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Tijdens deze wandeling langs gebouwen en
straatmeubilair wordt een stukje Den Haag
rond 1900 bekeken.
De verschillen tussen Den Haag Regeringsstad
en het Dorp Den Haag en de stedelijke ontwikkelingen in deze twee gebieden komen aan de
orde. Een aantal zaken die u te zien krijgt, zijn
uit een vroegere of latere periode afkomstig,
maar zijn interessant genoeg bevonden om in
de wandeling op te nemen.
De wandeling start bij het Haags Historisch
Museum en duurt ongeveer een uur.

Het Hofgebied
Dit stadsdeel bij het Binnenhof, het hofgebied, heeft van oudsher een voorname
uitstraling en is ruim opgezet. De Haagse elite bouwde hier zijn huizen. Rond 1900
ontstonden in het hofgebied de ministeriegebouwen. Het gebied rond de Grote of
St. Jacobs Kerk heeft veel smallere straten en is het oudste deel van de stad. Hier
woonde het “gewone” volk. Rond 1900 werd dit een chique winkelbuurt. Tijdens de
wandeling zult u door beide stadsdelen komen.
De Korte Vijverberg is in 1636 ontstaan toen de Hofvijver gedeeltelijk werd
gedempt. Het Haags Historisch Museum is gehuisvest in het vroegere
Doelengebouw van de Haagse schutters; het Sint Sebastiaansgilde. Het overige
deel van de straat waren de schietbanen van dit gilde. Het Doelengebouw is ook
in 1636 gebouwd. Het heeft diverse functies gehad: het fungeerde als onderkomen
voor de Haagse schutterij, als logement, als veilinghal, Arrondissementsrechtbank,
Gemeentemuseum, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, en tenslotte
is sinds 1986 het Haags Historisch Museum er in gevestigd.
Loop rechtsaf de Korte Vijverberg verder in.
Richting Plein ligt aan de kant van de Hofvijver op de stoep een windroos met
de stenen S(uyt), W(est), O(ost) en een kompasnaald. Volgens de overlevering ligt
onder deze stenen een aan de Hofvijver gedood kind begraven.
Er bestaat een rijmpje over:
Oost, West, Zuid, Noord:
Hier ligt een kind vermoord.
Of dit ook werkelijk het geval is, is twijfelachtig.
Loop naar het midden van het Plein richting het standbeeld van Willem I.
In opdracht van stadhouder Frederik Hendrik is het Plein in 1632 aangelegd.
Hiervoor was het de Stadhouderstuin bij het Binnenhof, bestaande uit tuinen en
een boomgaard. De omliggende panden waren oorspronkelijk bestemd voor rijke
particulieren en voor de afgevaardigden uit Amsterdam en Rotterdam in de Staten
van Holland.
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Aan nr. 20 ligt de Nieuwe of Littéraire Sociëteit de Witte (2); dit is van oudsher een
plaats waar heren van stand samen komen en over diverse zaken discussiëren. Het
gebouw is in 1870 ontstaan en in 1899 en 1930 verbouwd. De architecten van dit
gebouw grepen terug op oude stijlen, voornamelijk de neorenaissance.

Op nr. 24 staat een in 1900 door L. Simons ontworpen pand (3). later in de wandeling
zullen we op de Plaats nog een pand van deze architect zien.
Hier is een vermenging zichtbaar van verschillende stijlen: de hoofdopzet is naar
het herenhuis uit de tweede helft van de 19e eeuw gemaakt, terwijl de sculptuur
van het pand voornamelijk de destijds nieuwe Art Nouveau motieven bevat.
Art Nouveau of Jugendstil was rond de eeuwwisseling een zeer populaire
(chique) stroming, waarbij veel gebruik werd gemaakt van natuurlijke elementen.
Slingerende vormen zoals zichtbaar in de natuur (vooral bij bloemen en planten) en
gebruik van natuursteen en gietijzer zijn de voornaamste kenmerken van deze stijl.
De banken (4) op het Plein worden canapébanken genoemd vanwege de gelijkenis
met de comfortabele canapé of ligbank. De rugleuning is licht gebogen en aan
het uiteinde van de zitting is een rechtopstaande plank aangebracht met een hol
proﬁel ter verhoging van het zitcomfort. De banken zijn in de jaren ‘20 ontworpen
en geplaatst.

Op nr. 10 ziet u een winkel/woonhuis uit 1895 (6).
Kijkt u goed naar het smeedijzerwerk op de top en in de gevel.

