, waaronder de Trêveszaal, Statenzaal, Blauwe Zaal 
en Witte Galerij.

De gebouwen grenzen aan de noordzijde aan de Hofvijver en aan de oostzijde aan 
een gracht, maar staan met uitzondering van het Torentje (Binnenhof 17) niet in het 
water. Aan de zijde van de Hofvijver bevinden zich terrassen en aan de grachtzijde een 
kademuur.
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Gevels en daken

Het Torentje (Binnenhof 17) bestaat uit een twee bouwlagen met een hoog ingesnoerd 
achtzijdig naaldspitsdak gedekt met leien. Of er een kelder of kruipruimte aanwezig is, 
is vooralsnog onbekend en zou nader onderzocht kunnen worden. De gevels, opgetrok
ken in baksteen in kruisverband met natuurstenen boekblokken (hoekketting), dateren 
van 1547. Bij de restauratie en herbouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken in 
1913-1915 is het metselwerk hersteld en zijn nieuwe kruiskozijnen geplaatst.

Aan de zuid- en westzijde van het Torentje bevindt zich een drielaags volume onder 
een schilddak, herbouwd in 1913-1915 en gedekt met leien. De zijgevels van dit volu
me aan de oostzijde (lage aanbouw bij Binnenhof 17 en zijgevel Binnenhof 18) zijn 
nieuw opgetrokken in 1913-1915.

. -II li-

133 Het Torentje gezien vanuit noorden. 134 Oostgevel Torentje met zestiende-eeuws 
metselwerk; aansluitend op gevel Binnenhof 
18 uit 1913-1915.
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135 Oostgevel Binnenhof 18. 136 Entree Binnenhof 17.

Aan de zijde van de Hofvijver zijn verschillende volumes te onderscheiden, afwisselend 
in hoogte en onder afzonderlijke daken. De gevels zijn aan die zijde of nieuw opge
trokken of gerestaureerd, respectievelijk in 1913-1915 (oostelijk deel) en in 1881-1882 
(westelijk deel). Er zijn nieuwe kruiskozijnen aangebracht of nieuwe schuifvensters.

Van oost naar west zijn aan de Hofvijverzijde vanaf het Torentje te zien: een laag 
drielaags volume voorzien van kruiskozijnen en een schilddak en een hoger drielaags 
volume ook met kruiskozijnen en onder een schilddak, beide herbouwd in 1913-1915. 
Voorts een drielaags volume waarin zestiende-eeuws muurwerk is behouden, voorzien 
van een zadeldak en met trapgevel ('Pand met trapgevel'), gerestaureerd in 1913-1915, 
evenals het aangrenzende vierlaags volume onder een plat dak met kantelen in aanleg 
uit XIVB-XVIA. Daarnaast bevindt zich een drielaags volume met hoog schilddak in 
aanleg uit XIVB-XVIA. maar met een vernieuwde gevel uit 1882. Op de eerste ver
dieping bevindt zich de Blauwe Zaal. Het aangrenzende brede drielaags volume met 
erker en zadeldak tussen trapgevels bevat de Trêveszaal. In aanleg dateert ook dit deel 
uit XIVB-XVIA. In 1882 is hiervan de gevel vernieuwd en werd de erker voorzien van 
een maniëristische trapgevel. Beide volumes hebben vernieuwde achttiende-eeuwse 
schuiframen. De laatste twee volumes die deel uitmaken van het ministerie van Alge
mene Zaken zijn een drielaags pand onder een zadeldak, voorzien van een trapgevel en 
traptoren en een vierlaags volume ondereen schilddak. Beide zijn in 1881-1882 nieuw 
opgetrokken. Ook hier zijn schuiframen toegepast.

De gevels kennen een horizontale geleding door middel van hardstenen waterlijsten
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en zandsteen banden ter hoogte van onder-, midden- en bovendorpel van de vensters. 
Verdere versiering bestaat uit blokken in de ontlastingsbogen boven de vensters en fries 
van zandsteen in neorenaissance stijl. Alle daken hebben een dakbedekking van leien 
in maasdekking.

U'f

138

137-138 Gevels Hofvijverzijde met v.l.n.r. het Torentje, Binnenhof 17, Binnenhof 18,19 en 20, waarbij de 
grens tussen Binnenhof 19 en 20 rechts ligt van het twee traveeën brede vierlaagse gebouw met plat 
dak en kantelen (de Kleefse Kamer).

