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1. WOORD VOORAF 

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft Bureau Vlaardingerbroek opdracht gegeven tot het uitvoeren van een 

bouwhistorisch onderzoek naar het vm. Departement van Justitie aan het Plein in's-Gravenhage. Dit 

eerste rapport heeft in 2019 zijn finale, geredigeerde versie gekregen. 

Het onderzoek had ten doel het gebouw als geheel te beschrijven en te waarderen, maar meer nog 

een aantal met name genoemde 'hotspots' van het gebouw te onderzoeken met het oog op de plan-

vorming. Aan de hand van het onderzoek zouden de juiste randvoorwaarden en handvaten gegeven 

kunnen worden voor dit monument dat onderdeel uitmaakt van het Tweede Kamercomplex. Het ge-

bouw huisvest momenteel de fractiekamers, kamers van Kamerleden en kamers van ambtelijk on-

dersteunend personeel van een aantal fracties. 

In 2021 kreeg het Bureau Vlaardingerbroek opnieuw een opdracht voor een onderzoek naar dit 

pand. Het doel van dit onderzoek was onder andere het uitdiepen van een aantal onderzoeksvragen 

uit het eerdere rapport, zoals het doen van onderzoek naar het auteurschap van het pand en het 

maken van een ruimteboek. 

Het onderzoek in situ voor het Ruimteboek is uitgevoerd op 23 februari 2021, 25 februari 2021 en 12 

maart 2021. Bij dit onderzoek werden de interieurs met hun onderdelen zoveel mogelijk fotografisch 

en schriftelijk gedocumenteerd. Dit onderzoek werd uitgevoerd door 10.2.e Wob 

Het Ruimteboek zelf is opgesteld door 10.2.e Wob , de inleiding, de samenvattingen en de redactie 

zijn uitgevoerd door 10.2.e Wob . Deze inleidende onderdelen zijn overigens vrijwel ge-

heel gebaseerd op de rapportage van J. Hennisluit 1986. Nader onderzoek naar de diverse onderde-

len waardoor dateringen bijvoorbeeld bevestigd of gespecificeerd konden worden, is in het kader 

van dit onderzoek ook niet voorzien. 

Het Ruimteboek is als separaat boekwerk te gebruiken. Voor de leesbaarheid is daarom (een samen-

vatting van) de bouwgeschiedenis opgenomen, ontleend aan ons rapport uit 2019. De verwijzingen 

en noten zijn hier omwille van de beknoptheid weggelaten en ook is de tekst ingekort. 

Nader onderzoek in archieven van het Nationaal Archief te's-Gravenhage en het Nieuw Instituut te 

Rotterdam is uitgevoerd door10.2.e Wob. Dit onderzoek werd zwaar gehinderd door coronamaatre-

gelen, als gevolg waarvan de archieven gesloten waren. Ook bleken essentiële stukken - bijv. teke-

ningen van Cuypers in het Nieuwe Instituut — lange tijd niet toegankelijk te zijn vanwege de restaura-

tie ervan en de verbouwing van HNI. 

Uiteindelijk is er een grote hoeveelheid gegevens boven water gekomen, die het mogelijk maakt 

meer uitspraken te doen over de totstandkoming van het Departement van Justitie. 

De gegevens uit het archiefonderzoek, samen met nader onderzoek in situ hebben de bouwstenen 

gegeven voor de aanpassing van de rapportage. Bij de nieuwe opzet van de rapportage zijn de aan-

dachtgebieden ( hotspots) van het onderzoek uit 2019 zoveel mogelijk in de lopende tekst verwerkt. 

1Hennis, J.H., Voormalig Ministerie van Justitie, waardevolle elementen in het interieur van het ge-

bouw, Rijksgebouwendienst, Den Haag 1986. 
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Aan de beschrijvende tekst is niet al te veel veranderd: voor het exterieur bleek dat niet nodig, voor 

het interieur is er het ruimteboek dat gedetailleerde extra informatie geeft. 

Tot slot van deze inleiding dient dank te worden uitgesproken aan verschillende instanties en mede-

werkers van die instanties voor de bijdrage of medewerking die zij hebben verleend. Wij noemen het 

Atelier Rijksbouwmeester voor alle medewerking en begeleiding, het Rijksvastgoedbedrijf van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de input en aan de medewerkers van 

de Facilitaire Dienst van de Tweede Kamer voor het mogelijk maken van het onderzoek ter plaatse. 

Zeker dienen ook de verschillende archieven genoemd te worden die ondanks corona hun medewer-

king hebben verleen: het Nationaal Archief, het Nieuwe Instituut en het Archief van het Rijksvast-

goedbedrijf. 

De samenstelling van deze rapportage, de beschrijving en het fotogedeelte van de rapportage is van 

de hand van 10.2.e Wob . Tekstbijdragen zijn van de hand van 10.2.e Wob en tekeningen 

zijn gemaakt door 10.2.e Wob . 

Utrecht, 11 november 2021 ( revisie) 

10.2.e Wob 

Bureau Vlaardingerbroek, Utrecht 
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2. PROJECTGEGEVENS 

Opdrachtgever voor deze rapportage: 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Rijksvastgoedbedrijf 

10.2.e Wob 

@rijksoverheid.nl 

Postbus 20952 

2500 EZ 's-Gravenhage 

Adres van het object: 

Plein 2A 

2511 CR te's-Gravenhage 

Kadastraal adres van het object: 

Gemeente 's-Gravenhage 

Sectie F, nr. 1405 

Monumentgegevens van het object: 

Rijksmonument, monumentnummer: 17881 

ingeschreven in het register op 17 oktober 1978 

Redengevende beschrijving in het monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed: zie de navolgende paragraaf 

Bestemming van het object: 

Oorspronkelijke bestemming: Kantoor 

Huidige bestemming: Kantoor 
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3. REDENGEVENDE OMSCHRIJVING IN HET 

RIJ KSMON U M ENTEN REG ISTER 

Ministerie van Justitie. GEBOUW in neorenaissancestijl naar ontwerp van G.H.Peters [sic] opgetrok-

ken in 1876-1883. Het uit een kelderverdieping, parterre en twee verdiepingen bestaande gebouw is 

samengesteld uit vier vleugels om een binnenplaats. De noordelijke en zuidelijke vleugel zetten zich 

in westelijke richting voort en omsluiten daar een tweede binnenplaats. Het gebouw draagt hoge, 

met leien gedekte zadeldaken, bekroond door ijzeren sierkammen. De voorgevel aan het Plein wordt 

verticaal geleed door drie risalieten, waarvan de buitenste door waterlijsten en tussentrappen ge-

lede puntgevels hebben, terwijl de middelste, waarin de tot ingang verbouwde porte-cochere, een 

tentdak draagt, waarvoor een opzetstuk met wijzerplaat. De meest rechtse risaliet heeft een rijk ge-

beeldhouwde erker op consoles. De zijgevel aan de Lange Poten telt eveneens drie risalieten, waar-

van de meest westelijke een erkeruitbouw met rijke sculptuur bezit. Te weerszijden hiervan allegori-

sche vrouwenfiguren: de Waarheid en de Spaarzaamheid, gebeeldhouwd door B.J.W.M. van Hove te 

Amsterdam. Het metselwerk van de gevels wordt verlevendigd door natuurstenen banden, negblok-

ken en sierankers. De vensters hebben natuurstenen kruiskozijnen en ontlastingsbogen met blokken, 

sluitstenen met maskerkoppen en vlechtwerkvullingen. In de topgevels van de risalieten cartouches 

en medaillons, waarin de koppen van zes rechtsgeleerden. De aanzetten van de topgevels worden 

gemarkeerd door gebeeldhouwde dierenfiguren met wapenschilden der provincies. De voormalige 

porte-cochere aan de Pleingevel is in drieën gedeeld door met rusticabanden versierde pijlers, waar-

boven zware consoles, die de bovenbouw van de middenrisaliet dragen. De kelders, die onder het 

gehele gebouw doorlopen [dit is niet juist: een deel is slechts voorzien van kruipruimten — 10.2.e Wob 

zijn met gemetselde tongewelven overkluisd. De parterre bevat, achter de middenpartij van de voor-

gevel, een hal (de v.m. porte-cochere) met zuilen, voorzien van composiete kapitelen, gecanne-

leerde pilasters tegen de wanden en kruisribgewelven. Het gebouw telt drie trappenhuizen. Twee 

daarvan zijn gesitueerd in de noordelijke vleugel en hebben zuilen met composiete kapitelen, pilas-

ters en smeedijzeren balustraden met koperen lantaarns. In het noord-westelijke trappenhuis, uit-

wendig torenvormig opgetrokken en met een tentdak bekroond, bevindt zich een kapiteel met re-

liëf, dat de bouwmeester C. Peters voorstelt, gezeten aan zijn tekentafel. Het derde trappenhuis be-

vindt zich in een ronde traptoren met spits tegen de achterzijde van de verlengde zuidelijke vleugel 

en is geconstrueerd als stenen wenteltrap met open spil, afgesloten door een straalgewelf. De gan-

gen van de parterre zijn overkluisd door graatgewelven op eenvoudige pilasters; alleen de noorde-

lijke gang heeft kruisribgewelven op pilasters met composiete kapitelen. De deuren naar de aan deze 

gang gelegen vertrekken hebben houten omlijstingen en bekronende tableaux van blauwe tegels. 

Aan het einde van de noordelijke vleugel de v.m. Archiefruimte, thans drukkerij, een driebeukige 

zaal met veertien Toscaanse zuilen met net- en stergewelven. Aan het einde van de zuidelijke vleugel 

een kleine archiefzaal, thans typekamer, met vier Toscaanse zuilen en graatgewelven. Een derde 

v.m. archiefruimte bevindt zich aan de westzijde van de binnenplaats onder de bibliotheek en is 

thans als cantine in gebruik. Twee zware zuilen dragen hier zes vakken met graatgewelven. Op de 

noord-oost hoek van het gebouw bevindt zich de v.m. conciërgewoning, uitwendig herkenbaar aan 

de gebeeldhouwde hondenkoppen in de waterlijst te weerszijden van de deur, de waakzaamheid 

symboliserend. In de keuken van de conciërgewoning een schouw met wanden met 17e eeuwse te-

geltableaux. Alle vertrekken op de parterre hebben gemetselde kruisrib- of graatgewelven. Op de 

10.2.g Wob 
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binnenplaats een smeedijzeren sierlantaarn op hardstenen voet. De gangen van de eerste verdieping 

worden overdekt door balkenplafonds, op gemetselde togen, met uitzondering van het gedeelte bij 

de kamer van de minister en de zaal van de ministerraad, waar een netgewelf is toegepast. De vloer 

van de gangen bestaat uit marmer, versierd met een meandermotief. De ministerskamer op de n.o. 

hoek draagt een balkenplafond op consoles en bezit betimmeringen in neo-renaissancestijl. De 

schouw heeft marmeren zuiltjes, een gebeeldhouwd acanthusfries en een schoorsteenstuk van A. 

van Strij uit 1780. Boven de deuren te weerszijden van de schouw dessus-de-portes met graauwtjes 

in 18e eeuwse trant. Aan de zijde van het Plein heeft deze kamer een rechthoekige erkeruitbouw 

met hoekpilasters, voorzien van composiete kapitelen. Het meubilair in deze kamer is afkomstig uit 

de zaal van de ministerraad. Het naast de ministerskamer gelegen vertrek van de kamerbewaarder 

heeft een cassettenplafond, betimmering en dessus-de-porte met portret van koning Willem III. De 

kamer van de staatssecretaris bezit een cassettenplafond, betimmering en schouw, waarvan het 

schoorsteenstuk is verdwenen. Het voorportaal van de ministerskamer en de zaal van de minister-

raad heeft boven de deuren een beschildering, voorstellend Justitia en twee wapenschilden. De zaal 

van de ministerraad, die het gehele middengedeelte van de vleugel aan de Pleinzijde beslaat, heeft 

een rijk cassettenplafond, betimmeringen, een erkeruitbouw met houten zuilen, waarvan de schat-

ten versierd zijn met cannelures en de kapitelen de Corinthische orde vertonen, twee schoorsteen-

mantels van zwart en groen marmer met wit marmeren kapitelen en in de boezem in reliëf uitge-

voerde borstbeelden. Deze stellen voor koning Willem III en koningin Emma, gebeeldhouwd door 

B.J.W.M. van Hove. Boven de deuren te weerszijden van de schoorsteenmantels dessus-de-portes 

en N. van der Waaij, E.S. Witkamp Jr. en H.J. Haverman, voorstellend allegorische onderwerpen. 

Voorts in deze zaal twee dressoirs met caryatiden naar ontwerp van C. Peters. Twee koperen licht-

kronen, uit deze zaal afkomstig hangen thans in het achterste trappenhuis. Aan de westzijde van de 

binnenplaats bevindt zich de bibliotheek. Langs de wanden van deze ruim dertien meter lange zaal 

boven elkaar drie op smeedijzeren consoles rustende gaanderijen van ijzer met eveneens ijzeren ba-

lustraden. In een der hoeken een smeedijzeren wenteltrap met spil en a jour gegoten treden. De 

lichtkoepel bevat een glas in loodraam van de fa. Nicolas te Roermond. Op deze verdieping hebben 

aan het einde van de zuidelijke vleugel de kamers nr XIV, XV en XVI beschilderde houten plafonds uit 

de 17e eeuw, afkomstig uit het ter plaatse van het tegenwoordige gebouw gestaan hebbende vroe-

gere ministerie van Justitie, het Huygenshuis en het Stadhouderlijk Kwartier op het Binnenhof. De 

gangen op de tweede verdieping hebben parketvloeren, met uitzondering van het gedeelte bij het 

oostelijke trappenhuis, waar marmer is toegepast. De gangen worden overdekt door balkenplafonds 

op gemetselde togen. Op de tweede verdieping bevindt zich boven de zaal van de ministerraad de 

zaal van de Hoge Raad van Adel met cassettenplafond, brede erker met houten zuilen, voorzien van 

composiete kapitelen en een rijk gesneden kastenwand met versierde pilasters en paneeldeuren, 

gedateerd 1881. Voorts twee schouwen, waarvan de noordelijke een spiegel in gesneden omlijsting 

bezit en de zuidelijke boven de zwart marmeren mantel een gebeeldhouwd paneel vertoont, waarin 

de kwartierstaat van koning Willem III. Het hiernaast gelegen vertrek, boven de kamer van de minis-

ter, is de v.m. gratiekamer. Hier bestaat de aankleding uit een balkenplafond en een schouw, geda-

teerd 1880. Tegen de wanden pilasters met kapitelen en gebeeldhouwde koppen. De natuurstenen 

schouw heeft marmeren zuiltjes. De kamers 10.2.g Wob , aan het einde van de zui-

delijke vleugel, hebben beschilderde balkenplafonds uit de 17e eeuw. In de oostelijke gang op de 

eerste verdieping, nabij de zaal van de ministerraad, twee in neorenaissancestijl gesneden banken, 

vroeger bestemd voor het wachtende publiek bij audiënties. Een derde bank, behorend tot dit stel, 
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staat thans in de gang op de tweede verdieping. Voorts in deze laatste gang een bank uit de 17e 

eeuw. In de gang op de eerste verdieping een in ijzer en koper uitgevoerde kapstok uit de bouwtijd 

van het ministerie. Alle deuren in het gebouw bezitten nog de authentieke koperen sloten en hand-

vatten. 

Opmerkingen 

1. De bovengenoemde beschrijving is op enkele onderdelen qua spelling aangepast. 

2. De omschrijving die hierboven is opgenomen, kan nog steeds gelden voor de huidige situatie, on-

danks wijzigingen zowel in gebruik als in indelingen die in de jaren '90 zijn aangebracht. Ook dient 

opgemerkt te worden dat de finale opmerking 'Alle deuren in het gebouw bezitten nog de authen-

tieke koperen sloten en handvatten' te optimistisch is. Op heel wat plaatsen was het bestaande be-

slag reeds vervangen. Ook is veel van het genoemde meubilair op zijn minst verplaatst en aangepast. 

Beide zaken komen uitgebreid aan de orde in het Ruimteboek. 

10.2.g Wob 
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4. FOTOGRAFISCHE DOCUMENTATIE (foto's uit 2018) 

Inleiding en stedenbouwkundige context 

Het vm. Departement van Justitie is gelegen aan de westzijde van het Plein in ' s-Gravenhage, ter 

plaatse en vervanging van twee voorname huizen, het Hótel van Brunswijk (oorspronkelijk gebouwd 

1631; gesloopt 1881) en het Huygenshuis (gebouwd 1634 — 1637; gesloopt 1876). Het pand is gele-
gen op de hoek van het Plein en de Lange Poten. Aan de westzijde grenst het voormalige Hotel Cen-

tral, een bouwdeel dat ook tot het Tweede Kamercomplex behoort dat in de jaren '80 vrijwel onher-

stelbaar is gerenoveerd. 

De algemene beschrijving van het pand is reeds bij de monumentenomschrijving uitgebreid aan de 

orde gekomen. Tevens zijn er in het verleden uitgebreide studies' gedaan die ook uitgebreide om-

schrijvingen kennen. In deze rapportage wordt de beschrijving aan de hand van foto's ter hand geno-

men, en zal de nadruk sterk op het interieur liggen. 
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' De Fabryck, Demarcatierapport Binnenhofcomplex, Tweede Kamer der Staten-Generaal Gebouw J, 

Bouwgeschiedenis, Den Haag 2013; Hennis, J.H., Interimrapport Bouwhistorisch onderzoek vm. Mi-

nisterie van Justitie, Rijksgebouwendienst, Den Haag 1986; Hennis, J.H., Voormalig Ministerie van 
Justitie, waardevolle elementen in het interieur van het gebouw, Rijksgebouwendienst, Den Haag 

1986; Roosmalen M., Van Bommel B., Hennig J., Greil M., Monumenten Objectvisie Binnenhof, Rijks-

vastgoedbedrijf, Den Haag 2014 
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4.1 Foto's Bureau Vlaardingerbroek en documentatie 
Deze beknopte documentatie is bedoeld om een globale indruk van de kwaliteit van het gebouw te 

geven. Voor het interieur wordt verwezen naar het uitgebreide ruimteboek. Het aantal foto's van het 

exterieur, is voor dit rapport uitgebreid en waar mogelijk voorzien van citaten uit Peters verantwoor-

ding van de totstandkoming en vormentaal van het gebouw ('Peters 1883). 
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2. 3. De gevel aan het Plein met rechts ervan de ingang van het Tweede Kamercomplex — een schep-

ping van architect Pi de Bruin van de Architekten Cie en geheel rechts het Departement van Koloniën 

van W. N. Rose. Onder een schets van De Stuers met links Justitie en in het midden een idee voor het 

gebouw van de Hoge Raad. Rechts de 'blokkendoos' van Koloniën. (NA, collectie De Stuers) 
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4. 5. 6. De gevel aan het Plein met rechts ervan de ingang van het Tweede Kamercomplex. Op de 

foto's is de verhouding tussen het departementsgebouw en zijn buren goed zichtbaar. De (oorspron-

kelijk achter-)ingang van het Tweede kamercomplex 
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7. 8. De entreepartij thans, ontsierd door nonchalant geplaatste plantenbakken. Hardstenen plint en 

platen (boven en onder het opschrift), Savionnièresteen (beeldhouwwerk in de boogvelden) en verder 

Udeifanger zandsteen naast diverse kleuren baksteen. De middelste deuren gaven toegang tot de 

porte-cochère. Vrijwel alles aan deze gevel is nog authentiek — tot het voegwerk toe. 
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9. 10. 11. Het rechter deel van de voorgevel dat zich 

onderscheidt van het linker deel door de uitge-

bouwde erker. Deze erker hangt samen met het be-

lang van de ruimten erachter met op de eerste ver-

dieping de ministerskamer en op de tweede verdie-

ping mogelijk de gratiekamer. Het fries aan de on-

derzijde van de erker is op basis van een schets van 

V. de Stuers tot stand gekomen. Vergelijk de oude 

foto net voor voltooiing en de hedendaagse foto: er 

is maar weinig veranderd. (Herkomst oude foto: 

RCE OF-11383; schets Collectie De Stuers 1251) 
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12. 13. 14. detailopnamen van het Departement van Justitie die de rijke gevel.ehandeling van de ge-12, 

vel laten zien. Een rijke toepassing van hardsteen (plint en goot), Savonnièresteen (beeldhouwwerk) 

en Udeifanger (de rest). Bij nader inzoomen is wel te zien dat met name de Savonnière en de Udeifan-

ger plaatselijk wel hun leeftijd verraden. Let ook op de fraaie crète van ijzer op het dak. 
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15. 16. 17. De gevel aan de Lange Poten met geheel links Hotel Centrol en rechts de hoek Plein-Lange 

Poten (foto linksonder), vergeleken met de tekening van die gevel uit het bestek. Te zien is dat de ge-

vel in wezen onveranderd is uitgevoerd, maar dat er aan de linker zijde een erker is aangebracht. Aan 

weerszijden van deze erker twee beelden van B. van Hove, voorstellende Waarheid en Spaarzaam-

heid. Het fries onder de erker verbeeldt de wetgeving. Tekening RCE BT-006391. 

Rechts het model voor het beeld Waarheid in het bibliotheektrappenhuis. 
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18. 19. 20. 21. De middenrisaliet van de gevel aan de Lange Poten. Op de eerste verdieping in het 

midden boven de ingangspartij (onder deels te zien) een boogveld boven een kruisvenster met ge-

beeldhouwd reliëf in Savonnièresteen. Rechts en-detail en eronder een schets van V. de Stuers (NA, 

Werkarchief De Stuers, 1251). De twee rechtsgeleerden maken deel uit van een serie van 6 borstbeel-

den van Nederlandse rechtsgeleerden. Hier Jan Rudolf Thorbecke en Jan Melchior Kemper. Vermoe-

delijk zijn deze werken niet door Van Hove gebeeldhouwd, gezien het feit dat Peters dat niet meldt en 

gezien de duidelijk mindere artistieke kwaliteit. Onder het geveldeel net naast de middenrisaliet met 

de nog steeds zichtbare bouwfase (aangegeven met een pijl): het rechter deel werd 1877 —'78 ge-

bouwd, het linker (westelijk) deel 1879 — '80. 
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22. 23. 24. Afbeelding van het Departement van Justitie in 1883 

(HGA056384) waarop goed te zien is hoe het gebouw alzijdig 

(veelzijdig) ontworpen is: de architectuur van de gevel aan het 

Plein wordt voortgezet in de gevel naast de cour voor het gebouw 

van de Hoge Raad (rechts net nog op de foto). De twee schetsen 

geven aan hoe de situatie veranderde met de bouw van de Sta-

tenpassage. Peters schrijft over het dakenlandschap: 'Op de top-

stukken der gevels staan gesmeed ijzeren puntstukken met kope-

ren windvanen.' 
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25. Bestektekening 

van de noordgevel 

van het Departement 

van Justitie, maart 

1877 (RCE BT-

006310). De terug-

; plaatsing van het 

rechter geveldeel valt 

ongeveer samen met 

de voorgevel van het 

toen aanwezige ge-

bouw van de Hoge 

Raad. In de huidige si-

tuatie komt de gevel 

niet erg goed tot zijn 

recht — maar wel 

meer dan het geval 

was toen de Hoge 

Raad er nog stond. 

Toen was het rechter 

deel namelijk nauwe-

lijks zichtbaar. 

_L 

•r _ 4 

!:wd  

• .r 

r 

10.2.e Wob • 

#•t t 

n 

'r. 

(i  
►•;•.•• 

t1 -1 4 . _ 

.•• 

.-`.•- 

I r• `  

• `Ijog, 

( I 

{ahp 

r• 

-SP4 ' • •. - 

• 
•!. 

. ---LV. 
r 

26. 27. Twee afbeeldingen van de noordvleugel, gezien vanuit de Statenpassage. De gevelwand is 

nauwelijks geopend naar de Statenpassage. De nieuwe kolommen hebben een afwijkend ritme ten 

opzichte van de gevelopeningen. Omdat de gevel vroeger schuil ging achter het gebouw van de Hoge 

Raad, is de gevelbehandeling verhoudingsgewijs sober. Rechts de nieuwe toegang die in 1990 ge-

maakt is om de nieuwbouw te koppelen aan het Departement van Justitie. 
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28. 29. 30. Peters over de eerste binnenplaats: 'De traptorens en de privaten breken door de wijze 

waarop zij uitgebouwd zijn 't eentonige der vele op gelijke hoogte omgaande horizontale lijnen' 

Als we foto's uit 1883 (HGA056352 en HGA056353) vergelijken met een hedendaagse foto dan is te 

zien dat er heel weinig veranderd is (alleen de leien, nu zonder motief en 't glas van de bibliotheek). 
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31. 32. 33. Foto's van de eerste binnen-

plaats. Deze buitenruimte kent de meest 

schilderachtige massawerking van het De-

partement van Justitie. Peters schrijft er zeiƒ 

over (Peters 1883): '...zeer eenvoudigen 

zonder eenig beeldhouwwerk behandeld'. 

Onder de 'ijzeren candelabre met een kope-

ren gaslantaarn' waaromheen de koetsen 

hun ronde moesten maken. Rechts een ge-

veldeel met ventilatiegaten. 
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34. 35. 36. 37. Foto uit 1880 van de tweede binnenplaats (Haags Gemeentearchief HGA001010854), 

vergeleken met de situatie thans. Let ook op de fraaie (verdwenen) leibekleding van de daken. Onder 

de vrij eenvoudige gevel van de noordvleugel en het rijke dakenlandschap. 
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38. 39. 40. De drie trappenhuizen: het halfrond gesloten trappenhuis in de eerste binnenplaats, het 

ronde trappenhuis in de tweede binnenplaats en het rechthoekige trappenhuis aan de eerste binnen-

plaats, alwaar kleuronderzoek is uitgevoerd: de huidige kleurstelling is niet de originele. 
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41. 42. 43. 44. Beelden van het interieur van de eerste verdieping. Boven de voormalige Ministerska-

mer op de eerste verdieping, 10.11 Wob Onder twee beelden van de kamers in 

de westelijke zijde van de zuidvleugel met hergebruikte 17e-eeuwse plafonds, de rechtse vermoedelijk 

afkomstig uit het Stadhouderlijk Kwartier. 
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4.4.yenecommissie- o v mGdrGme 22 in de Lange-Poten, dit vertrek 22 heeft een geschil-

derd houten plafond, afkomstig  uit Ou*Ju §!i waar het tijdens d afbraak  van  dat geb ou& onder 

een later daarover genageld pë »R&aoa&eagvndm&Gvll±ggeemuer » zijn ahet 

m dit v rte herplaatst, door  een  2-tal moer b*e &6k o gebeeldhouwde sleutelstukken e pilas-

ters rusten, a het plafond m drie velden vrela(Peters J8q. 
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47. 48. Twee afbeeldingen van vloeren, de parketvloer in de vm. Ministerskamer en de terrazzovloer 

tussen trappenhuis en Ministerskamer. Ook hier is veel zorg aan besteed. De parketvloer op deze af-

beelding is wel sterk gerestaureerd. 
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49. 50. Nog twee afbeeldingen van terrazzovloeren, beide op de begane grond. Boven is met enige 

moeite te zien dat de vloer aangeheeld is toen in de jaren '30 een nieuwe toegang werd gemaakt. 

Onder is te zien dat aanhelen vandaag de dag niet onzichtbaar is. 
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51. 52. Op de foto boven (10.11 Wob) is rechts het oorspronkelijke terrazzo zichtbaar en links het ter-

razzo dat bij het verwijderen van de rijweg is aangebracht (1948). Op de onderste foto 10.11 Wob) de 

resten van de vloer tpv. de verdwenen tourniquet uit 1948. 
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53. 54. Twee afbeeldingen van houten plafonds van C.H. Peters zeif-eikenhout met ingelegde afwij-

kende houtsoort (noten? Ruimte 10.11 Wob). Op de onderste foto (Ruimte 10.11 Wob) lijken de grotere 

vakken vernieuwd. De passtroken zijn het gevolg van het feit dat het plafond verplaatst is in 1990. 
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55. 56. 57. Beelden van de Bibliotheek, thans Handelingenkamer. Een fantastisch samenspel van giet-

en smeedijzer, bekroond met met glas-in-loodkoepel. 
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61. 62. 63. 64. Beelden van het rijke hang- en sluitwerk bij de dubbele vensters (alleen in de belang-

rijkste ruimten) en de binnendeuren, links in een rijkere ruimte, rechts in een eenvoudiger ruimte. Van 

dit laatste is het nodige verdwenen, net als vele deurkrukken. Zie het Ruimteboek voor de inventari-

satie van het hang- en sluitwerk. 
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65. 66. 67. 68. Beelden van het rijke hang- en sluitwerk bij de binnendeuren. Boven authentiek werk, 

onder een scharnier uit de jaren '30, waarvan het smeedwerk verdwenen is. Rechts een nieuw schar-

nier waar het smeedwerk zo goed als het ging bewaard is. 
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69. 70. 71. 72. Beelden van de oorspronkelijke kleurige afwerking, die nu verdwenen of versoberd is. 
Er heeft reeds enig kleuronderzoek in de verkeersruimten plaatsgevonden, wat zicht op het oorspron-

kelijk kleurgebruik heeft gegeven, maar uitgebreider onderzoek is wenselijk. 
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5. SAMENVATTING BOUWGESCHIEDENIS 

Inleiding 

De bouwgeschiedenis van het Departement van Justitie is zeer uitgebreid aan de orde gekomen in 

het demarcatierapport van De Fabryck. De uitgebreide inleiding op de locatie, het ontstaan van het 

Plein, de bouw van het Huygenshuis ( p. 27 — 32), en de plannen voor de gebouwen voor de Hoge 

Raad en de ministeries van Koloniën en Justitie worden hier als Bijlage C aan het einde van het rap-

port opgenomen. De gang van zaken die leidde tot de bouw van het huidige Departement van Justi-

tie en de latere verbouwingen worden hierna in het kort samengevat. 

Voorgeschiedenis 

Het Departement van Justitie is gerealiseerd ter vervanging - en ter plaatse - van het 'Hótel van 

Brunswijk' en het Huygenshuis. Het'Hótel van Brunswijk' was reeds vanaf 1815 (hoofdgebouw) en 

1822 ( noordvleugel) in gebruik genomen door het Ministerie van Justitie. Het Huygenshuis was sinds 

1822 in eigendom van de Staat en huisvestte tot zijn vertrek naar zijn nieuwe onderkomen in 1861 

het Ministerie van Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën ( hierna te noemen: Ministerie van 

Koloniën). 
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73. Ontwerp van J. Craner voor de Hoge Raad en de ministeries van Justitie en Koloniën, 1848 (NL 

HaNA_4.RGD 529.1) 
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Al in 1848 maakte rijksbouwkundige Johannes Craner ( 1805 — 1880) een groots ontwerp dat de ge-

hele westzijde van het Plein zou innemen en dat plaats zou moeten bieden aan de Hoge Raad en de 

tweebovengenoemde ministeries. Dit plan werd niet gerealiseerd. 

Willem Nicolaas Rose ( 1801— 1877), van 1858 — 1867 rijksbouwmeester bij de Dienst Landsgebou-

wen in de Residentie, maakte in 1858 een plan voor drie losse gebouwen op dezelfde locatie. Hier-

van werden het Ministerie van Koloniën en het gebouw voor de Hoge Raad (sterk verbouwd in 1935 

— 1939 en gesloopt in 1990) in 1859 — 1862 gerealiseerd. 
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74. Gewijzigd ontwerp van W.N. Rose voor de Hoge Raad en de ministeries van Justitie en Koloniën, 

1858 (Berens 2001, p.246). De Hoge Raad en Koloniën (midden en rechts) zijn gerealiseerd. 

Beide gebouwen werden sterk afwijkend van de eerste ontwerpen uitgevoerd en zijn steeds mikpunt 

van vele discussies geweest. Zo erg zelfs dat plannen voor de plattegrond van het departement van 

Justitie van de hand van rijksbouwkundige Jacobus Singels (ontwerp en opzet van de plattegronden) 

en Hugo P. Vogel (architectonische vormgeving) van 1875 werden overruled door het College van 

Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Zij lieten in 1876 een plan ( Plan A) 

opstellen dat uitging van de bouw van één groot gebouw dat het gebouw van de Hoge Raad aan het 

zicht zou onttrekken' en waarvoor Koloniën zelfs gesloopt zou moeten worden. Er was ook een plan 

B — eveneens uit 1876 — dat zich beperkte tot de locatie van het huidige Departement van Justitie. 

Singels werkte de plattegrond weer uit en Vogel maakt een nieuw ontwerp voor de gevels. In okto-

ber 1876 werkte Singels de plattegrond uit tot een versie die zeer veel gelijkenis kent met de huidige 

plattegrond. De functionele opzet is vrijwel onveranderd overgenomen in de latere ontwerpen. Ver-

schillen zijn er ook aan te wijzen. Zo zijn de middenrisalieten aan Plein en Lange Poten breder en is 

het trappenhuis in de eerste binnenplaats rechtgesloten in plaats van rondgesloten, zoals thans. 

Toen architect H. Vogel naast deze plattegronden ook nog van jhr.mr. Victor de Stuers4'ter inspira-

tie' twee schetsontwerpen van de hand van C.H. Peters ( rijksbouwkundige bij het Ministerie van Fi-

nanciën) kreeg aangeboden in een stijl die mijlenver van zijn idioom af lag, bedankte hij voor de eer 

3Het zou op termijn zelfs gesloopt moeten worden. 

4Jhr.mr. Victor E.M. de Stuers ( 1843 — 1916), Referendaris ( hoofdambtenaar) van de in 1875 opge-

richte afdeling Kunsten en Wetenschappen van Binnenlandse Zaken. Zie onder andere Rosenberg, 

P.T.E.E. 'De Stuers, spin in het web', in: C.J. van der Peet en G.H.P. Steenmeijer (red.), De Rijksbouw-

meesters. Twee eeuwen architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers, Rotterdam 
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opnieuw een aangepast ontwerp te leveren. In een open brief gericht aan de Tweede Kamer en afge-

drukt in De Opmerker' legt Vogel verantwoording af van zijn ontslagname. Het is een soap die van-

daag de dag de sociale media zou hebben bepaald,' en ook destijds op ministerieel niveau tot in de 

Tweede Kamer besproken werd. 

In Bijlage A. wordt nader op deze gang van zaken ingegaan. 

f 
. -,. -br 

a 

A 

L_ 

75. 76. Ontwerp voor het Departement van Justitie van J. Singels, oktober 1876. Deze plattegronden 

komen in grote lijnen overeen met de plattegronden in het bestek van C.H. Peters (RCE BT-026308 en 

BT-026309). En vermoedelijk komen de plattegronden ook grotendeels overeen met de plattegron-

den die aan H. P. Vogel ter hand gesteld waren. 

1995, 197 — 213. http://resources.huvizens.knaw.ni/bwn1880-2000/lemmata/bwn4/bwnl/stuers. 

https://ni.wikipedia.oriz/wiki/Victor de Stuers en https://www.dewiersse.com/izeschiedenis/. 

5De Opmerker 11 ( 1876), nr. 49 (zondag 3 december 1876). 

' Onwillekeurig moet in dit verband gedacht worden aan de controverse rond het nieuwe ontwerp 

voor het Tweede Kamercomplex van architectenbureau OMA; zie bv. https://nos.ni/artikel/2300614-

dit-zijn-de-geheime-binnenhofplannen-die-de-kamer-megalomaan-noemt. 
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77. 78. De schetsontwerpen die architect H. Vogel via V. de Stuers voorgelegd kreeg ter inspiratie 

voor de uitwerking van de architectuur op basis van de plattegronden van J. Singels. Tekeningen van 

C.H. Peters uit 1876 (RCE BT-019376 en BT-019375). 
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79. 80. De meer uitgewerkte variant van voorgaande schetsen van Peters, verstuurd bij een brief van 

de Minister van Binnenlandse Zaken van 2 november 1876, tot stand genomen nadat H.P. Vogel zijn 

ontslag had ingediend. De uiteindelijke uitwerking van de gevels verschilt aanzienlijk van deze schet-

sen. (RCE BT-019373 en BT-19372). 
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81. 82. Een detail van de linker tekening (RCE BT-019373) vergeleken met een tekening van de hand 

van Peters van het Goudkantoor (Groninger Archieven NL-GnGRA_1536 24). De geveltop van Peters 

ontwerp — let op de klauwstukken en de raamvormen -, is zeer duidelijk op dit gebouw geïnspireerd. 

Fase 1, Bouw (1876 — 1883) 

Nadat Vogel voor de eer bedankt had, werd Cornelis H. Peters ( 1847 — 1932) door Binnenlandse Za-

ken aangesteld als adviseur (en architect) bij het project. Op 1 januari 1878 werd hij aangesteld als 

rijksbouwkundige bij de Dienst Landsgebouwen en kon hij de verdere uitwerking van de plannen 

voor zijn rekening nemen. Omdat het Ministerie van Justitie haast had, werden de funderingen reeds 

aanbesteed, voordat de plannen van de opstanden (gevels en doorsneden) gereed waren. De aanbe-

stedingen vonden plaats: voor de fundering van het oostelijke deel in november 1876, voor de op-

gaande bouwmassa in maart 1877, en van het westelijk deel resp. het interieur in 1880. 

Het verschil tussen de uiteindelijke ontwerpen en de eigenhandige schetsontwerpen waarvan hier-

boven sprake was, is nogal groot. De ontwerpschetsjes spreken een maniëristische architectuurtaal 

gebaseerd op de eerste kwart van de 17' eeuw. Dit betreft dan met name de voorgevel en de gevel-

toppen aan de Lange Poten. De tweede versie oogt iets evenwichtiger en het gebouw is tevens een 

verdieping hoger. De uiteindelijke ontwerpen zijn duidelijk beinvloed door de architectuur van P.J.H. 

Cuypers.' Vooral de verwantschap met het Rijksmuseum en het Centraal Station is groot.' Wel dient 

te worden opgemerkt dat beide gebouwen in 1877 nog niet gereed waren. 

' Vergelijk de architectuur van Cuypers in P.J.H. Cuypers (1827 — 1921) Het complete werk, onder red. 

van H. Berens, Rotterdam 2007; oa. p. 186 — 193 ( Rijksmuseum) en p.244 — 249 (Centraal Station). 

Zie ook A.J.C. van Leeuwen, Pierre Cuypers, architect 1827-1921, Zwolle/Amersfoort/Zeist 2007. Zie 

p. 153 met het ontwerp van het Rijksmuseum in de Oudhollandsche stijl van Vredeman de Vries. 

'Vergelijk ook De Rijksbouwmeesters. Twee eeuwen architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn 

voorlopers, onder red. van Corjan van der Peet en Guido Steenmeijer ( Rotterdam 1995) p.203. 
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Peters was onder de invloed van Cuypers geraakt toen hij op diens bureau werkzaam was (zie de bio-

grafische schets Hoofdstuk 8). Daarnaast bestond er een sterke band tussen Cuypers en De Stuers, 

wiens ingrijpen de directe aanleiding was voor het inschakelen van Peters, en die zijn connectie met 

Cuypers gebruikte om het ontwerp van Peters op onderdelen volwassener te maken.' Onderzoek 

uitgevoerd door 10.2.e Wob ten behoeve van dit onderzoek heeft aan het licht gebracht dat Cuypers 

daadwerkelijk ontwerpen heeft gemaakt voor het Departement van Justitie. Aan Cuypers' invloed bij 

de totstandkoming van het Departement van Justitie is een apart hoofdstuk gewijd ( Hoofdstuk 7). 

Er zijn overigens ook nog duidelijke detailverschillen — uitwerkingen van detailleringen, maar ook na-

tuursteentoepassingen zoals neggeblokken en speklagen - aan te wijzen tussen de bestektekeningen 

en de uiteindelijke uitgevoerde ontwerpen, zoals deze weergegeven zijn op de revisietekeningen die 

zijn afgebeeld in het Bouwkundig Tijdschrift. 10 
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83. 84. Vergelijking tussen de Bestektekening uit 1877 en de revisietekening, in1883 afgebeeld in het 

Bouwkundig Tijdschrift (3) 1883 (plaat XXlll-XXIV). Bij de voorgevel aan het Plein is met name de cen-

trale risaliet met bekroning afwijkend uitgevoerd. 

' In De Rijksbouwmeesters. Twee eeuwen architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn voorlo-

pers, onder red. van Corjan van der Peet en Guido Steenmeijer (Rotterdam 1995) staat op p.277 een 

citaat van Peters die aangeeft dat 'beter dan uit menig ander klein werk [ ... ] de invloed van Cuypers 

en van de Stuers, de invloed der rationeele richting [sprak]'. Hier noemt men overigens ook als inspi-

ratiebron het Haagse Stadhuis en het Maarten van Rossumhuis in Zaltbommel. 

10 Bouwkundig Tijdschrift 3 ( 1883), 3e deel ( Deel 29 der Bouwkundige Bijdragen), 38 — 46 en platen 

XXI — XXVIII; te raadplegen via https://lib.tudelft.nl/tijdschriften/architectuurtijdschriften/Bouwkun-

dig Tijdschrift 1-3 1881tm1883.pdf. 
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85. 86. Vergelijking tussen de Bestektekening uit 1877 en de uitgevoerde situatie, de westzijde van de 

gevel aan de Lange Poten. Hier zijn onder meer een erker en twee beelden van Van Hove toegevoegd. 

De uitwerking van exterieur en interieur draagt de kenmerken van een gerijpte architectuurtaal. 

Over het interieur schrijft 10.2.e Wob in haar rapportage van het verkennend kleuronderzoek' _ 

dat helaas niet het gehele gebouw betreft - het volgende: 

'in deze fase zijn de gepleisterde wanden in de gangen voorzien van een licht okergele geschilderde 

imitatie natuursteenblokken met bruinrode schijnvoegen. Deze bruinrode kleur herhaalt zich als bies 

op de natuurstenen onderdelen in de trappenhuizen dat als een rode draad door het interieur loopt. 

De smeedijzeren trapbalustrades zijn rood geschilderd met een bruinrode patinering en een gouden 

bies in combinatie van een blanke vernis of lak op de houten trapleuningen. Een uitzondering hierop 

vormt het ronde trappenhuis dat voorzien is van een eenvoudige zwarte kleurstelling op het ijzer-

werk en een blanke vernis of lak op het houtwerk. De natuurstenen pilaren en zuilen gelegen op de 

derde verdieping zijn voorzien van rijk decoratief schilderwerk in de kleuren bruinrood, paarsbruin, 

11 10.2.e Wob , Rapportage verkennend kleuronderzoek interieur Tweede Kamer complex, gebouw-

deel J te's-Gravenhage, z.p., z.j. ( 2020). Alle opmerkingen over het kleurgebruik zijn aan dit rapport 

ontleend. 
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okergeel, grijsgroen en donkergroen. Ook de wanden van de trappenhuizen zijn met behulp van sja-

bloneringen rijk beschilderd geweest. Deze decoraties vormen een eenheid die de architectuur van 

het gebouw ondersteunt, waarbij de detailleringen door kleurdifferentiatie zijn geaccentueerd.' 

Fase 2, 1890 - 1935 

In deze periode zijn enige ondergeschikte wijzigingen aan het pand uitgevoerd. In 1890 werd op zol-

der een tekenkamer ingericht voor de rijksbouwkundige voor de Gevangenissen en Rechtsgebou-

wen. In 1908 wordt archieflokaal no. Vil aangepast om ambtenaren te huisvesten. In 1909 worden er 

in trappenhuizen en gangen op de 1een 2e verdieping schilderwerkzaamheden uitgevoerd. Daar-

naast worden enige met name genoemde ruimten opnieuw behangen. In 1912 worden er op de zol-

ders enige ruimten ingericht voor ambtenaren. Ook wordt er op de westelijke binnenplaats in 1911 

een gebouwtje voor de laagspanningsinstallatie gerealiseerd. 