‘mêÊ

139 Detail erker bij Trêveszaal. Fries met opschrift: 1697 anno 1881.
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Aan de Binnenhofzijde is sprake van één langgerekte gevel voor Binnenhof 19 (het 
voormalige ministerie van Binnenlandse Zaken) en één voor Binnenhof 20-20a (het 
voormalige ministerie van Waterstaat). Beide worden aan het Binnenhof van elkaar 
gescheiden door de dwars geplaatste Middenpoort. Elk telt drie bouwlagen boven een 
souterrain en een zolder. Zowel bij Binnenhof 19 als Binnenhof 20 is de zolderverdie
ping aan de noordzijde uitgebouwd tot een derde verdieping.

De langgerekte gevel van Binnenhof 19 is nieuw opgetrokken in 1913-1915, met 
een bescheiden middenrisaliet ter hoogte van de ingang, en heeft een horizontale gele
ding door middel van hardstenen lijsten op verdiepingshoogte en kalksteen banden ter 
hoogte van onder-, midden- en bovendorpel van de kruiskozijnen. De ontlastingsbogen 
boven de vensters bevatten zandstenen blokken en masker als sluitsteen. Het baksteen
formaat is 20,5 X 9,5 X 4 met een lO-lagenmaat van 63 cm. Een vergelijkbare detail
lering hebben de gevels van Binnenhof 18, eveneens uit 1913-1915. In het plaveisel 
zijn glazen bouwstenen opgenomen ter hoogte van de koekoeken van de kelderlichten.

De gevels aan de Binnenhofzijde bij Binnenhof 20-20a zijn nieuw opgetrokken in 1853 
en 1881-1881. Het baksteenformaat is 17 x 8,5 x 4 met een 10-lagenmaat van 45,5 cm. 
Halverwege bevindt zich een kleine erker met secundaire ingangspartij (1881/1977). 
De gevel boven een hardstenen plint heeft een horizontale geleding door middel van 
hardstenen waterlijsten op verdiepingshoogte en zandstenen banden ter hoogte van de 
onder- en bovendorpel van de vensterkozijnen met schuiframen. Een derde zandstenen 
band bevindt zich halverwege het venster zonder dat het correspondeert met een midden- 
of wisseldorpel. De gemetselde bogen boven de vensters bevatten zandstenen blokken en 
een kopje als sluitsteen. Bij Binnenhof 20 zijn schuiframen toegepast.

^ ....

mmÊmIHE 0

140 Binnenhof 19, met kruiskozijnen. 1913-1915.
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141 Entree Binnenhof 18 met toegangsdeur tot de voor
malige conciërgewoning en daarnaast het er bovenuit 
stekende voormalige trappenhuis, 1913-1915.

MmSui—iMi» iTTiii f JSb.*/'"- «MMO»

hm ■■Ae¥m-

m
142 In 1913-1915 geplaatste gevel
steen in de gevel van het voormalige 
trappenhuis.

~m~aSST'''ié.

■'W
143 Voorbeeld van maskorkopje als 
sluitsteen.
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m
m

144 Binnenhof 20-20a, met schuiframen, 1881- 
1882.

146 Toegangspoort Binnenhof 17, 1913- 
1915. Opschrift plaquette: Poort van den 
Raad van Staten, hier geplaatst 1914.

...

145 Ingang Binnenhof 20 links naast de Middenpoort. Het Tsaar Peterpoortje in de lange gevel 
is nummer 20a.
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147 Toegangspoort Binnenhof 19, 1913- 
1915. Opschrift plaquette weggehakt.

g

ü«:iiniIPia

mmm
148 Toegangspoort Binnenhof 20, 1853. 
Opschrift plaquette weggehakt.

149 Erker met entree Tsaar Peterpoort, Binnenhof 
20a, 1881-1882, vernieuwd 1979.

li
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mi
150 Detail erker Binnenhof 20a. Fries met jaartal 1881.

-»<6

151 Westzijde hoofdpoort Middenpoort. De 
poort dateert in aanleg uit 1622. Begin negen
tiende eeuw is de Middenpoort voorzien van 
een extra bouwlaag. In 1853 zijn de gevels 
vernieuwd en is aan weerszijde een voetgan- 
gerspoortje toegevoegd.