In 1931 werden hier nog enige vertrekken bijgevoegd, die rond 1950 weer verdwenen waren. De 

eerste serieuze verbouwing hield samen met het wijzigen van de verwarming van hete lucht naar 

heet water. Er is een schrijven van het Ministerie van Financiën, afdeling Rijksgebouwen uit augustus 

1934 waarin staat dat er voor het jaar 193510.1.b Wob ter beschikking wordt gesteld 

voor het vervangen van de verwarmingsinstallatie. Hierover wordt nog druk gecorrespondeerd: de 

minister van Justitie vraagt blijkbaar of overschotten ( in zijn begroting vermoedelijk) niet aangewend 

kunnen worden om eea. al eerder uit te voeren. 
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87. Tekening uit 1930 met daarop aangegeven een te maken kantoorruimte en gang op de zolder 

van de zuidvleugel. NA, Ministerie van Justitie Gebouwen 1837-1949, inv.nr. 1. 
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Later geeft hij aan te willen schuiven met uitgaven om de centrale verwarming mogelijk te maken. 

Blijkbaar leeft de behoefte sterk! De secretaris generaal van het Ministerie van Financiën wijst op de 

grote tekorten van het Rijk en op het feit dat zijn eigen ministerie ook niet door middel van een CV 

wordt verwarmd. Niettemin wordt op 5 juli 1935 opdracht gegeven aan de firma Slotboom & Zoon 

uit Den Haag de CV aan te leggen. Het offertebedrag is 10.11 Wob voorde noodige hak-, 

breek- en herstellingswerken' wordtio.l.b Wob beschikbaar gesteld. De vier kolengestookte ketels wor-

den vervangen door één olie gestookte ketel. 

Het interieur wordt in deze periode vermoedelijk vaker geschilderd, maar de verkeersruimten blijk-

baar slechts één keer. 10.2.e Wob schrijft 'De kleuren en patronen op de wanden van de trappen-

huizen herhalen zich van de vorige fase, zij het in een iets grovere uitvoering.' 

Andere kleine ingrepen waarvan afschriften in het NA worden bewaard zijn het aanbrengen van een 

nieuwe parketvloer in de ministerskamer en het vervangen van het waterreservoir boven de biblio-

theek door pompen en een blusinrichting met pompen. 

Fase 3, 1936 - 1960 

Uit 1936 — 1959 dateren revisietekeningen. Aan de tekeningen is goed te zien dat de tekeningen van 

1939 tot 1959 gebruikt zijn ( sporen van het raderen). De directe aanleiding voor het maken van de 

tekeningen zal gelegen hebben in de wijzigingen in de afgelopen jaren, maar ook in de wens nog het 
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88. Tekening uit 1949 met daarop aangegeven de bestaande situatie (rechtsboven) en de te maken 

situatie. Te zien zijn een tourniquet met aan weerszijden twee doordraaiende deuren. Het duidelijk 

getekend vloerveld representeert de aanheling als bestaand die gepland was (De Fabryck, p. 69). 
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één en ander te veranderen. Eén van die zaken was het laten vervallen van de porte-cochère, welke 

wens reeds in 1938 was geuit en in 1946 wordt herhaald.` 

Het zou duren tot 1949 totdat deze wijziging uitgevoerd werd. De geasfalteerde rijbaan verdween en 

de terrazzovloer werd 'als bestaand' (maar toch net afwijkend van uitvoering) aangeheeld. 

Tussen de eerste kolommenrij binnen werd een pui aangebracht met doordraaiende deuren naast 

een tourniquet. Van deze ingreep is geen aanzichtstekening of afbeelding bekend, dus van de vorm-

geving valt weinig te zeggen. Wel is er een oudere(?) tekening waarbij ook een portierruimte bij de 

entree wordt ontworpen. Bij deze verbouwing is de vormentaal op het bestaande werk afgestemd. 

Vanaf 1949 werden de (onderste) kapverdiepingen successievelijk ingedeeld met gangen en kamers. 

De toiletgroepen werden in 1958 - 1959 gemoderniseerd. In 1960 werd de lift in de zuidvleugel gere-

aliseerd. In de gangen op de begane grond en eerste verdieping werd de imitatie natuursteen be-

schildering verwijderd, terwijl ook de tegellambrisering van de eerste verdieping verdween — enkel 

enige tegels bleven op zolder bewaard. Ook verwisselde de ministerraad de ministerskamer in Justi-

tie in deze periode ( halverwege de jaren '50) voor de Trëveszaal. 
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89. Tekening uit 1982 met hierop weergegeven de bestaande situatie van de eerste verdieping van 

dat moment (vanwege eenduidigheid in het afbeelden op haar kop weergegeven). Tekening Rijksge-

bouwendienst, Directie's-Gravenhage. Tekening Archief Rijksgebouwendienst. 

` Correspondentie Departement van Justitie met Ministerie van Financiën, ic. het Hoofd van de 

Rijksgebouwendienst, Nationaal Archief 2.09.35.05. 
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Fase 4, 1961 - 1988 

In de jaren '60 en '70 gingen de interne verbouwingen door, veelal als gevolg van gewijzigd gebruik. 

ook verdween de authentieke kleurafwerking door het gehele gebouw onder nieuwe — en lichtere — 

verflagen. Daarbij zullen ook bespanningen verdwenen zijn. In 1975 werden schoon metselwerk ge-

welven overgesausd en werden wit en grijs de heersende kleuren — naast de natuurlijke materialen 

die in het zicht blijven. Uit 1982 dateren tekeningen van de Rijksgebouwendienst met daarop de in-

deling op dat moment. 

Fase 5, 1988 — 1996, architect Pi de Bruijn 13 

Deze bouwcampagne mag de grootste in de geschiedenis van het Tweede Kamercomplex genoemd 

worden, en voor het Departement van Justitie na de bouw de meest ingrijpende verbouwing: het 

Departement van Justitie werd geheel gerenoveerd en verbouwd. Er zijn diverse doorbraken ge-

maakt om Justitie te koppelen aan de nieuw gebouwde Statenpassage. 
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90. Tekening van de eerste verdieping: nieuwe indeling. Tekening 1989 Architekten Cie (Archief Rijks-

gebouwendienst). 

13 https://cie.nl/pape/962/tweede-kamer-der-staten-generaal?lang=nl. Op de site van de Archi-

tekten Cie wordt voor de (uitvoering van de?) renovatie 1992 — 1996 aangegeven en voor de nieuw-

bouw 1988 — 1991. In het ruimteboek wordt'1990'gehanteerd. 
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Ook werden er vele werkzaamheden aan installaties uitgevoerd — samen met de nodige bouwkun-

dige herstelwerkzaamheden die daarvan het gevolg waren. 

Daarnaast werden toiletgroepen vernieuwd of nieuw geplaatst — soms ter plaatse van kamers - en 

werden er op diverse plaatsen nieuwe indelingen gemaakt, met name ook op de begane grond en de 

kapverdiepingen. Vaak werden de scheidingswanden aangebracht ter vervanging van andere, niet 

originele scheidingswanden die tijdens de voorgaande bouwfasen tot stand gekomen waren. 

Ook in het oorspronkelijke entreegebied werden nieuwe scheidingswanden geplaatst. De tourniquet 

die bij Fase 3 aan de orde kwam was echter reeds eerder (jaren '80?) verwijderd. 10.11 Wob 

In het interieur overheersen In deze fase de kleuren wit (op wanden), maar zien we ook een zware 

steenkleur op kolommen en een hemelsblauw op de gewelven van trappenhuizen. Op diverse plaat-

sen zijn decoratieve schilderingen hersteld, zoals ter plaatse van de oorspronkelijke ingang, in de 

trappenhuizen — zij het afwijkend van de oorspronkelijke situatie — en op diverse plafonds. 

Na afronding van de werkzaamheden zijn er nog diverse wijzigingen uitgevoerd. Veelal hielden deze 

samen met beveiligingsmaatregelen. Ook vanwege de veiligheid is inmiddels de Statenpassage geen 

openbaar gebied meer en zijn er daarvoor toegangsvoorzieningen geplaatst die de ruimtelijkheid 

van de passage niet ten goede komen. 

En nu — in 2021— staat een nieuwe verbouwing op stapel. 
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6. PLATTEGRONDEN MET DE BOUWFASERING 

Overgenomen uit: De Fabryck, Demarcatierapport Binnenhofcomplex, Tweede Kamer der Staten-

Generaal Gebouw J, Bouwgeschiedenis, Den Haag, 2013 
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RENVOOI FASERING TWEEDE KAMER: GEBOUW J: 

= 1876-1883 = 1961-1988 

Ie = 1884-1935 = 1990-heden 

„• = 1936-1960 

. = plafond: linkerhelft onderplafond; rechterhelft balklaag 

. = vloer: Ilnkerhelft dekvloer en/of vloerbedekking; rechterhelft ondervloer 

■ = wanden = bijzonder element 

= gehele ruimte 

91. 92. Bouwfasering souterrain en begane grond (ontleend aan De Fabryck). 
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RENVOOI FASERING TWEEDE KAMER: GEBOUW J: 

= 1876-1B83 

= 18841935 

.5 = 1936-1960 

0 = 1961-1988 

0 = 1990-heden 

. = plafond: linkerhelft onderplafond; rechterhelft balklaag 

= vloer: linkerhelft dekvloer en/of vloerbedekking; rechterhelft ondervloer 

■ = wanden = bijzonder element 

. = gehele ruimte 

93. 94. Bouwfasering eerste en tweede verdieping (ontleend aan De Fabryck). 
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RENVOOI FASERING TWEEDE KAMER: GEBOUW J: 

= 1876-1883 = 1961.1988 

= 18841935 = 1990-heden 

= 1936-1960 

. = plafond: linkerhelft onderplafond; rechterhelft balklaag 

. = vloer: linkerhelft dekvloer enkof vloerbedekking; rechterhelft ondervloer 

. = wanden # = bijzonder element 

C = gehele ruimte 

95. 96. Bouwfasering derde en vierde verdieping in de kap (ontleend aan De Fabryck). 
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7. `IK ZAL U/ONS HELPEN MET JUSTITIE` 
De totstandkoming van het Justitiegebouw in -s-Gravenhage 

10.2.e Wob, september 2021. 

De nu volgende tekst is als het ware een essay dat nader ingaat op het auteurschap van het Departe-

ment van Justitie. Het heeft enige dubbelingen met de eerder bouwgeschiedenis van het pand en de 

tekst over De soap rond H.P. Vogel (Bijlage A). 

Inleidinq 

Drie gewichtige heren 

Directe aanleiding tot dit rapport is de vraag die al vele malen is gesteld: was Cornelis Hendrik Pe-

ters, de gedoodverfde architect van het voormalige Departement van Justitie in den Haag, eigenlijk 

wel de persoon die voor het ontwerp verantwoordelijk moet worden gesteld. Wanneer de rest van 

zijn oeuvre in ogenschouw wordt genomen, slaan twijfels toe. Het Justitiegebouw is vergeleken met 

zijn andere gebouwen zo ongeveer een witte raaf. 

Om licht te werpen op deze kwestie moet niet alleen Peters onder het vergrootglas gelegd worden, 

maar ook twee buitengewoon invloedrijke mannen in zijn omgeving: Pierre Cuypers en jhr. Victor de 

Stuers. Zowel Cuypers als De Stuers timmerden aan de weg op het gebied van architectuur, kunst en 

monumentenzorg. Met name de als advocaat opgeleide De Stuers baarde opzien met zijn in effect-

vol proza opgestelde stukken, waarvan het artikel ' Holland op zijn smalst' misschien wel het be-

kendst is. De Stuers nam daarin geen blad voor de mond, getuige de volgende, veel aangehaalde, 

passage: 

'Onze monumenten worden gebouwd door Ingenieurs van den Waterstaat, die ze op sluizen doen 

gelijken, door gewezen genie-officieren, die spiritistische en perispritische denkbeelden in steen 

trachten te vertolken, aan gewezen timmerlieden en metselaars, die den naam van architect durven 

voeren en als blinden te werk gaan. Wat bespot ons niet de vreemdeling, en wat zullen onze nako-

melingen ons niet minachten bij het zien van monstruositeiten gelijk de Hooge Raad, het Ministerie 

van Koloniën, het nieuwe Ministerie van Finantiën?' 14 

De Stuers heeft het na deze publicatie in bepaalde kringen flink verbruid. Aan de andere kant heeft 

hij ermee bereikt dat monumenten en oudheden onderdak vonden bij de pas opgerichte afdeling 

Kunsten en Wetenschappen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze afdeling zou hij als re-

ferendaris jarenlang bestieren. 

Za De Stuers ( 1873), 399 
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97.98. 99. Portret van Cuypers, getekend door De 

Stuers (NA, Werkarchief De Stuers, 1251). 

Portret van De Stuers, portret door P. de Josselin de 

Jong (via Wikipedia). 

Portretfoto van C.H. Peters, ontleend aan 

https://repository. tu-

dei f t. nl/view/MMP/uuid:31 cd2570-8402-46b6-

9aa5-6fef9ad045c3: fullscreen=l 
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Het drietal Cuypers-De Stuers-Peters onderhield professioneel en persoonlijk nauwe banden. Die 

banden kwamen voor een deel neer op afhankelijkheidsverhoudingen: patronage ('kruiwagens') en 

de relaties tussen leermeester en leerling. Cuypers ( 1827-1921) was bovendien ruim een halve gene-

ratie ouder dan Peters ( 1847-1932) en De Stuers ( 1843-1916). Uit correspondentie blijkt dat hij Pe-

ters en De Stuers in de periode waarin het Justitiegebouw tot stand kwam nogal eens in een richting 

duwde die ze zelf misschien niet eens zo in gedachten zouden hebben gehad. Hij trad in veel opzich-

ten op als hun leidsman. 

Alle drie waren zij mannen met een missie, met een gedrevenheid die confronterend werkte. Met 

name De Stuers en Cuypers, maar ook Peters, figureerden in 'het architectuurdebat van de negen-

tiende eeuw'. Dat debat kwam voort uit schijnbaar onoverbrugbare ideeën op het vlak van de bouw-

kunst, en niet te vergeten uit het in architectenkringen zeker niet onbekende fenomeen van manne-

tjesgedrag. 

In dit rapport komt de kwestie van auteurschap aan de orde, van geestelijk 'eigendom'. In de 19de 

eeuw was dit, net zoals vandaag de dag, een schimmig gebied. 

Secundair wordt de vraag behandeld hoe het mogelijk was dat, terwijl het bovengenoemde drietal 

zich inzette voor historische monumenten, het bekende Huygenshuis en het Hotel van Brunswijk 

zonder veel ophef van het toneel verdwenen, om plaats te maken voor de nieuwbouw van Justitie, 

waar zij hun best voor hebben gedaan. 

Verder is aandacht besteed aan de rol van een destijds modern snufje, de calorifères ten behoeve 

van de verwarming van gangen, trappen en vestibules van het nieuwe departementsgebouw. De ge-

gevens over het verwarmingssysteem zijn verwerkt in Bijlage B. 

1. Peters als droogstoppel, kaboutermannetje, maar ook vindingrijk architect 

Op de mentaliteit van C.H. Peters wordt een unieke blik gegund in een brief die hij in 1885 aan De 

Stuers schreef. Deze was notabene bedoeld als dankbetuiging voor de toekenning van de onder-

scheiding van Isabela la Catolica, dankzij tussenkomst van De Stuers. Nadat hij De Stuers zijn erken-

telijkheid heeft betuigd, blikt Peters in het epistel terug op zijn leven en vindt zichzelf vanaf zijn 

jeugd een 'linksche droogstoppel' (d.w.z. een onhandige saaie man). Hij mist flux de bouche en ge-

makkelijke omgangsvormen. Hij heeft het achterwege gelaten, maar daar zou hij aan hebben kunnen 

toevoegen: 'van een man als u ( De Stuers)'. Hij voelt aan dat het optreden van De Stuers, ook als 

deze daar geen erg in heeft, de tekortkomingen van zijn persoon pijnlijk duidelijk naar voren laat ko-

men. Peters geeft de schuld aan de omstandigheden. ' Ik had arme ouders, (kon daardoor nooit reis 

meedoen), was zwak ( kreeg dus altijd op mijn baatje of moest gaan loopen (d.w.z. hij kreeg een pak 

slaag als hij er niet vandoor ging)) en was leelijk (wekte dus niemands sympathie, werd steeds uitge-

lachen, zoodat ik als jongen van 17 jaar de menschensoort verachtte, en me opsloot met mijn boe-

ken. Zoo is de linksche droogstoppel geboren'.` 

Peters komt hier met een negatieve zelfanalyse waar een paar kanttekeningen bij te maken zijn: Pe-

ters' vader was eerst employé, later directeur van de Bank van Lening in Groningen en had daarmee 

toch wel enige status. Hij had kans gezien zijn zoon naar een gymnasium te sturen, toch niet voor 

15 NA, 2.21.355, Werkarchief De Stuers, 241. 
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iedereen weggelegd. Peters heeft deze opleiding vervolgens niet afgemaakt, maar gaat de kant van 

de architectuur op.` 
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100. Eerste bladzijde van de sollicitatiebrief die Peters naar Cuypers stuurde. NA, Werkarchief De 

Stuers, 62. 

` Zie  Biografisch Woordenboek, lemma C.H. Peters: http://resources.huygens.knaw.nl/. 
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Sollicitatie 

Peters mag zichzelf in 1885 als een hopeloos onhandige man beschouwen, tien jaar eerder wordt 

daar anders over gedacht. In januari 1876 is Cuypers ter ore gekomen dat het Departement van Fi-

nanciën een bouwkundige vraagt, die zou worden belast met het ontwerpen van post- en telegraaf-

kantoren en het toezicht op de bestaande. Het honorarium was f 3000,- per jaar. Vóór de vijftiende 

februari 1876 moesten de sollicitaties binnen zijn. 

Cuypers schrijft op 28 januari 1876 aan De Stuers: 

"t Ware een goede zaak indien wij een van mijn kabouter-mannetjes daaraan konden krijgen, dan 

kon ik invloed uitoefenen zonder iedere keer zelf aan 't werk te moeten gaan om een heel nieuw 

plan te maken ter vervanging van al den non-sens. 

Dhr. Peters, onze Helpoort opmeter van Maastricht, oud élève van de onderget., directeur van de 

ateliers te Roermond, die hij vanwege zijn ongeschiktheid voor het inademen van hout- en steenstof 

(hij had meer behoefte aan zuurstof heeft moeten verlaten, in één woord 'een kreatuur van mij, vol 

ijver werkzaam, vif, mij zeer onderdanig en aanhangend, bovendien last but not least geriffe-

meerd!!! ( hetgeen in de appreciatie zeker zijn minste qualiteit niet is)', wil daarnaar dingen. 

Wat kan ik doen, wat gij om hem hieraan te krijgen? 

Politiek ware het wellicht dat ik er geen poging voor deed! 

Zie wat ge kunt doen en schrijf mij wat Peters zelf te doen staat. 

Veel tijd is er niet: qui fait vite, fait deux fois - dus geen tijd verloren'. 17 

Wat het verschijnsel kaboutermannetjes betreft, Cuypers heeft het in oktober 1876 weer over hen, 

in de zin dat het jammer is dat zijn kaboutermannetjes geen luchtreizigers zijn. Hem zou dat veel 

reiskostenvergoedingen schelen. Peters was blijkbaar één van die personen van wie Cuypers naar 

believen door het hele land heen gebruik maakte. 18 

Peters Iaat over zijn sollicitatie geen gras groeien. Begin februari 1876 stuurt hij vanuit Maastricht 

een sollicitatiebrief naar Cuypers, waarin hij zijn curriculum vitae heeft opgenomen. Hij schrijft dat 

hij had gehoord van de vrijkomende betrekking van bouwmeester bij Financiën ten behoeve van de 

bouw van 's Rijks post- en telegraafkantoren, en dat hij hier met behulp van Cuypers en een aantal 

anderen moeite voor wil doen. Hij suggereert dat Cuypers elementen van de brief zal gebruiken om 

hem in ambtelijk Den Haag onder de aandacht te brengen. De brief laat zien dat Peters gestaag aan 

zijn carrière had gewerkt, maar enkele kansen voor goede banen was misgelopen. Peters hamert op 

zijn doorzettingsvermogen en energie en acht zich voor iedere taak inzetbaar. Zijn curriculum is nog 

wat kort, maar hij hoopt dat daar verandering in komt. 

17 NA 2.21.355, Werkarchief van V.E.L. de Stuers, 62.'Geriffemeerd' of'griffemeerd' is ietwat deni-

grerende volkstaal voor 'gereformeerd'. Zoiets als'prottestanterik'. 

Verdere verduidelijking: Peters had ten behoeve van de Rijksadviseurs de Helpoort van Maastricht 

opgemeten. 
` NA, Werkarchief De Stuers, 62. 
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Brief van Peters aan Cuypers, Maastricht, 3 februari 1876 

Weled. Zeer Geachte Heer! 
Heden morgen ontving ik uw briefkaart en haast me deze te beantwoorden. 
Mijne biografie is als volgt: 
Ouderdom 29 jaar. 

Geboren te Groningen, heb ik aldaar de studiën aan het Gymnasium gevolgd, van plan 
om theoloog te worden, totdat de verdeeldheid in allerlei richtingen en de weinige 
roeping die ik ertoe gevoelde, den theoloog in een candidaat-architect veranderden, 
hoezeer ik nog slechts een jaar had behoeven door te werken om het acad. admissie 
examen te doen, zodat het Latijn en Grieksch nog een oude studieus in mij herkennen. 
Van `t gymnasium ging ik naar Sneek, was daar bij de architect A. Breunissen Troost, 
was daar ruim 3 jaar in huis als inwonend élève, teekende zoveel er maar van origine-
len te teekenen viel, had enige malen het toezicht over gebouwen en ging elken mor-
gen mee de werken bezoeken (want Troost had veel werk in Sneek), van hem ging ik 
naar u, naar 't atelier in Amsterdam, zag daar dat al mijn 3 jaren me slechts eene stel-
selmatige bouwkennis had gegeven, leerde door u Viollet-le-Duc [kennen], en daar-
mee eerst wat bouwkunst was, een vak, waar tegen ik opzag als iets reusachtigs. De 
strijd tusschen mijne vroegere stelselmatige bouwkunst en uwe beredeneerde bouw-
kunst heeft me vaak doen tobben, en stellig heb ik u in dien tijd met vele onnoozele 
vragen opgehouden. In Sneek zijnde, dit vergat ik in zoover, bezocht ik de lessen van 
de Hoogere Burgerschool, en wel voor de chemie, de natuurkunden en de mechanica. 

Voor u ging ik naar Blaauwhuis, was daar 2 jaar en dat zijn ware studiejaren geweest, 
de Dicken raes/Dietienrals (?? moeilijk leesbaar) van V.l.d. zou het kunnen getuigen. 
In Blaauwhuis zijnde werd ik te Bolsward benoemd tot directeur der gasfabriek (te-
vens particulier architect zijnde) en bouwde voor u de kerk te Sneek en kwam van 
Bolsward voor u aan 't atelier te Roermond om daar alles te leiden, doch pas en route, 
viel ik onder het veto der medici. 
In dien tusschentijd tussen de kerkbouw van Sneek en mijn komst te Roermond 
kwam ik verscheidene malen op de voordracht voor de stedel. architect van te Deven-
ter, te Dordrecht, te Rotterdam (als hoofdopz. onder dhr. Van der Made) voorts als 
gas directeur te Nijmegen, Kampen en te Deventer. 

Bij mijn vertrek uit Roermond werd mij door het Natuur- en Letterkundig Genoot-
schap aldaar het diploma als erelid aangeboden, als dank voor mijne gehouden lezin-
gen; verder schreef ik het u bekende 'Overzicht over de boerenplaatsenbouw in Ne-
derland' en heb op dit oogenblik weer iets in de pen, waarvan ik echter hoop dat het 
door het gewenscht ministerieel besluit zal worden verdaagd. 
Ziedaar, mijnheer, u alles genoemd, gebruikt u ervan wat u nodig acht. Als particulier 
architect heb ik gebouwd te Groningen, Bolsward, Roermond, Burum en Stedum, het 
waren woonhuizen, winkels, boerenplaatsen, scholen enz. 

N 
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U ziet het, mijn levensschets is tamelijk eenvoudig, mist alle grootheid, maar dit mag 
ik eraan toevoegen, ik bezit alle zelfvertrouwen en alle wilskracht, zoodat ik in elke 
betrekking van lieverlede de bezwaren moet en zal overwinnen - en mij dunkt ook 
voor de gevraagde betrekking zal men toch niet zozeer zien op een diploma, dat 
alléén zegt wat men heeft ingenomen, als wel op persoonlijke eigenschappen, en 
vooral, dunkt me, of men de nodige souplesse in zijn vak bezit. 
Hoe 't zij, uw invloed alléén maakt mijne sollicitatie mogelijk, juist omdat ik niet kan 
zeggen, ziedaar mijn diploma van Delft, maar alleen ik heb gestudeerd bij die man-
nen. 
En nu mijnheer, mijne biografie is voltooid, één velletje postpapier was voldoende, 
reuseer ik met mijn sollicitatie, dan eischt later die biografie wellicht nog de ruimte 
van een boekdeel, ik hoop het. 
Onder alle hoogachting en vriendelijke groete verblijf ik, Uwe Dw Dienaar, C.H. Pe-
ters, arch. 

Protectie 
Cuypers staat, zo blijkt uit een brief aan De Stuers, volledig achter Peters. Hij schrijft op 7 februari 

1876 aan De Stuers dat hij 'met drang' Peters aanbeveelt voor de post in kwestie. Hij had ook aan 

Margry gedacht, maar die zou de functie niet aannemen omdat hij een gevestigde zaak in Rotterdam 

heeft, met atelier etc., en hier huizen bouwt die hij met grote winst verkoopt. Cuypers bedoelt hier 

E.J. Margry, eveneens een leerling van hem. 19 

Peters kan worden gezien als een jeugdige en energieke persoon die het duo Cuypers en De Stuers 

uitstekend aanvult. Hij is door hen opgetild en op een verheven positie geplaatst, tot op zekere 

hoogte als hun werktuig — is een te negatief woord — maar toch zeker als hun steunpilaar in een en-

tourage die veelal afwijzend ten opzichte van de opvattingen van De Stuers/Cuypers staat. 

Dankzij het lobbywerk van onder andere Cuypers en De Stuers, en ook C. Fock, voorzitter van de 

Commissie van Rijksadviseurs, heeft de sollicitatie van Peters succes. Fock schrijft in zijn aanbeve-

lingsbriefje aan een 'amice', kennelijk een hooggeplaatse ambtenaar bij Financiën, dat Peters pro-

tegé en discipel van Cuypers is, protestant ('hetgeen ik erbij voeg omdat het Financiën geldt'), man 

van energie en smaak. Hij heeft hem al bij de minister aanbevolen, maar vreest dat een bedreiging 

wordt gevormd dooreen tweede editie Metzelaar, zoon van de oude'. Het feit dat Peters als dat no-

dig is op de steun van Cuypers zal kunnen blijven rekenen, wordt door hem als een voordeel be-

schouwd. 20 

Peters slaagt in zijn opzet en gaat aan de slag bij Financiën. Eindelijk kan hij verandering brengen in 

zijn matige financiële situatie. Het eerste postkantoor dat hij in 1876 ontwerpt is dat van Enkhuizen, 

korte tijd later gevolgd door de postkantoren te Wormerveer en Hoorn (alle in juni aanbesteed, dat 

in Hoorn is in augustus opnieuw aanbesteed, dat van Wormerveer in november) en Bergen op Zoom 

` NA, Werkarchief De Stuers, 62. 

2° NA, Werkarchief De Stuers, 116. 
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(juli, verbouwing). In elk geval de postkantoren van Enkhuizen en Hoorn bestaan nog steeds. (Via 

Delpher, berichten in de Staatscourant, aanbestedingen 1876) 

Al een half jaar nadat Peters zich als bouwmeester bij het Departement van Financiën was gaan be-

zighouden met de bouw van post- en telegraafkantoren, wordt hij uitgeleend aan het Departement 

van Binnenlandse Zaken. Hij moet de bouw van het Departement van Justitie begeleiden. Peters 

heeft veel van zijn kwaliteiten moeten aanspreken om beide taken te combineren. 

Reputatie 

In de literatuur wordt Peters vaak weggezet als loopjongen, als epigoon van Cuypers, die via hem zijn 

architectuurvisie oplegt aan de door Peters ontworpen gebouwen. Dat beeld klopt niet erg. Beide 

partijen maken een ontwikkeling door, waarbij Peters een heel andere route volgt dan Cuypers. 

Daarbij komt dat Peters bepaald niet de enige is die onder de invloed van Cuypers staat, cq. diens 

ideeën verspreidt. Cuypers, die sinds 1876 tot aan zijn dood als Rijksadviseur ( officieel 'Architect der 

Rijksmuseumgebouwen') werkzaam is, verdeelt zijn bemoeienissen over een aantal architecten dat 

voor het Rijk opdrachten uitvoert. Hij heeft samen met De Stuers decennia lang een toonaange-

vende rol in de Nederlandse bouwkunst gespeeld. Een rol die veel weerstand opgeroepen heeft, met 

name ten tijde van de totstandkoming van het Rijksmuseum in Amsterdam. 21 

Peters heeft in verband met zijn werk aan het Justitiegebouw te maken gehad met de slechte pers 

die de bouw van het door Cuypers ontworpen Rijksmuseum kreeg. Met de bouw van het museum is 

ongeveer tegelijkertijd met die van het departement begonnen. De manier waarop de beide gebou-

wen tot stand komen vertoont overeenkomsten op allerlei gebied. De projecten worden gekenmerkt 

door een grillig verloop van de planvorming en zijn allebei omstreden binnen én buiten het architec-

tenwereldje. Breed uitgemeten worden uiteraard de in beide gevallen snel oplopende bouwkosten. 

Het kan moeilijk anders of Peters heeft hier last van gekregen, méér dan wanneer hij een paar jaren 

eerder aan het nieuwe Justitiegebouw had kunnen werken. Ook op hem moet het beeld hebben af-

gestraald van een bouwmeester die de begroting fors overschrijdt. De minister van Binnenlandse Za-

ken - lees: zijn referendaris Victor de Stuers - heeft er een lastige taak aan om de situatie in het par-

lement in een gunstig daglicht te stellen. Destijds zijn de Kamerleden vooral begaan met de onder-

werpen 'begrotingen' en 'bezuinigingen' en niet zozeer met inhoudelijke zaken. zz 

Als ambtenaar heeft Peters het niet gemakkelijk, zo blijkt uit de correspondentie met De Stuers. Hij 

voelt zich miskend, ten prooi aan beknibbelende overheidsdienaren en ministers. Een heet hangijzer 

is de achtergebleven salariëring in de periode dat Peters naast zijn post- en telegraafkantoren ook de 

bouw van het Departement van Justitie onder zijn hoede had genomen. Hoewel hij dat werk destijds 

'zonder de minst of geringst geldelijke bedoeling ... met volle ambitie en werklust' had aanvaard, 

steekt het hem dat hier geen voldoende materiële erkenning tegenover staat. Peters neemt de sala-

riskwestie hoog op en De Stuers doet jaar in jaar uit zijn uiterste best om met terugwerkende kracht 

een vergoeding voor Peters los te krijgen, maar tevergeefs. 

Volgens Peters is hij ook nog eens consequent overgeslagen voor de periodieke loonsverhogingen 

die binnen de ambtenarij gebruikelijk zijn. Hij schrijft De Stuers in 1896 dat hij in de bijna 21 jaar die 

hij in dienst is slechts één keer salarisverhoging heeft gekregen: van f 3000,- naar f 3500,- per jaar. Al 

21 Tillema 1975, 28. 

22 NA, Werkarchief De Stuers, 1251, 1254. 
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zijn opzichters hebben in die tijd meer dan dat ontvangen. Tegenwerking van de referendaris bij Jus-

titie zou de reden zijn. Hij moest worden gestraft omdat hij aan de verkeerde kant had gestaan bij de 

restauratie van de Grafelijke Zalen. In een volgende brief meldt Peters dat hij alleen vanwege zijn ge-

zin ambtenaar blijft. Als hij een zelfstandig man was geweest, zou hij allang de dienst hebben verla-

ten, om zich geheel aan de studie te wijden. Was Peters een irreële dromer in dat opzicht? 

Naar eigen zeggen is Peters vol ambitie voor zijn werk, maar oogst hij alleen gezanik en kan hij het 

nooit goed doen. Een volgens het publiek goed uitgevallen bouwwerk levert kritiek op van Peters' 

minister of directeur-generaal : het moet juist lelijk zijn en doelmatig ingevuld. Ze zouden volgens 

hem dankbaar moeten zijn dat hij de cent die hem gegund wordt zó weet te polijsten dat het een 

gouden tientje lijkt. Hij besluit met de weinig opbeurende opmerking: ' Eigenlijk is ' t aller doelmatigst 

gestorven te zijn, dan is men van al ' t gedoe af'. 23 En dat uit de pen van een voormalige potentiële 

theologiestudent! 

In zijn verhouding met De Stuers heeft Peters een ontwikkeling doorgemaakt. Hij blijft tegen de ge-

slaagde (oud-) referendaris opkijken, wat onder meer blijkt uit de aanhef van zijn brieven aan De Stu-

ers. Peters schrijft de jonkheer tot aan diens dood aan met 'Hoog/Wel Edel Geboren Heer!', of vari-

anten daarop, terwijl Cuypers De Stuers steevast als 'Waarde Heer' betitelt. Toch aarzelt Peters na 

een aantal jaren niet kritiek op De Stuers uit te oefenen. Deze stelt volgens Peters zijn eigen argu-

menten altijd veel hoger dan die van anderen en neemt het mensen tenslotte kwalijk die zijn advies 

niet volgen ( Peters, in een brief uit 1900). De Stuers kon dit blijkbaar wel hebben, want tot de dood 

van De Stuers hebben de mannen een in veel opzichten vriendschappelijke correspondentie onder-

houden, waarin zij elkaar sympathie betuigen toen de zoon van Peters overleed, of toen de vrouw 

van De Stuers ernstig ziek was. Peters informeert bij De Stuers regelmatig naar diens vijand "t 

pootje' dat zijn leven vergalt (d.w.z. de jichtvoet van De Stuers), De Stuers ontvangt van Peters wel 

eens berichten over duizeligheidsaanvallen, waarna het enige tijd duurt voor hij zijn hoofd 'terug 

heeft' ( misschien problemen met het evenwichtsorgaan). 

Peters komt uit zijn brieven aan De Stuers naar voren als een man met meerdere kanten: een harde 

werker en capabele architect, maar ook iemand die zichzelf kennelijk niet al te hoog aanslaat. Het 

lijkt alsof hij omwille van een stabiel inkomen tot zijn pensioen als rijksbouwmeester actief blijft, ter-

wijl zijn werkelijke interesse vooral bij de studie van de bouwkunst ligt. Maar dit beeld is te eenzijdig. 

Ondanks zijn veeleisende functie heeft Peters wel degelijk kans gezien zich op zijn interesses te wer-

pen: het vergaren en verspreiden van kennis op het gebied van de historische bouwkunde. Veel van 

die kennis heeft hij opgenomen in de talrijke schriftjes met lezingen over dit onderwerp, aanwezig in 

zijn archief in HNI te Rotterdam. Hij heeft bovendien jarenlang fanatiek oude prenten, kaarten en 

foto's verzameld, die hij in een soort privé museum naast zijn huis bewaarde. De Stuers is ook verza-

melaar en wordt wel eens door Peters getipt wanneer deze iets interessants op een veiling tegenge-

komen is.` 

` NA, Werkarchief De Stuers, 241, brief aan De Stuers, 18 oktober 1896.. 

24 NA, Werkarchief De Stuers, 241. 
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2. Het Departement 

Het Departement van Justitie roept kwalificaties op als: wie hier binnengaat, betreedt een middel-

eeuws klooster of kerk. Dat is niet verwonderlijk voor een architectuur die gebruik maakt van de 

bouwprincipes van de late middeleeuwen en vroege Renaissance. Principes die destijds overigens 

net zo goed in wereldlijke gebouwen werden toegepast, op vergelijkbare wijze als vier eeuwen later 

in en aan het Departement van Justitie. Vandaar dat het gebouw ook wel werd gezien als een paleis, 

of zelfs, zoals een journalist schrijft: 'een middeneeuwsch tooverpaleis'. Hij bedoelt dat overigens 

niet positief.` De herhaaldelijk gesignaleerde onjuiste betiteling van het departement als ' Paleis van 

Justitie' is misschien aan de paleisachtige allure te danken. 

Het teruggrijpen op architectonische tradities maakt van het departementsgebouw nog geen archa-

isch gebouw. Men heeft bovendien op ruime schaal eigentijdse vindingen toegepast. Alleen al het 

vele plaat- en smeedijzer dat in het gebouw is verwerkt, asfalt zelfs, beton, de aanleg van een voor 

die tijd modern ventilatie- en verwarmingssysteem, het plaatsen van closets in plaats van de aloude 

privaten, dat alles maakt duidelijk dat het departement bij het derde kwart van de lgde eeuw hoort. 

Het ontwerp van Metzelaar 

In 1874 is het tot de regering doorgedrongen dat het gebouw van het Departement van Justitie niet 

meer aan de eisen beantwoordt. Vervolgens is aan J.F. Metzelaar, ingenieur-architect voor de gevan-

genissen en rechtsgebouwen bij Justitie, gevraagd een ontwerp te maken voor een geheel nieuw on-

derkomen. 

In mei 1875 beoordeelt L.H.J.J. Mazel, hoofdingenieur belast met de Landsgebouwen bij Waterstaat, 

een afdeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de twee ontwerptekeningen van Metzelaar 

voor een gebouw dat de huisvesting van het Departement van Justitie combineert met die van het 

Kabinet des Konings. Daarvoor zou het pand dat Justitie op dat moment huisvestte moeten worden 

gesloopt, tegelijkertijd met dat van Oud-Koloniën (ook wel het Hotel van Brunswijk en het Huygens-

huis genoemd). Het nieuwe gebouw dat Metzelaar had ontworpen had als nadeel onder andere dat 

het het licht zou wegnemen van het naastgelegen pand van de Hoge Raad. Mazel noteert als een bij-

komend manco dat het souterrain, bestemd voor onder meer het archief, gedeeltelijk onder de be-

gane grond zou komen. Dat zou leiden tot vochtproblemen, zoals men in de onlangs (door Mazel) 

gebouwde ruimten van het Ministerie van Financiën maar al te goed merkte.` 

De ontwerpen van Mazel/Singels en Vogel 

Mazel stuurt vervolgens de tekeningen van Metzelaar terug en gaat samen met zijn rechterhand J. 

Singels, ingenieur-architect van de Landsgebouwen, aan de slag met een gebouw dat ditmaal zowel 

het Departement van Justitie zou moeten huisvesten als het kantongerecht van 's-Gravenhage.Z' Het 

ontwerp van de gevels van het nieuwe gebouw is door de minister van Binnenlandse Zaken opgedra-

gen aan een zelfstandige architect van naam, Hugo Pieter Vogel. Hij moet met een bouwkunstig ver-

antwoord ontwerp het departementsgebouw op een hoger peil brengen. 

zs Via Delpher: Arnhemsche Courant, 15 november 1880. 

ze NA, Werkarchief De Stuers, 1251. 

Z' NA, Werkarchief De Stuers 1251, kopie correspondentie. 
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Over beide ingenieurs van Landsgebouwen doet De Stuers naderhand ( in 1878?) een boekje open in 

een vertrouwelijk stuk aan de minister, dat in het Werkarchief van De Stuers bewaard wordt. Hoe-

wel het hem tegenstaat een beoordeling van het personeel op te schrijven, doet hij het toch. Vol-

gens De Stuers heeft Mazel in officiële stukken meermalen erkend dat hij in de architectuur niet vol-

doende bedreven was. Singels heeft eveneens zoiets aan De Stuers toegegeven, maar alleen monde-

ling. Beiden zijn volgens De Stuers ook constructief niet ervaren. Hij voegt eraan toe: omdat ze gelo-

ven dat schone bouwkunst en constructie twee onafhankelijke zaken zijn, zien ze dat zelf niet in. 

Mazel heeft, zo vermoedt De Stuers, zijn opleiding genoten aan de Militaire Akademie te Breda, 

waar de architectuur nagenoeg niet werd gedoceerd. Hij is weliswaar de opvolger van landsbouw-

meester Rose geworden ( Rose was als zodanig tot 1868 in dienst), maar behandelt Landsgebouwen 

alleen als bijzaak, omdat zijn aandacht uitgaat naar Waterstaat. Bedoeld wordt in dit geval: met de 

nadruk op 'water'. 28 

Singels heeft het diploma van ingenieur te Delft, maar dat zegt volgens De Stuers weinig. Zelfs dege-

nen die daar het diploma van architect kregen, zijn in de architectuur stuitend slecht of niet opge-

leid. Singels had gewerkt als opzichter bij een spoorwegbouw in Rusland, om korte tijd later hoofd-

opzichter (vaste opzichter dus) bij de Landsgebouwen te worden. Hij kreeg vervolgens de 'wijdse ti-

tel van ingenieur-architect'. De Stuers geeft niet hoog op van zijn kennis en ijver en beweert dat hij 

zelfs kan bewijzen hoe onbekwaam Singels is. Hij noemt hem een paar keer een 'non-valeur'. In feite 

leunt Singels op de in de praktijk gevormde opzichter Weinberg, die wél een bekwame ambtenaar 
Is. 29 

Het oordeel dat De Stuers en tevens Cuypers over architect Vogel en zijn ontwerp van de gevels van 

het Justitiegebouw vellen, is evenmin gunstig. Vogel heeft ze ontworpen in de destijds gangbare ec-

lectische stijl, die een zekere grandeur moet tonen. Hij leverde, in de woorden van Singels, een ont-

werp van een ' Fransch gebouw', maar dat wilde niet zeggen dat het gebouw in de stijl van de Franse 

vorsten zou worden opgetrokken. Deze zin echoot een punt van kritiek van de in maart 1874 inge-

stelde Commissie van Rijksadviseurs, die de regering adviseert over onder meer het behoud van mo-

numenten en de bouwplannen van belangrijke openbare gebouwen. 

Vogel heeft zijn ontwerp niet afgestemd op de stijl van de gebouwen in de omgeving. Ook zou hij, 

althans volgens zijn critici, onvoldoende rekening houden met het departement dat achter zijn fa•a-

des wordt opgetrokken. Dat zijn twee punten waar de twee commissieleden De Stuers en Cuypers 

sterk aan hechten. De gevels van Vogel drukten niet uit wat voor gebouw erachter schuilging, be-

toogt Peters in 1883. Integendeel, ze deden aan de gevelpartij van een groot woonhuis denken in 

plaats van een ministerie, en gaven geen blijk van de traditie van de 'hollandsche architectuur'. Het 

Justitiegebouw dat uiteindelijk gerealiseerd is zou later — dit terzijde - aanleiding geven tot soortge-

lijke associaties, maar dan met geveltjes van woonhuizen. 

In de tweede helft van 1875 werken Mazel en Singels de bouwplannen met betrekking tot het 

nieuwe departement uit. Zij hebben in dat kader in september en oktober overleg met de gemeente 

28 Zie http://www.onderscheidinizen.ni, over de onderscheidingen die de ingenieur na watersnoden 

ontving. 

29 NA, Werkarchief De Stuers, 1216 en 1251, zie ook P. Rosenberg en C. van der Peet, 'Overzicht', in 

De Rijksbouwmeesters 1995, 115, 116. 
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's-Gravenhage over de rooilijnen. De gemeente heeft namelijk het plan om de Lange Poten ter 

hoogte van Oud-Koloniën ( het Huygenshuis) te verbreden van iets meer dan 8 meter naar 12 meter. 

Dit betekent dat de oorspronkelijke plannen voor het nieuwe departement ingrijpend moeten wor-

den aangepast. Men zoekt de oplossing in het vervangen van het souterrain door een volwaardige 

verdieping gelijkvloers, met nog twee verdiepingen daarboven. Dat zou geen soelaas bieden voor 

het kantongerecht, dat elders moet worden ondergebracht. Wanneer de opbouw van het departe-

ment in twee delen zou gebeuren, zou het gebouw waarin het departement is gevestigd ( Hotel van 

Brunswijk) niet ontruimd hoeven te worden. Het plan om de bovenbouw van het Justitiegebouw 

over twee fasen te verdelen, is daadwerkelijk nagevolgd.` 

De Stuers schrijft in een artikel over de verbouwing van het Binnenhof, dat in december 1875 is ge-

publiceerd in de Nieuwe Rotterdamsche Courant het volgende: het is de bedoeling voor het Departe-

ment van Justitie een nieuw gebouw in te richten op de plaats waar thans het huis van Huygens 

staat, en dus als tegenhanger van het Departement van Koloniën, maar in een andere stijl. Voor de 

inwendige verdeling is door de hoofdingenieur belast met het beheer der landsgebouwen in overleg 

met de minister van Justitie een plan ontworpen. Over niet al te lange tijd zal over de stijl beslist 

worden in overleg met een bekwaam bouwkundige en na raadpleging van de Rijksadviseurs voor de 

monumenten van geschiedenis en kunst.` 

Hier wordt één van de punten aangeroerd die binnen en buiten de adviserende commissie van Rijks-

adviseurs een ware steen des aanstoots zou worden. De op 1 juli 1875 als referendaris bij het Minis-

terie van Binnenlandse Zaken aangetreden De Stuers beschouwt de bouw van het Justitiegebouw als 

het begin van de noodzakelijke algehele verbouwing van het vervallen Binnenhof. De uitvoering van 

het gebouw moet aansluiten op de stijl van het Binnenhofcomplex. Dat is een standpunt dat onder 

andere door de beide ingenieurs van Landsgebouwen en door architect Vogel niet wordt gedeeld. 

Beoordeling door'element. architecten!' onder de Rijksadviseurs 

De Stuers had in oktober 1875 negatief over de plannen geoordeeld, zo staat in een schrijven aan de 

minister van Binnenlandse Zaken. Het programma van eisen deugt al niet. Volgens hem zegt men 

simpelweg: 'ik heb f 160.000,- ( het bedrag dat op de begroting van 1876 voor de bouw is gereser-

veerd), bouw een ministerie, misschien een kantongerecht, overleg met dhr. Vogel voor de voorge-

vel en met de gemeente voor de rooilijn. Over het Binnenhof geen woord. Alles staat op losse 

schroeven. De rooilijn, die nog niet eens door de gemeenteraad is goedgekeurd, is niet getoetst aan 

de belangen van 's Landsgebouwen .... En dat terwijl het niet gering is: men moet daardoor afzien 

van een hele verdieping (wordt beweerd zonder de minste grond m.i. en het plan voor de bouw van 

een kantongerecht wordt losgelaten'. 

Volgens De Stuers is dit al het derde plan dat hij onder ogen krijgt en zal hij het niet goedkeuren, ze-

ker niet omdat niet eens bekend is hoeveel ruimte het Ministerie van Justitie nodig heeft. De chef 

van Mazel, de kennelijk nogal eens sarcastisch uit de hoek komende referendaris J.F. Boogaard, doet 

deze opmerkingen in een bericht aan de minister van Binnenlandse Zaken af als onzin. Eerst maar 

30 NA, 2.04.13, Archief Ministerie van Binnenlandse Zaken, K&W, 688; Werkarchief De Stuers, 1251 

en Peters ( 1883), 39 

31 Via Delpher, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 9 december 1875. 
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afwachten tot Vogel gereed is, dan kan dat plan door de 'element. architecten!' onder de Rijksadvi-

seurs worden beoordeeld, is zijn gedachte. Hij zet de toon met de opmerking dat hij als militair inge-

nieur is opgeleid en 14 jaar aan het hoofd van de afdeling Waterstaat en Landsgebouwen heeft ge-

staan, hij hoeft van de referendaris afdeling VI (= De Stuers) niet te leren wat een ingenieur nodig 

heeft om een plan op te maken! Overbodig te zeggen dat het met de verstandhouding tussen de he-
ren niet meer goed zou komen. 3z 

Hoewel het Ministerie van Binnenlandse Zaken zich grotendeels achter de plannen van Mazel en Sin-

gels opstelt, is het volgens een stuk van 26 oktober 1875 aan de gebruiker van het gebouw, het De-

partement van Justitie, om daaraan zijn goedkeuring te hechten. Pas daarna zou aan Vogel worden 

gevraagd zijn ontwerp voor de gevels te maken. 

De Commissie van Rijksadviseurs en de 'officiële overheidsstijl' 

In maart 1876 worden de plannen voorgelegd aan de Commissie van Rijksadviseurs, waarin zowel De 

Stuers als Cuypers zitting heeft. De Stuers was aanvankelijk secretaris van de commissie, maar na zijn 

benoeming tot referendaris per 1 juli 1875 gaat hij daarin verder als ambtelijk vertegenwoordiger 

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De commissie leidt een nogal turbulent bestaan, totdat 

ze eind 1878 zou worden ontbonden. Het functioneren van de commissie, en dan met name van en-

kele leden van de commissie, is van grote invloed geweest op de route die men met het gebouw van 

Justitie zou volgen. 

De Stuers en Cuypers zijn samen met de meer op de achtergrond blijvende I. Gosschalk de architec-

tonisch meest onderlegde leden van de commissie. Zij nemen duidelijke standpunten in over de aan 

hen voorgelegde bouwplannen. In het geval van het Justitiegebouw willen Cuypers en De Stuers per-

tinent géén pand laten verrijzen zoals wat zij beschouwen als het gedrocht van de Hoge Raad en het 

lelijke, ondoelmatige onderkomen van het Ministerie van Koloniën, beide van de hand van architect 

Rose. Hier wordt door hen doelbewust gepolariseerd en uitvergroot, een beproefde strategie van 

nieuwkomers met een missie, maar ook een doeltreffende manier om vijanden te maken. Lees bijv. 

de hier en daar vermakelijke beschrijvingen van deze overheidsgebouwen van De Stuers in ' Een 

bouwkunstig spook'.` 

Cuypers en De Stuers wensen een gebouw dat past bij de omgeving. Hun referentiepunten zijn: het 

Binnenhof, het Mauritshuis, het poortje van het Binnenhof en het Haagse stadhuis.34 De overige le-

den van de Commissie van Rijksadviseurs sluiten zich hier zeker niet unaniem bij aan. Sommigen, on-

der wie Gosschalk, vinden dat een architect zonder rekening te houden met de omgeving kan bou-
wen.35 

De Stuers en Cuypers ventileren binnen de commissie hun ideeën over de bouwkunst die zij graag bij 

overheidsgebouwen toegepast zien. Dat is wat genoemd wordt de 'Oud-Hollandsche stijl', door hen 

beschouwd als de stijl van de Nederlandse renaissance, die in onze contreien in de 16 de eeuw en aan 

het begin van de 17 de eeuw ingang vond. Die stijl is volgens hen uitermate geschikt voor het relatief 

3z NA, Werkarchief De Stuers, 1251. 

33 De Gids, 41 ( 1877), 521-549. 

34 Men kan overigens met recht betwisten of Peters departementsgebouw architectonisch wel past 

in de op dat moment aanwezige omgeving. 

35 NA, 2.04.40.06, Archief van de Rijksadviseurs, 2. 
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grote aantal overheidsgebouwen dat vanaf het derde kwart van de 19de eeuw zou verrijzen. Daar-

mee moet een einde komen aan de stroom van kwalitatief en stilistisch matige onderkomens van 

overheidsinstellingen die door bouwmeesters met weinig kennis van zaken worden neergezet. De 

mengeling van stijlen waarin in de 19de eeuw ook openbare gebouwen worden opgetrokken, heeft 

evenmin hun instemming. Lichtend voorbeeld van de door hen gewenste bouwstijl is voor beide he-

ren, zoals De Stuers achteraf vertelde, het Huis van Maarten van Rossum in Zaltbommel. Zij zien dit 

pand als een geslaagd specimen van renaissance bouwkunst in de Lage Landen.` 

Uit de correspondentie tussen de heren, en tevens uit de briefwisseling met de schrijver, estheticus 

en zwager van Cuypers, J.A. Alberdingk Thijm, blijkt een sterke onderlinge verbondenheid, de over-

tuiging een dwingende boodschap te hebben in een buitenwereld die van het juiste pad was afge-

dwaald. Vandaar de euforie toen bekend werd dat De Stuers in 1875 tot referendaris van het Minis-

terie van Binnenlandse Zaken was benoemd. Hij zou in die hoedanigheid de officiële overheidsstijl 

kunnen promoten, wordt gehoopt. 

Giftige polemiek 

De denkbeelden van Cuypers en De Stuers en het gevolg dat daaraan wordt gegeven, hebben in en 

buiten de wereld van architecten en bouwkundigen hevige weerstand opgewekt. Dat blijkt wel uit 

de polemiek die in die dagen in de pers en vaktijdschriften wordt gevoerd, vaak door anonymi of fi-

guren die hun stukken alleen met een pseudoniem of een initiaal ondertekenden. Men heeft er ken-

nelijk niet voldoende vertrouwen in om met open vizier aan de dag te treden. De toon van die stuk-

ken is veelal villein, persoonlijke aanvallen worden niet geschuwd. De goed verwoorde bezieling die 

er veelal uit spreekt, maakt ze echter levendig en zeer lezenswaardig. 

De botsende inzichten kunnen niet alleen worden verklaard door de geharnaste standpunten op het 

gebied van architectuur. Ze hangen ook samen met het feit dat Cuypers, en in mindere mate De Stu-

ers, bij uitstek geassocieerd worden met een door het katholicisme geinspireerde bouwstijl en met 

de 19de-eeuwse emancipatie van het katholieke volksdeel. Beiden komen bovendien uit Limburg, de 

provincie waarin alle facetten van het leven doordrenkt heten te zijn met papisme. De vele neogoti-

sche kerken die Cuypers in binnen- en buitenland heeft laten bouwen zijn aan deze associaties uiter-

aard niet vreemd. De nuance dat wat overheidsgebouwen betreft teruggegrepen wordt op een meer 

recente periode dan de tijd van de gotiek, ontgaat velen. 37 

Cuypers en De Stuers beseffen terdege dat hun optreden op flinke oppositie stuit. Sommigen vinden 

op grond van de reputatie van met name Cuypers, dat zij zich niet met openbare gebouwen, dan wel 

overheidsgebouwen, zouden mogen bezighouden. Dat is hun bekend, en daarom gaan beiden voor-

zichtig, ja zelfs slinks, te werk, zoals uit het onderstaande zal blijken. Ze kijken niet uit naar venijnige 

krantenberichten waarin ze onderuit gehaald worden, of suggestieve kamervragen, al is De Stuers zo 

te zien strijdlustiger dan Cuypers. In dat kader moet het streven van Cuypers gezien worden om be-

gin 1876 de nijvere Peters voor de post van bouwmeester van het Ministerie van Financiën naar Den 

Haag te halen. Deze kandidaat heeft het voordeel dat hij een onverdachte protestant is, een man die 

ooit het vaste voornemen had dominee te worden. Zo'n ambtenaar zou potentiële tegenstanders de 

` P Alberts SJ, Cuypers en de Stuers, in: 'Gildeboek', 1921 nr 9, 102-112, aldaar 109, onder verwij-

zing naar een artikel dat De Stuers had geschreven in ' Eigen Haard', 1903, 524 en volgende. 

37 Rosenberg en Van der Peet, Overzicht, in ' Rijksbouwmeesters' ( 1995), 173. 
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wind uit de zeilen kunnen nemen. In de praktijk blijkt dit niet helemaal op te gaan. Zijn religieuze ge-

aardheid zou niet beletten dat Peters, tenslotte een discipel van Cuypers, als trouwe bondgenoot 

van Cuypers en De Stuers wordt beschouwd. Hetzelfde gebeurt twee jaar later, toen de protestant 

Van Lokhorst zou worden aangetrokken als rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen. 38 
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101. Het Huygenshuis ('Oud-Koloniën') en erachter het Hótel van Brunswijk ('Oud-Justitie') voor de 

sloop in 1876 respectievelijk 1881. De foto is kort voor de afbraak van het Huygenshuis gemaakt 

(1876). RCE Beeldbank, OF-06727. 

Afbraak van twee 17de-eeuwse monumenten 

Voor de bouw van het nieuwe Departement van Justitie zijn twee belangrijke Haagse gebouwen op-

geofferd: de stadsresidentie die in de 17 de eeuw was gebouwd voor Constantijn Huygens, en het 

grote, eveneens monumentale, maar iets oudere pand dat het Huis of Hotel van Brunswijk werd ge-

noemd. Het Huygenshuis was het vroegere onderkomen van het Ministerie van Koloniën, en werd in 

de wandeling als 'Oud-Koloniën' aangeduid. In het Hotel van Brunswijk waren de ' bureaux' van het 

Departement van Justitie ingericht. Dat gebouw stond bekend als 'Oud-Justitie'. 

` NA, Werkarchief De Stuers, 63. 
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Beide panden zijn in historisch opzicht van groot belang en zouden alleen al daarom hoog gewaar-

deerd moeten worden door een man als De Stuers. Toch hebben hij en de leden van de Commissie 

van Rijksadviseurs, die toch onder andere de bescherming van monumenten tot taak had, ze zonder 

veel protest laten afbreken, zo lijkt het. Dat is in het geval van De Stuers niet helemaal waar. Volgens 

een artikel in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 9 december 1875 zijn diverse parlementsleden 

niet overtuigd van de noodzaak het Huygenshuis af te breken ten behoeve van de nieuwbouw van 

Justitie. De minister van Binnenlandse Zaken moet toegeven dat het pand solide is en nog lang mee 

kan, maar suggereert dat het Hotel van Brunswijk, waar Justitie op dat moment is gehuisvest, in niet 

al te beste staat verkeert. Daarop sneert een kamerlid dat sommige gebouwen van het Binnenhof, 

die gewoon in gebruik blijven, er veel slechter aan toe zijn. De schrijver van het krantenartikel is ver-

moedelijk Victor de Stuers, althans hij heeft een knipsel van dit stuk bewaard, voorzien van zijn initi-

alen. Hij constateert dat het al vaststaat dat het Huygenshuis samen met het Hotel van Brunswijk zal 

verdwijnen. De vrijgekomen ruimte is nodig voor een grootschalig regeringsgebouw en de verbre-

ding van de Lange Poten. Dat laatste is een wens van de stad Den Haag. 

Hij stelt ook dat de regering er goed aan zou doen de overheidsgebouwen als één geheel te behan-

delen. In dat kader zou er eerst een algeheel ontwerp moeten worden opgesteld van de diverse on-

derdelen van het Binnenhof die bij de Landsgebouwen in gebruik zijn en verbouwd dienen te wor-

den. Zonder zo'n ontwerp is het niet aan te raden al op voorhand bedragen voor individuele gebou-

wen beschikbaar te stellen en tot sloop van panden over te gaan. Slechts in dit soort bedekte termen 

laat de auteur van het stuk, mogelijk De Stuers, weten dat hij de sloop van met name het Huygens-

huis te voorbarig vindt. 39 
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39 NA, Werkarchief De Stuers, 1250. 
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Bij de afbraak van het Huygenshuis in 1876 zijn enkele interieurelementen in veiligheid gebracht. Die 

zijn niet herplaatst in het nieuwe Departement van Justitie, op een aantal tegels na die in de keuken 

van de conciërge zijn terechtgekomen. De rest zou door Peters zijn verwerkt in zijn huis in de Surina-

mestraat in Den Haag. 40 Eén 18de-eeuws interieur is naar het Rijksmuseum overgebracht, waar het 

zich nog steeds bevindt — zij het in het depot. 

Verder is volgens De Stuers een schoorsteenmantel uit het Huygenshuis in de kamer van de secreta-

ris van Buitenlandse Zaken geplaatst .4' Eerder al, in april 1874, is sprake van vier 'behangseltapijten' 

die bij werkzaamheden achter kasten en 'plakalmanakken' (d.w.z. almanakken in de vorm van grote 

vellen papier die tegen de wand geplakt worden) in het Huygenshuis tevoorschijn kwamen en door 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken zouden worden opgeslagen, in afwachting van een goede be-
stemming .42 

De Stuers heeft in maart 1876 een knoop moeten doorhakken wat betreft het Huygenshuis: volgens 

een briefje van minister Heemskerk wachtte Landsgebouwen toen met smart op zijn beoordeling 

van het sloopbestek. De Commissie van Rijksadviseurs bespreekt op de vergadering van 12 april 

1876 de onafwendbare sloop. Men had de minister op 28 maart nog een missive gestuurd met het 

verzoek onderdelen als schoorsteenmantels, deuren en betimmeringen zoveel mogelijk voor het Rijk 

te behouden. Een paar vergaderingen later blijkt de Commissie een 'photographie' van het Huygens-

huis van het Ministerie van Binnenlandse Zaken te hebben ontvangen, een minimale pleister op de 

wonde zie p. 65).43 De afbraak van het opvallende pand heeft De Stuers misschien extra gemotiveerd 

om een waardige opvolger van het Huygenshuis neer te laten zetten. 

Behalve het Huygenshuis zelf is in 1876 ook een bijgebouw van Oud-Justitie afgebroken, volgens De 

Stuers.44 Het Hotel van Brunswijk is gesloopt in 1881, om ruimte te bieden aan de tweede fase van 

de bouw van het Justitiegebouw. Volgens Peters zijn in het Justitiegebouw eikenhouten plafonds van 

het Hotel van Brunswijk opgenomen. Deze waren zo ernstig beschadigd dat ze moesten worden her-

steld. Ook vier geschilderde houten plafondvelden, 'afkomstig uit de boven- of de zoogenaamde 

roode gaanderij van het Stadhouderlijk Kwartier', zijn na herstel in verschillende kamers van het Jus-

titiegebouw aangebracht.4s 

40 RGD, interimrapport, 16, noot 33; bevat geen bronvermelding. 

41 NA, Werkarchief De Stuers, 1216. 

4z NA, Werkarchief De Stuers, 1250. 
43 NA, Rijksadviseurs, 2 

44 NA, Werkarchief De Stuers, 1251. 

45 Peters ( 1891), 128, 129. 
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103. 104. In het Departement van Justitie (kamer10.1.b Wob) hergebruikte houten plafonds uit de eer-

ste helft van de 17e-eeuw (1640?), oorspronkelijk vermoedelijk afkomstig uit het Stadhouderlijk Kwar-

tier, (thans) onderdeel van het Eerste Kamercomplex. 

3. De kwestie van de bouwmeester 

In 1880 verschijnt in de Arnhemsche Courant een artikel over de verspilling bij het Rijk die optreedt 

wanneer kunst een zaak van de regering wordt. De aanleiding is de bouw van het Rijksmuseum en 

het gebouw van het Departement van Justitie. De auteur van het stuk vermeldt dat het departement 

nominaal geen architect had, maar feitelijk uit de koker kwam van 'de man van het miljoenenmu-

seum te Amsterdam'. Er verrijst, zo staat er, een ' middeneeuwsch tooverpaleis' in plaats van een 

eenvoudig departementsgebouw met kantoorruimten bestemd voor een tak van dienst. En: omwille 

van de schone bouwkunst is het land meer dan een half miljoen te veel kwijt voor slechts twee ge-

bouwen.` 

Beide spraakmakende gebouwen worden hier in één moeite door genoemd. Beide gebouwen heb-

ben onderling grote overeenkomsten, evenals het in 1889 voltooide Centraal Station van Amster-

dam. Het museum en het station staan op naam van Cuypers. Is het dan een wonder dat sommigen 

ook het Justitiegebouw aan hem toeschrijven? 

Het lijkt erop dat de verantwoordelijke personen hun best hebben gedaan deze kwestie in nevelen 

te hullen. Dit had veel te maken met de verbeten discussie die over De Stuers, Cuypers en de door 

hen gepropageerde overheidsstijl werd gevoerd. 

" Via Delpher: Arnhemsche Courant, 15 november 1880. 
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Onenigheid in de Commissie 

Op hun vergadering van 12 april 1876 bespreekt de al eerder genoemde Commissie van Rijksadvi-

seurs de plattegronden van het nieuwe departement die Mazel en Singels hadden opgestuurd, sa-

men met de geveltekeningen van architect Vogel die op een voorgaande vergadering ter tafel zijn 

geweest. De meningen hierover zijn bepaald niet positief. De voorzitter van de commissie vat voor 

dit college samen dat 'de overgelegde plannen te slecht [zijn] om verbeterd te kunnen worden'. De 

Rijksadviseurs besluiten dat de minister van Binnenlandse Zaken om meer gegevens zal worden ge-

vraagd, want met de beperkte hoeveelheid documentatie die er nu ligt kan geen oordeel worden ge-

geven. De vergadering mondt uit in een verhitte discussie over het al dan niet behouden van de ge-

bouwen van het Binnenhof, waar naar de mening van de adviseurs Cuypers en De Stuers de stijl van 

het nieuwe departementsgebouw bij moet aansluiten. De Stuers zegt dat men met name moet let-

ten op de stijl van gebouwen in de buurt, namelijk het Mauritshuis uit 1630 en het poortje van het 

Binnenhof uit dezelfde tijd. Deze gebouwen met hardsteen banden moeten de stijl bepalen. Het 

Commissielid Vosmaer is daar echter mordicus op tegen en wil niets weten van een voorgeschreven 

stijl. Voorzitter Fock betoogt dat de gebouwen van het Binnenhof totaal niet op hun taak berekend 

zijn en dat daarom niet op hun behoud mag worden aangedrongen. Dat is tegen het zere been van 

Cuypers en De Stuers. Het mandaat van de commissie is immers de zorg voor, en het behoud van 

monumenten, stelt Cuypers. 

Tenslotte wordt men het eens over een tekstvoorstel van Cuypers: men zal de minister aanraden het 

nieuwe gebouw meer in het algemeen in overeenstemming te brengen met de omgevende gebou-

wen. Een tekst die de minister met een gerust hart terzijde zal hebben gelegd. 

Twee vergaderingen later, op de bijeenkomst van 19 december 1876, blijkt dat de Rijksadviseurs zijn 

gepasseerd. Voor de vorm vraagt de minister hen om spoedig advies over de geveltekeningen en 

plattegronden van het nieuwe gebouw, maar de commissieleden weten dat de aanbesteding van de 

onderbouw van het departement dan al is aangekondigd. Daaruit volgt volgens hen dat het ontwerp 

reeds is vastgesteld. De commissie besluit de tekeningen naar de minister terug te sturen, met de 

mededeling dat de Rijksadviseurs zich van advies menen te moeten onthouden omdat de plannen al 

schijnen te zijn vastgesteld. Cuypers is bij deze vergadering niet aanwezig, De Stuers houdt zich van-

wege zijn aanstelling bij het ministerie op de achtergrond.47 

Een nieuwe plattegrond 

Twee leden van de commissie waren min of meer achter de schermen al aan de slag gegaan met het 

Justitiegebouw. In 1876 hebben Cuypers en De Stuers hier regelmatig contact over. Om te beginnen 

worden ideeën ontwikkeld over de plattegrond. 

Op 10 april 1876 stuurt een hoge ambtenaar van het Ministerie van Justitie aan De Stuers een 

'Amice briefje', met daarin een opgave van de gewenste vertrekken in het nieuwe Ministerie van 

Justitie, een soort programma van eisen. Dat kan dienen als basis voor het maken van plannen. 

Op 20 april 1876 schrijft Cuypers aan de secretaris van de Commissie van Rijksadviseurs, Hooft van 

Iddekinge, een briefje waarin hij uitlegt dat bepaalde commissietaken die hij zou uitvoeren zijn blij-

ven liggen, omdat hij ' tussen de bedrijven door zo ineens een concept project Min. van Justitie' 

heeft moeten leveren. Dit briefje zou Hooft in 1881 gebruiken om Cuypers in diskrediet te brengen. 48 

47 NA, Rijksadviseurs, 2. 

48 Via Delpher: bericht in Het Vaderland van 6 januari 1881. 
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Helaas is er alleen de mededeling van Hooft dat hij het briefje in zijn bezit heeft, het papiertje zelf is 

niet bewaard. Zijn verhaal is op dit punt echter niet onaannemelijk. 

Een paar dagen later heeft Cuypers op basis van de opgave van Justitie van de tiende april twee 

schetsplannen voor Justitie getekend, variant A en B. 

Cuypers stuurt in het voorjaar van 1876 het volgende briefje naar De Stuers: 

25 april'76 

Waarde heer, 

Hierbij gewijzigde plannen Minist. Justitie. 

Plan A is ontworpen met het idee om later voortgezet te worden. Het midden-gebouw 

voor de Hoge Raad zou voorlopig kunnen worden weggelaten en de woning van de 

concierge worden aangebracht achter de trap, daar voor het Archief toch ruimte in 

overvloed is; anders kan de concierge-woning een verdieping hoger worden gemaakt. 

'De verwarming door middel van calorifère vind ik dringend noodzakelijk, vooral met 

het oog op den dienst. De schoorsteenen kunnen in de trappen worden aangebracht; 

zoo niet, kan elk vertrek een schoorsteen hebben'. 

Omdat de brandstoffen in de kelder worden opgeborgen is hiervoor een oprit onnodig. 

Zie na-oordeel zuid terug zonder vertragingen 5 mei, moet ik noodzakelijk een paar 

dagen naar Beieren. 

Vervolgens stuurt Cuypers terwijl hij in Beieren vertoeft in verband met een opdracht, een nadere 

toelichting bij deze schetsen aan De Stuers: 

Klein Heubach, 6 mei 1876 

'Waarde heer, 

't Was mij onvermijdelijk voor mijn vertrek eene nota te schrijven voor het schetsont-

werp van Justitie - ik zal trachten eenige punten van hier uit U aan te geven, ofschoon 

ik wel denk dat ge met de beide ontwerpen voor oogen de voordeelen van het eene te-

gen over 't andere wel zult "aus findig machen".' 

Cuypers geeft aan project A met twee binnenplaatsen de voorkeur, omdat 

1e het geheel een 'grootscher aspekt' zal hebben, 

2e de beschikbare ruimte nuttiger besteed wordt, 

3e de verschillende lokalen gemakkelijker verbonden worden 'den 2e verbindings gaan' (_ ? door de 

tweede verbindingsgang?), 

4e de dispositie van de verschillende lokalen beter is, en 

5e een uitgezochte (!) gelegenheid zich aanbiedt om het 'schandaal ' van de Hoge Raad te bedekken. 
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Het gebouw voor de Hoge Raad zou na verhuizing uit 1 of 2 etages kunnen bestaan. 

Dit project geeft ook gelegenheid om met behoud van Koloniën zoals het gebouw nu is, een 'drage-

lijk geheel te maken', misschien zou het zelfs mogelijk zijn Koloniën zo te verbouwen, dat het met 

het te stichten Dep. van Justitie in harmonie zou kunnen komen, wel te verstaan niet symmetrisch, 

maar wel ' par la pondération des masses et la disposition des vides'. 

Het project B heeft op het project van de Waterstaat vóór 

1e dat de ingang veel beter en monumentaal is, 

2e dat er geen donkere gangen zijn, 

3e dat de hoofdtrap vooral en de andere trappen ook buiten geplaatst zijn (wat ook van project A 

gezegd kan worden), dat de privaten beter geplaatst zijn, enz., enz. 

'Gij zelf zult met uwen scherpzinnigen blik gemakkelijk de verdere punten releveren'. 

Cuypers besluit met een paar onthullende regels: 

'Tracht de zaak zóó te besturen dat wij de teekening leveren en dat Singels, d. w. zeggen Landsgebou-

wen, de uitvoering "besorgt". Zoudt ge mij niet kunnen officieel tot Raad Adviseur laten benoemen, 

zoo als de Klerck voor de Spoorwegen was, dat was een minder schreeuwende titel en ik zou kunnen 

de schetsen die ik nu toch geef officieel met die lui bespreken en gemakkelijker doen ingang vinden, 

zoo doende wierde de taak van de Adviseurs verlicht en de botsing ontweken.' 

Het spreekt vanzelf dat ik in het College van Adviseurs zitting moet blijven houden. Denk daar eens 

over na. Dinsdag ben ik te Mainz ( Dombaubureau) Iaat mij s.v.p. weten of de vergadering uitgesteld 

is en of ge mij niet noodig hebt.' 

4; y ik 
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105. 106. Foto's van de Dom van Mainz voor en na Cuypers restauratie van het oostkoor. Ontleend 

aan https://www.1000-jahre-mainzer-dom.de/ 
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Donderdag-avond 

Waarde heer, 

Hierbij mijn schets voor Min. van justitie, geheel volgens program samenge-
steld. 
Ik heb de gang gebracht aan de kant van Hoge Raad, omdat dan de bureaux die 
aan de binnenplaats uitkomen, meer licht hebben. 
Mij dunkt dat de trappen, zowel als de water-closets, met ruimte om de han-
den te wassen, bij mij beter geplaatst zijn. 
De kamer van de minister wordt boven de onderverdieping uitgebouwd, waar-
door zij uitzicht geeft over de Pooten en het Plein. 

'Mijne schikking van trap en vestibule geeft gelegenheid er iets moois van te 
maken'. 
Aan het einde van de gangen kan een lift worden aangebracht, die in de Poten 
uitkomt, om brand-stoffen enz. naar boven te brengen. 

Tot slot verzoekt Cuypers om terugzending van de schetsen en het program 
met De Stuers' op- en aanmerkingen. 

'Slaap goed', 
Cuypers 
Arch. 

49 

Aanpak op basis van schetsen en tekeningen 

Twee niet gedateerde schetsen van de plattegrond van het geprojecteerde Justitiegebouw uit het 

Cuypersarchief van Het Nieuwe Instituut te Rotterdam kunnen met de bovenstaande ontwerpfase in 

verband gebracht worden. Het zijn twee versies van de begane grond, de ene variant met het hoofd-

trappenhuis recht achter de toegangspoort en met een vierkante hoek van het gebouw op het Plein 

en de Lange Poten, het vertrek op de hoek hoort kennelijk bij de ministerskamer. Die zal op de eer-

ste verdieping gesitueerd zijn, maar hier is geen tekening van. De toegangspoort heeft géén door-

gang naar de binnenplaats. De tweede (vanuit het Plein gezien achterste) binnenplaats wordt op 

deze schets aan de achterzijde afgesloten met de bibliotheek. 

Op de tweede versie is het trappenhuis uitgebouwd aan de kant van de Hoge Raad, die door een 

vleugel van het Justitiegebouw aan het oog onttrokken wordt. De hoek op het Plein en Lange Poten 

is hier afgerond. Aan de beide binnenplaatsen is géén bibliotheek aangegeven?' 

Op beide plannen ligt de gang aan de kant van de binnenplaatsen. Dat wijkt af van wat Cuypers op 

zijn herziene schets tekende, zie zijn briefje van 'Donderdag-avond': hij schrijft daarin dat hij de gang 

toen had verplaatst naar de kant van de Hoge Raad. Ergo: zouden deze schetsen kunnen horen bij 

het allereerste ontwerp van het departement waar Cuypers in Klein Heubach aan tekende? 

49 NA, Werkarchief De Stuers, 1251. 

so HNI, CUBA t84. 
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107. 108. Schetsen van 

het Justitiegebouw uit 

het Bureau archief van 

Cuypers. HNI, CUBA 

t84. De onderste teke-

ning is een fragment; 

de gehele tekening be-

treft ook het gehele 

gebouw. Let bij beide 

varianten vooral op de 

bijzondere (curieuze) 

wijze waarop het trap-

penhuis aan de entree-

hal wordt gekoppeld. 

Bij de variant onder is 

een ronde hoek gete-

kend. en strekt het 

pand zich uit vóór het 

gebouw van de Hoge 

Raad — dat op termijn 

afgebroken zou moe-

ten worden. 
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Op basis van de schetsen van Cuypers heeft De Stuers ten behoeve van de secretaris van de Commis-

sie van Rijksadviseurs, Hooft van Iddekinge, een rapport voor de minister van Binnenlandse Zaken 

opgesteld, zo meldt hij achteraf. Dat rapport is niet aangetroffen in het archief.51 

In de collectie van de RCE bevinden zich ongedateerde tekeningen van een A- en B-variant van het 

Departement van Justitie, ondertekend door Hooft van Iddekinge. Onduidelijk is wie de tekeningen 

van de Commissie heeft gemaakt, misschien een van de tekenaars op wie de Commissie een beroep 

kon doen. Met name de A-variant wijkt af van de ene variant van de schetsen uit het Cuypersarchief. 

Het heeft er veel van weg dat deze variant een verder ontwikkelde fase van die schetsvariant is. 

Variant B van de commissietekeningen en de andere variant van de schetsen uit het Cuypersarchief 

zijn duidelijk de basis van het Justitiegebouw. Wie de huidige plattegrond naast deze tekeningen 

legt, ziet veel overeenkomsten. 
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109. 110. Ontwerptekeningen van de begane grond van het Justitiegebouw, met de handtekening 

van Hooft van Iddekinge. (RCE BT-019150 EN BT-019409). Bij de rechter variant is het trappenhuis 

gelijk gepositioneerd als op de schetsen, op de linker variant is een wat klassiekere aansluiting ver-

zorgd. 

Samenvattend suggereert Cuypers in het voorjaar van 1876 de volgende stappen aan De Stuers: 

1) Cuypers legt krachtens zijn nog te creëren officiële hoedanigheid van adviseur aan Singels en Ma-

zel zijn schetstekeningen van Justitie voor en zorgt dat ze daarmee aan het werk gaan, 

2) Singels vervaardigt de plattegronden van het gebouw op basis van Cuypers' schetsen, die veel be-

ter doordacht zijn dan het plan van Waterstaat, 

3) praktisch: Cuypers acht verwarming met calorifères onontbeerlijk in een gebouw als dit. 

` NA, Werkarchief De Stuers, 1251. 
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De gevels van Vogel komen in dit stadium nog niet in de correspondentie van De Stuers en Cuypers 

voor. Alleen merkt Cuypers in een briefje aan De Stuers, dat is te dateren in de periode waarin hij 

met spanning zijn benoeming tot architect van het Rijksmuseum afwacht (juni 1876), het een en an-

der op over de verankering van de gevels van Vogel, met schetsjes. Volgens Cuypers heeft 

Vogel de ankers alle als sieraad en zelfs 'schroomvallig' aangebracht. Noodzakelijkheid spreekt er 

niet uit. Hij constateert veel defecten in de constructie. Uit het feit dat Cuypers op deze manier in-

gaat op de gevels van Vogel, kan misschien geconcludeerd worden dat hij nog denkt ze te kunnen 

combineren met de plannen voor het interieur. Ook De Stuers lijkt daar in zijn nota over Vogel en 

Justitie op te zinspelen." 

Touwtrekken 

Wat in 1876 volgt, is een ambtelijk kaatsspel, dat de verhoudingen binnen de kortste keren nog ver-

der verzuurt. Mazel en Vogel willen ondanks de vele punten van kritiek het Justitiegebouw aanbeste-

den op 31 mei 1876. Hier zit de chef van Mazel achter, referendaris Boogaard, de man met wie De 

Stuers in 1875 in aanvaring was gekomen. De Stuers slaagt erin om een aantal nota's in te dienen, 

met daarin vele punten van kritiek en voorgestelde wijzigingen, mede ingegeven door de rapporten 

en adviezen van het Commissie van Rijksadviseurs, waarin Cuypers en hij, zoals gezegd, op architec-

tonisch gebied de boventoon voeren. De opmerkingen worden door Singels, Mazel en Boogaard 

soms van pittig commentaar voorzien en vervolgens genegeerd, maar soms ook wel overgenomen. 

Op basis daarvan passen Singels en Mazel de plannen aan, terwijl Boogaard met het oog op de tijd 

de procedure zoveel mogelijk probeert te versnellen. 

Op 27 juni 1876 besluit de minister van Binnenlandse Zaken dat De Stuers per 1 juli de zaken van 

Landsgebouwen overneemt. Boogaard verdwijnt van het toneel, Mazel reageert met een verzoek 

van zijn functie te worden ontheven. Dat wordt echter niet ingewilligd. 

Welke wijzigingen in deze maanden op de plattegronden zijn doorgevoerd, is niet duidelijk. Er zijn 

geen vroege ontwerptekeningen of - schetsen van Singels bewaard gebleven, waarmee vergeleken 

kan worden. De tekeningen waar zijn naam, en die van Mazel, onder staan, zijn jonger, namelijk uit 

de periode waarin de Rijksadviseurs, dus met name Cuypers en De Stuers, zich al verregaand met het 

ontwerp hebben bemoeid. 

In hoeverre Cuypers en De Stuers het pad hebben bewandeld dat Cuypers in het voorjaar van 1876 

aan zijn vriend voorstelt, wordt niet met zoveel woorden weergegeven. Gezien het overwicht dat 

Cuypers in deze periode op De Stuers heeft, is het zeer waarschijnlijk dat deze zoveel mogelijk van 

Cuypers' voorstel heeft uitgevoerd. Cuypers heeft De Stuers in de loop der jaren tientallen briefjes 

gestuurd waarin hij hem oproept het een of ander te doen of juist te laten. Wanneer De Stuers geen 

gehoor zou hebben gegeven, zou Cuypers na een tijdje wel zijn opgehouden met dergelijke aanspo-

ringen. Het lijkt erop dat hij door De Stuers doorgaans is nagevolgd. 

Cuypers is inderdaad — wat hij aan De Stuers voorstelde - tot overheidsadviseur benoemd en heeft 

de supervisie gekregen over de werken aan een groot aantal overheidsgebouwen op en nabij het 

Binnenhof. Bovendien wordt hij begin juli 1876 benoemd tot architect van het Rijksmuseum in Am-

sterdam, een veeleisende opdracht. Maar dit betekent niet dat hij het nieuwe Departement van Jus-

titie naar het tweede plan schuift. De schetsen van het Justitiegebouw die Cuypers in het voorjaar 

52 NA, Werkarchief De Stuers, 1251. 
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van 1876 maakte, zijn in elk geval ten dele uitgewerkt. Dat ze niet volledig zijn overgenomen, zegt 

weinig. Onder druk van praktische omstandigheden worden ontwerpen vaak ingrijpend aangepast, 

zie ook Cuypers' ontwerpen van het Rijksmuseum. 

Om een indruk te geven van het niveau van de discussie volgt hier een aantal passages 
uit het rapport van de Commissie van Rijksadviseurs uit juni 1876 (de adviseurs zijn 
aangeduid als A) en de antwoorden van Singels en Mazel daarop (M/S) 

Gevels 
A: indruk ongunstig. 
M/S: antwoord van Vogel. 
A: Zij drukken de bestemming van het gebouw niet uit. 
M/S: dat is alleen te verkrijgen door groepering van de gevelpartijen. 
Bij grotere afmetingen zouden de huizen der Pooten in het niet zinken. 
A: stijl niet eenheid. 
M/S: de situatie is ongunstig. Op het Plein waar de monumentaliteit geëist wordt is de 
gevel het smalst. Dus eenheid (van wat?) onmogelijk. 
A: is niet in harmonie met de omgeving, is niet overeenkomstig de traditie der Holl. ar-
chitectuur en uit een ongelukkige periode. 
M/S: quid? Toch niet het Departement van Oorlog. 

Kritiek der onderdelen 
A Gevel Plein 
1 
A: de 4 zuilen aan de ingang ongemotiveerd. 
M/S: pas later aangebracht, 1e om de ingang aan te wijzen, 2e als drager van symboli-
sche figuren die nog niet gevonden zijn, de leeuwen slechts tijdelijk. Vindt men niets 
dan vervallen de kolommen. 
A: stijlloze bekroning, de voetstukken bijzonder smakeloos. 
M/S: dit is spitsvondig. 
2 
Groot fronton 
A: niet constructief gemotiveerd, bekroning ervan af te keuren. 
M/S: volgens De Lorme, geeft meer ruimte op zolder. Duidt aan dat daaronder maar 
één zaal is. Bedoelen de adviseurs ook de buitenlijn van het dak en niet de kapconstruc-
tie (= kennelijk een verwijzing naar Philibert de 1'Orme). 
3 
Ankers 
A: niet in overeenstemming met het karakter van het gebouw. Te weinig talrijk indien 
zij gemotiveerd zijn. 
M/S: er zijn er genoeg, zijn er niet genoeg dan zullen er meer komen. 
De commissie kan dat onmogelijk controleren. 
't Is overigens zeer kleingeestig. 

N 
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A: waartoe de hoge borstwering. 
M/S: nihil. 

Gevel Poten 
5 A: kamer minister slecht verlicht. 
M/S: onwaar 
6 A: fronton niet gemotiveerd door de constructie. 
M/S: zie boven. 
A: uitgewerkte krullen doelloos en lelijk, bol lelijk, cancellampvorm (?) 
M/S: ongepaste aardigheid. 
A: smakeloos geheel. 
M/S: .... ? 
7 A: verlichting der zolders hoe? 
M/S: onnodig dit mede te delen. Men heeft achter- en buitengevels. 

Mazel/Singels merken in het algemeen op: 
1e de adviseurs hebben de tekeningen niet als schetstekening beschouwd. 
2e het oordeel is scherp en onjuist. 
3e Vogel is niet overtuigd en wenst geen andere projecten in te zenden. 
De schetstekeningen zijn hem onder de handen weggenomen, men late hem 
nadere veranderingen over. 

53 

De ministerskamer van het Departement van Justitie is aanvankelijk voorzien op de eerste verdie-

ping van een uitgebouwde ruimte op de afgeronde hoek van het Plein en de Lange Poten. Daar is de 

minister van Justitie onder stevige druk van architect Vogel echter van teruggekomen. Vogel, die een 

naam hoog heeft te houden, is weinig flexibel wat betreft de gevels die hij voor het departement 

heeft ontworpen. Hij beroept zich steeds op 'de eisen der Kunst' en de afbreuk aan de'monumen-

tale waarde' die zo'n uitbouw boven een afgeronde hoek teweeg brengt. In juli 1876 zet Vogel zijn 

bezwaren kracht bij door met ontslag te dreigen. Een ander kan misschien beter met zijn taak wor-

den belast, meent hij. 

Eind juli 1876 lijken de partijen het eindelijk grotendeels eens te zijn over de veranderingen aan de 

omtrek van het nieuwe gebouw, dat geen afgeschuinde of afgeronde hoek meer vertoont. Vogel Iaat 

zich overhalen en gaat toch weer aan de slag met de gevels, die hij moet laten aansluiten op de in-

middels gewijzigde indeling van het gebouw. Maar het zal hem niet lukken om zijn nieuwe schets in 

een tekening om te zetten. 

Vogel krijgt namelijk in augustus 1876 een serie wijzigingen aan de plattegrond voorgeschoteld waar 

hij bij zijn ontwerp van de gevels rekening mee moet houden. Ditmaal is het een hoge functionaris 

van het Ministerie van Justitie die het rode potlood heeft gehanteerd, samen met De Stuers. De gang 

waar Cuypers in een vroeg stadium al mee had geschoven (zie zijn briefjes aan De Stuers), blijkt in de 

laatste versie van het ontwerp aan de kant van het gebouw van de Hoge Raad te liggen, zodat de aan 

53 NA. Werkarchief De Stuers, 1251. 
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de binnenplaats (eigenlijk binnenplaatsen) gelegen ruimten meer daglicht zouden krijgen. Dat wordt 

veranderd. De minister van Justitie vindt op 30 augustus 1876 dat de corridor beter langs de binnen-

plaats kan lopen, want de kamers met alleen uitzicht op de binnenplaats zullen 'onaangenaam gele-

gen' zijn. Zowel op de ontwerptekeningen van Singels als op de uiteindelijke bouwtekening is de 

gang daar te vinden. Een paar dagen tevoren stelt De Stuers veranderingen aan de trappen voor. Zo 

wenst hij de hoofdtrap uit te voeren als een monumentale stenen trap met twee zijopgangen die 

even breed zijn als de midden opgang. Een houten 'burgerlijke' trap vindt hij minder passend bij een 

bouwwerk van deze statuur. De hoofdtrap kan alleen zo worden uitgevoerd, wanneer een enkele 

toegangspoort voor rijtuigen, een zg. porte cochère, wordt aangebracht in plaats van de dubbele, 

waar in het plan van Singels van wordt uitgegaan. Verder voegt De Stuers een door hem gemaakt 

schetsje toe van de gewenste locatie van de bibliotheek, die zich over twee verdiepingen uitstrekt en 

tussen beide binnenplaatsen in wordt gesitueerd. De bibliotheek moet van bovenaf via de kap ver-

licht worden en kan daarom niet tussen de andere kappen worden geschoven. Beide belangrijke ver-

anderingen zullen in het definitieve ontwerp worden opgenomen. s4 
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111. Schets van De Stuers, 1876, NA, Archief Binnenlandse Zaken, Kunsten en Wetenschappen, 688. 