152 Oostzijde hoofdpoort van de Midden
poort.
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Interieur Binnenhof 17-18-19 
Algemeen

Het iiiteneiir van de bouwdelen wordt afzonderlijk en per verdieping besproken, waar
bij groepen van vertrekken zijn geclusterd op basis van datering, gebniik en afvverking.

De indeling van het bouwdeel Bimienhof 17-18-19, dateert grotendeels nit 1913- 
1915 (architect Daniël E.C. Knuttel). In de jaren 1979-1982 is het interieur verbouwd 
(prof. ir. Anton van Kranendonk), waarbij de indeling op enkele plaatsen is gewijzigd 
en de afwerking op grote schaal is vernieuwd. Renovatie van het niteneiu ouder leiding 
van Krijn van der Ende heeft in 2004 plaatsgevonden.

In aanleg oudere (constructieve) elementen die zijn behouden, zijn muuiTesten van 
het viel laags bouwdeel met kantelen uit XTVA-XVIB (Kleefse Kamer), van het ‘Pand 
met trapgevel’ uit ca. 1586 en mogelijk balklagen van het Torentje uit ca. 1547.

Binnenhof 17

Bimienhof 17 in de noordoosthoek van het complex met het Torentje en direct aangren
zende ruimten aan west- en zuidzijde vormt een zelfstandig geheel, bestaande uit een 
souteirain, begane grond en verdieping. Dit gedeelte wordt daarom ook als zodanig 
beschreven met uitzondering van enkele ruimten in het souterrain die worden bespro
ken bij het souteirain Binnenhof 18-19 omdat deze hiermee een eenheid vonnen.

Het is onbekend of het Torentje zelf over een kelder of souterrain beschikt. Vennoe- 
delijk is dit niet het geval, maar dat dient nader onderzocht te worden. 1 0.1 .b

Binnenhof 17, begane grond

10.1.b
153 Plattegrond begane grond Binnenhof 17.
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Op de begane grond bevinden zich de entreehal, gangetje naar het Torentje, toiletten, 
de Thorbeckekamer in het Torentje, voorts de gang met trap naar de eerste verdieping, 
en een voormalige wachtkamer thans zitkamer of vergaderkamer. De indeling dateert 
uit 1913-1915.

De afwerking van de entreehal met wit/zwart geblokte marmeren plavuizenvloer, 
marmeren lambrisering, balkenplafond, alsmede de eikenhouten trap en lambrisering 
in het trappenhuis en de betimmering in de Thorbeckekamer dateren eveneens uit 
1913-1915. De plafondbalklaag in de Thorbeckekamer dateert nog uit de bouwtijd. Het 
houten plafond in de wachtkamer dateert uit 1979-1982, en is identiek aan de plafonds 
van de kantoren elders in Binnenhof 18-19. De wandafwerking van de toiletten dateert 
eveneens uit deze periode. Het sanitair en verdere inrichting, zijn evenals de stoffering 
en schilderwerk in 2004 vernieuwd. Vanuit het trappenhuis is er een doorgang naar het 
hoger gelegen Binnenhof 19.

0.78 / 0.77 / 0.58 / 0.57 / 0.78A

0111
M 'II,

154
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154-155 Ruimte 0.78. entreehal.
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1

156 Ruimte 0.77, trappenhuis, 1913-1915. 157 Ruimte 0,58, wacht- of vergaderkamer, 
heringericht 1979.

158 159

158-159 Ruimte 0.57, Thorbeckekamer.
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10.1.b
160

Binnenhof 17, eerste verdieping

10.1.b
lO.l.b

ek annex 
Het üap-

penhiiis is overdekt met een houten plafond met glas-in-lood legraam. De bibhotheek, en 
het inteneiir van het vertrek in het Torentje zijn uitgevoerd met een eikenlioiiten wand- 
betimmering net als m het trappenhuis uit 1913-1915. Ook de paneeldeuren zijn in blank
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eikenhout uitgevoerd. De balklaag op consoles van het plafond in het Torentje dateert net 
als op de begane grond mogelijk nog uit de bouwtijd, of is conform bestaand vernieuwd in 
1913-1915. Vanuit de bibliotheek leidt een trap naar het hoger gelegen Binnenhof 19.

1.57/1.58/1.59/1.75

10.1.b
163 164

163-164 lO.t.b , 1913-1915.

10.1.b

165 10.1.b kantoor, 1979.
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