54 NA, BiZa K&W, 688. 
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De beslissende fase 

In september 1876 worden weer, of liever gezegd, nog steeds, wijzigingen aan de plattegrond voor-

gesteld. De Stuers schrijft dat de minister van Justitie en zijn secretaris-generaal zeer ontevreden zijn 

over de plannen van Waterstaat. Drie maal heeft hij ( De Stuers) een conferentie gehad en naar aan-

leiding daarvan nieuwe schetsen gemaakt. Hoe Waterstaat kan zeggen dat hij overleg pleegde, vindt 

hij onbegrijpelijk. De minister had niets gezien. De secretaris-generaal heeft de plannen gezien toen 

ze geheel af waren en heeft ze onmiddellijk afgekeurd, op 4 september 1876. 

In een schrijven van de minister van 6 september 1876, waarin wordt verwezen naar schetsen van 

De Stuers ( niet bewaard), worden de problemen opgesomd. Onder andere dat een dubbele porte 

cochère op de begane grond met een trappenhuis daartussen zeer grote bezwaren heeft, ook in ver-

band met de portiersloge. Er moet een ruime stenen trap worden geplaatst met een enkele porte 

cochère. Om te voorkomen dat de trap langs de ramen van de buitengevel komt, kan deze op de bin-

nenplaats worden uitgebouwd. Verder zou in de archiefruimte nauwelijks verlichting zijn, hier zijn 

ramen onontbeerlijk. 

De buitenmuren van de benedenverdieping zouden slechts 44 cm dik worden, dus twee steens. Men 

vindt dit onvoldoende voor een gebouw van ca. 16 m hoog. De muren dienen tweeëneenhalf steens 

te zijn, met een versnijding van telkens een halve steen voor iedere verdieping. De wijziging van de 

porte cochère leidt tot veranderingen op de bovenverdiepingen. De Stuers geeft op een bijgevoegde 

schets aan hoe dit zou kunnen gebeuren. 

Etc., etc., het lijkt te gaan om elementaire zaken, die in deze ontwerpfase allang opgelost hadden 

moeten zijn. Veel kritiekpunten waren al aangedragen door De Stuers en/of de Rijksadviseurs, blijkt 

uit vergelijking van de stukken. Kennelijk verloopt de communicatie op ambtelijk en ministerieel ni-

veau niet vlekkeloos, een probleem dat ook Vogel signaleert.-'-' 

De minister nodigt niettemin Singels uit een nieuw ontwerp ter goedkeuring te zenden, met tekenin-

gen, zodat een bestek en begroting kunnen worden opgemaakt. Hij loopt te hard van stapel, zo blijkt 

al snel. 

Vogel, die ondanks levensgrote bedenkingen aan een derde ontwerp van de gevels van het Justitie-

gebouw was begonnen, voelt zich overvallen. In een brief van 12 september 1876 geeft hij zijn op-

drachtgever ervan langs: 'Het toegezonden schetsplan is aan de kunst totaal vreemd en mag de 

naam van een artistieke gedachte niet dragen. Het is een ondoordachte samenvoeging van ge-

wenste lokalen zonder verdere beschouwingen.' Hij protesteert krachtig tegen de'middeneeuwsche' 

stelling die De Stuers ten beste gaf op een recente conferentie met de minister van Binnenlandse 

Zaken, namelijk'dat een architect niets anders had te doen dan te antwoorden, slaafs te volgen, elk 

programma door de Regering of liever door UEd. in overleg met de Regering gesteld'. Dat druist in 

tegen Vogels beroepseer. 

De architect komt met zijn derde plan niet verder dan een schets, die hij in oktober 1876 presen-

teert. Hij en Singels merken daarbij op dat niet aan de wens van de minister kan worden voldaan om 

sommige ruimten te veranderen, omdat daarmee de ordonnantie van de gevels zou worden aange-

tast. 

In zijn brief van 13 oktober 1876 gooit Vogel de handdoek in de ring. Eindelijk is naar zijn zeggen de 

laatste fase ingetreden van zijn langdurige correspondentie over het nieuwe ministerie, 'tegenover 

-'-' NA, BiZa K&W, 688. De Opmerker, 11 ( 1876), 1. 
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mijn ontwerp heeft de Regeering haar officiëele Kunst gesteld, bestaande in een paar coquette 

prentjes, zoogenaamd Oud-Hollandsche? Kunst'. Vogel volgt deze vernederende voorschriften niet 

en acht het beneden zijn waardigheid om als architect en hoofdleraar voor de Bouwkunst aan de 

Akademie van Beeldende Kunsten alhier, af te dalen tot de lagere klasse van een tekenschool, en 

verwezen te worden naar de afdeling'teekenen naar voorbeelden'. Hij acht zich ontslagen van zijn 

betrekking als architect 'voor het projecteren der kunstvormen aan het nieuw te bouwen Departe-

ment van Justitie'. Tegenover zijn ruwe potloodschets stelt men een 'speculatief, zinbegoochelend 

prentje', en neemt men in de 'ongeroepen en ongelyken strijd' zonder voorafgaande kennisgeving 

een beslissing. 

De woedende Vogel neemt ontslag, waarbij hij overigens de door hem geleverde schets van de voor-

gevel terug vraagt. Hij zou ruim een maand later een gedrukt adres naar de Tweede Kamer sturen, 

waarin hij in vlammende bewoordingen zijn gram haalt.` 

De Stuers heeft een weerwoord geschreven op het adres dat Vogel aan de Tweede Kamer gericht 

heeft. Gezien de aanwijzingen voor de drukker die in de tekst staan, was het de bedoeling dat dit ge-

publiceerd zou worden. De Stuers meent dat de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken al een 

grote concessie hadden gedaan door af te zien van het afschuinen van de hoek van het Justitiege-

bouw. Toen Vogel op 3 oktober 1876 eiste dat een doelmatige inrichting van het gebouw zou wor-

den opgeofferd aan zijn gevel, was de maat vol en kreeg Vogel zijn ontslag, aldus De Stuers 

Volgens De Stuers heeft de Commissie van Rijksadviseurs gedaan waar de commissie voor bedoeld 

is, namelijk adviseren. De adviseurs hebben, in tegenstelling tot wat Vogel beweert, geen stijl voor-

geschreven. 
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Bij het rapport van de commissie over het Justi-

tiegebouw waren twee schetsen gevoegd, meer 

niet. Het ging daarbij om de indeling en een ver-

beterde indeling, tekeningen van de gevels wa-

ren niet bijgesloten. De opmerking van Vogel 

over een afgewerkte tekening noemt De Stuers 

onwaar: hij zelf had een vogelvlucht tekeninge-

tje bijgevoegd dat hij van het Binnenhof had ge-

maakt, als een aardigheid, zonder betekenis. 

Dat blijkt wel uit het feit dat een tekst van Vos-

maer bij deze tekening was gevoegd. De plan-

nen van Justitie staan los van die tekening. Carel 

Vosmaer was eveneens lid van de Commissie 

van Rijksadviseurs, en in deze periode al tegen-

stander van De Stuers. 

112. Schets van De Stuers met zijn ideaalbeeld 

van het Binnenhof (vogelvlucht). Ontleend aan 

De Rijksbouwmeesters, 200. 
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Overigens schrijft Peters in 1883 dat het zijn schetsen waren die Vogel indertijd tot het besluit brach-

ten het veld te ruimen, nadat ze Mazel onder ogen waren gekomen.` 

Wat betreft de zogenaamde oud-Hollandse stijl die Vogel in negatieve zin aanhaalt, stelt De Stuers: 

deze is niet gotisch, 'maar modern, juist aansluitend aan den geest die de ornamentatie in de XVlle 

eeuw (den besten tijd) als nationaal kenmerkt.' 

De Stuers besluit met een vernietigende opmerking: 'En wat bewijst nu het stuk van Vogel? Dat hij te 

licht bevonden is en dat de regering gelijk heeft gehad in het belang van dienst, doelmatigheid en 

smaak betere ontwerpen te verkiezen." 

En verder 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken komt na het terugtreden van Vogel in een impasse terecht, 

blijkt uit een kort briefje van minister Heemskerk aan De Stuers, 17 oktober 1876. Hij heeft het over 

'een burgeroorlog in het onmiddellijk beheer van het Departement', dat wil zeggen de afdelingen 

Waterstaat, waar de Landsgebouwen bij horen, en Kunsten en Wetenschappen bestrijden elkaar. 

Zoiets is bij zijn weten nog niet eerder voorgekomen. Op deze manier komt natuurlijk niets tot stand, 

terwijl op zeer korte termijn de plattegrond, de verdieping en het funderingsbestek gereed moeten 

zijn. Hij wil het 'misverstand' met Vogel opruimen en stelt een gesprek voor, waarop ook Vogel, Ma-

zel en Singels moeten verschijnen. De Stuers ziet hier niets in: 'met dhr. Vogel is verdere samenwer-

king onmogelijk, Singels is een non-valeur. Mazel zegt zeer terecht dat hij meer tekeningen nodig 

heeft dan 2 gevels, een conferentie met die heren geeft niets, en allerminst de nodige andere teke-

ningen'.59 

De voor alle partijen frustrerende tussenstand van zaken is in oktober 1876: 

Singels is bezig zijn ontwerpen op basis van de ontwerpschetsen van Cuypers conform de wensen en 

eisen van de gebruikers van het gebouw aan te passen. Of dat bij hen vertrouwen wekt is de vraag, 

want Singels stuurt, zo klaagt De Stuers, herhaaldelijk dezelfde tekeningen in met minimale verande-

ringen. 

Vogel is afgeknapt op het derde gevelontwerp dat hij zou maken. 

De minister van Binnenlandse Zaken blijft tegen beter weten in (of schrijft hij dit pro forma?) hopen 

dat hij verder kan met Vogel. 

De onderbouw moet snel worden aanbesteed vanwege de begrotingsregels. Die houden in dat de 

bedragen die op de begroting van het lopende jaar voor bepaalde projecten zijn gereserveerd, daar-

aan ook moeten worden uitgegeven. De som kan niet naar de begroting van het daarop volgende 

jaar worden meegenomen. 

Bij het duo Cuypers en De Stuers is het vertrouwen in het welslagen van de onderneming tot een 

dieptepunt gedaald. Vogel achten ze ongeschikt voor zijn opdracht, Singels moet van a tot z worden 

aangestuurd. Ze moeten nu de kans benutten die zich voordoet, weliswaar met de nodige hulp van 

57 Peters ( 1883), 40. 

ss NA, Werkarchief De Stuers, 1251. 

se NA, Werkarchief De Stuers, 1251. 
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hun kant. Het helpt dat zowel Cuypers als De Stuers in de Commissie van Rijksadviseurs zit. De Rijks-

adviseurs, althans sommigen van hen, zijn eraan gewend zich actief op te stellen, plannen tegen het 

licht te houden, zelf her en der in de provincie op onderzoek uit te gaan en alternatieven aan te dra-

gen. 

Werken aan een nieuw ontwerp van de gevels 

Cuypers en De Stuers gaan dus zelf met de gevels van het Justitiegebouw aan het werk. Zodoende 

zijn ze in staat hun inzichten op het gebied van de officiële overheidsstijl in praktijk te brengen, zodat 

het representatieve Justitiegebouw een prestigieus uithangbord van die stijl kan worden. Een stre-

ven dat ze vermoedelijk van begin af aan hebben gehad, al zouden ze dat ontkennen. Ze handelen 

onder tijdsdruk. Mazel dringt — niet zonder leedvermaak wellicht — aan op actie. Hij wil van de minis-

ter van Binnenlandse Zaken graag vernemen met welke architect nu verder over de zaak gesproken 

kan worden ( 14 oktober 1876), nu Vogel zich heeft teruggetrokken. Het wordt de hoogste tijd ten-

minste de onderbouw van het departement aan te besteden. 

Het lukt om deze aanbesteding te houden op 13 december 1876. De uitverkoren aannemer wordt 

W.P. Teeuwisse uit's-Gravenhage, die had ingeschreven voor f 42.990, -.60 

Op 17 oktober 1876 Iaat Cuypers aan De Stuers weten: ' ik zal u/ons helpen met Justitie'. Hij houdt 

woord. De daaropvolgende maanden zijn De Stuers en hij in nauw overleg bezig met het ontwerp 

van de gevels van het Justitiegebouw. Zij niet alleen, ze worden bijgestaan door de aanstormende 

jonge kracht Peters, hun protegé. Peters heeft op 26 oktober 1876 de gevels al in grote lijnen uitge-

tekend, maar daar is zijn leermeester niet tevreden over. Hij moet veel corrigeren, vooral ten aan-

zien van wat hij de eenheid van stijl noemt. De details zullen terdege moeten worden nagekeken. 

Cuypers draagt Peters op een deel van het werk op grote schaal in potlood op te zetten en dat naar 

hem te sturen. 61 

Of de herziene tekeningen van Peters bij Cuypers in de smaak zijn gevallen is niet bekend, in elk ge-

val maakt Cuypers van de Justitiegevels zoals hij zich die voorstelt wat 'krabbelingen', die hij ter be-

oordeling naar De Stuers stuurt. Op zijn beurt maakt De Stuers eveneens schetsjes van bepaalde ele-

menten, die hij met bijbehorende teksten naar Cuypers verzendt. Het feit dat De Stuers in Maas-

tricht een goede tekenleerling geweest is, komt hem daarbij uitstekend van pa S.62 Beiden houden 

zich intensief met de materie bezig. Dit blijkt wel uit een fragment van een brief van De Stuers aan 

Cuypers, gedateerd 29 december 1876. Daarin staat een schetsje van een trapgevel versierd met 

krulletjes, kennelijk naar aanleiding van een krabbel van Cuypers die niet is overgeleverd. De Stuers 

begrijpt dat Cuypers met zijn gevel ernaar streeft om gebouwen van 1575 voor de geest te roepen. 

Zo'n trapgeveltje sluit aan bij de smaak van het publiek en kan ondanks de versieringen degelijk van 

constructie zijn. Toch heeft de Stuers iets tegen de 'krullaria' van Cuypers. Hij prefereert een een-

voudige trapgevel, n meent dat die ook heel goed kan staan.. 

Uit enkele opmerkingen blijkt dat Peters met De Stuers mee heeft gekeken naar de Cuypers-schets-

jes en dat hij op de hoogte is van diens overwegingen. Hij legt aan De Stuers de plannen van Cuypers 

uit, bijv. voor de gevel met het balkon aan de kant van het Plein, die Cuypers even hoog maakt als de 

6o Peters ( 1883), 40. 

` NA, Werkarchief De Stuers, 62. 

62 Zie Biografisch Woordenboek, lemma V.E.L. de Stuers: http://resources.huygens.knaw.ni/. 
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nok van het hoofddak. De Stuers denkt dat deze te hoog is. Hij noteert dat ' Peters zegt dat dit komt 

omdat gij er's Lands wapen in de klok daarboven wilt plaatsen'. De Stuers stelt aan Cuypers niette-

min voor deze gevel te verlagen. ea 

Al zijn de opmerkingen van De Stuers met bijbehorende tekeningetjes helaas incompleet, het lijkt 

erop dat De Stuers gereageerd heeft op plannen die al behoorlijk zijn uitgekristalliseerd. Cuypers zou 

zich niet druk maken over een — weliswaar belangrijk - detail als de klok in de gevel als hem de 

hoofdstructuur niet goed voor ogen stond. In deze periode werkt Cuypers intensief aan de plannen 

voor het Rijksmuseum. De plannen voor het Justitiegebouw lijken op wat in Amsterdam zou verrij-

zen. Cuypers was in de materie thuis en zal zijn ideeën gemakkelijk uit de pen gekregen hebben, on-

eerbiedig gesteld. 

De uitwerking van de schetsen wordt in handen gegeven van Peters. Cuypers is zich ervan bewust 

dat deze als relatief onervaren architect nog niet alles aankan, maar daar houdt zijn vroegere leer-

meester rekening mee. 

In de collectie van de RCE bevinden zich twee niet gedateerde potloodtekeningen, die een rijk uitge-

werkte versie van de gevel van het Justitiegebouw weergeven. Het is waarschijnlijk dat Peters de 

maker is, al zijn ze wel wat schools. Inderdaad, om met Vogel te spreken, alsof ze zijn gemaakt door 

iemand die juist van een tekenschool komt. Opvallend is dat de middelste topgevel van het Justitie-

gebouw aan de Pleinzijde op de ene tekening is verlaagd en van een uurwerk is voorzien. Dat is een 

element dat pas zou moeten zijn aangebracht ná een suggestie van De Stuers in zijn brief van 29 de-

cember 1876, als we op de correspondentie kunnen afgaan. De al eerder bestaande schetsen van 

Peters moeten vervolgens zijn aangepast. Bijzonder is dat een in 1877 gedateerde gedrukte versie 

van gevelontwerpen, die afwijkt van de potloodtekeningen, maar wel een verlaagde topgevel met 

klok heeft, al op 2 november 1876 door de minister van Binnenlandse Zaken is verstuurd. Althans, 

dat heeft de secretaris-generaal erop geschreven. 
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113. 114. Potloodtekeningen van het Departement van Justitie, 1876 en 1877. Beeldbank RCE BT-

019375 en BT-019376. Elders in dit rapport groter afgebeeld. 

` NA, Werkarchief De Stuers, 1251, vgl. 1253 met de schetsjes van Cuypers. 
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115. 116. Aangepaste en gedrukte tekeningen van het Departement van Justitie, 1876 en 1877. 

Beeldbank RCE BT-019372 en BT-019373. Elders in dit rapport groter afgebeeld 

IX 
29 december 1876 

Waarde heer, 
Besprak heden met Peters over justitie. 
'Verscheidene krabbelingen van u kan ik 
moeilijk goedkeuren'. 

1 -- tekeningetje --

... de geadresseerde (= Cuypers dus) stelt 
een siervlechtwerk van stenen voor in de 
dam tussen twee ramen. Kan niet, wordt 
een soort entablement zonder architraaf, 
kan wel worden verwacht onder een dak-
goot, maar niet midden in een gevel. Zoiets 
komt voor in het Badhuis te Scheveningen 
en is zeer slecht. Aan Justitie is het even 
slecht. 
Er moet iets op gevonden worden .... stelt 
andere afmetingen voor. 

2 -- tekeningetje -
De goot hoek Poten, waarom niet een goot 
in de hoek, ijzeren goot zoals Peters voor-
stelde, maar dan geen Keulse goot, met de-
tailtekeningetje. 
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117. De Stuers over siervlechtwerk zon-

der architraaf. NA, Werkarchief De Stu-

ers 1251_De Stuers DSC07309. 
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118. 119. De Stuers over een ijzeren goot (hemelwaterafvoer) en over de trapjesgevel. NA, Werkar-

chief De Stuers De Stuers DSC07311. 

3 Trapjesgevel 
Ik zou niets bouwen, niet gothisch, niet oud-Hollands enz., maar constructief in 
de eerste plaats, smaakvol in de tweede plaats. Twee systemen om een gevel af 
te dekken: gladde stenen dorpel, of de trapjesgevel. Vraagt waarom de gladde af-
dekking niet zou passen bij de rest. De rest is toch niet puur een kopie van een 
periode, maar 'een verzameling van de quintescence die in diverse perioden 
constructief hare ... 

-- tekeningeije - 

4 Balkon boven ingang. 
De geadresseerde (= Cuypers) stelt variant K voor: pilaster waarop een gebro-
ken fragment etablement met boog, een ornamentatie a la Septimus Severus. 
Commentaar: dat mag nu volstrekt niet, stelt een andere variant voor. 

5 Gevel balkon 
Uw schets maakt die gevel even hoog als de nok van het hoofddak. Dat komt mij 
voor veel te hoog te zijn. 
'Peters zegt dat dit komt omdat gij er 's Lands wapen in de klok daarboven wilt 
plaatsen'. 
Voorstel: deze gevel verlagen. 
Stelt voor de klokplaat te plaatsen in de gevel hoek Poten, een wijzerplaat in de 
gevel aan het Plein, de andere in de gevel ... breekt af, volgende blz ontbreekt. 
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Ik begrijp intussen uit uw antwoord dat de algemene indruk allicht die van 
gebouwen van 1575 voor de geest roept, vandaar het trapgeveltje, omdat 
aan de publieke opinie moet worden toegegeven. Welk geveltje overigens 
constructief even goed is. 
Maar moeten we dan ook de krullaria boven die trapjes overnemen, 'die ik 
niet gaarne gedwongen zou zijn te motiveren en te verdedigen. Ik geloof 
neen', en zou een eenvoudige trapjes gevel willen. 
Ik geloof niet dat het koud en stijf zou staan. Er is genoeg beweging in de 

gevel om die trapjes te kunnen missen. 

-- met tekeningeije van een trapgevel met krulleijes 
64 
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120. De Stuers over siervlechtwerk zonder architraaf (links) en over het balcon bij de voorgevel. NA 

Werkarchief De Stuers De Stuers DSC07310. 

64 De Stuers, handschrift in de slordige variant. Niet vermeld voor wie deze brief bestemd is, maar 

dat was Cuypers, zie inv. nr. 1253. NA, Werkarchief De Stuers, 1251. 
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Begin januari 1877 verzendt Cuypers zijn commentaar op de brief van De Stuers van 29 december 

1876 betreffende de 'krabbelingen' voor het Departement van Justitie en Peters. 

In een blijkbaar later aan de brief toegevoegde opmerking dringt Cuypers er bij De Stuers op aan dat 

Peters hem zijn tekeningen stuurt en deze met 'behoorlijke doorsnede minuten' een dag ter correc-

tie aan Cuypers overlaat. Anders kan hij niet instaan voor een goede correctie. 

Cuypers schrijft als commentaar op een schetsje van De Stuers onder andere: 'Een goot in de hoek 

mag wel, hoewel het niet monumentaal is, en het is niet monumentaal omdat de hoek daardoor ver-

zwakt wordt. Ook moet ik bekennen die 2 gevel op de hoek niet mooi te vinden en ik zou ze nooit 

maken omdat ze niet constructief nodig of zelfs gewenst zijn'. 

Als De Stuers aan een goot wil vasthouden, raadt hij een goot van bewerkt lood aan, niet van gietij-

zer. De hoek van de goot moet met kennis en talent gedetailleerd worden 'en dit zal voor Peters 

moeijelijk zijn. Om hem daar uit te redden stel ik de Keulsche goot voor die zeer pratikabel is'. 
De Stuers had blijkbaar in plaats van Cuypers' trapgevel met krullaria een tuitgevel naar 13 de - en 

14de-eeuws model voorgesteld. Cuypers vindt dat die maar moeilijk combineert met de rest van de 

gevel en vraagt zich af wat De Stuers eigenlijk tegen zijn trapgevel heeft. 'Waarom mag men de trap-

pen niet vercieren?' 

Cuypers adviseert tenslotte dat Peters zijn tekeningen niet te klein maakt. Hij is nog te onervaren om 

onder tijdsdruk volwaardige tekeningen af te leveren. En passant deelt Cuypers een compliment aan 

De Stuers uit, die volgens hem met zijn heldere geest constructieve problemen gemakkelijk doorziet. 

Peters daarentegen is zo ver nog niet es 

Begin jan. 77, 
Antwoord op de brief van 29 dec. 'betreffende krabbelingen -Dep. v. Just. - Peters-' 

Wanneer Peters mij zijn tekeningen nog niet kan sturen en met behoorlijke doorsnede mi-
nuten 'eerdag ter correctie laten, dan kan ik voor geene goede correctie instaan'. 

1e 
'De aangegeven baan bij A was alleen om aan te toonen dat men wel degelijk die 2e cordon-
band kan weglaten die Peters had ontworpen onder al zijn vensterdorpels, de ... stellen 
gene consoles of kraagsteenen voor, maar vercierde hetzij tegels of bergsteen met grafito 
of vlak graveer werk, het spreekt van zelf dat er eene lijn moet zijn die dit motief afsluit en 

waardoor de sluitsteen van de vensterboog met dit motief verbonden wordt. Hier is vol-
strekt geen kwestie van entablement nog van goot, het profiel moet zijn...' 
(... dit zijn tekeningetje in de tekst, bij het laatste schetsje staat: 'een voorbeeld voor 25') 

2e 
'Een goot in de hoek mag wel, hoewel het niet monumentaal is, en het is niet monu-
mentaal omdat de hoek daardoor verzwakt wordt. 

es NA, Werkarchief De Stuers, 1253. 

N 
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Ook moet ik bekennen die 2 gevel op den hoek niet mooi te vinden en ik zou ze 
nooit maken omdat ze niet konstruktief noodig, zelfs niet gewenscht zijn. 
Wilt ge de gevels behouden, dan kunt gij de goot laten, maar zij moet niet van gego-
ten ijzer, maar van zwaar bewerkt lood en onder zelf (s?) van steen gemaakt wor-
den, die hoek moet met kennis en talent gedetailleerd worden, en dit zal voor Pe-
ters moeijelijk zijn. Om hem daar uitte redden stel ik de Keulsche goot voor die 
zeer pratikabel is'. 

3e 
'De rechter XIII & XIV eeuwsche puntgevel zal moeijelijk met het overige in harmo-

nie komen en ik begrijp niet wat gij tegen een dergelijke gevel hebt? Waarom mag 
men de trappen niet vercieren?' 
.... met tekeningetje van versierde trapgevel, geflankeerd door leeuwtjes, voorzien 
van de letters x en z. 

'Dit zou enigszins erdoor kunnen, de rechthoek x is zeer gemotiveerd tegen het af-
schuiven van de rechthoek z.' 

4e 
`Balcon boven ingang 
Zou beter aldus gemaakt worden, ik heb in de haast gekrabbeld, maar zou nooit, 
zoals in uw brief, gedetailleerd hebben, ... schetsje van wat De S. voorstelt blijkbaar 

wel kolom of pilaster met banden of verbinding stuk a b c.' 
... schetsje ... 

5e 
Wat de middengevel betreft, ik vrees dat die zal wegzinken tusschen de twee zijge-
vels. Door het plaatsen van eene klok met wijzerplaat zou er iets op te vinden zijn 
om de plaats waar den hoofdingang is te relevéren. 
Klok en wijzerplaat zijn mooi en lof... mot ... (?) Zonder de teekening voor oogen te 
hebben kan ik u niet zeggen hoe ik het doen zou.' 

'Peters kan de teekeningen niet te klein maken, opdat hij zich niet al te veel voor de 
uitvoering verbindt, een dergelijk werk is nog te zwaar voor hem, te meer daar al-
les al te haastig moet gaan. Gij acht zulk werk wat al te licht - omdat gij zelf te ge-
makkelijk werkt en uw geest ook konstruktief buitengewoon helder is!!!' 

Zendt heden ook twee tekeningen voor de huizen te Maastricht aan `uw. Broeder'. 

Get. Cuypers 

66 NA, Werkarchief De Stuers, 1253. 

66 
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De resultaten 

Cuypers heeft binnen zeer korte tijd de tekeningen die Peters hem had opgestuurd herzien. In een 

brief van 3 januari 1877 aan De Stuers staat dat hij hier aanvankelijk één avond samen met Peters 

aan gecorrigeerd heeft, maar dat was niet voldoende. Cuypers is alleen verder gegaan en werkt 

tweeëneenhalve dag lang tot 10 uur 's avonds geconcentreerd aan de fa•ades, zo schrijft hij. Na af-

loop meent hij dat de gevelpartij aan de inzichten van De Stuers beantwoordt. Hij vervolgt met: 

'Daar spreekt zich geen bepaalde historische stijl uit, maart zijn konstruktieve beginselen, die vol-

doen aan de tegenwoordige behoeften. Ik ben er bepaald vóor den klok in het midden aan te bren-

gen; het vooruitspringende gedeelte waarin de zaal voor den Ministerraad, met erker en daarboven 

de Raad van Adel maakt eene verhooging wenschelijk, die zeer geschikt door een monumentaal uur-

werk kan aangevuld worden. 

In de midden fa•ade kan, tusschen a.b het wapen van Nederland worden aangebracht (zie detail) of 

ook elders aan een der zijden. Dan twee figuren van rechtsgeleerden uit de oude doos of ' rechtvaar-

digheid' voorstellende, zijnde een met balans en zwaard geblinddoekt, de andere met scepter en pij-

lenbundel'. 

De gevel is een flink aantal stappen dichter bij de uitvoering gekomen. Gezien de hoeveelheid tijd die 

de - althans volgens De Stuers - onvermoeibaar accuraat werkende Cuypers in de herziening van de 

schetsen van Peters heeft gestoken, moet hier behoorlijk veel aan zijn veranderd. 67 

Op 4 januari 1877 schrijft de minister van Binnenlandse Zaken aan zijn collega van Financiën dat, 

toen enkele maanden tevoren bleek dat Vogel niet in staat was geveltekeningen te maken die aan 

de behoeften beantwoorden, dit vraagstuk al was opgelost in de vorm van twee schetsen van de ge-

vels, vervaardigd door Peters. Ze werden de minister welwillend ter hand gesteld. De minister meldt 

ook nog dat de bewuste tekeningen aan de basis staan voor de op dat moment gedeeltelijk aanbe-

stede bouw van het Justitiegebouw. 

Het lijkt in dit verhaal alsof de geveltekeningen spontaan van hogerhand zijn neergedaald, maar zo 

ging het er bepaald niet aan toe. Er is door De Stuers, Cuypers en Peters wel degelijk hard aan ge-

werkt om de geveltekeningen op korte termijn af te krijgen, enkele maanden na de aftocht van Vo-

gel. 

In zijn eigen overzicht is De Stuers duidelijker over de gang van zaken. Hij stelt dat, toen duidelijk 

werd dat Vogel niet in staat zou zijn een gevel te ontwerpen die aan de eisen beantwoordde, de mi-

nister kans zag ' die kunstvraag goed op te lossen met een veel fraaijer en nationaler gevel dan den 

ouden van Vogel. ( Het is geloof ik niet wenschelijk den ontwerper te noemen, ook omdat m. vd 

Heim er niet van weet. Het is de heer Peters, de nieuwe architect van Financiën, die in overleg met 

mij de tekeningen maakte.)' De Stuers bedoelt hier H.J. van der Heim, minister van Financiën van 

1874 tot 1877. Zo is een plan verkregen, beantwoordend aan de eisen van de dienst en met'een 

waarlijk fraaije gevel'. 

De Stuers begrijpt dat Vogel hier boos over is, natuurlijk, 'maar is dat een reden om te blijven tobben 

en zooals hij wilde, de indeeling, de doelmatigheid op te offeren aan een vooraf bedacht gevel-

front?" De definitieve versie van de geveltekeningen is gereed op 31 januari 1877, zo blijkt uit een 

67 NA, Werkarchief De Stuers, 62. De Stuers ( 1900), 201, 202. 
68 NA, Werkarchief De Stuers, 1251. 
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schrijven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van die datum. 69 

Samenvattend is de stand van zaken wat betreft de gevels begin 1887: 

Peters heeft schetsen en tekeningen gemaakt waarin hij de ideeën en wensen van Cuypers en De Stu-

ers heeft verwerkt. Daarnaast zijn er wel degelijk elementen van hemzelf in aanwezig. Vervolgens 

hebben Cuypers en De Stuers wijzigingen in aangebracht, rekening houdend met de beperkte techni-

sche mogelijkheden van Peters. 

Een nieuwe versie van de tekeningen is door Cuypers ingrijpend gecorrigeerd, zodanig dat deze bij De 

Stuers in de smaak valt. De gevels zijn in deze versie niet in een bepaalde historische stijl ontworpen, 

althans volgens Cuypers. Aan Peters de taak de tekeningen definitief op te zetten. 

Onderbouw 

Terwijl het ontwerp van de gevels van het nieuwe Ministerie van Justitie nog niet eens gereed is, be-

moeit het drietal Cuypers, De Stuers en Peters zich — hoe kan het ook anders - vanaf november 

1876 intensief met de onderbouw, die niet los van de gevels gezien kan worden. Een zekere 'Nemo' 

(d.w.z. 'Niemand') ondertekent een nota waarin hij het bestek dat Singels en Mazel voor de onder-

bouw hebben opgesteld becommentarieert. Het handschrift van Nemo is onmiskenbaar dat van C.H. 

Peters. Deze moet incognito onder de radar blijven om problemen bij de ministeries en de Commis-

sie van Rijksadviseurs te voorkomen, vandaar deze wat kinderachtige mystificatie. Gelet op de ge-

voelige verhoudingen heeft Peters geen overbodige voorzorgsmaatregel genomen. 'Nemo' duikt een 

paar jaar later op in een krantenbericht waarin Cuypers op de hak wordt genomen. 
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124. 125. Brieven van 'Nemo' (Peters) met kritiek op het bestek van Singels. NA, BiZa, Kunsten en We-

tenschappen, 688. 

69 NA, BiZa, K&W, 688. 
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Peters maakt schetsjes bij zijn Nemo-nota, die veel preciezer zijn dan de krabbels van De Stuers en 

anders dan de tekeningetjes van Cuypers. De Stuers verwerkt deze informatie in een officieel com-

mentaar van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Zo heeft hij op instigatie van Nemo/Peters op-

merkingen op de aansluiting van het gebouw op het in tweede instantie te bouwen gedeelte van het 

Departement van Justitie. Hij wenst een 'vrije lossen sprong', het nieuwe metselwerk koud tegen het 

oude, zodat het zich vrij kan zetten. Ook stelt De Stuers dat in de plannen niet is gerekend op de aan-

sluiting met de ronde trap op de tweede binnenplaats (eveneens onderdeel van de tweede bouw-

fase) en verzoekt hij die alsnog te tekenen. 

De Stuers wil eenheid brengen in het steenformaat dat gebruikt wordt zowel voor het Rijksmuseum 

in Amsterdam als voor dit gebouw, nl. lengte 0,255 m, breed 0,125 m dikte 0,065 m. Dit duidt erop 

dat de werken aan beide representatieve gebouwen in dit stadium in nauwe samenhang staan. 

Cuypers heeft eind 1876 een beslissende stem laten horen bij de keuze van de bakstenen die in 1877 

aan het Justitiegebouw zouden worden verwerkt. Na een discussie over de gewenste formaten die 

hij aan het Rijksmuseum en het Justitiegebouw wil toepassen, stuurt Cuypers op 23 november 1876 

een telegram aan Peters, waarin hij stelt dat een gewoon steenformaat verkieslijk is, dan kan het ge-

bouw vóór de winter van 1877 onder de kap zijn. Na verder overleg over de stenen via een lid van de 

Commissie van Rijksadviseurs, Van den Bergh, blijkt dat Cuypers voorschrijft om voor de eerste 

10.000 stenen van de funderingswerken Waalformaat te gebruiken. Een alternatief geeft volgens 

hem alleen aanleiding tot verwarring. Het bestek voor de levering van de in totaal 674.000 beno-

digde metselstenen wordt in december 1876 aanbesteed. 70 

4. De bouw van het Departement van Justitie 

Op 8 januari 1877 wordt aangekondigd dat Peters in verband met de werken van de onderbouw van 

het Departement van Justitie in dienst komt bij Landsgebouwen. Zijn werkgever, het Ministerie van 

Financiën, heeft er geen bezwaar tegen Peters zo nodig ' inlichtingen te doen geven en aanwijzingen 

te laten doen', aan de Directie Landsgebouwen bij de uitvoering van het nieuwe gebouw van het De-

partement van Justitie. Hij heeft een beperkte opdrachtomschrijving, omdat het niet de bedoeling is 

hem schetsen te laten uitwerken, bestekken op te stellen of toezicht te houden op de bouw. Zijn re-

guliere werk aan de post- en telegraafkantoren van Financiën mag niet in de verdrukking komen. Pe-

ters moet, met andere woorden, de man op afstand worden.71 

Peters aanvaardt de opdracht 'voor het architectonisch gedeelte' van het nieuwe Departement van 

Justitie op 1 februari 1877. Er staan op dat moment de volgende definitief vastgestelde tekeningen 

op zijn naam, die niet alleen met de nieuwe gevels van doen hebben: 

4 kleine geveltekeningen 

2 grote definitieve 

3 plattegronden 

1 fundering 

1 doorsnede 

70 NA, Werkarchief De Stuers,1251 en BiZa K&W, 688. 

71 NA, 2.16.01, Archief Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Waterstaat, 1781. 
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1 detail fundering 

Peters kreeg hiervoor 1000 gulden uitgekeerd. 72 

Onderbouw 
Het is Peters in 1877 niet gelukt om zich aan zijn beperkte mandaat te houden. In de loop van dit 

jaar is hij vrijwel continu bezig met het maken van tekeningen en details. Tijdens de uitvoering van 

de werken gaat veel mis, zodat Peters extra moet inspringen, etc. Er ontvouwt zich een hoofdpijn-
scenario, waarbij de betrokkenen naar elkaar wijzen. De persoonlijke verhoudingen, die toch al on-

der druk staan, worden er niet beter op. 

Half april 1877 bericht Peters aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat al gekozen moet wor-
den voor een bepaald type calorifère, zodat de metselwerken daarop kunnen worden afgestemd. 

Peters raadt het systeem van de firma Geneste & Herscher te Parijs aan, 'als zijnde het eenvoudigste 

en econoomste en voorts aan die Heeren te verzoeken hunne plannen van canalisering op 't spoe-

digst te willen opmaken en hen bij onderhandsche overeenkomst te betalen bij een staat van meer 

werk, het plaatsen en stellen van 4 calorifères met toebehooren op te dragen, waarvan 3 te plaatsen 

in juli 1878 en de 4e in oktober 1879.' 

Inderdaad gaat het ministerie met de Parijse firma in zee, maar het zal bijna een half jaar duren voor 

het contract is ondertekend. Daarop vooruitlopend stelt Peters voor de calorifères niet te plaatsen 

daar waar ze op de plattegrond staan, nl. onder de trappen, maar in andere ruimten, aangegeven op 

een nieuwe tekening. Hier kunnen de steenkolen worden opgeslagen die nodig zijn voor het stoken 

van de calorifères. 

Deze ruimten moeten nu ook waterdicht worden gemaakt, wat leidt tot meerkosten. Het voorstel 

van Peters wordt goedgekeurd.73 De nieuwe plaats van de calorifères is aangegeven met een gele 

kleur, alleen de calorifère onder de cirkelvormige trap, die pas in de tweede fase van opbouw ge-

maakt zal worden, niet. Peters stelt voor trap g te verplaatsen bij h. In de nieuwe situatie zijn de ver-

warmingstoestellen nog wel in de buurt van de trappen te vinden.74 Zie ook bijlage B over de calori-

fères en verwarmingsinstallatie. 

72 NA, BiZa, K&W, 688. 

73 NA, BiZa, K&W, 689. 

74 NA, BiZa, K&W, 689. 
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126. Tekening met de gewijzigde plaats van de calorifères in geel (in de gele cirkels), NA, BiZo, K& W, 

689. De oorspronkelijke locatie is weergegeven in de blauwe cirkels. De 4e calorifère onder de ronde 

toren staat niet op deze tekening. 

Bovenbouw, eerste fase 

Aannemer Teeuwisse werkt nog volop aan de onderbouw, als Mazel, Singels en Peters de plannen 

uitwerken voor het eerste gedeelte van de bovenbouw, dat eind april 1877 zal worden aanbesteed. 

Er wordt om te beginnen met de gemeente Den Haag overlegd over de rooilijn langs de Lange Poten, 

die vanwege de meer vooruitspringende risalieten (67 cm) afwijkt van die van de eerdere plannen. 

Vervolgens wordt, in overleg met Peters en naar tekeningen van Peters, een bestek voor de boven-

bouw samengesteld, met 19 bestektekeningen. Peters heeft in het bestek laten opnemen dat het 

gebouw vóór 1 december 1877 onder dak moet zijn, dat wil zeggen onder een met leien bedekt dak. 

Mazel heeft hem erop gewezen dat dit uiterst krap is, alleen al vanwege de circa 133 m3 ' Escuurzijn-

sche' ( Escauzijnse hardsteen, uit de streek Ecaussinnes, België) en 673 m3 Udelfangersteen die vol-

gens het bestek moeten worden geleverd, bewerkt en voor het grootste deel aangebracht vóór dat 

tijdstip. De korte termijn voor het onder dak brengen zal de bouw bovendien duurder maken, omdat 

de aannemers en leveranciers de hoofdprijs zullen vragen. Het mag niet baten, Peters houdt voet bij 
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stuk.75 

Bij de aanbesteding valt de keuze op de als degelijk, goed en gegoed bekend staande aannemer W.A. 

Schram uit Sliedrecht. Hij heeft het werk aangenomen voor f 338.400,-. Op het allerlaatste moment 

heeft Peters aan het bestek een nota laten toevoegen, waarin onder meer staat dat de twee topge-

vels aan het Plein en aan de Poten zodanig worden veranderd dat ze overeen komen met de topge-

vel aan de kant van de Hoge Raad. Wat hiermee precies wordt bedoeld is niet duidelijk, in elk geval 

zou op de gevels iets worden aangebracht.76 Cuypers heeft dit bestek kennelijk later gebruikt voor 

zijn bestek met betrekking tot de aanbesteding van de metselstenen van het Rijksmuseum uit april 
1877. 77 

Op 1 juni 1877 is de aannemer van de onderbouw gereed met het werk en kan aannemer Schram 

aan de slag. Om de datum van oplevering te halen, laat hij een leger werklieden aantreden, die vol-

gens de berichten voortvarend te werk gaan. Maar niet voor lang, want er breekt al snel een taaie 

episode aan, die ertoe leidt dat de oplevering moet worden uitgesteld. Uitgesteld met maar liefst 

een jaar zelfs. Volgens Peters ligt dat aan het onvermogen van de directie, en meer in het bijzonder 

aan Singels, om de steenleveranties te organiseren. Aannemer Schram presteert volgens hem op dat 

punt overigens weinig beter. Singels en de aannemer op hun beurt zeggen dat Peters te laat met zijn 

detailtekeningen en 'uitslagen' op de proppen komt. Peters meldt weer dat het uitgeven van de te-

keningen wegens krapte aan tekenaars en 'detailleurs' volgens een strak schema gebeurt: de aan-

nemer krijgt keurig afgepast de tekeningen waar hij op dat moment mee aan de slag moet. De aan-

nemer is dat echter niet gewend, en omdat de natuursteen niet volgens plan arriveert, ontstaan er 

problemen. Het gevolg is dat de steenhouwers en metselaars duimen moeten draaien. Ook stelt Pe-

ters dat zowel Singels als de aannemer niet voldoende toegerust is voor dit ingewikkelde werk. Het 

lezen van de tekeningen is al een probleem, zodat voortdurend gevraagd wordt naar één op één de-

tails, die speciaal vervaardigd moeten worden, en dus veel tijd kosten. 

De werksfeer, die door alle wrijvingen voorafgaand aan de bouw al onder druk staat, gaat er onder 

deze omstandigheden niet op vooruit. Mazel past er bijv. volgens een brief van juni 1877 voor om 

alleen in het gezelschap van Peters op het werk te verschijnen, want dan lijkt het alsof hij onder cu-

ratele is gesteld. Mazel erkent dat de tijd voor de detailtekeningen en de bestellingen van de natuur-

steen uiterst krap is, maar suggereert dat Peters niet eens weet hoeveel steen benodigd is. Hij heeft 

de hoeveelheden die in het bestek worden genoemd al een paar keer aangepast. Ook plaatst hij 

vraagtekens bij de houding van Peters, die iets tegen opzichter Weinberg lijkt te hebben omdat deze 

volgens hem de belangen van de aannemer behartigt. Om stroefheid in de procedures te voorkomen 

- en zelf uit de wind te blijven?- stelt Mazel de minister voor de bouw van het departement geheel 

aan Peters op te dragen.'$ 

Procedure tegen de Staat 

In juli 1877 Iaat aannemer Schram via een deurwaarder weten dat hij niet de benodigde detail-

75 NA, Waterstaat, 1781. 
76 NA, BiZa K&W, 689. 

77 NA, Werkarchief De Stuers, 62. 

78 NA, BiZa, K&W, 689. 
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tekeningen heeft, en dientengevolge niet volgens plan in december klaar zal zijn. Hij kan zijn natuur-

steen niet op tijd bestellen en krijgt voortdurend te maken met wijzigingen, waardoor hij grote 

schade lijdt. Schram stelt dat zijn opdrachtgever in gebreke blijft. Van de kant van de opdrachtgever 

geeft Singels als commentaar dat Schram zelf veel steken heeft laten vallen, hij had sneller kunnen 

zijn met zijn bestellingen, het argument dat hij de detailtekeningen niet had, ging niet altijd op, etc. 

Schram spant niettemin een rechtszaak aan tegen de Staat, die hij in 1881 wint. De Hoge Raad stelt 

een schadevergoeding vast ter grootte van f 28.730,74, te verhogen met een rente van 5% sinds 29 

december 1882, en een kwart van de proceskosten. 79 

Saillant detail: Schram wordt volgens De Stuers vertegenwoordigd door een advocaat die zich later 

als minister van Binnenlandse Zaken met hetzelfde dossier zou moeten bezighouden, mr. J. Kap-

peyne. Kappeyne heeft dit geweigerd. Volgens De Stuers was deze affaire de reden dat het Ministe-

rie van Binnenlandse Zaken het beheer over zijn gebouwen in Den Haag overdeed aan het nieuwe 

Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid.80 

Aanpassingen onderbouw 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken krijgt 21 juli 1877 een rekening gepresenteerd van f 3712,15 

voor meerkosten gemaakt tijdens de bovenbouw. De funderingen van het Justitiegebouw moesten 

op sommige plaatsen worden verzwaard en er moesten voorzieningen komen voor de verwarming. 

De kelders waarin de calorifères zouden worden geplaatst, werden waterdicht gemaakt. Dat was las-

tig, omdat deze ruimten ondanks pompen steeds vol grondwater liepen. Dit wordt tenslotte opge-

lost met het storten van betonvloeren in het water. Daarnaast worden ten behoeve van de kanalen 

voor hete lucht en de riolering gaten gebroken in de nog maar kort geleden gemetselde muren en 

gewelven. 

Op 15 september 1877 is een contract gesloten met de firma Geneste & Herscher te Parijs voor de 

levering en plaatsing van vier calorifères met toebehoren voor f 14.905,-. Drie van de vier zouden 

worden geplaatst in het gedeelte van de bovenbouw dat in 1877 in aanbouw is, het resterende ap-

paraat in het achterdeel van de bovenbouw dat later wordt opgetrokken. Het bestek van de calorifè-

res is bewaard gebleven, evenals het contract dat met het ministerie is gesloten.81 

Oponthoud 

Mazel doet in september 1877 een boekje open over de bovenbouw, die op een fiasco dreigt uit te 

lopen. De problemen zijn volgens hem gedeeltelijk ontstaan omdat Peters met zijn drukke baan als 

bouwkundige bij Financiën te weinig tijd kan vrijmaken voor het Justitiegebouw. Peters heeft, mis-

schien in jeugdige overmoed, gedacht dat alles wel in orde zou komen. Dat blijkt wel uit deze pas-

sage: terwijl Peters lange tijd vasthoudt aan de datum van oplevering, had Singels al bij het opstellen 

van het bestek gezegd dat het toch niet haalbaar zou zijn het gebouw voor de winter van 1877 onder 

dak te krijgen, en dat men maar beter de rest van het jaar aan het gereedmaken van de steenhou-

werswerken zou kunnen besteden. Mazel heeft Singels erop gewezen dat hij zich er zo niet vanaf kan 

maken en wil ' na het voorgevallene met het eerst geleverde ontwerp [ ... j zelfs allen schijn [ ... j 

79 NA, Werkarchief De Stuers, 1251. 

80 NA, Werkarchief De Stuers, 1216. 

81 NA, BiZa K&W, 689, NA, Waterstaat, 1781. 
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127. Tekening behorend bij het schrijven van Mazel en Singels van 9 maart 1877. De blauwe lijnen 

staan voor hemelwater, de rode voor 'vuil water' (rioleringen tbv. toiletten en dergelijke). RCE BT-

006306. In rood kader: de cisterne (opslag) voor hemelwater onder de eerste binnenplaats. 
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vermijden uitvlugten te zoeken om daaraan niet te voldoen, te meer daar ik na mijne officiele waar-

schuwing niet anders te doen had dan te gehoorzamen'. Zover is het dus al gekomen. 

Peters wil volgens Mazel ook nog eens natuurstenen onderdelen toepassen die niet in het bestek 

zijn omschreven. Mazel noemt bijv. de bestelling op 21 augustus van vlakke banden op de cordon-

band van de borstwering. Deze steen komt pas eind september uit de steengroeve aan. Dat houdt 

de bouw behoorlijk op, want de steen moet eerst worden aangebracht voor men verder kan werken. 

Mazel legt de schuld van de problemen over het algemeen bij de Directie, die echter, zo merkt hij 

fijntjes op, geheel heeft gehandeld volgens de bevelen van de minister van Binnenlandse Zaken. 82 

Peters schrijft in 1878 dat men vóór de winter van 1877 niet verder is gevorderd dan tot de boven-

kant van de borstwering. Het gebouw in aanbouw werd afgedekt tegen winterse invloeden en er 

werden drie loodsen gebouwd om de natuursteen te beschermen. De steenhouwers en timmerlie-

den konden daar 's winters in verder werken. Ergens anders werden het ijzerwerk en het hout van 

de balklagen en kap bewerkt. Hij stelt dat een groot deel van de problemen is veroorzaakt door de 

Directie die tegenstrijdige besluiten nam, niet 'één lichaam' vormde. Verder wist de aannemer te 

weinig af van het ingewikkelde natuursteenwerk. Dat Schram wordt gecompenseerd voor zaken die 

buiten hem om fout zijn gegaan, vindt Peters redelijk.83 

De functie van Peters 

Eigenlijk is het verbazingwekkend dat Peters in 1877 nog zoveel aan het Justitiegebouw heeft kun-

nen doen, want hij heeft een hoge productie op het gebied van post- en telegraafkantoren. Gezien 

de zeer beperkte staf die hem ten dienste stond, betekent dit dat Peters dag en nacht gewerkt moet 

hebben. 84 

De taakomschrijving van de bouwkundige C.H. Peters uit november 1877 luidt aldus: 

1) aanbouw, onderhoud en toezicht voor de Rijks post- en telegraafkantoren 

2) advies betreffende de ontwerpen van aanbouw of verbouwing van post- en tele-

graafkantoren die voor rekening van gemeenten worden gesticht 

3) onderhoud, aanbouw en toezicht over de gebouwen ten dienste van de administra-

tie van de Directe Belastingen, In- en Uitgaande Rechten en Accijnzen 

4) aanbouw, onderhoud en toezicht over de rijkskantoren van de afdeling Registratie 

5) advies betreffende ontwerpen voor kerken, pastorieën tot welker stichting rijkssub-

sidies worden gevraagd en controle aangaande de uitvoering 

6) architectonische medewerking bij de stichting van het nieuwe gebouw ten behoeve 

van het Departement van Justitie 

7) als voren bij de verbouwing van de ministers vertrekken en de tweede verdieping 

van het Departement van Financiën. 85 

Eind 1877 worden belangrijke personele wijzigingen doorgevoerd. Singels gaat met ingang van 1878 

82 NA, BiZa K&W, 689. 
` NA, Waterstaat, 1781. 

84 Zie Delpher, berichten in de Staatscourant, aanbestedingen 1877. 

85 NA, Waterstaat, 1781. 
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weg als bouwkundige bij het Departement van Justitie, om zich te wijden aan de gebouwen van het 

Binnenhof. Vanaf april 1878 zou hij vrijwel alleen het onderhoud van die gebouwen leiden, nieuw-

bouw en restauratie komen in het takenpakket van Peters terecht. Mazel speelt hier geen rol meer 

in, hij heeft in november 1877 al ontslag genomen. 

Peters wordt met ingang van januari 1878 benoemd als bouwkundige voor de Landsgebouwen en 

ressorteert nu onder het pas opgerichte Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. In die be-

trekking heeft de minister hem het toezicht op het voltooien van het nieuwe gebouw van het Depar-

tement van Justitie opgedragen. Peters volgt in feite Mazel op, zij het dat zijn functie anders ge-

noemd wordt. 

In een brief van 21 januari 1878 vraagt Peter of hij al kan beschikken over het personeel dat voor de 

bouw van het Justitiegebouw werkzaam is, onder wie opzichter Weinberg. De twee tekenaars en de 

volontair die op het bureau van Peters werken kan hij niet belasten, die zijn voortdurend bezet met 

plannen en details voor post- en telegraafgebouwen. 

Over de nieuwe functie van Peters is blijkbaar nogal geheimzinnig gedaan. Naar het schijnt werd de 

minister van Binnenlandse Zaken, die tot voor kort rechtstreeks betrokken was geweest bij de bouw 

van het Justitiegebouw, pas in april 1878 op de hoogte gesteld van de andere werkkring van Peters.86 

Peters pakt zijn nieuwe taken grondig aan. Hij stelt voor het Ministerie van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid een stuk op met daarin de stand van zaken. Onder andere waarschuwt hij de minister 

voor een beroepsprocedure door aannemer Schram, die ernstig is benadeeld door de rammelende 

organisatie van het werk. Hij moet bijv. reeds gemetselde onderdelen weghalen en opnieuw aan-

brengen, omdat geen rekening was gehouden met voldoende brede stelvoegen in het natuursteen-

werk. Een flinke kostenpost. 

Peters stuurt elke week voortgangsrapporten over de bouw van het departement naar de minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Daaruit blijkt over het algemeen dat de werken voorspoedig 

verlopen. Ook stuurt hij staten van meerwerk in, onder andere ten behoeve van de koepelvormige 

binnenlantaarn boven de bibliotheek, in augustus 1878. 

In een brief aan De Stuers van 14 augustus 1878 schrijft Peters dat de bouw van het Justitiegebouw 

is gevorderd tot de hoogte van de vloer van de tweede verdieping, alleen de trappen zijn nog iets 

lager. Hij verwacht eind september al een gedeelte te kunnen bekappen. Over de voorgevel merkt 

hij op dat hier géén wijzerplaathuisje in komt. De gevel van het avant-corps zal worden opgetrokken 

als topgevel, met in het midden een nis met het Justitiebeeld. Het betekent dat de Pleingevel nu wat 

vol wordt, 'maar altijd beter dan met het klokkenhuisje dat er niet bij hoorde, te veel een meubel-

stukje was'. In deze plannen zijn naderhand veranderingen aangebracht, want deze gevel is zo niet 

uitgevoerd. In het midden van de wel uitgevoerde gevel prijkt een verdiepte wijzerplaat in wat wel 

degelijk een 'huisje' genoemd kan worden, compleet met decoratieve leeuwtjes, maar zonder 

Vrouwe Justitia. Het geheel is een stuk sierlijker dan op de bestektekening en minder vol dan Peters 

voorstelde. Wellicht heeft De Stuers hier de hand in gehad. 

Peters heeft, zo staat in dezelfde brief, een aantal beelden van leeuwen naar Stoltzenberg verstuurd, 

waaronder die van de hoekstukken van het Justitiegebouw.` 

se NA, Waterstaat, 1781. 

$' NA, Werkarchief De Stuers, 241. 
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Binnenbouw en bovenbouw, tweede fase 

Eind december 1878 is het Justitiegebouw met uitzondering van de toren met de bibliotheektrap on-

der de kap gebracht, ruim één jaar later dan de bedoeling was. Dat zal eerder aan de onrealistische 

inschatting van de bouwactiviteiten in het bestek hebben gelegen dan aan luiheid of onbekwaam-

heid van het personeel.` 

In maart 1879 kan de derde fase van de bouw worden aanbesteed. Aannemer W.J. Kolkert uit De-

venter neemt voor f 197.800,- de binnenbouw en afwerking op zich. Kolkert heeft vanaf augustus 

1879 enkele werkzaamheden overgenomen waaraan aannemer Schram niet meer wil of kan begin-

nen. Vanwege het proces dat Schram tegen de Staat voert, zijn de onderlinge verhoudingen niet al te 

best. Peters is veel tijd kwijt aan het opstellen van stukken die door de Landsadvocaat worden ge-

bruikt om de Staat te verdedigen. Daarnaast heeft hij in 1879 zijn reguliere taken bij Financiën her-

vat en laat hij als vanouds de bestekken van het ene na het andere postkantoor van de persen rollen. 

Peters houdt zich tevens bezig met de restauratie van de Hofzaal ( Ridderzaal) op het Binnenhof. Pe-

ters, die samen met een zevental medewerkers in bekrompen omstandigheden kantoor moet hou-

den, is dus nog steeds met werk overladen.89 

De bovenbouw tot en met de traptoren van de bibliotheekvleugel is in juni 1879 voltooid, waarna 

aannemer Kolkert zich kan bezighouden met de binnenbouw. Vervolgens moet het achterste stuk 

van het Justitiegebouw gebouwd worden. Hier wordt eerder aan begonnen dan het plan was, omdat 

een gedeelte van het oude Justitiegebouw, dat wil zeggen het voormalige Hotel van Brunswijk, in de 

zomer van 1879 is verzakt. De funderingen bleken niet bestand tegen ontgravingen in verband met 

nieuwbouwactiviteiten door de firma Doon & Cie op de plaats van het latere Hotel Central. 

Half september 1879 krijgt W. Begelinger via Singels onderhands de opdracht voor de afbraak van 

een deel van Oud-Justitie. Begelinger is de aannemer die eerder Oud-Koloniën had gesloopt, kenne-

lijk zijn de ervaringen positief. Hij betaalt f 500,- aan het Rijk voor de afbraak van het gedeelte van 

het gebouw grenzend aan de Lange Poten tot aan de muur tussen de trap en de vestibule en de ten 

noordwesten daaraan grenzende kamers. Verder breekt hij de fundamenten die binnen de rooilijn 

van de Lange Poten vallen volledig weg tot een door de gemeente voorgeschreven diepte.90 

In augustus 1880 is de voltooiing van het Justitiegebouw onderhands aanbesteed aan aannemer Kol-

kert, dezelfde die aan de binnenbouw bouwt. Hij trekt het nog ontbrekende gedeelte op tussen de 

ronde traptoren en de achtermuur, de tweede fase van de bovenbouw. Peters heeft het bestek op-

gesteld en krijgt weer de verantwoordelijkheid voor de werken.91 De tweede fase van het departe-

ment is niet helemaal gelijk aan de eerste fase. Peters noemt in zijn artikel over het Justitiegebouw 

bijv. het volgende verschil. In het oudste gedeelte zijn de houten vloeren op de eerste verdieping 

vastgenageld op houten dekplaten op getrokken ijzeren 1- balken, die vrij van de onderliggende ge-

welven liggen. In het jongere gedeelte zijn de ijzeren balken met liggers weggelaten en is op de ver-

hoogde gewelfkappen een laag asfalt aangebracht waarop de eiken parketvloer rust.92 

88 NA, Waterstaat, 1782. 

89 NA, Waterstaat, 1783. Via Delpher: berichten in de Staatscourant, aanbestedingen van werken aan 

en de bouw van post- en telegraafkantoren in het hele land. 

90 NA, Waterstaat, 1784. 

91 NA, Waterstaat, 1786, 1787. 

92 Peters ( 1883), 41. 
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Beelden 

Het Justitiegebouw mag dan, volgens Peters in hetzelfde artikel, in de loop van 1883 zijn opgeleverd, 

dat betekent niet dat het gebouw toen voltooid was. In de zomer van 1884 komen volgens een kran-

tenbericht de laatste beeldhouwwerken in de gevel aan de Lange Poten gereed: die van de halfge-

klede Spaarzaamheid en de geheel ontklede Waarheid. Zij verkeren volgens de journalist in het ge-

zelschap van de christelijke deugden Geloof, Hoop en ( Moeder)Liefde en een voorstelling van wat de 

Tien Geboden zouden moeten zijn. Een onbekende krant van 17 juni 1885, waarvan een knipsel aan-

wezig is in het Werkarchief De Stuers, meldt dat de beelden van De Waarheid en Spaarzaamheid, tot 

nu toe alleen aan de buitenzijde van het departement te zien, nu ook binnen in een corridor aanwe-

zig zijn, uitgevoerd in wit pleister. Op dat moment (juni 1885 dus) wordt de laatste hand gelegd aan 

de versiering van het interieur. De gewelven van de benedengangen, wit afgepleisterd of in IJsselste-

nen afgewerkt, worden beschilderd en de muren tussen de ramen in kleuren gebracht. 93 

De beelden van De Waarheid en De Spaarzaamheid aan de buitengevel zouden enkele jaren later 

overigens vanwege hun blote karakter enige weerstand oproepen. Voer voor journalisten die hier 

sappige krantenartikelen aan wijden." 

Details 

De Stuers en Cuypers hebben zich ook na de belangrijke jaren 1876 en 1877 met de bouw van het 

Justitiegebouw bemoeid. Cuypers, die als adviseur de regeringsgebouwen regelmatig bezoekt, volgt 

de verrichtingen van Peters nauwgezet, zoals onder andere blijkt uit een briefje van hem aan De Stu-

ers d.d. 19 december 1879. Hij schrijft dat hij in Roermond (d.w.z. in de werkplaats van Cuypers en 
Stoltzenberg) tekeningen van Peters heeft gezien van schoorsteenmantels voor Justitie, die daar 

zouden worden uitgevoerd. Cuypers vindt dat de ruimten waarin die geplaatst zouden moeten wor-

den, er geheel door verknoeid zouden zijn. Het zijn overdadige gevallen, met onzinnige ornamenten, 

profielen en kolommetjes. De uitvoering van het onnodige en smakeloze werk zou zoveel tijd en 

moeite vergen, dat de aannemer hier financiële schade door zou lijden, aldus Cuypers. Hij drukt De 

Stuers op het hart: 'Maak dat die dingen niet worden uitgevoerd, vooral de quasi-monumentale, die 

is beneden alle kritiek!" 

In september 1881 merkt Cuypers bij een bezoek in gezelschap aan het Justitiegebouw in aanbouw 

fouten op aan de ronde trap van de bibliotheektoren. Ook dat geeft hij aan zijn vriend De Stuers 

door, met het beding dat Peters niet van De Stuers te horen krijgt wie hier opmerkingen over heeft 

gemaakt. 

93 NA, Werkarchief De Stuers, 1251, knipsels uit niet genoemde kranten. 

94 NA, Werkarchief De Stuers, 1251. 

9s NA, Werkarchief De Stuers, 64. 
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Waarde heer, 
Bemerkte enige dagen terug, toen ik in justitie was, dat de treden aan de ronde trap 
niet over elkaar dekken. Dit is een grote fout en ik zal Peters er morgen over schrij-
ven. Ik wilde in tegenwoordigheid van die heren er u niet opmerkzaam op maken. 
Een dergelijke trap moet op de gehele lengte de ene trede minstens 3 a 5 cm op el-
kaar dragen, Peters heeft door het profiel a er te laten uithakken niet geteld op de 
nodige breedte. Thans dragen de treden alleen op de console, het deel c-d is nu niet 
gesteund, terwijl het wel gesteund zou zijn als hij de treden als g-h gemaakt had. 

Het enige wat hij nu kan doen is de leuning zo ver mogelijk naar de brede zijde van 
de tree te stellen en enige meer zekerheid daardoor te verkrijgen. 
Laat aan P. niet blijken dat ik u hierover gesproken heb.' 

96 

Decoratie 

Wat het interieur van Justitie betreft, hebben Cuypers en een zekere A. Lang ontwerpen voor pla-

fond- en wandafwerkingen, schoorsteenmantels en kasten in de representatieve ruimten gemaakt. 

Deze zijn ten dele uitgevoerd, soms in gewijzigde vorm. De ontwerpen worden bewaard in het 

Cuypers Archief van HNI te Rotterdam.97 Ook De Stuers heeft ontwerpschetsjes vervaardigd, in dit 

geval vooral van symbolische voorstellingen en decoratieve elementen die in en aan het gebouw 

moesten worden aangebracht. Enkele daarvan zijn daadwerkelijk gebruikt. 

Aan het decoratieve programma van het Justitiegebouw werken de drie heren eendrachtig samen, 

zo kan worden afgeleid uit een aantal briefjes in het Werkarchief De Stuers. Cuypers verzoekt De 

Stuers in een briefje d.d. 1 januari 1880, de platen die hij aan De Stuers had verzonden in verband 

met diens studie van de tympanen van Justitie, bij elkaar te leggen, zodat hij die bij zijn bezoek aan 

Den Haag mee terug kan nemen. In een briefje van Peters aan De Stuers van 31 januari 1880 komen 

eveneens de tympanen ter sprake. Peters zal De Stuers zeven platen en een aflevering van TArt' te-

rugsturen, alle erg vuil, omdat zij hebben dienst gedaan bij het maken van de modellen voor de tym-

panen van het Justitiegebouw. De Stuers had ze met dit doel aan Peters gegeven. 98 

Cuypers en De Stuers zouden de decoratie van het Justitiegebouw op een soortgelijke manier heb-

ben vormgegeven als die van het Rijksmuseum in Amsterdam, dat — zoals gezegd - in veel opzichten 

sterk verwant is en waaraan veelal ook dezelfde vaklieden hebben meegewerkt. Dat De Stuers zich 

ook in een latere fase betrokken heeft gevoeld bij het Departement van Justitie, blijkt wel uit de aan-

wezigheid in zijn collectie van een fraai album met in- en exterieurfoto's van het nog niet helemaal 

voltooide gebouw, gemaakt door de bekende fotograaf H.W. Wollrabe. Peters heeft hem dat album 

in 1885 blijkbaar toegestuurd, verpakt in een kistje. 99 

De voorbereidingen voor de bouw van het achterdeel van het Justitiegebouw op de plaats van het 

96 NA, Werkarchief De Stuers, 66. Met tekeningen. 

97 HNI CUBA t84 en t84.2. De naam van de medewerker wordt hier geinterpreteerd als A. Lans. 
98 NA, Werkarchief De Stuers, 65, 241, 1251. 

99 Thans in de Beeldbank RCE. NA, Werkarchief De Stuers, 241. 
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afgebroken Hotel van Brunswijk zijn in volle gang als Cuypers wordt opgeschrikt door de zoveelste 

affaire die zijn integriteit ter discussie stelt. Aanstichter was de voormalige secretaris van de opgehe-

ven Commissie van Rijksadviseurs, Hooft van Iddekinge, die ervoor gezorgd heeft dat de commissie 

werd opgedoekt. In Het Vaderland van 6 januari 1881 heeft Hooft een 'open brief aan de heer P.J.H. 

Cuypers, architect te Amsterdam', laten plaatsen. Hij stelt naar aanleiding van het al eerder ge-

noemde verhaal over een door hem bewaard briefje van Cuypers d.d. 20 april 1876, dat deze in die 

periode een uitgewerkt project gereed maakte voor het Justitiegebouw. Daarmee schoffeerde hij 

zowel de commissie als architect Vogel. Hooft weet dat op 5 december 1876 een ontwerptekening 

van het Justitiegebouw naar de commissie werd gestuurd, ondertekend door'nemo fecit', oftewel, 

'Niemand heeft dit gemaakt'. De aanbesteding van de onderbouw van het Justitiegebouw was toen 

al uitgeschreven. Hooft maakt zich sterk dat Nemo Peters is geweest (en daar heeft hij gelijk in), 

maar waarom ondertekende Peters eigenlijk niet gewoon met zijn eigen naam? 

Hij vraagt zich tevens af waarom Peters in zijn artikel over het gebouw in de Nederlandse Kunstbode 

van september 1880 nergens vermeldt wie dit 'schitterend product van den zoo uiterst kostbaren 

zoogenaamden Oud-Hollandschen bouwstijl' ( ... ) heeft ontworpen. Alles is erop gericht te verbloe-

men dat Cuypers, zoals volgens Hooft ook in diens briefje uit 1876 staat, het ontwerp van het ge-

bouw heeft gemaakt. 

Hooft heeft zijn brief in Het Vaderland laten plaatsen, omdat Cuypers een uitgewerkt plan voor een 

ingrijpende restauratie van het Haagse stadhuis naar de gemeenteraad van Den Haag heeft ge-

stuurd. Een gemeenteraadslid meent op influistering van Hooft dat het Cuypers is die het Justitiege-

bouw had ontworpen, evenals het Rijksmuseum een geldverslindend project. Hij is er dan ook falie-

kant op tegen dat Cuypers het stadhuis restaureert. De kans is groot dat de gemeente hierdoor in de 

financiële problemen raakt. 

Cuypers reageert laconiek op de aantijgingen aan zijn adres. In een brief aan de gemeenteraad 

schrijft hij dat hij niet het minste van doen had met het uiteindelijke ontwerp van het Justitiege-

bouw. Hij leverde slechts een paar niet uitgevoerde schetsen. Het stadhuis van Den Haag, dat voor 

Cuypers en De Stuers een hoogtepunt van Oud-Hollandse bouwkunst is, wordt uiteindelijk tegen mi-

nimale kosten hersteld door de architecten Metzelaar en Vogel. 

Uit het hele verhaal blijkt dat Cuypers destijds in elk geval bij een aantal tegenstanders als ontwer-

per van het Justitiegebouw werd gezien.` 

5. Het Justitiegebouw in perspectief 

Het Justitiegebouw heeft veel stof doen opwaaien, met name in de ontwerpfase. De denkbeelden 

over het gebouw in zijn omgeving komen pregnant naar voren tijdens de vergaderingen van de Com-

missie van Rijksadviseurs. De voor- en tegenstanders van de richting die Cuypers en De Stuers voor-

staan zijn hier gewend hun meningen ongezouten voor het voetlicht te brengen. De positie van de 

commissieleden Cuypers en De Stuers, die in 1876 en 1877 herhaaldelijk door mede commissieleden 

onder vuur zijn genomen, is ook in 1878 omstreden. Vanaf januari 1878 loopt de situatie zodanig uit 

Zoo NA, Werkarchief De Stuers, 1251. Via Delpher: Dagblad Zuid-Holland en's-Gravenhage, 15 decem-

ber 1880 en Het Vaderland, 15 december 1880. 
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de hand, dat minister Kappeyne van Binnenlandse Zaken een goede aanleiding heeft om de commis-

sie maar helemaal op te doeken. De secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken spreekt van een 

'kijfcollegie', verwijzend naar de vele ruzies die onder de commissieleden uitgebroken zijn sinds 'be-

paalde leden' zitting hadden genomen.` 

In mei 1878 maakt Cuypers in een vertrouwelijke brief aan De Stuers melding van een ' intrigue' die, 

zo heeft hij kunnen reconstrueren, op touw is gezet door de secretaris van de commissie, Hooft van 

Iddekinge. Deze heeft enkele kamerleden aangezet tot een interpellatie in het parlement over de 

geldverslindende projecten van Cuypers en De Stuers, en dan met name het Rijksmuseum. De 

Cuypers begrijpelijkerwijs niet welgezinde architect Vogel is speciaal met het Zeeuwse parlementslid 

jhr. De Jonge naar Amsterdam gereisd om bij het in aanbouw zijnde Rijksmuseum rond te spionne-

ren, aldus Cuypers. Er wordt geinsinueerd dat de voor de bouw vrijgemaakte openbare fondsen in 

een bodemloze put zullen verdwijnen, etc. Dit alles past in de afkeer van de door Cuypers en De Stu-

ers gepropageerde officiële of Oud-Hollandse bouwstijl die door verschillende commissieleden 

wordt geuit. 

Cuypers moet in november 1878 samen met de intrigant Hooft op inspectiereis voor commissieza-

ken en heeft nare voorgevoelens. Een paar dagen later wordt duidelijk dat de minister de commissie 

met ingang van 1 januari 1879 zal opheffen, behendig voorbijgaand aan de wens van een aantal ka-

merleden die de commissie willen behouden. Hooft heeft een stuk gepubliceerd in Het Vaderland, 

waarin hij de vloer aanveegt met De Stuers en Cuypers. Belangenverstrengeling en het achterstellen 

van andere richtingen in de architectuur dan de door het duo De Stuers en Cuypers voorgestane 

Oud-Hollandse bouwstijl, hebben volgens hem geleid tot een onhoudbare situatie binnen de com-

missie. In andere kranten wordt eveneens ruchtbaarheid aan de zaak gegeven. Hooft is degene ge-

weest die de commissie het laatste duwtje richting afgrond heeft gegeven, maar de situatie was al 

langer onwerkbaar."' 

Cuypers probeert De Stuers er in maart 1879 van te weerhouden een artikel in De Kunstbode te pu-

bliceren waarin hij op alle aantijgingen en insinuaties reageert, door aan te voeren dat hem dit zijn 

ontslag kan opleveren. De Stuers is nu nog de enige reddingsplank 'die ons voor de zaak overblijft, 

waar we zoo lang voor streden', hij moet op zijn post blijven, is zijn boodschap. Op dat moment staat 

vast dat de commissie definitief verleden tijd is, veel zin zou een stuk van De Stuers niet meer heb-

ben. De Stuers heeft zich hier niet veel van aangetrokken en liet in juli 1879 twee artikelen over de 

kwestie in De Kunstbode plaatsen.` 

De gebeurtenissen rond de commissie eind 1878 en begin 1879 maken duidelijk waarom Cuypers en 

De Stuers in de voorgaande jaren hebben gepoogd bij voorkeur voorzichtig en discreet te werk te 

gaan. Uit de brieven die Cuypers aan De Stuers schrijft blijkt dat zij zich in het nauw gedreven voelen 

door lieden die hen onderuit proberen te halen, soms om persoonlijke redenen, vaker omdat ze zeg-

gen bezorgd te zijn over de toekomst van de Nederlandse architectuur. Vermengd met een afkeer 

van het al dan niet vermeende 'ultramontanisme' van katholieke architecten, heeft dit een lastig 

101 NA, Werkarchief De Stuers, 63. 

` Via Delpher: Het Vaderland van 11 december 1878, het ingezonden stuk dateert van 9 december 

1878 en Algemeen Handelsblad van 12 en 14 december 1878. 

103 NA, Werkarchief De Stuers, 63, 64, Tillema ( 1975), 302. 
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ontwerpklimaat opgeleverd. 104 Cuypers is dan ook verheugd te kunnen melden dat de Amsterdam-

mers waardering hebben voor zijn Rijksmuseum in aanbouw, 'als tegengift'. 1os 

Hoewel ze hier wel bang voor geweest zijn, heeft de opheffing van de commissie Cuypers en De Stu-

ers uiteindelijk geen nadeel opgeleverd, integendeel: ze kunnen de vleugels uitslaan zonder last te 

hebben van commissieleden die hen continu tegenwerken. De Stuers schakelt voortaan Cuypers in 

voor advisering bij alle bouw- en restauratieprojecten waarbij Binnenlandse Zaken betrokken is. In 

een artikel in de Arnhemsche Courant, die duidelijk niet op de hand van De Stuers en consorten is, 

wordt eind 1880 geconstateerd dat het 'bureau' (d.w.z de adviseurs en tekenaars) van de ontbonden 

Commissie van Rijksadviseurs voor de monumenten van geschiedenis en kunst gewoon op de begro-

ting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken staat. Toen hier in de Kamer vragen over gesteld 

werden, was het antwoord van de minister dat het bureau nu onder hem werkt. Geen aprilgrap, ver-

volgt de scribent, die zich afvraagt of dan alle eerbied voor het parlement is verdwenen? 10fi Hij doelt 

hier op de afdeling Kunsten en Wetenschappen van Binnenlandse Zaken waar De Stuers de scepter 

over zwaait. 

Of Peters persoonlijk en beroepsmatig last heeft gehad van het overkokende debat over de architec-

tuur in Nederland in het algemeen, of van aantijgingen van kostenoverschrijdingen bij de bouw van 

het Justitiegebouw in het bijzonder, komt niet duidelijk naar voren. Hij hoeft zich wat het Justitiege-

bouw betreft niet persoonlijk te verdedigen omdat de welbespraakte en een vlotte pen hanterende 

De Stuers zich hier al uitgebreid mee bezighoudt. In een nota uit 1880 gaat deze in op het verwijt van 

grote duurte dat in de Tweede Kamer leeft. Daarbij worden steeds twee gebouwen genoemd: het 

Rijksmuseum ('Museum te Amsterdam') en het Departement van Justitie, beide in de officiële over-

heidsstijl uitgevoerd. Sterker nog, beide bedoeld als aansprekende voorbeelden van die stijl, als pa-

radepaardjes. 

Wat Justitie betreft was de bouw volgens De Stuers aanvankelijk begroot op f 250.000,-, terwijl men 

in 1879 uitgaat van f 850.000,-. Hier is een wel bijzonder grote financiële sprong gemaakt, die na-

tuurlijk geen gunstige indruk achterlaat. De reden is dat het lage bedrag was gebaseerd op het afge-

keurde plan van Singels en Mazel. Het vervangende plan van Peters was veel beter, maar ook aan-

zienlijk duurder, met onder andere dikkere muren, een geheel overwelfde begane grond en kelders. 

Van overschrijdingen van de kostenramingen voor het nieuwe plan was volgens De Stuers geen 

sprake. Integendeel, de aannemingen bleven beneden de ramingen. 107 

In Peters' artikel in het Bouwkundig Tijdschrift uit 1883 staat een beknopte opsomming van de gang 

van zaken bij de bouw van het Justitiegebouw, zonder verwijzing naar eventuele kritiekpunten op 

het financiële vlak. Peters stelt vast dat het Justitiegebouw inclusief onvoorziene uitgaven f 871.000,-

gekost heeft. 108 Later heeft hij het in zijn publicatie over de Landsgebouwen te 's-Gravenhage uit 

104 Ultramontanen zijn katholieken die aan de paus in Rome, die vanuit een groot deel van Europa 

gezien 'ultra montes'= over de bergen verblijft, de hoogste autoriteit toekennen in geloofszaken én 

wereldlijke zaken. 

los NA, Werkarchief De Stuers, 63, 64. 
106 Via Delpher, Arnhemsche Courant van 8 december 1880. 

107 NA, Werkarchief De Stuers, 1216. 

108 Peters ( 1883), 46. 
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1891 over f 875.000,-. 109 Volgens een ongedateerd briefje uit het Werkarchief van De Stuers circu-

leert het bedrag van f 878.833,37 en een halve cent (!), inclusief al het timmerwerk, tegelwerk, deco-

ratief schilderwerk en vaste ruiten. Per kubieke meter omgerekend heeft het eigenlijke gebouw vol-

gens deze opgave f 18,42 gekost, f 25,17 inclusief de binnenwerken. 110 

Peters' ervaringen met de gebouwen die hij voor het Ministerie van Financiën ontwierp hebben hem 

ongetwijfeld geleerd dat begrotingen bij grote bouwprojecten onvermijdelijk overschreden worden. 

En niet alleen bij grote projecten, getuige meldingen van een bovenmaats postkantoor in de toch 

bescheiden plaats Uitgeest dat door Peters voor het forse bedrag van f 23.000,- is gebouwd.` Te 

hoge uitgaven maken kwetsbaar, dat merkt Peters begin 1905, toen de door hem tot postkantoor 

verbouwde pesthuizen van Kampen, Hilversum en Groningen notabene door het Tweede Kamerlid 

Victor de Stuers zijn bekritiseerd ( De Stuers was na zijn vertrek bij Binnenlandse Zaken in 1901 de 

politiek in gegaan). De toch nogal zwartgallige Peters voelt zich verraden door De Stuers en ziet zijn 

ontslag al naderbij komen .112 Het was hem blijkbaar tijdelijk niet gelukt zijn kostenoverschrijdingen 

op de juiste manier te verpakken. 

Conclusie 

Toeleverancier of meer dan dat? 

In een niet gedateerd overzicht van projecten die door de overheid aan Cuypers zijn toevertrouwd, 

heeft De Stuers onder de noemer 'Officieel bezoldigd' genoteerd: het Rijksmuseum te Amsterdam, 

het Centraal Station en de Kloostergang te Utrecht. In het hoofdstuk 'Officieuze en gratis-officiële 

opdrachten aan de heer Cuypers' wordt onder andere het Justitiegebouw vermeld. De overige ge-

bouwen zijn meest bestaande panden die Cuypers heeft gerestaureerd of uitgebreid. Soms heeft hij 

volgens dit overzicht alleen tekeningen gemaakt. 

'Officieuze en gratis-officiële opdrachten aan de heer Cuypers' 

1. Toren Stadhouderskwartier 

2. Gevangenpoort tekeningen 

3. Huis Begram tekeningen 

4. Mauritspoort 

5. Ingangen Gerechtshof 

6. Gevel Loterijzaal tekeningen 

7. Schoonmaken Mauritshuis 

8. ' Gymnastie lokaal' Tilburg 

9. Doos (?) Gardiner 

10. Schutterij diploma 

109 Peters ( 1891), 123. 

110 NA, Werkarchief De Stuers, 1254. Deze berekening hield verband met kamervragen in 1889 en zal 

ook uit dat jaar dateren. Parlementariër De Ruys ging uit van maar liefst f 33,- per m3. 
111 P. Sierksma, De postkantorengotiek van Cornelis Hendrik Peters, artikel in 'Trouw', 2 januari 1997, 

op basis van gegevens van H. van der Schoor. 

112 NA, Werkarchief De Stuers, 241. 
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11. Academiegebouw Leiden 

12. Plafond Trippenhuis 

13. Groot auditorium Utrecht 

14. Justitiegebouw 

15. Trap Financiën 

16. Archief Arnhem 

17. Idem Haarlem 

18. Helpoort 

19. Kronenburgertoren 
20. West Indisch huis113 

En daarmee dient de vraag zich aan die in de inleiding is gesteld, namelijk: kan Peters wel be-

schouwd worden als de architect van het Departement van Justitie, of is het misschien Cuypers, zo-

als het overzicht van De Stuers suggereert? 

Zeker de jonge Peters lijkt de statuur te missen dat voor een dergelijk prestigieus project nodig is. De 

titel 'kabouter-mannetje' die Cuypers eens aan hem gaf, zal wel niet meer van toepassing zijn ge-

weest toen hij eenmaal een aantal postkantoren had ontworpen, maar hem ontbrak het nog steeds 

aan vaardigheden, volgens zijn vroegere leermeester. Peters was ook nogal weifelend en zet zichzelf 

in zijn brieven aan De Stuers en in zijn schriftjes niet stevig neer. Hij was schutterig, vond hij, en wat 

opvoeding betreft verre de mindere van een welgeboren man van de wereld als De Stuers. Het werk 

in overheidsdienst lijkt hem zwaar te vallen, bij tegenslagen of kritiek verwacht hij onmiddellijk ont-

slagen te worden. Peters zou het liefst een onderzoeker zijn die zich met bestaande gebouwen be-

zighoudt, ware het niet dat hij omwille van zijn gezin in het ambtelijke gareel moest blijven. 

Nog daargelaten of Peters inderdaad zo'n onhandige figuur was als hij tegenover De Stuers doet 

voorkomen, feit is dat hij ten opzichte van zijn leermeester Cuypers en de machtige De Stuers een 

groot deel van zijn leven de tweede viool gespeeld heeft. Zij waren bovendien degenen die zijn carri-

ère mogelijk hebben gemaakt. 

Een andere kwestie is de vormentaal van het Justitiegebouw. Die wijkt sterk af van de gebouwen 

waarvan Peters onomstotelijk en op eigen kracht de architect is geweest. Is het waarschijnlijk dat 

een beginnend architect, iemand die een jaar tevoren nog doorging voor een hulpje en sindsdien 

weinig opzienbarende bouwwerken heeft ontworpen, uitpakt met een groots project waarvan de 

meeste componenten met elkaar in evenwicht zijn? Terwijl een aantal van die zaken voor hem 

nieuw geweest moet zijn? Zou men Peters, die nauwelijks een half jaar in dienst was van de over-

heid, een dergelijk kostbaar en prestigieus project hebben toevertrouwd? 

Zo is het niet gegaan. Het blijkt dat het gebouw een product is van samenwerking. Cuypers schetste 

mede op aanwijzingen van De Stuers de ontwerpen, die door anderen werden uitgewerkt. Beide 

mannen zagen het project als een uitgelezen kans om een proeve van de door hen gepropageerde 

officiële overheidsstijl neer te zetten, een gebouw dat de door De Stuers verguisde wanproducten 

van Rose in de schaduw zou stellen. Een gebouw ook op een prominente plaats, zo dichtbij het eer-

biedwaardige Haagse Binnenhof, én daarbij het onderkomen van een invloedrijk ministerie. 

Aan de opbouw van het Departement van Justitie hebben Singels en Peters concrete invulling gege-

ven, steeds in samenspraak met De Stuers en Cuypers. 

113 NA, Werkarchief De Stuers, 1216 
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De gevels lijken door Cuypers uitgewerkt te zijn op basis van schetsen van Peters. Zijn vroegere leer-

meester heeft deze schetsen sterk veranderd, waarbij suggesties van De Stuers zijn overgenomen. 

De uitvoering van de gevels was in handen van Singels en Peters, alweer in nauw overleg met 

Cuypers en De Stuers. 

De rol van De Stuers en Cuypers is wat betreft het interieur eveneens groot geweest, zoals af te lei-

den is uit de correspondentie en de tekeningetjes die beiden hebben nagelaten. 

'Ik zal u/ons helpen met Justitie', schreef Cuypers in oktober 1876 aan De Stuers, toen het erop aan 

kwam op zeer korte termijn een ontwerp van de Justitiegevels gereed te hebben, nadat Vogel zich 

had teruggetrokken. Het woordje 'helpen' is misschien veelbetekenend. Cuypers stelde zich dienst-

baar op jegens de opdrachtgever en was bereid tot concessies om het deze naar de zin te maken. 

Dat blijkt uit zijn correspondentie met De Stuers, die in het geval van het Justitiegebouw in zekere 

zin zijn opdrachtgever was. Hij toonde deze eigenschap ook bij andere projecten, zoals de bouw van 

het Rijksmuseum. 

Dienstbaar of niet, Cuypers heeft een hoofdrol gespeeld in het ontwerp van Justitie. De reden 

waarom dit niet naar buiten kwam, was wellicht de bouw van het omstreden Rijksmuseum, die gelijk 

op ging met die van het Departement van Justitie. Wanneer bekend zou worden dat dezelfde man 

die het museum bouwde grotendeels bepaald heeft hoe het Justitiegebouw eruit kwam te zien, zou 

dit wel eens vervelende gevolgen kunnen hebben. 

Of het aandeel van Cuypers in de totstandkoming van het Justitiegebouw substantieel genoeg ge-

weest is om hem tot de architect te bestempelen, is twijfelachtig. Mogelijk wel volgens de opvattin-

gen van degenen die de meeste waarde toekennen aan ingevingen en ontwerpschetsen. Anderen 

zien een architect toch ook als iemand die de praktische creativiteit moet kunnen opbrengen om 

ontwerpen zodanig te realiseren dat ze bruikbaar zijn. In dat laatste opzicht was Cuypers' invloed 

minder sterk, omdat hij veel aan Peters kon overlaten. 

Het meest elegant is het wellicht het Justitiegebouw te beschouwen als een product van drie heren, 

waarbij een van hen, de duizendpoot Cuypers, een trapje hoger stond dan de beide anderen.` 

114 Als we J. Singels' rol bij de totstandkoming van de plattegrond meenemen, zouden we het Justi-

tiegebouw ook nog als een product van vier heren kunnen beschouwen. 
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8. BIOGRAFISCHE SCHETS VAN C.H. PETERS 

Onderstaande biografische schets is geheel ontleend aan: http://resources.huv-

gens.knaw.nllbwn1880-2000/lemmata/bwn6/petersch. De schets is van de hand van 10.2.e Wob 

De afbeeldingen zijn toegevoegd door Bureau Vlaardingerbroek. 

Peters, Cornelis Hendrik, architect (Groningen 1-1-1847 -'s-Gravenhage 19-12-1932). Zoon van Char-

les Peters, employé, later directeur van de Bank van Lening, en Johanna Bernardina Blaauw. Gehuwd 

op 14-10-1869 met Anna Helena Knoop ( 1843-1916). Uit dit huwelijk werden 1 zoon en 2 dochters 

geboren. 

Cornelis Peters, enig kind in een Nederlands-hervormd gezin, groeide op aan de voet van de Martini-

toren in Groningen. Voorbestemd om predikant te worden, bezocht hij het Stedelijk Gymnasium, 

een opleiding die hij echter niet afmaakte. In de zomer van 1863 vertrok hij op zestienjarige leeftijd 

naar Sneek om daar in de leer te gaan bij de architect, tevens directeur van de plaatselijke gasfa-

briek, A. Breunissen Troost. Bij hem leerde Peters, zoals in die tijd gebruikelijk, de verschillende as-

pecten van het vak - timmeren, metselen, optreden als opzichter - in de praktijk. Zijn al vroeg aanwe-

zige belangstelling voor middeleeuwse bouwkunst uitte zich in deze periode in het inventariseren en 

beschrijven van vele middeleeuwse kerkjes en andere bouwwerken in Groningen en Friesland, waar-

voor hij per stoom- of paardentram, met de fiets of te voet beide provincies doortrok. 
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128. 129. Tekening 272 (1866) van de Gasfa-

briek in Sneek (uitsnede) van C.H. Peters met 

signatuur. HNI, Rotterdam, Collectie Peters, 

TUDE 0047. 

Door bemiddeling van Breunissen Troost kreeg Peters in mei 1867 de gelegenheid zijn opleiding te 

vervolgen op het bureau van de bekende architect P.J.H. Cuypers in Amsterdam. Daar bleek dat hij 

nog veel te leren had. Peters was er bovendien de enige protestant tussen allemaal katholieken: ' Het 

bureau, kwam aan de koffij-tafel binnen, én, jong als ik was, en Catholisch als alles om mij heen was, 
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had ik altijd veel te vragen en stond dra de bibliotheek in huis vóór mij open' (Van de Schoor I, 349). 

Hij maakte zo kennis met het werk van de invloedrijke Franse architectuurtheoreticus E.E. Viollet-le-

Duc, die, evenals Cuypers, een op de constructieve principes van de gotiek gebaseerde rationele 

bouwstijl voorstond. Deze Amsterdamse periode zou het begin vormen van een levenslange band 

met Cuypers. 
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130. Tekening 268 uit 1865 van details van de Gasfabriek in Sneek van C. H. Peters. Let op de fraaie ""4 

details in giet- en smeedijzer. HNI, Rotterdam, Collectie Peters, TUDE 0047. 

Al in november 1867 ging Peters terug naar Friesland, ditmaal in dienst van Cuypers als hoofdopzich-

ter bij de bouw van de Rooms-Katholieke St. Vituskerk in Blauwhuis. In 1869 solliciteerde hij naar de 

functie van directeur van de gasfabriek in Bolsward en werd hij, op voorspraak van zijn oude leer-

meester Breunissen Troost, aangenomen. Tegelijkertijd vestigde Peters zich in dit Friese stadje als 

particulier architect, overigens zonder grote opdrachten te krijgen. In 1870 werd hij hoofdopzichter 

bij de bouw van Cuypers' St. Martinuskerk in Sneek. Zijn vaste betrekking stelde hem evenwel in 

staat een gezin te stichten. Hij trouwde met de doopsgezinde Leentje Knoop - een verre verwante 

van hem -, die hij had leren kennen tijdens zijn verblijf in Amsterdam. Tussen 1870 en 1882 zouden 

zij drie kinderen krijgen. 
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131. 132. Twee tekeningen uit Peters' collectie (HNI, Rotterdam, Collectie Peters, TUDE 0015). Het 

betreft werktekeningen van de St. Martinus te Sneek, een ontwerp van P.J.H. Cuypers. 

Peters bleef in contact met Cuypers, en in de zomer van 1873 werd hij bureauchef op het atelier 

Cuypers & Stoltzenberg, waartoe hij naar Roermond verhuisde. Hier werd vrijwel alles vervaardigd -

meubilair, beelden, gebrandschilderd glas etc. - wat nodig was voor de inrichting van de door 

Cuypers ontworpen kerken. Waarschijnlijk in verband met de werkomstandigheden - hij had vooral 

veel last van het overal aanwezige stof - zocht Peters na anderhalf jaar toch ander werk. Via familie-

relaties trad hij in maart 1875 in dienst bij de Maastrichtse behangselfabrikant Zeller&Co., maar ver-

trok daar door de slechte werksfeer al weer binnen enkele maanden. Peters restte op dat moment 

weinig meer dan op zijn spaargeld te teren. Wel publiceerde hij zijn eerste bouwhistorische boek 

Overzicht der boerenplaatsenbouw in Nederland ( 1875) 115 en bracht hij gestaag een prenten- en 

115 Raadpleegbaar via books.google.com. In verschillende commentaren wordt gesneerd naar Peters 

als die (onbekende) architect van het 'bekende' boek over boerderijplaatsen. In De Opmerker, van 4 

mei 1878 staat een ingezonden stuk waarin de niet bij name genoemde schrijver ( mogelijk redacteur 

van het blad?) ingaat op de benoeming van Jacobus van Lokhorst ( 1844 — 1906) als 'rijksbouwkun-

dige voor de gebouwen van onderwijs enz.': 

'Op mijn vragen heb ik ten antwoord gekregen, dat zich ruim 80 sollicitanten hebben aangemeld, uit 

welke de keuze is gevallen op een heer genaamd Lokhorst? Lokhorst?? vraag ik eerst alleen aan mij 

zelven. Lokhorst??? Dien naam heb ik op architectonisch gebied nog nooit gehoord. Dus, dacht ik zoo, 

een niet algemeen in den lande bekende grootheid, evenals ik voor een paar jaar dacht na een be-

noeming bij het Departement van Financiën. Toen echter bemerkte ik spoedig dat ik voorbarig had 

geoordeeld en dwaalde, want de C. H. Peters bleek mij, op mijn vragen, toch werkelijk geen onbe-

kende grootheid te zijn. Succesievelijk ontdekte ik, al vragende, dat hij was geweest leerling of op-

zichter over werken van den heer P.J.H. Cuypers, later eenigen tijd, niet heel lang naar ik hoor, direc-

teur der gemeentelijke gasfabriek van Bolsward; daarna particulier architect en, heb ik het goed ont-

houden, ook nog geïnteresseerd bij een nijverheidszaak in. Maar wat mij bovenal overtuigde was, 
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boekenverzameling bijeen over historische monumenten in Nederland. Zijn blijmoedige karakter 

hield hem in die periode op de been. Later zou Peters over zichzelf zeggen het altijd als een voordeel 

te hebben gezien dat hij 'een GrSnninger' was, 'die een kop hebben harder dan het flint van den 

Hondsrug, die doorzetten tegen alle verzet in; die zuinig en spaarzaam zijn, nuchter en zekere zelfbe-

wustheid bezitten' ( De Nieuwe Courant). 

Opnieuw bleek Cuypers van grote betekenis voor Peters' loopbaan. Op diens instigatie en op die van 

Victor de Stuers, de invloedrijke secretaris van het College van Rijksadviseurs voor de Monumenten 

van Geschiedenis en Kunst, werd de functie in het leven geroepen van Rijksbouwkundige voor de 

Gebouwen van Financiën. Hoewel hij op dat moment nog geen enkel zelfstandig ontworpen en uit-

gevoerd gebouw op zijn naam had staan, werd Peters op 1 april 1876 als zodanig aangesteld. Hij ver-

huisde toen met zijn gezin van Zuid-Limburg naar Den Haag. Deze benoeming was bedoeld om de 

positie van Cuypers en De Stuers, bondgenoten in een architectonische richtingenstrijd, te verstevi-

gen. Beiden propageerden een nationale bouwstijl die was gebaseerd op de 16de-eeuwse bouw-

kunst, met een mengeling van neogotische en neorenaissance-elementen; een bouwstijl ook van 

vóór de Reformatie. Dat Peters protestants was, 116 kon daarbij worden gebruikt als argument tegen 

de beschuldigingen dat de overheidsbouw een volledig ultramontaanse aangelegenheid was. 

De verheven titel van Rijksbouwkundige voor de Gebouwen van Financiën was allerminst in overeen-

stemming met de omstandigheden waaronder Peters zijn werkzaamheden diende te verrichten. In 

het begin moest hij het op het departement namelijk doen met een bodekamertje, naar eigen zeg-

gen 'een vertrek van 2%: bij 3 meter, met een tafel van 75 bij 100, twee stoelen en een potkacheltje. 

Voilà le bureau!' ( Het Vaderland ( 1927)). Een assistent had hij aanvankelijk niet, maar na enige tijd 

werd een geschikte scholier gevonden voor allerlei werk op het bureau, 'en zoo had de bouwmees-

ter van het Rijk dan een hulp... na schooltijd' ( Ibidem). 

dat hij de schrijver is van een bouwkundig werk, getiteld: »De boerenplaatsenbouw in Nederland'; of 

zoo iets van dien aard. Ik bezit het werk niet, en kan dus op het oogenblik den titel niet juist weerge-

ven. Door vragen ben ik dus toen met den heer Peters voor mij in het reine gekomen. En nu mag de 

heer Peters het eenigen vitters niet naar den zin kunnen maken, vitters die maar niet willen cƒkun-

nen begrijpen dat vormen uit vroeger tijden uitmuntend geschikt zijn voor onzen tijd in het algemeen 

en voor een ministerie van Justitie en Post- en Telegraafkantoren in het bijzonder, in elk geval, hij 

bleek mij een bekende in den lande te zijn, zoowel in het Noorden als in het Zuiden.' 

Zie ook Rosenberg, P.T.E.E. 'Van Lokhorst, bloemetje van den ouden grond', in: C.J. van der Peet en 

G.H.P. Steenmeijer ( red.), De Rijksbouwmeesters. Twee eeuwen architectuur van de Rijksgebouwen-

dienst en zijn voorlopers, Rotterdam 1995, 234 — 265. 

116 Uit de enorme collectie schriftjes van Peters die bij het Nieuwe Instituut in Rotterdam bewaard 

wordt kan ook beeld gekregen worden van de geloofsbeleving van Peters op latere leeftijd. Peters 

blijkt ( dan) nogal vrijzinnig hervormd te zijn. Hij schrijft meer over Feng shui en Lao Tse en het boed-

dhisme, noemt meermalen 'geest' zeer belangrijk. In schriftje 364 op p. 78 schrijft Peters: 'Gods-

dienst en Geloof, 't zijn echter in mijn oor onjuiste, zelfs misleidende woorden, alles behalve goed 

uitdrukkend wat er nu mede bedoeld, wat er nu onder verstaan worden. Zij zijn feitelijk afkomstig 

uit de sagen der heidenen, [ .... j, toen men bang was voor de natuurgoden, deze door verzoening en 
geschenken vriendelijk voor zich trachtte te stemmen en te houden.' 
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Peters' primaire taak was het ontwerpen van post- en telegraafkantoren, waaraan een grote be-

hoefte bestond sinds de invoering van de Postwet van 1870. Aangezien dit werk te veel werd voor 

één bureau, kwam het in 1884 tot een splitsing van de Dienst Landsgebouwen in een noordelijk en 

zuidelijk district. Peters kreeg daarbij het noorden toegewezen. In het laatste kwart van de 19de 
eeuw zou Peters' bureau een veertigtal postkantoren neerzetten, onder andere in Arnhem ( 1888), 

Edam ( 1888), Harlingen ( 1895) en Oude Pekela ( 1898). Het Amsterdamse hoofdpostkantoor aan de 

Nieuwezijds Voorburgwal (1895-1899) was in dit opzicht Peters' grootste en - door de excentrieke 

torens - meest omstreden ontwerp. Zo was het open lokettenfront in de grote hal een noviteit voor 

Nederland. 

Peters' eerste jaren als Rijksbouwkundige werden echter volledig bepaald door de bouw van het 

nieuwe ministerie van Justitie aan de noordzijde van het Plein in Den Haag ( 1876-1883). Hij kreeg 

deze opdracht, die officieel niet onder zijn competentie viel, mede door toedoen van De Stuers. Het 

departementsgebouw - stilistisch sterk verwant aan het door Cuypers ontworpen Rijksmuseum in 

Amsterdam - werd een van de zuiverste voorbeelden van de nieuwe nationale bouwstijl voor over-

heidsgebouwen en tegelijkertijd Peters' visitekaartje. 

In 1878 werd Peters, na een herstructurering van enkele ministeries, benoemd tot Rijksbouwkundige 

voor de Landsgebouwen bij het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Dit betekende een 

belangrijke stap voorwaarts in zijn carrière. Hij kreeg nu zijn eigen bouwkundig bureau met eigen as-

sistenten. Peters werd betrokken bij de restauratie van de gevel van de Ridderzaal, waarvoor hij de 

twee nieuwe torenspitsen ontwierp ( 1878-1883) en bij de restauratie en verbouwing van het Stad-

houderlijk Kwartier aan het Binnenhof ( 1880). In dezelfde periode bouwde Peters voor zichzelf een 

nieuw woonhuis in de Surinamestraat 42 ( 1880-1883): 'een klein museum en prentenkabinet daarbij' 

(Brugmans). 
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133. Ontwerptekening voor de Surinamestraat van C. H. Peters' (HNI, Rotterdam, Collectie Peters, 

TUDE 0047). Alleen zijn eigen huis — zie kader - is volgens dit plan tot stand gekomen. Het is overigens 

maar de vraag of het gehele plan niet meer een soort studie was dan een serieus voorstel voor een te 
bouwen straatwand. 

In het oeuvre van Peters - sinds 1884 officieel Rijksbouwmeester - deed zich in deze tijd een stijlver-

andering voor. Hij liet zich steeds meer inspireren door de 13e-eeuwse Groningse romano-gotiek, die 
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hij op zijn omzwervingen door de provincie goed had leren kennen en waarover hij ook geregeld pu-

bliceerde. In zijn herwaardering van de baksteen als constructief element ging hij hierbij verder dan 

zijn leermeester Cuypers. Peters' gebruik van rode baksteen doorschoten met natuurstenen spekla-

gen, segmentbogen boven kruisvensters, spitsboogfriezen en klimmende blindvensters, dit alles ver-

pakt in een schilderachtig silhouet, leidde tot de term ' postkantorengotiek'. Het gebouw dat hij ont-

wierp voor de stad Groningen, is daarvan een typerend voorbeeld. 

Incidenteel werkte Peters ook voor andere opdrachtgevers dan zijn eigen departement. In Nijmegen 

bouwde hij bijvoorbeeld het station voor de Staatsspoorwegen ( 1890-1893). Dit in de Tweede We-

reldoorlog verwoeste gebouw had een voor Peters typische gevel en een ruime hal met rijke aankle-

ding. Tussen 1894 en 1907 was hij betrokken bij de langdurige en grootscheepse restauratie en ver-

bouwing van het Binnenhof en de Ridderzaal, in het kader waarvan hij veel historisch onderzoek ver-

richtte. Een unicum in Peters' oeuvre is het door hem als particulier architect ontworpen neorenais-

sancistische raadhuis van Winschoten, met een karakteristieke toren ( 1895-1896). 

Tot de grote opdrachten die Peters uitvoerde, behoorde ook de uitbreiding van het complex van de 

Rijksveeartsenijschool in Utrecht ( 1903-1916), waarvoor hij een aantal gebouwen ontwierp in zijn 

bekende, maar toentertijd al gedateerde stijl. Na de nieuwbouw van de Koninklijke Stallen op Het 

Loo in Apeldoorn voor zijn rekening te hebben genomen ( 1904-1909) was Peters ook verantwoorde-

lijk voor de restauratie van het paleis zelf ( 1910-1914). Hij verhoogde het middendeel van paleis Het 

Loo en pleisterde de voorgevel geheel wit, een indertijd al omstreden aanpak. Intussen bleven er 

overal door hem ontworpen postkantoren verrijzen, zoals die in Veendam (1901), Kampen (1901), 

Rhenen ( 1905), Winschoten ( 1906), Deventer ( 1907), Groningen ( 1907), Zuidhorn ( 1908), Zwolle 

(1908), Emmen ( 1910), Baarn ( 1912) en Zevenaar ( 1915). 

Na in 1915 te zijn gepensioneerd en reeds het jaar daarop weduwnaar te zijn geworden bleef Peters 

zich wijden aan de geschiedschrijving van zijn geboorteprovincie. In 1921 verscheen het rijk geillu-

streerde Oud-Groningen. Stad en Lande, dat een standaardwerk zou worden. ' Hij heeft ontdekt een 

eigen in Groningen gewortelde kunst, heeft Groningen uit den dommel gewekt, heeft zoo bezielend 

gewerkt, dat het reeds een bescherming voor een bouwkundig monument is als er van gezegd 

wordt: het staat in het boek van Peters', aldus J.A. Mulock Houwer, de oud-directeur van Publieke 

Werken in Groningen ( De Nieuwe Courant). Behalve in geschrifte hield Peters zich ook in de praktijk 

met het kunsthistorisch erfgoed van zijn geboorteprovincie bezig. Zo was hij betrokken bij de restau-

ratie van enkele Groningse kerken. 

Peters keerde niet naar Groningen terug, maar bleef in Den Haag wonen. Daar was hij een bekende 

persoonlijkheid: ' rechtop, stevig, de parapluie in de rechterhand, een groote teekenportefeuille on-

der den linkerarm, de lange witte baard golvend op de manteljas' ( Het Vaderland ( 1932)). Tot op 

hoge leeftijd bleef hij actief. Zo hield hij als lid van de Haagse kunstenaarsvereniging'Pulchri Studio' 

geregeld voordrachten over de meest uiteenlopende onderwerpen. In 1932 overleed de man die in 

bijna veertig jaar zo'n honderdtwintig postkantoren bouwde en daarmee - zonder bij een breed pu-

bliek bekend te zijn - één van de meest gezichtsbepalende architecten van Nederland mag worden 

genoemd. 
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A: Archief-C.H. Peters ( i.h.b. prentencollectie van historische monumenten) in het Nederlands Archi-

tectuurinstituut te Rotterdam. 

P: In de onder L genoemde publicatie van Van de Schoor: overzicht van publicaties van C.H. Peters ( I, 

476-477) en een oeuvrelijst met archiefverwijzingen ( II, 510-675). 

L: Behalve necrologieën o.a. in Het Vaderland, 19-12-1932 (av.), door H. Brugmans, in Bouwkundig 

Weekblad Architectura 54 ( 1933) 53-54; ' Huldiging oud-Rijksbouwmeester C.H. Peters', in De Nieuwe 

Courant, 5-1-1927 (ocht.);'Uit het leven van een Rijksbouwmeester', in Het Vaderland, 5-1- 1927 

(av.); P.T.E.E. Rosenberg, ' Peters, een gewetensvol historist', in De Rijksbouwmeesters. Twee eeu-

wen architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers. Onder red. van Corjan van der Peet 

en Guido Steenmeijer ( Rotterdam 1995) 267-299; Auke van der Woud, Waarheid en karakter. Het 

debat over de bouwkunst, 1840-1900 ( Rotterdam 1997); Henk van de Schoor, Bedrijfspanden van 

post, telegrafie en telefonie in Nederland, 1850-1915. Een typologisch onderzoek (3 din.; [ Leiden] 

1999). 

I: Jaarboek Die Haghe 1933 ('s-Gravenhage 1933) t/o p. 1. 
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134. Eén van Peters eerste werken na het Departement van Justitie: het vm. postkantoor van Breda 

uit 1880. Beeldbank RCE nr. 20360894. 
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135. 136. 137. 138. 139. 140. Een aantal werken van Peters, zoals (van linksboven naar rechtsonder) 

zijn eigen huis in Den Haag (1880), de stallen van 't Loo (1908), hoofdpostkantoor Leeuwarden 

(1902), hoofdpostkantoor Arnhem (1888- rechtsboven), hocfdpostkantoor Amsterdam (1895-'98) en 

weer hoofdpostkantoor Arnhem (1888). Foto's Beeldbank RCE muv. eigen huis in Den Haag (Beeld-

bank Den Haag). 
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9. PETERS' STIJL EN HET DEPARTEMENT VAN JUSTITIE 

Voordat Peters Rijksbouwkundige voor de Landsgebouwen bij het Ministerie van Waterstaat, Handel 

en Nijverheid werd, had hij geen zelfstandig ontworpen gebouwen op zijn naam staan. Het eerste 

werk waarmee hij meteen zijn naam kon vestigen, was het Departement van Justitie. Er was nog 

geen sprake van de voor Peters zo kenmerkende, latere stijl die gebaseerd is op de ( laat)gotische, 

Groningse architectuur. Bij beschouwing van de eigen ontwerpen van Peters van tijdens en vlak na 

ontwerp en bouw van het Departement van Justitie, dan valt op dat de andere architectuur soberder 

is en duidelijk meer aansluit bij de gangbare architectuur die neorenaissance en classicistische trek-

ken heeft. Vergelijk bijvoorbeeld zijn eigen huis aan de Surinamestraat 42 te's-Gravenhage ( 1880), 

het belastingkantoor in Groningen ( 1883), waarbij de laatste door al meer vooruitwijst naar de post-

kantoren door het gebruik van geprofileerde bakstenen en met elkaar contrasterende baksteenkleu-

ren. Bij de eerste — kleinere - postkantoren, zoals die van Breda ( 1883) en Edam ( 1888) is de stijl nog 

iets soberder, om vrij snel daarna over te gaan naar een bij gelegenheid zeer rijke laatgotische stijl, 

gekenmerkt door zeer veelvuldig gebruik van bakstenen profielstenen, speklagen, coloriet, boogvel-

den, lisenen, boogfriezen, pinakels en torentjes. Beeldhouwwerk blijft in de meeste gevallen be-

perkt, met uitzonderingen van de rijkste gebouwen, zoals het hoofdpostkantoor van Amsterdam — 

thans Magna Plaza. 

De architectuur van het Departement van Justitie neemt in het oeuvre van Peters een bijzondere 

plaats in. Het ligt niet zozeer in de lijn van de architectuur van de eerste periode, al was het maar 

omdat het aantal werken in die periode beperkt is en nooit van een dergelijke voornaamheid is. De 

architectuur wijst ook niet op Peters latere, hem zo kenmerkende stijl, de stijl die als 'postkantoren-

gotiek 'bekend zou worden.` Zoals eerder in het essay van 1o.2.e Wob is aangegeven, kan de vormen-

taal (groten)deels verklaard worden uit de ontstaansgeschiedenis van het gebouw en de bijbeho-

rende inbreng van Victor de Stuers en Pierre Cuypers. Daarom ook heeft het het exterieur van het 

gebouw de trekken van het Rijksmuseum en het Centraal Station — gebouwen Cuypers die toen 

volop op de tekentafel lagen en waarvan de (voor)ontwerpen bekend waren bij Peters, die immers 

op Cuypers' bureau gewerkt had. 

Zodoende moet dit gebouw wel als één van de beste wereldlijke gebouwen van een directe 

Cuypersvolgeling beschouwd worden - met grote inbreng van de meester Cuypers zelf. Want één 

ding is duidelijk: het is een gebouw geworden 'aus einem Guss' en van een grote samenhang. En 

daarnaast bestaan er weinig wereldlijke gebouwen uit die periode die zo samenhangend tot ons ge-

komen zijn, ook niet het Centraal Station en Rijksmuseum in Amsterdam. 

"7 In De Opmerker van 13 juli 1895 wordt het nieuwe Amsterdams hoofdpostkantoor aan de Nieu-

wezijds Voorburgwal (thans Magna Plaza) besproken. 'Het is voldoende bekend, dat het eigenaar-

dige talent van den heer Peters zich in den baksteenbouw van zijn gunstigste zijde doet kennen en 

niet bijzonder geschikt is om een gebouw te ontwerpen, in een Amsterdamse omgeving passende.' 

Verderop schrijft men dat Peters' werk getuigt van talent en waardering van het voorgeslacht. Maar 

iemand die zo aangelegd is, 'voelt zich echter in ene Amsterdamsche sfeer niet op zijn plaats; zijn 

werk vindt daar niet het geschikte milieu, zoodat het noodzakelijk moet tegenvallen.' Wel moet ge-

zegd worden dat De Opmerker niet al te positief staat tegenover Cuypers en De Stuers en de histori-

serende architectuur van de tijd. 
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10. MONUMENTWAARDE VAN HET PAND 

Een bouwhistorisch onderzoek is een middel om te komen tot een gefundeerde waardering van het 

pand. Deze waardering wordt meestal uitgedrukt aan de hand van de volgende indeling in catego-

rieën: 

Categorie 1 ( blauw op tekeningen): hoge monumentwaarden; deze zijn van cruciaal belang voor de 

structuur en/of de betekenis van het object of gebied. 

Categorie 2 (groen op tekeningen): positieve monumentwaarden; deze zijn van belang voor de struc-

tuur en/of de betekenis van het object of gebied. 

Categorie 3 (geel op tekeningen): indifferente monumentwaarden, deze zijn van relatief weinig be-

lang voor de structuur en/of de betekenis van het object of gebied. 

De waarderingstekeningen uit het demarcatierapport van de Fabryck zijn iets bewerkt overgenomen 

in deze rapportage. Bij de bepaling van de monumentwaarden worden voorts verschillende aspecten 

apart bekeken. In de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek118 worden de deelgebieden onderschei-

den, die in het geval van het Departement van Justitie in's-Gravenhage ook alle aan de orde dienen 

te komen. 

1. Algemene historische waarden (gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen) 

2. Ensemblewaarden (samenhang) en stedenbouwkundige waarden 

3. Architectuurhistorische waarden 

4. Bouwhistorische waarden 

5. Waarden vanuit de gebruikshistorie (gerelateerd aan het object van onderzoek) 

In dit hoofdstuk worden alle deelgebieden besproken. In ons rapport uit 2019 werd bij de hotspots 

gedetailleerder ingegaan op de bouwhistorische waarden. Nu de benadering van de hotspots losge-

laten is, is ook deze meer'gebiedsgewijze' benadering losgelaten. 

118 Leo Hendriks en Jan van der Hoeve, Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek. Lezen en analyseren 

van cultuurhistorisch erfgoed, Amersfoort 2009. Uitgegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed, de Stichting Bouwhistorie Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Atelier 

Rijksbouwmeester en de Rijksgebouwendienst (de voorloper van het Rijksvastgoedbedrijf), Den 

Haag 2009. 
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141. 142. De monumentwaarden van het souterrain en de begane grond (naar De Fabryck). 
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143. 144. De monumentwaarden van de eerste en tweede verdieping (naar De Fabryck). 
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145. 146. De monumentwaarden van de derde en vierde verdieping in de kap (naar De Fabryck). 
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Alizemene historische waarden (izerelateerd aan maatschappeliike ontwikkelingen)  

Het Departement van Justitie is niet het eerste gebouw dat als ministerie gebouwd is. Het Departe-

ment van Koloniën van W.N. Rose ging hem voor. Wel is het ter eerste — en enige - ministerie dat in 

de rationalistisch-historiserende stijl van Pierre Cuypers gebouwd is. Tevens kan het gebouw zeer 

direct gekoppeld worden aan de bemoeienis van Victor de Stuers, de invloedrijke referendaris aan 

het ministerie van Binnenlandse Zaken en chef van een nieuwe afdeling Kunsten en Wetenschappen. 

Tenslotte is ook de invloed en bemoeienis van P.J.H. Cuypers sterk aanwijsbaar. 

Mede hierdoor kan het Departement van Justitie gezien worden als een zeer belangrijk product van 

een stroming in de Nederlandse architectuur. Tevens als een product van een stroming in de Neder-

landse politiek, waar zorg voor het verleden nog lang geen gemeengoed was.` Een tijd ook die op 

historische vormen gegrondveste architectuur niet als passend zag voor overheidsgebouwen.lzo 

Het Departement van Justitie maakt vandaag de dag onlosmakelijk deel uit van het Tweede Kamer-

complex en daarmee van het Binnenhofcomplex. De waarde van het complex als betekenisdrager 

voor de Nederlandse democratie is evident. 

Het Departement van Justitie moet derhalve vanuit algemene historische waarden zeer hoog ge-

waardeerd worden. 

Ensemblewaarden (samenhaniz) en stedenbouwkundige waarden  

Het Departement van Justitie maakt deel uit van het Tweede Kamercomplex en daarmee van het 

Binnenhofcomplex. Ruimtelijk is het gebouw thans via de Statenpassage — een werk van architect Pi 

de Bruijn — ook fysiek gekoppeld. Voor de bouw van die Statenpassage was die koppeling weliswaar 

119 Hoewel voor het Departement van Justitie oa. Het Huygenshuis gesloopt moest worden — hetgeen 

aanleiding tot veel discussies gaf — zijn er in gebouw waardevolle plafonds herplaatst. Voorts waren 

voor De Stuers de zorg voor monumenten en het creëren van een nieuwe stijl op basis van de juiste 

kennis en toepassing van de historische voorbeelden met elkaar verbonden. 

`Vergelijk de totstandkoming van het Rijksmuseum en de discussie die omtrent de stijl van dit mu-

seum zijn gevoerd. 

Zie ook 'De Opmerker', van 18 november 1877 waar wordt geschreven: 'Gelijk toch reeds zoo menig-

maal herinnerd is, is dit reusachtige bouwplan een streng middeleeuwsch, ontworpen door den 

kunstreferendaris en de Rijksadviseurs, en zoo Nederland zich dus ooit zal compromitteeren door 

zijn Rijksbouwkunst, dan is het stellig het geval, wanneer het den zetel der Lands-regeering, waar 's 

Lands afgevaardigden, de door het volk gekozenen, voor 's Lands belangen moeten bijeenkomen en 

arbeiden, in een streng middeleeuwsch gewaad gaat hullen.' 

'De Opmerker'van 18 maart 1877: 'dat het Departement van Justitie is ontworpen in oud-Holland-

schen (Gothisch-renaissance) stijl. Wij hebben aan de stijl-qualificaties der heeren adviseurs in de 

eerste plaats geen waarde te hechten; wij weten genoegzaam, hoe hun teekeningen daarmee 

strooken. Maar wij waarschuwen met nadruk tegen de volvoering van dilettanten-bouwplans, die 

betreffende het nieuwe Haagsche Justitie-gebouw en verdere gebouwen door de adviseurs zijn op 

touw gezet, omdat die bouwplans de schatkist tot ontzettende uitgaven nopen, en omdat zij de 

19de-eeuwsche Nederlandsche Bouwkunst, nog wel in den vorm van Staatsgebouwen, in een aller-

droevigst daglicht stellen.' 
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niet zo direct, maar de locatie van het pand was niet voor niets zo dicht bij het Binnenhof geko-

zen. 121 De relatie was dus wel degelijk aanwezig, zeker ook als men bedenkt dat in dit ministerie een 

kamer voor de Ministerraad was ontworpen en gerealiseerd. De Ministerraad heeft van aanvang af 

tot halverwege de jaren '50 gebruik gemaakt van deze kamer op de eerste verdieping aan het Plein 

(De Fabryck, p.75). 

De stedenbouwkundige plaatsing van het gebouw aan het Plein is prominent. Het Plein was een 17e-

eeuwse stadsplanning, waarvan de westzijde werd bepaald door tuinen en twee classicistische 

woonhuizen van Johan Maurits van Nassau-Siegen en Constantijn Huygens. Op de locatie van dat 

laatste huis, alsmede van het Hótel van Brunswijk werd het Departement van Justitie gerealiseerd, 

als gewijzigde uitvoering van plannen van W.N. Rose. Hoewel de architectonische eenheid zoals deze 

door Rose — maar ook door College van Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en 

Kunst"' - voorzien was, niet werd gerealiseerd, kan het Departement van Justitie niet los gezien 

worden van deze ontwikkeling om aan het Plein een regelmatige wand met overheidsgebouwen te 

realiseren. 
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147. College van Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Plan A uit 1876. 

RCE BT-019150). Dit plan ging uit van de sloop van het Departement van Koloniën en op termijn van 

het gebouw van de Hoge Raad, beide naar ontwerp van W.N. Rose. Hoewel het plan niet is gereali-

seerd, moet het gebouw van Departement van Justitie wel gezien worden als uiting van het streven 

een regelmatige en representatieve gevelwand aan het Plein te realiseren. 

"' Het gebouw paste wel in het ideaalbeeld van De Stuers voor het Binnenhof, waarbij de gehele 

bouwmassa een gotische ' make-ver' diende te krijgen. 

"' Bij de plannen was voorzien het nog nieuwe Departement van Koloniën te slopen en één groot 

complex te realiseren. Rijksbouwmeesters p. 271-273 en De Fabryck, p. 40). 
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Ook werd er met de bouw van het Departement van Justitie reeds rekening gehouden met de ver-

breding van de Lange Poten, de oude route door de stad die hier nogal smal was. De verbreding van 

de Lange Poten zou iets later aanleiding zijn voor het tot stand komen van nieuwe winkel- en hotel-

gebouwen. Het Departement van Justitie luidde hiermee ook nieuwe tijden is. 

Het Departement van Justitie representeert kortom hoge ensemblewaarden en stedenbouwkundige 

waarden. 

Architectuurhistorische waarden  

Het Departement van Justitie is een schepping van C.H. Peters ( 1847 — 1932), tot stand gekomen on-

der grote invloed van Cuypers en De Stuers. Peters had voordat hij dit gebouw ontwierp, nog geen 

bekende werken op zijn naam staan. Wel zou hij als Rijksbouwmeester van het Departement van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid (vanaf 1884) een groot aantal overheidsgebouwen — met name 
post- en telegraafgebouwen — realiseren .123 Men kan gerust stellen dat Peters hiermee vorm heeft 

gegeven aan een hele periode van specifieke overheidsgebouwen, en daarmee ook vorm heeft gege-

ven aan Nederland. Het Departement van Justitie was het feitelijke startpunt van het oeuvre van 

deze belangrijke architect. En hoewel vele van zijn post- en telegraafkantoren een zeer rijke architec-

tuur kennen — met als hoogtepunt het Hoofdpostkantoor van Amsterdam124 - en ook aan de interi-

eurs veel zorg is besteed, is nergens een zo integraal doorwerkt ontwerp met een dergelijke rijkdom 

gerealiseerd als in het geval van het Departement van Justitie. En nergens ook is het interieur zo 

goed bewaard gebleven als in het geval van dit Departement van Justitie. Er zijn weliswaar onderde-

len verdwenen en gewijzigd en de oorspronkelijke kleurafwerking (zoals bijvoorbeeld betegelde lam-

briseringen en kleurige verfafwerking op wanden), maar verder is het welhaast uniek te noemen dat 

het exterieur volledig gaaf en het interieur grotendeels gaaf bewaard is gebleven. 

De kwaliteit van exterieur en interieur — waarin ook 17e-eeuwse elementen uit de voorgangerbouw-

werken zijn opgenomen, maar ook de moderne bibliotheekinrichting in het oog valt - kan gerust 

hoog genoemd worden. Daarnaast is er sprake van een hoge samenhang in de beeldtaal buiten en 

binnen — iets wat men met de term Gesamtkunstwerk pleegt aan te duiden. 

Het gebouw representeert dus hoge monumentwaarden als magnum opus van een belangrijk archi-

tect voor Nederland. De samenhang tussen in- en exterieur en de hoge kwaliteit zijn wellicht niet 

uniek. Wel is het zeer bijzonder dat deze eenheid zo goed bewaard is gebleven. Voorbeelden van 

een dergelijke eenheid zijn in Nederland heel schaars geworden. 

Tenslotte is het gebouw een topvoorbeeld van de nationale of rationalistisch-historiserende stijl, zo-

als deze door P.J.H. Cuypers werd gepromoot. Maar waar de interieurs de meeste van de wereldlijke 

gebouwen van P.J.H. Cuypers zeer sterk gewijzigd zijn, 125 is het Departement van Justitie nog gaaf 

bewaard. En daarmee één van de belangrijkste representanten van deze rationalistisch-historise-

rende stijl. 

123 P.T.E.E. Rosenberg,'Peters, een gewetensvol historist', in De Rijksbouwmeesters. Twee eeuwen 

architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers, onder red. van Corjan van der Peet en 

Guido Steenmeijer ( Rotterdam 1995) 267-299 en https://ni.wikipedia.orlz/wiki/Cornelis Peters. 

124 https://www.amsterdam.ni/kunst-cultuur/monumenten/beschrijvingen/magna-plaza/. 
125 Zo zijn slechts delen van de interieurs van het Rijksmuseum en — gelukkig meer delen — van het 

Centraal Station bewaard gebleven. Beter bewaard zijn de interieurs van enige particuliere gebou-

wen zoals woonhuizen en Kasteel De Haar. 
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Gaafheid 

Bouwmassa: categorie 1 

De hoofdvorm van het pand is zeer goed bewaard gebleven en wordt hoog gewaardeerd. Er 

is aan de massa van het gebouw hoegenaamd niets veranderd. 

Exterieur: categorie 1 en 3 

Alle gevels van het pand zijn volledig en vrijwel onveranderd bewaard gebleven. Aan de ge-

vels zijn met uitzondering van enige inbraken verband houdende met het project van Pi de 

Bruijn geen wijzigingen aangebracht. Ze worden dan ook alle als hoog monumentaal aange-

duid. De aanpassingen uit de jaren '90 worden als indifferent aangeduid. De afwerking van 

de daken is niet meer origineel: er zijn nog wel leien toegepast, maar de oorspronkelijke pa-

tronen zijn verdween. Zeer fraai is dat de daken nauwelijks door latere dakramen (Veluxen!) 

worden ontsierd. De daken hebben daarom eveneens een waarde in categorie 1. 

Constructie: categorie 1 

De constructie van het pand dateert volledig uit de bouwtijd. Latere wanden hebben geen 

constructieve waarden. Behalve de gemetselde constructies dient hier ook de ijzeren con-

structie van de Handelingenkamer ( bibliotheek) genoemd te worden. 

Interieur: categorie 1, 2 en 3 

Een opsomming van de interieuronderdelen die samenhangen met de eerste fase van het 

Departement van Justitie kan haast niet volledig zijn. Een zeer groot gedeelte van de oor-

spronkelijke uitmonstering— meer precies plafondafwerkingen, schouwen, ramen en deuren 

met koplatten en dergelijke - is bewaard gebleven. Het ruimteboek geeft hiervan een goed 

beeld. Daarmee is sprake van een grote gaafheid. Natuurlijk zijn er ook onderdelen verdwe-

nen — tegellambriseringen en decoratief schilderwerk in de gangen op de begane grond en 

eerste verdieping, toiletgroepen en dergelijke. Deze wijzigingen, alsmede de kamerstructuur 

in de kapverdieping hebben een verminderde gaafheid tot gevolg. Niettemin is er over het 

geheel gesproken een zeer tot vrij hoge gaafheid. 

Waarden vanuit de gebruikshistorie (gerelateerd aan het object van onderzoek)  

Zoals hierboven reeds uitgebreid aan de orde gekomen is, maakt het Departement van Justitie deel 

uit van het Tweede Kamer- en Binnenhofcomplex. Het voegt zich daarmee in de lange traditie van 

het grafelijk respectievelijk landsbestuur op deze plaats in's-Gravenhage. De verbondenheid is nog 

nader tot uitdrukking gekomen in de — architectonisch weliswaar ietwat problematische — koppeling 

aan de Statenpassage van architect Pi de Bruijn. Daarnaast is het het tweede gebouw dat als ministe-

rie is gebouwd. Voor die tijd gebruikte men voor de rijksdiensten vrijwel alleen — met uitzondering 

van het Departement van Koloniën — bestaande gebouwen die voor een ander doel gebouwd waren. 

Het Departement van Justitie zou ook de Ministerraad huisvesten en onderscheidt zich daarmee van 

andere ministeriegebouwen. 

Dat het gebouw vanuit gebruikshistorie een hoge en nationale monumentwaarde representeert, 

staat buiten discussie. 
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11. AANBEVELINGEN VOOR NADER ONDERZOEK 

Het Departement van Justitie kon in het kader van dit onderzoek, ons vorige onderzoek en het eer-

der uitgevoerde Demarcatieonderzoek goed onderzocht worden. Ook is sinds ons vorige onderzoek 

een verkennend kleuronderzoek uitgevoerd. Er vond echter geen destructief onderzoek plaats. 

Nader onderzoek is voor de huidige en toekomstige planvorming rond het gebouw niet meer nodig. 

Maar zo lang niet alle kennis van dit boeiende gebouw voorligt, is nader onderzoek denkbaar. Te 

denken valt aan: 

Archivalisch onderzoek 

In het kader van deze rapportage werd uitgebreid aanvullend archiefonderzoek verricht dat ook na-

der licht heeft geworpen op het auteurschap van (delen van) het gebouw. Juist wanneer er zoveel 

kennis voorhanden is, is het lastig te verkroppen dat nog niet alles bekend is. 

Eén van dat soort aspecten betreft het feit dat Peters weliswaar bij de voltooiing een toelichting op 

het gebouw heeft gegeven, maar zich toch nooit heeft uitgelaten over de inspiratiebronnen voor zijn 

ontwerp. Wij hebben in 2018 de 364 schriftjes doorgenomen en daarin weliswaar kunnen lezen 

waaruit Peters inspiratie putte — meestal toch de historische bouwkunst — maar hij heeft in deze 

schriftjes nooit de link gelegd met zijn ontwerpen en zeker niet met het Departement van Justitie. Je 

zou kunnen veronderstellen dat dit te maken heeft met het feit dat hij het gebouw niet (volledig) zag 

als zijn schepping. 

Het zou wenselijk zijn bronnen te onderzoeken die inzicht zouden kunnen geven in de werkwijze en 

de inspiratiebronnen van C.H. Peters, maar na ons aanvullend onderzoek is het nog meer de vraag of 

deze wel bestaan. 

10.2.e Wob heeft uitermate diepgaand onderzoek gedaan naar geschreven bronnen, maar In het ka-

der van het historisch onderzoek naar het Justitiegebouw kon in verband met de beschikbare tijd 

niet al het aanwezige archiefmateriaal uitputtend worden doorgenomen. 

Dit betekent dat een aantal gegevens buiten beschouwing is gelaten. Verdieping van het onderzoek 

op de volgende terreinen is denkbaar: 

- Nader onderzoek in de archieven van de ministeries van Binnenlandse Zaken ( K&W), van Justitie en 

van Waterstaat, Nijverheid en Handel. 

- Nader onderzoek in het Werkarchief van V.E.L. de Stuers, o.a. diens dagboeken. 

- Nader onderzoek in de archieven van Cuypers ( niet zijn Bureau-archief), om zicht te krijgen op de 

processen binnen zijn Atelier. 

- Doornemen van architectuur- en andere tijdschriften uit de periode, met daarin discussies over de 

bouwwerken van Cuypers en Peters, en het Justitiegebouw in het bijzonder. 

- In het Gemeentearchief Den Haag zijn vermoedelijk gegevens te vinden over de omstandigheden 

die verband houden met de bouw van het Departement van Justitie. 

Hierbij moet aangetekend worden dat het resultaat van elk onderzoek is dat er meer onderzoek 

denkbaar is. Voor gebruik en renovatie van het gebouw zijn deze verdiepingen van de kennis niet no-

dig. 

Het blijft overigens buitengewoon raar dat er nooit een uitgebreide publicatie over het leven en wer-

ken van deze belangrijke architect is verschenen. Een plaats in de Bonas-boekenreeks zou wel zeer 

terecht zijn. 
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Aanvullende opname waterkelder 

De waterkelder onder de eerste binnenplaats blijft een mysterie dat ook ditmaal niet ontrafeld is: de 

kelder bleek zonder sloopwerk van het straatwerk niet bereikbaar. Er zijn echter geen aanwijzingen 

dat er verstoringen hebben opgetreden en het lijkt dan ook aannemelijk dat de waterkelder gewoon 

nog in oorspronkelijk staat aanwezig is. En zolang er geen verstoringen van het bodemarchief optre-

den, zal de waterkelder zonder problemen nog lang kunnen bestaan. 

Kleuronderzoek en onderzoek interieur 

In het afgelopen jaar heeft er op bescheiden schaal verkennend kleuronderzoek plaatsgevonden. Dit 

onderzoek dat 10.2.e Wob heeft uitgevoerd, geeft een boeiende inkijk in het kleurgebruik in de 

trappenhuizen, gangen en vestibule. Zoals wij in een eerder onderzoek al aangaven, zouden de ruim-

ten hier zeer aan karakter winnen als er een kleurherstel zou worden uitgevoerd. Maar daartoe zal 

het kleuronderzoek zeker nog uitgebreid moeten worden: alle hogere delen van de trappenhuizen 

bijvoorbeeld moeten nog onderzocht worden 10.2.e Wob doet zelf nog een paar aandachtspunten 

zoals onderzoek naar de ruimten op de begane grond en de gewelven en het opzetten van proeven 

als onderdeel van het restauratieplan. Met name in de verkeersruimten kan kleurherstel als uitvloei-

sel van het kleuronderzoek leiden tot een verhoging van de architectonische kwaliteit. Maar ook in 

andere ruimten - de bibliotheek, de Ministerrraadzaal, de ministerkamer, en ook de ruimten met 

17e-eeuwse plafonds — zouden onderzocht kunnen worden. 

Onderdeel van dit rapport vormde een ruimteboek waarbij de interieurafwerkingen (wand- en pla-

fondbetimmeringen, schouwen en meubilair) bekeken en beschreven zijn. Een groot deel van het 

oorspronkelijke meubilair bevindt zich momenteel elders, zoals in het huidige Ministerie van Justitie, 

het huidige gebouw van de Hoge Raad van Adel en zelfs in Kasteel Bouvigne bij Breda. Een nadere 

inventarisatie, mogelijkerwijs om het meubilair teug te krijgen, is denkbaar. Overigens moet wel be-

dacht worden of de huidige kantoorfunctie gebaat is bij de herplaatsing van dergelijk meubilair (en 

vice versa). 
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Archeologisch onderzoek 

Wanneer sloop- en/of graaf-

werkzaamheden in het souter-

rain of op de binnenplaatsen 

gaan plaatsvinden is archeolo-

gisch onderzoek wenselijk. Niet 

in de laatste plaats om vast te 

stellen of er nog resten van het 

Hótel van Brunswijk of het Huy-

genshuis aanwezig zullen zijn. De 

kans dat dat het geval is, wordt 

overigens als niet erg groot ge-

acht. 

148. Origineel meubilair uit het Departement nu aanwezig bij de Hoge Raad van Adel. 
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het Bouwkundig Tijd-
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150. Revisietekening van de eerste verdieping zoals opgenomen in het Bouwkundig Tijdschrift 3 

(1883), 3e deel (zonder paginanummers). In de plattegrond zijn de plafonds ingetekend. In de linker 

onderhoek (zuidwestvleugel) zijn 17e-eeuwse plafonds herplaatst afkomstig van het Hótel van Bruns-

wijk en Huygenshuis. http://lib.tudeift.ni/tijdschriften/architectuurtijdschriften/Bouwkundig Tijd-

schrift 1-3 1881tm1883.pdf. 
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151. Revisietekening van de voorgevel aan het Plein zoals opgenomen in het Bouwkundig Tijdschrift 3 

(1883), 3e deel (zonder paginanummers). http://lib.tudeift.ni/tijdschriften/architectuurtijdschrif  

ten/Bouwkundig Tijdschrift 1-3 1881tm1883.paf. 
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152. Revisietekening van de oostgevel van de eerste binnenplaats zoals opgenomen in het Bouwkun-

dig Tijdschrift  (1883), 3e deel (zonder paginanummers). http://lib.tudeift.nl/tijdschriften/architec-

tuurtiidschriften/Bouwkundiq Tijdschrift 1-3 1881tm1883.paf. 
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153. 154. De voorgevel van het Departement 

van Justitie, 1883 (Beeldbank RCE OF-11363). 

Deze en de volgende oude foto's van het ge-

bouw zijn afkomstig van het album: "Het Minis-

terie van Justitie te 's Gravenhage. Anno 1883" 

Geschenk Erven Jhr. V. de Stuers. Blindstempel: 

H.W. Wollrabe/Hofphotograaf/Noordeinde 

96 I's Gravenhage. Typ. C.H. Susan Jr. 

Onder de oorspronkelijke porte-cochère met 

een verlaagd rijgedeelte. (HGA001011264) .`Y I +  Y,- ' I•  

• wt 

1 ,1• rl 
• 

10.2.g Wob 



bureau vlaardïngerbroek 

PAGINA 136 

•. 

• 
á 

• 

• 3 
►•\ • +uw* r J 

l•r•^ 

I 
I 

r-9-n•C 

Y.rw 

r • 
• ♦ • 

••. 

• 27 

•,••; . 

•p••q•,;,h 
w 

..1 °,, :•, el 

i' • - •••• • • ••° ••-•• • 

••L, • . .  •,.[ 
• •.r ,.., 
••• .. - — 4 3 

1 

i• 

' 

•I  I i; 

ia 
6 

19 • 

f 

• 

f-r 

• 

.; 

2G 1"-

155. 156. 157. 158. Beelden uit het "Het Ministerie van Justitie te 's Gravenhage. Anno 1883". Trap-

penhuis bij de bibliotheek, het ronde trappenhuis, archiefruimten en de bibliotheek. Beeldbank RCE: 

OF-11372, OF-11388, OF-11387 en OF-11373. 
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159. 160. 161. 162. Beelden uit het "Het Ministerie van Justitie te 's Gravenhage. Anno 1883". De Mi-

nisterraadzaal, de zaal van de Hoge Raad van Adel, de Wachtkamer (thans toiletten) en de kamer 

van de secretaris-generaal op de 1e verdieping 10.11 Wob). Beeldbank RCE: OF-113778, OF-11379, OF-

11374 en OF-11377. 
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124B 

163. 164. 165. Beelden uit het 'Wet Ministerie van Justitie te 's Gravenhage. Anno 1883". Onder een 

documentatietekening van het Hótel van Brunswijk dat in 1880 voor het Departementgebouw ge-

sloopt is. Beeldbank RCE, OF-11376, OF-11390 en BT-019038. 
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14. BIJLAGE A: De soap rond H.P. Vogel 

Inleiding 

Het huidige gebouw van het Departement van Justitie is ontworpen door C. H. Peters, zo staat het in 

de boekjes en op websites. Eén van de doelen van dit rapport naar het pand was vast te stellen of 

Peters inderdaad als ontwerper moet worden geduid of dat er meer mensen aan de basis van het 

gebouw hebben bestaan. Uit archiefonderzoek komt een genuanceerd beeld naar voren. Het was 

bijvoorbeeld al wel bekend dat de plattegronden door L.H.J.J. Maze1 126 en J. Singels waren ontwik-

keld, en dat het College van Rijks-adviseurs invloed had uitgeoefend op de vormgeving, niet in de 

laatste plaats door negatieve kritiek te leveren op de ontwerpen van Vogel. 127 Uit ons recente onder-

zoek is inderdaad gebleken dat Pierre Cuypers rechtstreeks en via Victor de Stuers invloed heeft ge-

had op de vormgeving van het departementsgebouw. De directe beinvloeding van Cuypers bij het 

ontwerp van het exterieur is in Hoofdstuk 7 aan de orde gekomen. 

H.P. Vogel 

Voor de vormgeving van de gevels was in 1875 architect Hugo Pieter Vogel ( 1833-1886) 128 aange-

trokken door Mazel, blijkbaar met goedkeuring van de minister van Binnenlandse Zaken. 129 

In de biografische architectendatabank van het Nieuwe Instituut wordt hij aangeduid als 'de laatste 

classicistische architect in Nederland'. Projecten van hem zijn de Koninklijke Stallen in Den Haag 

(met Eberson, 130 1876) en het gebouw voor de Sophia Stichting te Scheveningen ( 1879), naast een 

aantal onuitgevoerde projecten die wel bekendheid genoten, zoals het ontwerp voor een Paleis der 

Staten-Generaal in Den Haag (met Koelman, 131 1865) 

126 P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4, Leiden 1918; 

te raadplegen via https://www.dbni.org/tekst/mo1h003nieu04 01/mo1h003nieu04 01 1477.php. 

127 P.T.E.E. Rosenberg,'Peters, een gewetensvol historist', in De Rijksbouwmeesters. Twee eeuwen 

architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers, onder red. van Corjan van der Peet en 

Guido Steenmeijer ( Rotterdam 1995) 267-299; citaat op p.275: men noemde het ontwerp 'leelijk, 

onharmonisch' en 'smakeloos', een citaat 
128 Zie https://zoeken.hetnieuweinstituut.ni/nl/personen/detail/85975a4a-b07d-5caa-ac8b-

9d0a6361f9e1. In 1860 werd Vogel tot hoofdonderwijzer bouwkunst (als opvolger van J. Craner die 

eerder ook al eens een ontwerp had gemaakt voor ministeries aan de westzijde van het Plein) be-

noemd aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Den Haag. 

Zie ook het redactionele artikel 'Hubert Pieter Vogel', De Opmerker, Orgaan van het Genootschap 

Architectura etAmicitia 21 ( 1886), 9-10 (te raadplegen via https://iib.tudelft.ni/tijdschriften/archi-

tectuurtiidschriften/De Opmerker ir1z21 1886.pdf). 

129 Mr. dr. Jan Heemskerk Azn is van 1866-1868 en 1874-1877 Minister van Binnenlandse Zaken. Zie 

https://ni.wikipedia.oriz/wiki/Jan Heemskerk Azn en 

https://ni.wikipedia.oriz/wiki/Kabinet-Heemskerk-Van Lvnden van Sandenburg en 

130 L.H. Eberson, van 1874 tot 1889 architect des Konings. https://zoeken.hetnieuweinsti-

tuut.nl/nl/personen/detail?q=eberson&page=2. 

131 J. Ph. Koelman, eerste directeur van de Haagse Academie en directe collega. https://zoeken.het-

nieuweinstituut.nl/nl/personen/detail?q=koelman&page=1. 
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en voor het Rijksmuseum in Amsterdam (met Eberson, 1876) 131. Maar meer nog stond Vogel bekend 

als theoreticus en docent. 133 

Het (eerste) ontwerp van Vogel, waarvan twee enkel door opschrift en tekenwijze verschillende ver-

sies bestaan, omvatte de gevels aan het Plein en de Lange Poten. Ze zijn symmetrisch en evenwichtig 

van opzet en vormgegeven in een laatclassicistische vormentaal. Gevelvlakken worden gekenmerkt 

door een klassieke opbouw met plint, gevelvlak, kroonlijst en dak in het verticale vlak, waarin op re-

gelmatige afstanden vensteropeningen met rondbogen (begane grond) en segmentbogen zijn ge-

plaatst, alles omlijst door architraven, lijsten en speklagen. In de breedte worden de gevels geordend 

door midden- en zijrisalieten die rijker zijn uitgewerkt dan de tussenliggende gevelvlakken. Boven de 

middenrisaliet aan het Plein is een rondgesloten fronton geplaatst met ruimte voor het rijkswapen 

en bekroond door elementen die aan akroteria denken. Voor de entree is een portaal aangebracht 

dat als porte-cochère (of slechts als droogloop) dient. 

De middenrisaliet aan de zijgevel wordt eveneens bekroond door een — dit maal kleiner — rondgeslo-

ten fronton, dat aan weerszijden wordt begeleid door liggende voluten. 

Het materiaalgebruik is niet op de tekeningen aangeduid, maar als de architectuur van de zeer ver-

wante Koninklijke stallen in Den Haag in ogenschouw wordt genomen, valt er wel een beeld van te 

krijgen : een rijk geschakeerd beeld van metselwerk, afgewisseld door gepleisterde banden en pilas-

ters, bekroond door een forse kroonlijst van deels hout en deels metselwerk en pleisterwerk. De 

plint is uitgevoerd in hardsteen en kordonlijsten en waterslagen zullen ook in hardsteen of zand-

steen zijn gedacht. 

Al met al een verzorgde architectuur die wij nu als verdienstelijk voorbeeld van een laat-classicistisch 

gebouw met renaissancekenmerken 134 een plaats op de rijksmonumentenlijst hadden gegeven. En 

ook grosso modo (net zo goed (of slecht) passend als het uiteindelijke ontwerp van Peters c.s.) pas-

send bij de plattegrondopzet die voorlag. 

Maar niet passend bij de architectuursmaak van Victor de Stuers, die bij het Ministerie van Binnen-

landse Zaken eerst als secretaris voor het College van Rijks-adviseurs voor de Monumenten van Ge-

schiedenis en Kunst (sinds 1874) en vanaf 1875 als Referendaris en hoofd van de afdeling Kunsten en 

Wetenschappen grote invloed uitoefende op het kunstbeleid van het Ministerie. Einde 1876 ontspon 

131 Ook dient als later werk de Stadsschouwburg ( 1883) in Groningen genoemd te worden. 

https://monumentenregister.cultureelerfgoed.ni/monumenten/486489 en https://rijksmonumen-

ten.nl/monument/486489/stadsschouwburg/groningen/. 

133 https://zoeken.hetnieuweinstituut.ni/nl/personen/detail/85975a4a-b07d-5caa-ac8b-

9d0a6361f9e1: ' In 1872 publiceerde hij het leerboek Grondbeginselen der schoone bouwkunst 

waarin hij de geschiedenis van de bouwstijlen behandelde (Van der Woud 1997, pp. 130 en 131). Hij 

liet dit overzicht voorafgaan door een bespreking van 'schoonheidswetten' als duurzaamheid, orde 

en symmetrie. Het meeste gewicht hechtte hij aan het begrip 'waarheid'. Daarvan is, volgens Vogel, 

sprake als uit de onderdelen de constructie spreekt 'overeenkomstig de eigenschappen van het ma-

teriaal' (Vogel 1872, p. 13).' 

134 Tot voor kort noemde men dit soort architectuur 'eclectisch', aangezien stijlelementen uit eer-

dere stijlperioden vrijelijk werden gecombineerd tot een herkenbare architectuurtaal. 
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zich een controverse om het gevelontwerp van Vogel, een controverse die zich buiten de openbaar-

heid afspeelt` tot het moment dat Vogel zich verantwoordt jegens de leden van de Tweede Kamer 

der Staten Generaal. Vanaf dat moment wordt de discussie in de openbaarheid, ja zelfs uitgebreid in 

de Tweede Kamer gevoerd en is het landelijk nieuws. Voor het project van het Departement van Jus-

titie zal dat niet uitmaken: de wending naar een 'oud-Hollandsche' architectuur heeft dan al plaats-

gevonden en de bouw van het ministerie is gestart. 

Vogel had zijn ontwerpen ingediend bij L.H.J.J. Mazel, hoofingenieur bij de Dienst Landsgebouwen, 

en had gezien zijn correspondentie een goed contact met hem. Mazel op zijn beurt had niet zo'n 

goed contact met De Stuers en Mazel. Of zoals Mazel zelf schrijft: 'Zijn [ De Stuers'- 101, 1 toen reeds 

gebleken en overigens bekende bemoeizucht gaf mij alle aanleiding om te verwachten dat [ ... ] hij 

zich met allerlei details van den dienst zou gaan inlaten'. En 'in een tweede brief aan de minister 

voorspelde Mazel dat men hem net zo lang door zou gaan hem tegen te werken totdat voor de ge-

bouwen een persoon wordt aangesteld die geheel in den dienst van den Architect Cuypers en den 

Heer De Stuers werkzaam is.' 136 Het zou dus een strijd worden tussen De Stuers (en Cuypers) aan de 

ene kant en Mazel en Vogel aan de andere kant. 

Vogel geeft in een schrijven aan de Tweede Kamer een relaas van de gang van zaken nadat hij zijn 

ontwerpen heeft ingediend. Dit relaas prijkt op het voorste blad van De Opmerker van zondag 3 de-

cember 1876). 13' Hij verdedigt zich tegen het na zijn ontslag van 1 december 1876 ontstane beeld 

dat hij geen goed werk geleverd heeft. En dat hij vertrouwelijke informatie gelekt zou hebben. 

De afgedrukte brief van Vogel in De Opmerker 

Het stuk van Vogel wordt voorafgegaan door een redactionele inleiding. 

'De architect H.P. Vogel, aan wien het ontwerpen van gevels voor het nieuw te bouwen Ministerie 

van Justitie te's-Gravenhage was opgedragen, heeft als zoodanig gedefungeerd. 

De bemoeiingen der Commissie van Rijks-adviseurs hebben het den architect Vogel onmogelijk ge-

maakt de hem opgedragen laak te volbrengen , en hem genoodzaakt in een uitvoerig schrijven aan 

de Tweede Kamer der Staten-Generaal de redenen uiteen te zetten, die hem tot dit besluit geleid 

hebben. 

Wij hebben gemeend dit stuk met zijne bijlagen hieronder te moeten mededeelen. De lezing daar-

van zal ons overtuigen dat de heer Vogel als man van karakter gehandeld heeft en zich niet wil on-

derwerpen aan het oordeel en de bevelen der zoogenaamde Commissie van Rijks-adviseurs, die 

grootendeels uit leeken op het gebied van bouwkunst bestaat. Die lezing strekke onzen kunstbroe-

ders bij voorkomende gevallen tot waarschuwing, daar elk onzer vroeg of laat wellicht den invloed 

dier Commissie zal ondervinden. 

13' Er zijn door mij in architectuurtijdschriften van die tijd via de webversies van het Tresor van de TU 

Delft geen afbeeldingen of zelfs maar verwijzingen naar het project van Vogel aangetroffen. 

136 Citaten uit Rosenberg, P.T.E.E. 'De Stuers, spin in het web', in: C.J. van der Peet en G.H.P. Steen-

meijer ( red.), De Rijksbouwmeesters. Twee eeuwen architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn 

voorlopers, Rotterdam 1995, 203. 

137 De Opmerker 1876 ( 11e jaargang), nr. 4; te raadplegen via https://iib.tudelft.ni/tijdschriften/ar-

chitectuurtijdschriften/De Opmerker jrg11 1876-medium.pdf. Wekelijks architectuur- en bouw-

tijdschrift 1866 tot 1919. Het eerste architectuurtijdschrift in Nederland en van 1883 tot 1892 het 

orgaan van architectuurgenootschap Architectura et Amicitia. 
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Onwillekeurig komt de vraag op de lippen of het niet in het welbegrepen belang der kunst is, voor 

alle opdrachten der Regeering te bedanken en het ontwerpen van alle gebouwen, waarbij de gelden 

der schatkist, of die van het algemeen betrokken zijn over te laten aan de twee architecten, die in 

die Commissie [Cuypers en Gosschalk, ""I zitting hebben en meer dan waarschijnlijk op hare uit-

spraken invloed uitoefenen. 

De goede zaak zal ten slotte zegevieren en bet gezond verstand der natie staat ons borg, dat dc inge-

slagen weg spoedig verlaten moet worden. Veranderde samenstelling der commissie, gepaard aan 

gewijzigde opvatting van werkkring zijn meer dan noodig en mocht daartoe besloten worden, dan 

zouden de archieven der nu fungeerende adviseurs in een kabinet van oudheden eene goede plaats 

vinden. 

Hierna volgen de stukken, door den heer H.P. Vogel aan de Tweede Kamer ingezonden.' 

Dan volgt de heldere uiteenzetting van Vogel van de gang van zaken. Waarbij hij scherpe uitspraken 

niet schuwt. 

'Toen ik tot bovengenoemde betrekking werd uitgenoodigd, vleide ik mij met de hoop dat mijn ont-

werp niet meer aan het oordeel der Commissie van Rijks-adviseurs onderworpen zou worden, nadat 

het plan door de betrokken autoriteiten, de Ministers van Binnenlandsche Zaken en Justitie, zou zijn 

vastgesteld en het geheele project in de Tweede Kamer publiek zou zijn gezien. 

Immers de samenstelling dier Commissie was mij bekend, zoodat ik overtuigd was, mijne opvatting 

van stijl niet de hare kon zijn en dus mijn project zou worden afgekeurd.' 

'De ondervinding leert bovendien ook dat die Commissie niet alleen adviseert, maar zich ook op uit-

voerend terrein beweegt, getuige het personeel teekenaars in haar dienst, dat steeds dreigt te ver-

meerderen. 

Er hangt dus den architect, die van regeeringswege geroepen wordt voor het ontwerpen van Rijksge-

bouwen, steeds het oordeel eener adviseerende concurreerende Commissie, als een zwaard 

van Damocles, boven het hoofd. 

Toch liep deze quaestie vrij eenvoudig met een antwoord en wederlegging van mijnentwege af; 

er bleven slechts een paar betrekkelijk geringe punten van behandeling over, nl. het projecteeren 

van een overdekten doorrit in plaats van alléén een overhuiving om tegen den regen beschut, uit 

de rijtuigen af te stappen, zooals door de Commissie van Rijks-adviseurs was voorgesteld en het 

maken van een ronden of schuinen hoek als breking der gevels Plein en Lange Pooten. 

Den doorrit nam ik gretig over, omdat het aan de monumentale uitdrukking van het gebouw bevor-

derlijk was; den ronden of schuinen hoek (afronding of afschuining naar binnen) echter niet, omdat 

ik dien voor een monumentaal gebouw niet passend vond. 

Er ontspon zich nu een langdurig schriftelijk debat, waarin klaarblijkelijk de referendaris der 6e af-

deeling een hoofdrol scheen te vervullen , althans toen ik van dat punt een principieele quaestie 

maakte en aan de afstemming daarvan mijn ontslag verbond (zie mijn schrijven dato 11 Juli, Bijlage 

2, als antwoord op de ministerieele nota van 21 Juni, Bijlage 1), werd ik tot eene conferentie op 22 

Juli bij Zijne Excellentie genoodigd, waarbij ook de heer De Stuers tegenwoordig was en het persoon-

lijk debat voor een groot deel tusschen ZEd. en mij werd gevoerd.' 

De minister laat dus De Stuers het woord doen en deze geeft aan dat Vogel gewoon moest doen wat 

gevraagd werd. Vogel daarentegen vindt het de verantwoordelijkheid van de architect te doen wat 

paste bij het ontwerp of de kunst. 
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'Ik had het plan reeds toen mijn ontslag te nemen, ware het niet dat een ministerieel schrijven, dato 

31 Juli, Bijlage 4, mij had gemeld dat « van het afschuinen of afronden van den hoek mocht afgezien 

worden.11 Met de Commissie van Rijks-adviseurs was nu geheel afgerekend. 

Toch werd de twistappel slechts tijdelijk weggenomen, om kort daarop weer te verschijnen bij het 

ontwerpen van een doorrit met porte-cochère. De Hoofdingenieur van den Waterstaat ontwierp, 

in overleg met mij, daarvoor twee plans, een met eene porte-cochère in het midden en een ander 

met een in- en uitrit zooals men dikwijls, zelfs bij particuliere gebouwen van eenigen omvang, 

in het buitenland, aantreft. 

Dit laatste plan was verre préferent boven het eerste, zoowel wat de indeeling, als de monumentale 

oplossing der hoofdfai;ade ( Pleinzijde) betrof. Daarom werd dit dan ook ten sterkste aanbevolen. 

Dat plan werd volgens mededeeling van den Hoofdingenieur den 31 Augustus in eene persoonlijke 

conferentie met den Minister en den Referendaris van Schoone Kunsten, except enkele kleinighe-

den, goedgekeurd, doch bij schrijven van 6 September daaraanvolgende met even zooveel kracht 

weer afgekeurd.' 
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168. 169. Plannen A en 8 van de Rijks-adviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst die 

vermoedelijk na 6 september aan Vogel verstuurd worden. Plan A gaat uit van een gebouw dat vóór 

het gebouw van Hoge Raad wordt doorgetrokken. Plan 8 betreft slechts het Departement van Justi-

tie. Uiteindelijk zullen de plannen niet veel invloed hebben op de uiteindelijke vorm van het departe-

mentsgebouw. 
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Vogel schrijft op 12 september een brief over deze gang van zaken ( Bijlage 5) en vraagt derden eea. 

te laten beoordelen. Hij noemt de twee plannen — vermoedelijk de A en B-plannen van de Rijks-advi-

seurs 'anti-architectonisch.' 

Deze brief wordt slecht ontvangen. Hou je aan het gestelde in de brief van 6 sept, schreef men Vogel 

terug. Vogel maakt twee plannen die wel voldoen aan de wensen, maar hij weigert er zijn naam on-

der te zetten: hij staat er blijkbaar niet achter. Deze plannen worden op 3 oktober aan de Hoofdinge-

nieur Mazel verzonden. In de toelichting gaat Vogel in op het schetsmatige karakter van de tekenin-

gen en op de maatvoering van de gevel, die gevolgen heeft voor het interieur, niet in de laatste 

plaats voor de Ministerraad-zaal, die nog altijd 12m2 groter wordt dan de zaal die op dat moment 

gebruikt wordt. 

IF,k. U, ,., . 

T 

. -1 

Az— 

170. 171. Plattegronden getekend (beter. ondertekend) door ingenieur-architect J. Singels, 3 oktober 

1876. RCE BT-026308 en BT-026309. Deze plattegronden passen noch precies bij de ontwerpen van 

Vogel, noch bij de ontwerpen van Peters c.s. 

Hij krijgt een brief terug waarbij een 'een tweetal coquet geteekende gevel voorbeeldjes, ontworpen 

in zoogenaamd oud-Hollandschen stijl.' en schrijft: Toch zou ik zelfs nog deze, voor mij zoo vernede-

rende, voorschriften hebben moeten volgen, indien het publiek belang der kunst dat had geeischt. 

Thans was daarvan zeker geen sprake; ik mocht niet toestaan, dat de bouwkunst haar zo » bijzonder 
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kenmerkend, streng en monumentaal karakter, vooral zoo noodig voor een Departement van Justi-

tie, prijs zou geven, alléén .... omdat enkele woordvoerders, met hooge macht bekleed, op officiëele 

wijze , haar tot een door hun geliefkoosd tijdperk der pittoresque kunst willen terugvoeren. 

De kunst kan niet leven dan vrij in hare uiting en getrouw aan bare beginselen; zij kwijnt wanneer 

men baar op een afzonderlijk gebied terugdringt. 

Het sprak wel vanzelf dat ik daarop mijn ontslag moest indienen (zie mijn schrijven dato 13 October, 

Bijlage 8); immers ik was geroepen voor het ontwerpen, niet kopieeren der gevels. Die betrekking 

was dus feitelijk reeds opgeheven toen een ander persoon daarmee was belast en de Minister voor-

schreef die gevels te volgen.' 

Vogel bespreekt ook de discussie dat men zijn tekeningen schetsmatig noemt, terwijl juist de schets-

jes van Peters op bedrieglijk kleine schaal zijn afgedrukt. 

Hij beweert dat hij zijn overwegingen steeds goed heeft beargumenteerd en dat zijn gevels beter be-

antwoordden aan de plattegrond dan de schetsontwerpen in Oudhollandse stijl van Peters (wiens 

naam hij overigens niet kent — de tekeningen zijn niet gesigneerd door Peters). Ook zijn deze volgens 

hem niet aan de Rijkscommissie van Adviseurs voorgelegd. Hij gaat ook in op 'den eenigszins scher-

pen toon' die hij blijkbaar had gebezigd en biedt daarvoor zijn excuses aan. 

'Wat mij nu bovendien veel licht geeft in den loop dezer geschiedenis is de mededeeling van het 

«lievelingsdenkbeeld" des heeren De Stuers betreffende «de gansche herstelling van het oude Haag-

sche Binnenhof", voorkomende in de laatste aflevering van de Kunstkronijk. In genoemd plan 

wordt voorgesteld niet alleen het Binnenhof te verbouwen, maar ook de landsgebouwen op het 

Plein te veranderen en langs de geheele Lange Pooten en de Hofstraat, Rijksgebouwen te stichten. 

Uit de Bijlagen 5 tot 8 kan nu blijken dat weldra zal worden aanbesteed de fundeering van het 

Departement van Justitie, ontworpen in oud-Hollandschen (Gothisch-renaissance) stijl. 

Terwijl aan mij niets anders was opgedragen dan het ontwerpen van gevels voor een gebouw op den 

hoek van Plein en Lange Pooten, waardoor men vrijbleef met de inrichting der volgende gebouwen, 

wordt thans een gebouw geprojecteerd, welks uitvoering onvermijdelijk ten gevolge heeft, dat de 

Landsgebouwen op het Plein moeten veranderd worden en de eene zijde van de Lange Pooten en de 

Hofstraat worden afgebroken om aan bovengenoemd « lievelingsdenkbeeld", nam.: «de herstelling 

van het oude Haagsche Binnenhof" en ook aan dat van de Commissie van Rijks-adviseurs, te vol-

doen. De onderstelling is nu ook, dunkt mij, niet meer gewaagd, dat ik, voor de uitvoering van dat 

denkbeeld, eenvoudig ten offer moest worden gebracht.' 

Vogel maakt aan het einde van de brief duidelijk dat hij niet terug in het project, maar zich enkel wil 

verantwoorden. 'mijn doel was alleen, mij tegen eventueel verkeerde beschuldigingen te vrijwaren 

door open verantwoording te geven van mijne daden en tevens aan de Leden der Tweede Kamer ten 

aanzien van de uitdrukking, voorkomende in de Memorie van Beantwoording, Hoofdstuk V, Art. 78: 

«De plannen voor het nieuw te stichten gebouw voor het Departement van Justitie zijn, naar aanlei-

ding van een uitvoerig advies van de Rijks-adviseurs voor de monumenten van geschiedenis en 

kunst, eenigszins gewijzigd en vastgesteld% het volgende mede te deelen: 

1°. Dat met die Rijkscommissie reeds lang was afgerekend. Haar advies heeft den bouw betrekkelijk 

weinig vertraagd; en 

2°. Dat, al moge de plattegrond teekeningen niet zooveel gewijzigd zijn, de gevelteekeningen een 
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totaal ander karakter hebben gekregen als die, welke vroeger aan de Leden der Tweede Kamer 

zijn overgelegd en deze zelfs daarin niet meer herkenbaar zijn. 

Hetwelk met den meesten eerbied is doende, 

H. P. VOGEL, Architect.' 

Korte samenvatting van de bijlagen bij de brief van Vogel 

Bijlage 1: functionele en esthetische wensen tav het ontwerp vanuit het Ministerie van Binnenland-

sche Zaken Heemskerk, Hoofingenieur bij belast met het beheer der Landsgebouwen (Dienst Lands-

gebouwen), L.H.J.J. Mazel. 
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172. Vermoedelijk is deze tekening meegestuurd bij bovenstaande brief. RCE BT-032516. 

Bijlage 2: antwoord van Vogel 11 juli 1876. alles is in orde maar afschuining is tegen eisen van de 

kunst. dan liever ontslag verlenen. Hij refereert aan het woonhuis van baron van Brienen, het hui-

dige Des Indes, waarvan hij de afgeschuinde hoek blijkbaar niet goed vindt. 

Bijlage 3, brief Vogel 23 juli 1876: Vogel refereert aan gesprek met de minister en De Stuers. Hij gaat 

in op de afschuining en komt erop terug dat de minister blijkbaar in het eerdere gesprek verwacht 

had dat Vogel voorbeelden van architectonisch mislukte afschuiningen had laten zien. Vogels schrijft 

dat er van absurditeiten genoeg voorbeelden zijn, maar dat je in een architectuurboek dat als leid-

raad gebruikt is, zeker geen afschuiningen zult zien. 

Vogel schrijft ook dat De Stuers' verwijzing naar kathedralen niet juist is, omdat we deze afschuinin-

gen 'toch niet kunnen beschouwen als een afschuining of afronding der hoofdfiguur, evenmin als 

men een centraalgebouw of kerk in Byzantijnschen stijl met een veelhoekig grondplan zou kunnen 

noemen een kerk met afgeschuinde hoeken. ' 

Een afschuining op slechts één zijde haalt volgens Vogel de symmetrie het evenwicht uit het ge-

bouw. 
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Hij geeft aan wel een verbijzondering te willen maken (torentje, uitbouw), maar geen afronding of 

afschuining. Hij ziet geen bezwaar tegen 'een versterking van den hoek door uitbouwing, door de 

Commissie van adviseurs in haar plan voorgesteld en geteekend', maar verwacht dat de gemeente 

hier niet mee accoord zal gaan, omdat het een afwijking van de plannen betreft. 

Hij voegt — blijkt uit de brief verder —een architectuurboek bij: ' Het kleine boekje van mij, dat hierbij 

gaat, zend ik alleen, omdat daarin op pag. 8 en 9 omtrent het principe van lijnen een extract voor-

komt genomen uit het bekend Engelsch werk getiteld " Rudimentary treatise on the principles of de-

sign in Architecture by Edward Lacy Garbett" en waarvan de toepassing in den Middeleeuwschen 

stijl door mij is aangestipt op pag. 118.' 

Bijlage 4, Minister Heemskerk, 31 juli 1876: er mag afgezien worden van de afgeschuinde hoek. Boe-

ken komen terug (dus 2) 

Bijlage 5, 12 september 1876, H.P. Vogel. Brief na ontvangst nieuwe plattegronden. Vermoedelijk 

betreft het hier de plannen van de Rijks-adviseurs, maar het zou ook om gewijzigde plattegronden 

van Singels kunnen gaan (vergelijk de plattegronden van 3 oktober 1876, ( REC BT-026308 en BT-

026309), elders afgedrukt. 

Vogel geeft aan opnieuw te moeten beginnen, klaagt over De Stuers als leek en ondeskundige, en 

benadrukt dat plattegronden/organisatie ('distributie') van een gebouw samenhangt met de gevel 

en dat het vorige ontwerp (eigenlijk) al goed was. Hij vraagt de eigen mening van Mazel over de 

plannen, zodat er niet steeds gecorrespondeerd hoeft te worden, maar het echte werk. 

Bijlage 6 is de brief van 3 oktober 1876 bij de indiening van een tweetal schetsplannen om aan te to-

nen dat de gewenste opzet niet een passend architectonisch beeld geeft. Het is niet duidelijk welke 

schetsen hier aangeduid worden: In de Beeldbank van de RCE zijn die schetsen niet bewaard/afge-

beeld. Vogel gaat overigens in op de maat van de Kamer van de Ministerraad die nog altijd 12m2 

groter wordt dan de zaal die nu gebruikt wordt. 

Bijlage 7, ' EXTRACT uit een brief van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan den Hoofdingeni-

eur van den Waterstaat belast met het beheer der Landsgebouwen 10 October 1876.' 

'Daar ik bemerk dat de kunstvraag zooveel « moeilijkheid gaf heb ik de gelegenheid gevonden, dit 

vraagstuk op eene naar mijn inzien afdoende wijze op te lossen. 

Nevensgaande gevelteekeningen leveren U het bewijs, dat indien de zaak aldus wordt aangevat en 

deze teekeningen tot grondslag worden gelegd van het te stichten gebouw, de inrichting, zooals die 

thans is vastgesteld, nagenoeg onveranderd kan blijven en eindelijk de hand tot uitvoering aan het 

werk kan worden geslagen, zoodat nog dit jaar de aanbesteding der fundeering geschieden kan, vol-

gens mijn meermalen uitgedrukt verlangen. 

Ik heb mitsdien de eer U te verzoeken het noodige in deze te willen verrichten, en zie het bestek der 

fundeering met de daarbij behoorende plans, welke zich aan de gemelde plattegrond- en gevel-

teekeningen aansluiten, met den meesten spoed tegemoet.' 
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Bij deze brief waren twee tekeningen gevoegd van de Oudhollandse variant. Naar alle waarschijnlijk-

heid betreft de potloodversie, aangezien de ingekleurde versie van 2 november dateert en de onge-

kleurde uit juni 1876. 138 

Bijlage 8, brief Vogels 13 oktober 1876. 

Korte samenvatting: Vogel geeft de opdracht terug. Werpt de opgave de schetsjes over te tekenen 

of te verwerpen van zich af. Hij als professional! 

'Weled. Gestr. Heer! 

De langdurige correspondentie over de plans van het nieuwe Ministerie van Justitie is nu eindelijk 

haar laatste phase ingetreden. 

Wat ik sedert lang voorspelde is geschied: tegenover mijn ontwerp heeft de Regeering haar offi-

cieele kunst gesteld, bestaande in een paar coquette prentjes, zoogenaamde oud-Hollandsche? 

kunst. 

Het Is duidelijk, dat ik dergelijke vernederende voorschriften niet volg en als architect en hoofd-

leeraar in de Bouwkunst aan de Academie van beeldende kunsten alhier, onlangs nog belast, na-

mens Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken, met het afnemen der eindexamens 

van de architecten aan de Polytechnische School te Delft, het beneden mij acht, af te dalen tot de 

lagere klasse eener teekenschool en zoo maar, zonder eenig bewijs van onvermogen, verwezen te 

worden naar de afdeeling teekenen naar voorbeelden." 

Reden waarom ik mij ontslagen acht van de betrekking als architect voor het projecteeren der kunst-

vormen aan het nieuw te bouwen Departement van Justitie. 

Niet zonder tot het laatste toe te motiveeren, doe ik echter daarvan afstand en verklaar ik hier, dat, 

evenzeer mijn laatste project der hoofdfagade, als het ons toegezonden en voorgeschreven 

teekeningetje, door den Minister had overgenomen kunnen worden, indien men zich nam. niet 

wilde bekreunen om de redenen die ik daartegen, hoofdzakelijk met betrekking tot de ongelijke ra-

men- en penantenverdeeling in de Minister-raadzaal, had aangevoerd. Geen van beide gevels passen 

voor het voorgeschreven plan, en indien er al van prioriteit sprake was, dan zou zeker mijne ge-

schetste faQade veel meer aan de verdeeling in dat plan beantwoorden. 

De meening alzoo dat de nieuwe ingezonden gevelteekeningen, de vraag van het vastgestelde 

grondplan beter oplossen, is geheel onjuist. 

Voor dit bewijs stel ik mij gaarne publiek aansprakelijk. 

Mijn project wordt dus feitelijk opzij geschoven om redenen van smaak, voorkeur van stijl of iets 

dergelijks de kunst betreffende, niet omdat het minder dan het nu vastgestelde aan het plan be-

antwoordt. [vetgedrukt - "Zal 

Wees s. v. p. zoo goed, van dit laatste vooral nota te nemen, ik stel daarop hoogen prijs, vooral 

nu men tegenover mijne ruwe potloodschets, zulk een speculatief, ziinsbegoochelend prentje stelt 

en in dien ongeroepen en ongelijken strijd, en zonder voorafgaande kennisgeving, een beslissing 

neemt. 

13s P.T.E.E. Rosenberg, ' Peters, een gewetensvol historist', in De Rijksbouwmeesters. Twee eeuwen 

architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers. Onder red. van Corjan van der Peet en 

Guido Steenmeijer ( Rotterdam 1995) 275. 
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Onder hartelijken dank voor het door U in mij gesteld vertrouwen, heb ik de eer mij steeds met 

de meeste hoogachting te noemen 

Van UEd. Gestr. 

de dienstv. Dienaar 

H.P. Vogel. 

Aan den heer Hoofdingenieur van den 

Waterstaat, belast met het beheer der 

Landsgebouwen in de Residentie.' 

Ontvangst 

De gang van zaken is ook in den lande niet onopgemerkt gebleven. In het Algemeen Handelsblad 

(voorloper van de NRC) van 4 december 1876 wordt onder het kopje 'Haagsche Kroniek' verslag ge-

daan van de gang van zaken . 13' De toon is duidelijk anti-De Stuers. ' Het leert dat, indien men van 

meening mocht verschillen met den onfeilbaren referendaris, chef der Eden afdeeling, en zijn goed 

recht met de roemrijk te verbeelden van bouwkunst te willen staven, u geantwoord wordt: 'ik vind 

het vicieus dat, wanneer de regeering een eisch stelt, de geroepen architect daarover zelfs in discus-

sie wordt toegelaten." ' 

Om daar op cynische manier aan toe te voegen: 'Wanneer men artisten als grenadiers tracht te dril-

len en zijn smaak opdringt, heeft men immers de beste kans, dat de kunst zich vrij en frank zal ont-

plooien!' 

De Stuers 'lievelingsdenkbeeld' het Binnenhof in zijn oorspronkelijke staat te herstellen en ook de 

gevels aan Lange Pooten en Plein in dat plan te betrekken zou door het plan van Vogel doorkruist 

worden, 'men moest dus, door welke middelen dan ook, den bouwmeester beletten, dat plan ten 

uitvoer te brengen en hierin is men inderdaad meesterlijk geslaagd.' De commentator is blij dat de 

heer Vogel de zaak aanhankelijk gemaakt heeft omdat duidelijk wordt 'dat in het ministerie van bin-

nenlandsche zaken aan andere paus Julius zetelt, die de kunstenaren wel niet opsluit, maar ze 

dwingt naar zijne opvatting hunnen kunst te wijzigen.' 

In de Tweede Kamer wordt de kwestie op zaterdag 9 december 1876 besproken. 

139 https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010100996:mpeg21:p001. 
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De Standaard140 doet een kort verslag en besteedt geen aandacht aan de kwestie-Vogel. 

dc 
re 

tril 

td-
i,ril 
,al, 

•k- 
rit, 
}c- 

Naar wij vernemen, nullen op de Staats-
begrooting voor 1876 de uitgaven worden 
voorgesteld, in dat jaar henoodigd voor 
den hauw van een nieuw Dehartenlent van 
.Justitie — 't tegenwoordig gebouw verkeert 
in zeer bouwvalligen toestand — waartoe 
door cie Regeering besloten is. llet „,eitouw 
van het vroegere Miitisterie van Kulonién 
aan liet Plein zal worden afgebroken en 
het daardoor vrij te rallen terrein aan het 
optrekken van het nieuwe Departement 
van .Justitie worden diensthaar gemaakt. (D.) 

In Het Vaderland staat op de voorpagina 11 december 1876, een 'Bespreking van de begroting van 

Binnenlandsche Zaken, artikel 76 en 78 'onderhoud landsgebouwen'. 141 

Ook het plan voor het aanstellen van een ingenieur-architect voor het toezicht der landsgebouwen 

wordt benoemd. Bij de bespreking wordt gerefereerd aan de zaak Vogel. De minister heeft geen spijt 

van de aanstelling van de Referendaris [De Stuers] 'niet als architect (want dat is hij niet), maar als 

een hoogst bekwaam man op't gebied der oudheidkunde.' De Stuers is bij de behandeling aanwezig, 

zo wordt in het verslag gemeld. De minister geeft aan dat Vogel ontslagen is omdat hij zonder over-

leg vertrouwelijke brieven openbaar heeft gemaakt. 

Een vergelijkbaar verslag in De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 12 december 1876, 142 met 

kop'Officieele Kunst (!?)' Ook hier wordt De Stuers vermeld. 

In het Algemeen Handelsblad van 12 december 1876 treffen we ook een vergelijkbaar verslag aan. 143 

Ook wordt hier gewag gemaakt van de tijd dat er geen officiële en officieuze kunst was. En de ge-

bouwen van de Hoge Raad en Departement van Koloniën worden opgeroepen als vruchten van die 

tijd waarnaartoe niemand zou terug willen. 

Volgens de minister is er überhaupt geen sprake van officiële kunst. Je zou niet overal dezelfde archi-

tectuur willen hebben. Je kijkt in eerste instantie naar 'richting en bekwaamheid' van de architect. 

In de bijlage met het 'Verslag van het verhandelde op de vier-en-dertigste algemeene bijeenkomst 

der leden van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst' van 21 mei 1879 staat de toespraak 

van de voorzitter J.G. van Niftrik afgedrukt: ( kolom 48 )144 

140 Koninklijke Bibliotheek 1637 E1, Nummer 1005, https://resolver.kb.ni/re-

solve?urn=ddd:011133018:mpeg21:p001. 

141 https://resolver.kb.ni/resolve?urn=MMKB23:001402140:mpeg21:p00005. 
142 https://resolver.kb.ni/resolve?urn=ddd:010984892:mpeg21:p006. 

143 https://resolver.kb.ni/resolve?urn=ddd:010101004:mpeg21:p005. 

144 https://iib.tudelft.ni/tijdschriften/architectuurtijdschriften/BB_deei_25_1879-small.pdf. 
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'Wilt ge weten wat ik voor een week of drie dacht toen ik het Justitiegebouw in den Haag zag, uit-

wendig zoo goed als voltooid, na het niet gezien te hebben, sedert het gebouw weinige meters bo-

ven den grond was opgetrokken, zoodat ik onverwacht den indruk kreeg van het geheele bouwwerk, 

daar ik niet was gewoon geraakt door het steen voor steen te zien vorderen? Nu dan, ik dacht dit: 

hoe klein, hoe rammelend, welk een nietige ingang voor zoodanig gebouw, wat sombere kruiskozij-

nen en kozijntjes, wat doen die spuiërs aan de kroonlijst die toch zeker niet de dienst van spuiërs zul-

len behoeven te verrichten, hoe keutelachtig is het metselwerk der boogvulling boven de kozijnen, 

welk met eene scherpe punt in de lucht stekend dak, dat menigen strijd met onze liefelijke noord-

wester stormen zal te verduren hebben! Hoe somber moet het daar binnen wel zijn, wat moet het er 

onaangenaam in die kamers uitzien door dat zware staande en liggende hout in de lichtopeningen. 

Kom! ga heen en laat u niet langer in uw negentiende-eeuwsche overtuiging door dat gebouw be-

spotten. Maar ga niet heen vóór dat ge in het aanzicht er van hebt gevraagd, hoe het mogelijk is, dat 

er mannen zijn, die alleen in het belang der kunst, voor het Nederland aan het einde der 1ge eeuw, 

zoo iets maken? Als alle nevelen zijn weggevaagd, als een helder licht de duisternis onzer dagen zal 

hebben overwonnen, dan zal de geschiedenis uitspraak doen tusschen hen, die op deze wijze thans 

monumentale gebouwen stichten, en hen die daartegen strijden, in de innige overtuiging, dat 16e 

eeuwsche bouwvormen goed en in overeenstemming waren met den mensch der 16e eeuw, evenals 

de middel-eeuwsche bij den middeleeuwschen mensch pasten, maar dat, om te voldoen aan de be-

hoefte van den tegenwoordigen mensch, de toepassing van die vormen, zachtst genomen, niet op 

hare plaats is.' 

Naschrift: Bij het lezen van het bovenstaande dient overigens wel bedacht te worden dat H. P. Vogel 

als correspondent verbonden was aan de (tijdschriften van de) Maatschappij tot Bevordering der 

Bouwkunst. 
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15. BIJLAGE B: DE VERWARMING EN DE CALORIFÈRES VAN 

GENESTE, HERSCHER & CIE TE PARIJS 

NA, 2.04.13, Archief Ministerie van Binnenlandse Zaken, K& W, 689 

's-Gravenhage 8 sept. 1877, Mazel, hoofdingenieur van Landsgebouwen, aan de minister BiZa, 

betreft missive van 14 juli j.l. over inzending contract verwarmingstoestel 

Ter goedkeuring aan de min. van BiZa aangeboden: de onderhandse overeenkomst die ir.-architect 

Singels heeft gesloten met de heren Geneste, Herscher & Cie te Parijs,` tot een bedrag van f 

14.905,-. Met bijbehorende begroting en tekeningen. 

Met bijbehorende calques ( zijn gefotografeerd) en de onderhandse overeenkomst, 23 aug. 1877. 

Gesloten tussen Jacobus Singels en de Parijse firma. 

Het gaat om de levering van vier calorifères met toebehoren, genaamd 'calorifères de cave, avec ap-

pareil hemicycloidal, vases de saturation et foyers en briques réfractaires, breveté s.g.d.g.', waarvan 

3 calorifères nr. 151 bis met 3 ringen, en 1 calorifère nr. 151, ook met 3 ringen, en verder de nodige 

hete luchtkanalen van plaatijzer, de schuivende regulateurs, kanaalroosters en het stookgereed-

schap, overeenkomstig de door beide contractanten ondertekende tekeningen die deel van deze 

overeenkomst uitmaken. 

Mocht aan deze tekeningen enige verandering gemaakt worden, zal dit aan de contractant ter an-

dere zijde worden meegedeeld. 

Alle hulp benodigd voor het leveren en stellen van het hier genoemde is geheel voor rekening van de 

contractant ter andere zijde (= de Parijse firma). 

Etc. de dikte van het plaatijzer van de hete luchtkanalen en de rookgeleidingen, alles goed in elkaar 

gewerkt en met menie geverfd. 

Te leveren door de contractant ter ene zijde (= Singels): de benodigde metselwerken. 

GH&Cie houden toezicht op de ommetseling en bedekking van de calorifères, op het stellen van de 

hete lucht- en rookkanalen en leveren binnen tien dagen na dagtekening de verticale en horizontale 

plaatijzeren kanalen, zodat ze dadelijk in de opbouw geplaatst kunnen worden. De ommetseling van 

de calorifères gebeurt gelijktijdig met de opstelling. 

De te verwarmen lokalen zijn: 

- alle lokalen, gangen en trappen van de begane grond met uitzondering van de woning van de conci-

erge, bestaande uit een vestibule en drie kamers, 

- op de eerste en tweede verdieping: trappen, gangen en antichambres, bibliotheek, bodenkamers, 

vergaderzaal der ministers en van de Raad van Adel, de kamers van de minister en de secretaris-ge-

neraal en de wacht- en audiëntiekamers. Deze ruimten (met uitzondering van de bibliotheek - 102. 1 

hadden ook verwarming door kachels in schouwen. 

Nadat de verwarmingstoestellen twee weken lang gestookt zijn, moeten ze in staat zijn om na twee 

uur opstoken, bij elke buitentemperatuur de verschillende vertrekken op de navolgende tempera-

tuur te brengen en te behouden: 

145 https://uItimheat.com/s3-museum/1872%20ca%2OGeneste%20et%20Herscher%2020161115.pdf 
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1) vergaderzaal ministers, vergaderzaal Raad van Adel, kamers van de minister en secr.-generaal, 

wacht- en audiëntiekamers op 10° C. 

2) de bibliotheek en bodenkamers op 16° C. 

3) de magazijnen, archieflokalen trappen en gangen op 12° C. 

Na oplevering van het werk, zowel van het thans in aanbouw zijnde gedeelte als van het later aan te 

bouwen gedeelte, zal de firma de nodige proeven moeten doen, om na te gaan of de verwarming 

aan bovengenoemde eisen voldoet. Daarbij moet blijken dat, als het verschil tussen buiten- en bin-

nentemp. tussen 21 en 26° C is, aannemende de buitentemp. op 5 en 10° beneden 0, vanaf 's mor-

gens 8.30 uur tot ' s avonds 4.30 uur, in het eerste geval niet meer dan 225 kg, en in het tweede geval 

niet meer dan 200 kg Engelse steenkolen per dag en per calorifère is verstookt. 

De firma GH&Cie zal op orders van de partij ter ener zijde (= Singels) de kanalen van plaatijzer leve-

ren en stellen met de verdere werken, alsmede de calorifères leveren en stellen twee maanden na-

dat hij door deze partij zal zijn aangeschreven. Voor elke dag te late oplevering: f 25,- korting op de 

aanneemsom. 

De aanneemsom wordt in vijf termijnen betaald over de dienstjaren 1877-1880. 

Borgen: de Hollandsche Bank en de heer W.A. Hattinga Raven, beide uit Den Haag. 

Ondertekend door Singels en Geneste Herscher. 

Gezien en bekrachtigd door Mazel, 8 sept. 1877. 

Goedgekeurd door de minister BiZa, 15 sept. 1877 

Blijkens de bijgesloten offerte van Geneste Herscher & Cie ging het om: 

3 calorifères nr. 151 bis à 3 rangs avec baie (3 ringen met (vul)opening), appareil hemicycloidal (dwz. 

gietijzer met aangegoten lamellen ), vases de saturation (waterreservoir voor bevochtiging) et foyer 

en briques réfractaires (vuurvaste steen), breveté s.g.n.g.', per stuk 2750: 8250,-

Montage en plaatsing van deze 3 apparaten: 630,-

1 calorifère nr. 151 'a 3 rangs avec baie, appareil hemicycloidal, vases de saturation et foyer en bri-

ques réfractaires, breveté s.g.n.g.': 2560,-

Montage en plaatsing: 200,-

Kanalen voor de hete lucht met toebehoren, gewicht tenminste 8200 kg, plaatsing 1,80 per kilo: 

10660,-

Rookkanalen met toebehoren, gewicht tenminste 545 kg, a 1,30 per kg plaatsing: 708,50 

60'clefs' ( kleppen) om de warme lucht over de verschillende secties te verdelen 

Totaal: 23008,50 

Over de verbranding (' combustion'= hete lucht monden? of verbrandingskamers?), 

Per stuk 22 franc: 1320,-

60 gietijzeren roosters a 34,-; 2040,-

4 beluchtingsopeningen met omlijstingen: 580,-

Schuiven en kettingen ('armaturen') voor de bediening in de kamers, circa 6000 kg a 0,75 incl. plaat-

sing: 4500,-

Totaal: fr 31.448,50 = 14.905 guldens. 

Mazel, hoofdingenieur van Landsgebouwen, aan de min. BiZa, 16 mei 1877 
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Architect Peters stelt voor de calorifères niet te plaatsen daar waar ze staan op de plattegrond teke-

ning die ik van Uwe Excell. mocht ontvangen, en waar ze worden aangeduid onder de trappen. Men 

achtte het raadzaam ze daar te concentreren ivm de constructie van de trappen. 

De nieuwe plaats van de calorifères is op bijgaande tekening aangegeven met een gele kleur, met 

uitzondering van de calorifère onder de cirkelvormige trap, die pas later gemaakt zal worden. 

Het daarvoor uit te voeren meerwerk bestaat uit het volgende: 

1) voor de calorifère bij de trap grenzend aan de bibliotheek het waterdicht maken van de ruimten 

met de blauwe letters a en b, bij d een lichtkozijn voor de aanvoer van lucht en lucht en inbrengen 

van steenkolen. 

2) voor de calorifère bij de trap van de vestibule waterdicht maken van ruimte d, aanbrengen van 

lichtkozijn e. 

3) voor de calorifère in de zuidvleugel van het gebouw het waterdicht maken van ruimte e ipv ruimte 

c, in rood aangegeven, en lichtkozijn bij f. 

Het waterdicht maken van de twee overige ruimten is voor een bepaalde hoogte al opgenomen in 

het bestek van de fundamenten. 

Men wil dit werk laten uitvoeren door de aannemer van de opbouw, kosten zijn geraamd op 

f2000,--. 

Verder stelt Peters voor de trap g, opgenomen in het bestek van de opbouw, te verplaatsen bij h, zie 

tekening. 

Hier is geen bezwaar tegen, wel is een machtiging van de Excell. benodigd. 

's-Gravenhage, 21 juli 1877, Singels (= ir. architect tijdelijk belast met het beheer der Landsgebou-

wen) aan het min. BiZa, 

Betreft verwarmingstoestel enz., op het schrijven van 24 mei 1877 

Staat van meer- en minderwerk tot f 3712,55, door de aannemer van de opbouw. 

Dit bedrag is hoger dan aanvankelijk opgegeven, en wel hierom: 

- arbeidslonen voor het drooghouden van de plaatsen waar de metselaars werkten onder de beide 

hoofdtrappen en voor de muren van de calorifère ruimten. 

- vanwege toestromend water moesten de vloeren van de calorifère ruimten op een afwijkende ma-

nier worden gemetseld. De pompen hielden de putten niet droog, daarom zijn de vloeren van beton 

gemaakt, in het water gestort. 

- meerwerk vanwege het breken van gaten in de fundamentsmuren, tongewelven etc. tbv zowel de 

later te plaatsen luchtkanalen als nu gemaakte riolen. 

- enige meerwerken in het lokaal bestemd voor de 'vuurkeuken' en de daarin geplaatste schoorste-

nen. 

's Gravenhage, 22 nov. 1877, Singels, Landsgebouwen, aan de minister BiZa 

Over de onderhandse overeenkomst met de heren Geneste Herscher & Cie te Parijs mbt de calori-

fère: hebben de tweede betalingstermijn van 1/4 van de aannemingssom ontvangen, de calorifère is 

geleverd, de aannemer heeft de ruimte voor de plaatsing ervan voorbereid, maar Peters acht het be-

ter om het apparaat nog niet te plaatsen omdat er vanwege het ver gevorderde seizoen nu de nood-

zakelijke om- en overmetseling niet raadzaam schijnt. 

Daarentegen heeft de aannemer thans i.p.v. één drie calorifères geleverd en hij heeft meer horizon-

tale en verticale buizen geleverd dan de bedoeling was, zodat er genoegzaam gewerkt en geleverd is 
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om de tweede termijn te kunnen afgeven. Desondanks geldt het hier een afwijking van wat bepaald 

is in de overeenkomst met de firma. Singels vraagt daarom eerst om een machtiging van de Excellen-

tie. 

NA, 2.16.05 Ministerie van Waterstaat afd. Waterstaat, 1906-1921  

2634, Klappers Landsgebouwen: 

1907 herstel calorifère Justitie. 

(originele dossier waar de klapper naar verwijst niet gevonden.) 

NA, 2.09.35.05 Ministerie van Justitie gebouwendossiers  

Minister van Financiën aan de minister van Justitie, 24 februari 1934 

Over de aanleg van centrale verwarming in het Justitiegebouw. Het hoofd van de Rijksgebouwen-

dienst zal dit onderzoeken. 

Er is sprake van achterstallig onderhoud. Ambtenaren van de archief- en bibliotheekafdeling werken 

in onverwarmde kamers, tot nadeel van hun gezondheid. 

Idem aan idem, 22 maart 1934: Financiën kan hier geen fondsen voor vrijmaken in 1934. De minister 

schrijft ter verdediging dat ook zijn eigen ministerie niet dmv een centrale verwarming wordt ver-

warmd. Idem aan idem, 5 juli 1935: de aanleg kan plaatsvinden. 
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173. Tekening met de gewij-

zigde plaats van de calorifè-

res in geel (in de gele cirkels), 

NA, 2.04.13, Archief Ministe-
rie van Binnenlandse Zaken, 

K& W, 689. De oorspronkelijke 

locatie is weergegeven in de 

blauwe cirkels. De 4e calori-

fère onder de ronde toren 

staat niet op deze tekening 

omdat deze toren bij de 
tweede fase is gebouwd en 

op deze tekening slechts de 

eerste bouwfase is aange-

duid. Let ook op de grote 'Re-

genbak' op de binnenplaats. 
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Kort naschrift over de verwarming 

Bij de bouw van het Departement van Justitie is rekening gehouden met de plaatsing van de calorifè-

res (verwarmingsketels) en de leidingen voor warme lucht en voor de verbrandingslucht. In het bo-

venstaande gedeelte valt te lezen dat de Parijse firma Geneste, Herscher & Cie` de opdracht kreeg 

tot het leveren en plaatsen van de installatie. Maar anders dan bij het nabij gelegen Departement 

van Koloniën van W.N. Rose (systeem Van Heck) vormde de heteluchtverwarming niet de enige ver-

warmingsbron. In de meeste kamers waren ook schouwen aangebracht waarin kolenkachels ston-

den. In een enkel geval zijn de kolenkachels of inzethaarden nog bewaard - zoals de Ministerraadzaal 

10.1.b Wob) of de zaal van de Hoge Raad van Adel 10.1.b Wob), maar in de meeste gevallen zijn de ka-

chels verwijderd toen men in 1935 een water gevoede centrale verwarming aangelegd heeft. De ko-

len voor deze kachels werden in de zogenaamde vuurkeuken voorbereid zodat ze gloeiend en wel in 

de kachels geplaatst konden worden. Of in de woorden van Peters ( Peters 1883, 40): 'waar de doove 

kolen, 's winters benoodigd voor het aanleggen der haarden en kachels, worden gebrand'. Op onder-

staande plattegrond is de plaats van de vuurkeuken aangeduid. 

Deze kachels waren ook wel nodig, aangezien de heteluchtverwarming niet was berekend als volle-

dige ruimteverwarming (zie eerder dit hoofdstuk). Zo werden de vergaderzaal van de ministers en 

van de Raad van Adel door de luchtverwarming slechts tot 10° C verwarmd — iets wat zelfs in die tijd 

niet voldoende was. Maar misschien was het juist dit hybride karakter van het systeem dat maakte 

dat het systeem functioneerde — anders dan bij Koloniën. 

De firma Geneste, Herscher & Cie was een internationaal bekende firma die zich niet alleen op ver-

warmingsketels richtte, maar ook allerhande desinfecteerapparaten maakte, in grote en kleine ma-

ten, mobiel en vast. 147 in een uitgebreide publicatie uit 1872148 staat ook een bijdragen van de heren 

Geneste en Herscher, ingénieurs te Parijs overcalorifères à lames rayonnantes'. 

146 Zie ook https://uitimheat.com/s3-museum/1872%20ca%20Geneste%20et%20Her-

scher%2020161115.pdf; https://patrimoine.ensam.eu/viewer/1387/?offset=#page=159&vie-

wer=picture&o=bookmark&n=0&q=. Geneste leverde ook de installatie voor het Parijse stadhuis: 

https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0000570547/0001/v0001.simple.selected-

Tab=otherdocs. 

147 https://uitimheat.com/s3-museum/1896%20Geneste%20Herscher%2020130827.pdf. Zie ook 

https://uitimheat.com/s3-museum/1872%20ca%20Geneste%20et/20Herscher/2020161115.pdf, 

https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0000570547/0001/v0001.simple.selected-

Tab=otherdocs 
148 M. Armengaud Ainé, Publication industrielle des machines outils et appareils les plus perfection-

nés et les plus récents, Parijs 1872, 145-152, met afbeeldingen. Raadpleegbaar via https://pa-

trimoine.ensam.eu/viewer/1387/?offset=#page=2&viewer=picture&o=bookmark&n=0&q=. 
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174. 175. Fragment van de plattegrond van de kelder, getekend in 1936 — dwz, no het verwijderen 

van de calorifères en het aanbrengen van de CV-, Tekeningenorchief Rgd, J Bk TEK_PLGR;-1_u x-

12-1959 cPV9CG. In de cirkel de plaats van de vuurkeuken, thans ruimte 10.11 Wob. Rechts een detail 

van de kunstig bewerkte uitmetseling bij de schouw van de vuurkeuken. 
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176. Afbeelding uit 

Armengaud Ainé, 

Publication indu-

strielle des machi-

nes outils et ap-
pareils, plaat 12, 

met calorifères, met 

rechts een exem-

plaar van Geneste 

et Herscher. 
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In de inleiding schrijven Geneste en Herscher dat er sprake was van calorifères die werkten met wa-

ter, stoom en warme lucht, maar dat bij het schrijven van het artikel de versie met hete lucht verre 

de overhand heeft. De andere twee warmtedragers vereisten een veel lastiger te maken constructie. 

Belangrijkste vraagstuk van een calorifère, zo schrijft men, is het gescheiden houden van de verbran-

dingsgassen en de te verwarmen lucht. Maar tegelijkertijd moet de warmte zo goed mogelijk wor-

den overgedragen. Daartoe maakt men een warmtewisselaar met behulp van lamellen — de lames 

rayonnantes. Van wezenlijk belang is de stroming van de verwarmde lucht langs die lamellen. Deze 

lamellen zijn uitgevoerd in giet- of plaatijzer ('en fonte et tóle'). 

In dit goed leesbare stuk gaan Geneste en Herscher in op de voordelen ten opzichte van kachels in 

de ruimte (tocht, warmteverlies in hoge ruimten, te kleine capaciteit, ongezondheid door vuile lucht, 

aantasting van het metaal door de verbranding). De Calorifère frangais van Geneste en Herscher is 

hygiënischer, economischer en duurzamer en heeft een veel grotere capaciteit. Er volgt een beschrij-

ving van verschillende typen calorifères en met gedetailleerde aanduiding van onderdelen. 
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P en P'= deuren voor brandstof en aansteken 

R = waterreservoir voor bevochtiging lucht 

177. 178. Detail van de vorige afbeelding. 

Verklaring van de onderdelen: 

A en A'= eagues (ringen) van gietijzer, opge-

bouwd uit verschillende delen; met lamellen 

(innovatief tov. de 2e kachel op plaat 12) 

B = koepel, eveneens met lamellen 

C = aslade 

a = vuurvaste aarde (of steen) ter geleiding en accumulatie (innovatie) 
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De beschrijving van de calorifère betreft een type dat de ruimte verwarmt. In het geval van het De-

partement van Justitie zal een vergelijkbaar verwarmingsapparaat zijn opgenomen, zij het van drie 

ringen A' hoog — en gesteld in een ommetseling. Het in het Frans gestelde contract sluit de metsel-

werken voor de'chambres de chaleur et des enveloppes' (warmtekamers en ommetseling) namelijk 

uit, net als de ommetselingen voor leidingen van de warme lucht en van de rookgasafvoeren. De 

plaatstalen leidingen voor de warme lucht en de rookgas zelf worden wel geleverd en aangebracht 

door Geneste, Herscher & Cie. 
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179. 180. Voorblad en detail van de offerte van Geneste, 

Herscher & Cie in Parijs. De offerte betreft 3 + 1 calorifè-

res (compleet) en leidingen voorde warme luchten de 

rookgastafvoer, 60 gietijzeren roosters (met koperen knop-

pen), kleppen en armaturen voorde verwarmingskamers 

(mogelijk aansluitingen tussen kachel en metselwerk). NA, 

2.04.13, Archief Ministerie van Binnenlandse Zaken, K& W, 

689. 

-I 
(i.r+: i 

Op nogal gehavende tekeningen in het Nationaal Archief ( NA, Bila, K&W, 689) staan de leidingen in 

het souterrain aangegeven. Op de tekening staan de calorifères nog op de oude plaats, maarde uit-

eindelijk aangebrachte installatie zal op deze getekende situatie geleken hebben. De leidingen waren 

trouwens volledig in het zicht aangebracht: ze waren niet weggewerkt. Of zoals Peters ( peters 1883) 

schrijft: 

Het sousterrein, dat ongeveer 2/3- gedeelte van het gebouw beslaat, ligt met zijn bevloering 2,15 M. 

onder bovenkant trottoir, is geheel van waterdicht metselwerk opgetrokken en bevat behalve lokali-

teit voor de 4 calorifères en voor brandstof berging, [ ... ]. De verschillende kanalen tot aanvoer van 

verwarmde lucht, alsook de water- en gasgeleidingen zijn meerendeels in ' t gezicht langs de gewel-

ven van het sousterrein aangebracht....' 
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181. 182. 183. Twee delen van een tekening van 18 september 

1877, behorende bij de cjferte (en opdracht) aan Geneste, 

Herscher et Cie. NA, 2.04.13, Archief Ministerie van Binnen-

landse Zaken, K& W, 689. De rode leidingen zijn de warme lucht-

leidingen voor de begane grond (veelal vloerroosters), de gele 

voor de 1e verdieping, de groene voor de 2e. De bruine voor de 

rookgasofvoer en de donkerder bruine voor de ventilatie (lucht-

inlaat). 

LÉGENDE . 
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184. 185. 186. Vergroting van de bovenstaande 

tekening van 18 september 1877 en legenda, 

behorende bij de offerte (en opdracht) aan 

Geneste, Herscher et Cie. NA, 2.04.13, Archief Mi-

nisterie van Binnenlandse Zaken, K& W, 689. De 

rode leidingen (1) zijn de warme luchtleidingen 

voor de begane grond (veelal vloerroosters), de 

gele voor de le verdieping (2), de groene voor de 

2e (3). De bruine voor de rookgasafvoer (4) en de 

donkerder bruine voor de ventilatie (5; luchtinlaat 

— vermoedelijk bij het pijltje). 
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187. 188. 189. 

Plattegronden van de 

begane grond en 

verdiepingen met daarop 

aangegeven de 

inlaatopeningen van de 

warme lucht, behorende bij 

de cjferte (en opdracht) 

aan Geneste, Herscher et 

Cie. NA, 2.04.13, Archief 

Ministerie van Binnen-

landse Zaken, K& W, 689. 

Op de volgende pagina is 

een vergroting van één van 

de tekeningen aangegeven. 
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190. Plaat X behorend bij het be-

stek 12 maart 1877 (fragment), 
Tekeningenarchief Rgd, l Bk TEK 

_GVL;ZW 0 9-3-1877 LrEQsV. De 

twee schoorstenen behorend bij 

twee calorifères staan fier op teke-

ning. 

191. Fragment van de begane 

grond met daarop aangegeven de 

inlaatopeningen van de warme 

lucht, behorende bij de offerte (en 

opdracht) aan Geneste, Herscher 

et Cie. NA, 2.04.13, Archief Minis-

terie van Binnenlandse Zaken, 

K& W, 689. 

(1) zijn de vloerroosters voor de 

begane grond, de gele voor de 1e 

verdieping (2), de groene voor de 

2e (3). De bruine voor de rookgas-

afvoer (4) en de donkerder bruine 

voor de ventilatie (S). 
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192. 193. Twee foto's uit ruimte 10-1.b Wob waarop met enige moeite de oorspronkelijke, gebogen 

achterwand van de calorifère te zien is (bovenste foto) en op de onderste foto en dichtgezette 

sparing tbv. heteluchtleidingen in de noordwand naar de oorspronkelijke steenkolenberging. 
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194. 195. 196. 197. Ruimte 10.1.b Wob onder de trap. Boven rechts het dubbele stalen luik voorde 

toegang naar de schoorsteen, die linksonder te zien is. Rechtsonder een ingebroken sparing van de 

schoorsteen naar de gangruimte. In beide gevallen zijn de sparingen tijdens de bouw ingebroken. 
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198. 199. 200. Drie doorvoeren naar boven: een doorvoer bij ruimte 10.11 Wob tbv. een vloerrooster, 

een doorvoer voor de cv-installatie uit 1935 (bij 10.11 Wob) en onder een dichtgezette doorvoer naar 

een koekkoek, vermoedelijk een ventilatievoorziening. 
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16. BIJLAGE C: DE VOORGESCHIEDENIS VAN HET 

DEPARTEMENT VAN JUSTITIE: DE LOCATIE 
Overgenomen uit De Fabryck, Demarcatierapport Binnenhofcomplex, Tweede Kamer der Staten-Ge-

neraal Gebouw J, Bouwgeschiedenis, Den Haag 2013 

DEMARCATIERAPPORT BINNENHOFCOMPLEX: TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. GEBOUW J: VM. MINISTERIE VAN JUSTITIE 1 BOUWGESCHIEDENIS 1 11 FEBRUARI 2013 

Historische gegevens 

Voorgeschiedenis 
Het gebied waar zich nu het Plein bevindt, was in de late middeleeuwen 

de moestuin van de graven van Holland, die resideerden op het 
Binnenhof. Deze moestuin werd eeuwenlang aangeduid als'coeltuyn', 
dat wil zeggen 'kooltuin', vernoemd naar de meest verbouwde 
groente.' 

Evenals aan de zuid- en westzijde was het eigenlijke Binnenhof aan de 
oostzijde, dus bij de Kooltuin, beveiligd door een binnen- en een 
buitengracht (afb. 1-3). Hiertussen bevond het'aeckerlandt', een 
langgerekt perceel beplant met eiken, waar een reigerkolonie huisde; 2 

reigers golden in de late middeleeuwen als delicatesse. 

Eind 1631 suggereerde de Grafelijkheids Rekenkamer, de instelling die 

namens de Staten van Holland — rechtsopvolger van de graven - de 
voormalige grafelijke domeinen beheerde, de in onbruik geraakte 
Kooltuin te verkopen als bouwgrond. 3Achtergrond was de behoefte aan 
geld om noodzakelijk geachte verbeteringen aan het Binnenhofcomplex 
te laten uitvoeren. De Staten van Holland gingen akkoord en de 
Rekenkamer gaf opdracht het terrein zo kleinschalig mogelijk te 
verkavelen, met het doel de opbrengst te optimaliseren (afb. 4). 
Stadhouder Frederik Hendrik, die officieel de westvleugel van het 

Binnenhof bewoonde, blokkeerde de plannen echter: hij wenste geen 
benauwd buurtje, maar een aantrekkelijk plein omzoomd door ruime 
woningen. Hoewel formeel geen partij kreeg Frederik Hendrik zijn zin, 

waarmee hij aan de wieg stond van het huidige Plein. Door zijn toedoen 
zou dit tevens een volwaardige verbinding met het Binnenhof krijgen, 
via de Grenadiers- of Mauritspoort ( 1633-1634; afb. 5-6) met de 
bijbehorende brug over de binnengracht, en de kaarsrechte weg 

daarheen. Deze brede weg werd dwars over het Akerland 
geprojecteerd, dat aanvankelijk buiten de planvorming zou blijven 
maar hierin nu ook werd betrokken. 
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J.G. Smit (eindred.), Den Haag: geschiedenis van de stad, I, Vroegste tijd tot 
1574, Zwolle 2004, p. 109-110. 

:Ibidem, p. 111, 123. 
3 J.K. van der Haagen,'Het Plein, Huygens en Frederik Hendrik', Jaardoek Die 
Haghe 1928-1929, P. 14-24. 

1. Binnenhof en omgeving vanuit het zuiden, ca. 1570 (HHM); onder een detail 
van de'coeltuyn' (Kooltuin, 74') aan de oostzijde, met westelijk ( links) 
ervan het'aeckerlandt', beplant met eiken, waar een reigerkolonie huisde. 
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2. Binnenhof, oostzijde vanuit het noordoosten met centraal het Torentje en 
noordelijk ( rechts) ervan de Hofvijver, 1614 (HGA); de brug bij het Torentje 
loopt ( in oostelijke richting) naar de Kooltuin en passeert (links) het 
Akerland, beplant met eiken. 
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3. Binnenhof, vogelvlucht vanuit het, 1616 (HGA); de rade stip geeft de plaats 
aan van het latere Ministerie van Justitie; onder een detail: het Akerland 
(boven: beplant met eiken), rechts de Kooltuin en onder Lange Poten 
waarboven later het Huygenshuls (rechts) en Hbtel van Brunswgk ( links) 
zouden ven'Ijzen. 
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De stadhouder maakte hiervan gebruik door delen van dit terrein te 
gunnen aan twee van zijn naasten die bouwplannen koesterden: zijn 
achterneef, de hoge legerofficier Johan Maurits van Nassau-Siegen 

(1604-1679), en zijn privésecretaris, Constantijn Huygens ( 1596-
1687). Johan Maurits zou opdracht geven voor het stadspaleisje dat nu 
bekend staat als het Mauritshuis ( afb. 6-7, 12), Huygens meer naar het 
zuiden een vergelijkbare woning laten optrekken. 

Dit'Huygenshuis', gebouwd in de jaren 1634-1637 op de hoek van het 

Plein en de Lange Poten, zou in 1829 worden aangekocht door de Staat 
(afb. 8-16, 27, 28). 4 Behalve om het huis ging het hierbij ook om de 
tuin, die he[ volledige 'Akerland' ten zuiden van de weg tussen he[ Plein 
en het Binnenhof besloeg, inclusief de al in de zeventiende eeuw 
gedempte buitengracht (afb. 22, 23). Dit grote, aaneengesloten terrein 

was overigens pas ontstaan in 1827, toen de tuin van het Mauritshuis, 
gelegen langs de Hofgracht, was aangekocht door de toenmalige 
eigenaar van het Huyger is.s Het was in eerste instantie de 
bedoeling dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken het huis zou 
betrekken, maar in het najaar van 1830 werd bepaald dat het juist 
opgerichte Ministerie van Waterstaat, Nationale Nijverheid & Koloniën 

er zou worden gevestigd. Hoewel Waterstaat al na een jaar zou worden 
afgesplitst en drie jaar later ook nog Nationale Nijverheid, werd het 
pand zoals gebruikelijk na verloop van tijd te klein. Al in 1848 maakte 
rijksbouwkundige Johannes Craner ( 1805-1880) een ontwerp voor een 
gezamenlijk complex van de Hoge Raad en de ministeries van justitie 
en Kolonien, gesitueerd aan de westkant van het Plein, tussen de 

verbinding met het Binnenhof en de Lange Poten (afb. 24).` 
Craners ontwerp kwam te vroeg, maar zou tien jaar later wel als 
concept worden overgenomen door de toen juist benoemde 
rijksbouwmeester Willem N. Rose ( 1801-1877), die zich voor dezelfde 
taak zag gesteld. Rose zou het geplande bouwvolume echter in drie 
zelfstandige eenheden splitsen, waarvan die voor de Hoge Raad en het 
Ministerie van Kolonien inderdaad naar zijn plannen zouden worden 
gerealiseerd, in de jaren 1859-1862. 

° J. H. Hennrs, Interimrapport bouwhistorisch onderzoek v.m. Ministerie van 
Justitie Plein 2b 's-Gravenhage ['s-Gravenhage 1986-06], p. 11. 
' Ibidem, p. 13. 
s NA, 4.1 inv.nr. 529; H.E.M. Beren, W.N. Rose 1801-1877. Stedenbouw, 
civiele techniek en architectuur, Rotterdam 2001, p. 230. 
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4. Binnenhof, voorstel van de Grafelijkhelds Rekenkamer voor de verkaveling 

van het gebied aan de oostzijde van het Binnenhof (onder), het latere Plein, 
ca. 1633 ( NA); noorden Is links. 
Noordelijk ( links) van het'Aecker Landt' ligt een rechte weg tussen twee 
bruggen, die gezamenlijk het Binnenhof met de Doelenstraat verbinden. 
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t 

5. Binnenhof, plan voor de verkaveling van het gebied aan de oostzijde van het 
Binnenhof ( rechts), na ingrijpen van stadhouder Frederik Hendrik, ca. 1633 
(NA); noorden is boven. Op het'Aecker Landt' is een tweede, brede weg 
tussen twee bruggen geprojecteerd, die gezamenlijk het Binnenhof met het 
toekomstige Plein verbinden. 
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6. Binnenhof, plan voor het latere Plein, aan de oostzijde van het Binnenhof 

(links), ca. 1633 (NA); noorden Is boven. 
De weg langs de Korte Vljverberg Is In zuidelijke richting (naar beneden) 
verlengd, evenwijdig aan de Houtstraat, die (die nog altijd) oostelijk (rechts) 
van het Plein loopt. 
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7. Binnenhof, plan voor het Plein, begrensd door giote bouwkavels, ca. 1633 
(NA); noorden is boven. 
Aan de twee brede lanen (noord en west) zijn ruime kavels (in groen) 
gesitueerd. Op het perceel nr. 6 (op het AeCkerlandt) zou het Mauritshuls 
verrijzen, en op de percelen nrs. 7 en 8 het stadspaleisje van Constantijn 
Huygens, Het Ministerie van Kolonien, de Hoge Raad en het niet als zodanig 
uitgevoerde Mmistei1e van Justitie zijn ruim twee eeuwen later ingetekend. 
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8. Plein, westzijde, Theodor Matham naar Pieter Post, 1639 (HGA); met links het huis van Constantijn Huygens op de hoek van de Lange Poten, en rechts van het 
Huygenshuis het Reigersbos, waarvan het oostelijke deel behoorde tot de tuin van Huygens (pal achter de tuinmuur) en het westelijke tot de tuin van het 
Mauntshuis, op het voormalige Akerland. Rechts van de tuinmuur sluit het koetshuis van Huygens aan, op de hoek met de weg naar de Grenaderspoort (nog 
net te zien achter het koetshuis) en het Binnenhof, terwijl geheel rechts de muur van het voorplein van het Mauritshuis staat. 
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9. Plein, het Huygenshuis vanuit het noordoosten met op de voorgrond het koetshuis en rechts de oostelijke muur van het voorplein van het Mauntshuis, door 
Constantijn Huygens, 1660 (HGA). 

10. Plein, de tuin van het Huygenshuis gezien vanuit het huis ( zuid), met links op de achtergrond de contouren van het hlauntshuis en rechts de Korte Vijverberg, 
1669 ( RCE). 

11. Plein gezien vanuit het Huygenshuis (oosten), met rechts Plelh 4, het huidige Ministerie van Defensie, en links het stadspaleis van Johan de Bruyn van 
Buytewegh, heer van Nieuwkoop, uit circa 1635 (afb. 7; penceelnrs. 4 en 5), 1758 (HGA). 
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12. Huygenshuis, opstand van de voorgevel (oost) aan het Plein, Theodor Matham naar Pieter Post, 1639 (HGA). 
13. Huygenshuis, langsdoorsnede (noord-zuld), Theodor Matham naar Pieter Post, 1639 (HGA). 
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14. Huygenshuls, plattegrond van de bel-etage met rechts een terras met toegang tot de tuin, Theodor Matham naar Pieter Post, 1639 (RCE); noorden Is rechts. 
15. Huygenshuis, opstand noordgevel met ervoor een terras met toegang tot de tuin, Theodor Matham naar Pieter Post, 1639 (Fii 

T 

De Fabryck - Bureau voor Gebouwhisto,is 1, Ondersoek 

De nieuwbouw voor het Ministerie van Justitie zou opnieuw geen 
doorgang vinden, maar uiteindelijk zo'n vijftien jaar later alsnog tot 
stand komen. 

Justitie was sinds 1815 gevestigd in het zogeheten'Hótel van 
Brunswijk', gelegen aan de Lange Poten ten westen van het 
Huygenshuis en aangekocht door het Rijk in 1806.7 Dit forse huis, 
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vernoemd naar de laatste achttiende-eeuwse bewoner, Ludwig Ernst 
herzog von Braunsweig-Wolfenb0ttel, stamde in de kern uit de 
veertiende eeuw (afb. 3 detail) en dankte zijn voorkomen hoofdzakelijk 
aan een grootschalige verbouwing en uitbreiding in 1631 (afb. 17-21). 
In 1822 was een aanpalend, haaks gebouw aan de noordzijde geschikt 
gemaakt voor gebruik door het ministerie, en 1861 was het 
Huygenshuls aan het complex toegevoegd, nadat dit was vrijgekomen 
door de oplevering van de nieuwbouw voor Kolonien (afb. 22). a 
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16. Plein, westzij, egezien vanuit het zuldoosten, 1690 (HGA); links het 
Huygenshuis, gevolgd door de tuinmuur en het koetshuis op de hoek van 
het Plein en de weg naar de Grenadierspoort, waarachter het Mauntshuis 
v,ii-ijst, met rechts het huis Johan de Bruyn van Buytewegh, heer van 
Nieuwkoop. 

7Hermis 1986-06, p. 14. 
aNA, 4.WCA, inv.nis. 8524-8525, 7072-7074. 
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17. Lange Poten, Hótel van Brunswijk, hoofdzakelijk gebouwd in 1631, vanuit 
het zuidoosten, m op de voorgrond de mu et urmet toegang tot de 
binnenplaats, 1848 (HGA). 
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18. Hótel van Brunswijk, doorsnede over de binnenplaats en noordvleugel (rechts), met zicht op de zuidgevel van de westvleugel, 1861 (RCE) (zie afb. 172), 
19. Hótel van Brunswijk, opstand van de zuidgevel ( links) en dwarsdoorsnede van de westvleugel, 1861 (RCE). 
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20. Hó1:2 van Brunswijk, plattegrond van de begane grond, 1861 (RCE); noorden is rechts. 
21. Hótel van Brunswijk, plattegrond van de eerste en tweede verdieping van de westvleugel, 1861 (RCE); noorden Is rechts. 
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_2. Binnenhof, oostzijde, detail Kadastrale Minuut, ca. 1830 
(watwaswaar.nl); noorden is boven; rechtsboven het Mauritshuis, toen 
Koninklijk Museum, rechtsonder het Huygenshuis, met erachter ( links) 
het Hótel van Brnswijk aan de Lange Poten (onder), toen Ministerie 
van justitie. (zie afb. 152) 
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23. Binnenhof, oostzijde, ca. 1850 (NA, 4.RGD, inv.nr. 386.3, detail); noorden is 
boven; rechtsboven het Mauritshuis, toen Koninklijk Museum, met 
zuidelijk (ander) de weg van het Plein via de gienadierspoort naar het 
Binnenhof (rechts). Rechts en onder de tuin van het Ministeri e van Nationale 
Nijverheid en Kolonien in het voormalige Huygenshuis. (zie afb. 153) 
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1876-1883 

Na verloop van tijd ontstond er desondanks behoefte aan een meer 

substantiele oplossing.' In 1875 vroeg de minister van justitie zijn 

collega van Binnenlandse Zaken onomwonden om nieuwbouw, 

aangezien zijn departement inmiddels was verspreid over vier panden, 

waarvan bovendien een deel gevaarlijk bouwvallig. Misschien vanwege 

dit laatste argument werd het verzoek uiterst serieus genomen, want 

vrijwel zonder aarzeling gehonoreerd: op de begroting van 

Binnenlandse Zaken voor 1876 werd alvast een bedrag f 160.000 
gereserveerd, van de totale geraamde bouwsom van f 206.000, terwijl 
het terrein van het Huygenshuis en het Hotel van Brunswijk als locatie 

werd aangewezen. 

Bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer was er echter veel 

kritiek op het plan. Leden wilde het Huygenshuis sparen en 

suggereerden uitbreiding op het voorplein van de Hoge Raad, en verder 

leefde er vrees voor een gebouw dat slecht zou worden ontvangen, met 
Koloniën en de Hoge Raad nog vers in het geheugen. 10 De minister 

antwoordde de Kamer dat het Huygenshuis toch niet zou kunnen 
blijven staan omdat de gemeente de Lange Poten wilde verbreden, en 
nieuwbouw vóór de Hoge Raad te veel licht voor Kolonien zou 

wegnemen. Ten aanzien van de vormgeving deelde hij mee dat de 
plattegronden zouden worden gemaakt door de Dienst Landsgebouwen 

- met Jacobus Singels ( 1831-7) als belangrijkste ontwerper - maar 

voor de gevels aan het Plein en de Lange Poten de particuliere architect 

Hugo P. Vogel ( 1833-1886) zou worden ingeschakeld, tevens leraar aan 

de Haagse Academie van Beeldende Kunsten (afb. 29, 30). ook zegde 

de minister toe dat de ontwerpen zouden worden voorgelegd aan het in 
1874 ingestelde College van Rijksadviseurs voor de Monumenten van 

Geschiedenis en Kunst. 
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27. Plein, het Huygenshuis vanuit het oosten, dat aanvankelijk ongemoeid werd 
gelaten toen Kolonien en de Hoge Raad werden gebouwd, 1876 (RCE). 
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' Tenzij anders vermeld is deze paragraaf ontleend aan: W.A. Kelder, Tussen 
Hartogstraal en Schedeldoekshaven. De geschiedschrijving van een 
departementale behuizing, 's-Gravenhage 1985, p. 59-61, 71-72, en Hennis 
1986-06, p. 17-20. 

10 Zie verder De Fabryck, Demarcatierapport Binnenholicomplex, 7Weede Kamer 
der Staten Generaal, Gebouw K, voormalig Ministerie van Kolonien [ Utrecht 
2012]. 
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28. Plein, het Huygenshuis vanuit het noordoosten, met rechts op de achtergrond 
nog een deel van Hótel van Brunswijk, 1876 (RCE). 
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29. Ministerie van Justitie, situatie met schetsontwerp, met centraal de Hoge Raad en rechts het Ministerie van Kolonien, Jacobus Singels, circa november 1875 
(RCE); noorden is rechts. 
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C.H. Peters ( 1847 — 1932) 
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