Ga aan de overkant van het Plein linksaf.
In de Korte Poten richting Herengracht, ligt aan de rechterkant op nr. 7a de
Hofstad Apotheek, een gebouw uit 1909, dat is opgetrokken in Art Nouveaustijl.
Veel huizen in de straat hebben boven de etalageruiten bijzondere muur- en
raamdetails.
De binnenstad zag er rond 1900 heel anders uit dan tegenwoordig. Het was dicht
bebouwd met woonhuizen en hofjeswoningen. Tot ver in de 19e eeuw was er een
grachtenstelsel, waardoor goederen per schip tot diep in de stad gebracht konden
worden. De Herengracht was een onderdeel van dit stelsel. De meeste grachten
werden na de eeuwwisseling gedempt, omdat het scheepsvervoer voortaan in de
nieuwe Laakhaven kon plaatsvinden, en omdat de grachten als open riool werden
gebruikt. Dit zorgde meermalen voor grote hygiënische problemen, zoals choleraepidemieën. Door de demping ontstond er tevens plaats voor de aanleg van wegen.
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Terug door de Korte Poten zien we op de hoek van het Plein en de Lange Poten
het voormalig gebouw van het Ministerie van Justitie (6), gebouwd tussen 1876
en 1883 onder leiding van bouwmeester C.H. Peters. Dit neorenaissance gebouw
is zeer bijzonder, aangezien het een van de eerste als zodanig ontworpen
departementsgebouwen is en tegelijkertijd een vroeg voorbeeld is van de nieuwe
overheidsstijl in de bouwkunst. Het interieur van dit gebouw is echter ontworpen
in neogotische stijl. Veel protestantse tijdgenoten wezen deze (kerkelijke) stijl
af, omdat zij vreesden dat hiermee een poging werd ondernomen Nederland te
“verroomsen”.
Wekelijks vergaderde de ministerraad in de grote zaal aan de Pleinzijde op de
eerste etage, terwijl een verdieping hoger de Hoge Raad van de Adel bijeenkwam.
Als u rechtdoor loopt komt u uit op het Spui, die evenals de Herengracht deel heeft
uitgemaakt van het grachtenstelsel.
Steek het kleine zebrapad naar rechts over, richting het plein voor de nieuwbouw
van de Tweede Kamer. Loop vervolgens over de Hofweg rechtdoor richting
Buitenhof.
Onderweg staat aan de overkant van de Hofweg het in 1914 door Berlage
ontworpen pand, waar Meddens in gevestigd is. De gebeeldhouwde decoraties
komen van de beeldhouwer Lambertus Zijl, die wel vaker gebouwen van Berlage
van ornamenten voorzag.
Op het Buitenhof staan vlakbij de ingang naar het Binnenhof een alarmcel en een
telefooncel (7). De telefooncel komt uit 1931, terwijl de alarmcel uit de jaren ‘60
stamt. Dit is de enige plaats in Den Haag waar deze cellen nog te zien zijn.

Bij de Hofvijver is nog meer werk van Berlage te zien. Toen rond 1900 het verkeer
op gang kwam en wegen aangelegd werden, is Berlage gevraagd een nieuwe
stadsdoorbraak (8) op deze plek te maken. Het ontwerp hiervoor lag al in 1908
klaar, maar de uitvoering vond pas in 1924-’25 plaats. De huizen die langs de
Hofvijver stonden zijn afgebroken, en er is een brede weg,
de Vijverdam, aangelegd.
Berlage heeft tevens het ontwerp geleverd voor de
balustrade rondom de Hofvijver (9) en de zitbank ernaast.
Aan de overkant staat de Gevangenpoort (10). Behalve voorpoort van het
grafelijk slot op het Binnenhof was de Gevangenpoort vanaf de middeleeuwen
tot het begin van de 19e eeuw gevangenis. Honderden misdadigers en politieke
gevangenen, waaronder bekende historische ﬁguren als Cornelis de Witt, hebben
hier vastgezeten. Het gebouw stamt uit de 13e eeuw en doet sinds 1882 dienst als
museum. Museumbezoekers moesten destijds aanbellen voor een rondleiding, die
gegeven werd door de conciërge; deze man had een houten been.
Tegenwoordig kunt u hier ieder uur een rondleiding door het gebouw en de unieke
collectie straf en martelwerktuigen volgen.
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Loop naar het midden van het Buitenhof.
Midden op het Buitenhof staat de Berlage Kiosk (11), een ontwerp dat hoorde bij de
stadsdoorbraak. Ernaast staan replica’s van de zgn. Piet Zwart bank (11), waarvan
de originelen in 1925 hier geplaatst werden.

Op Buitenhof nr. 7 staat de bioscoop Tuschinski, ontworpen door J. Mutters jr. in
1904-’05. Dit pand is in Art Nouveau-stijl en in neoclassicisme opgetrokken.
Door o.a. een grote landbouwcrisis in Nederland aan het einde van de 19e eeuw
ontstond een enorme trek van de plattelandsbevolking naar de stad. Ook was er
een grote toeloop van Indiërepatrianten. Hierdoor kon het winkelbestand van Den
Haag zich uitbreiden, met als gevolg dat straten als de Spuistraat,
Hoogstraat en Venestraat zich ontwikkelden tot echte winkelstraten.
In dezelfde periode werden de Passages, overdekte winkelstraten met diverse
kleine winkels, een nieuw fenomeen in de Europese en Amerikaanse steden.

De Haagse Passage (12) is gebouwd tussen 1882-’85 door H. Wesstra jr. en J.C. van
Wijk, en vormde een verbinding tussen het Buitenhof en de Spuistraat. In 1928-’29 is
door J. Duynstee een extra verbinding naar de Hofweg gemaakt.
Deze Passage is in Nederland het laatste overblijfsel van dit soort winkelstraten. Op
de hoek Buitenhof/Kettingstraat is één van de drie ingangen te zien, gebouwd in
neorenaissancestijl.

Ook het warenhuis deed rond 1900 zijn intrede in het stadsbeeld. Bekende namen
in Den Haag waren de Grand Bazar de la Paix aan de Spuistraat, Magazijn de
Bijenkorf aan de Grote Marktstraat en Maison De Bonneterie aan de Gravenstraat.
Dit laatste warenhuis is in 1913 gebouwd door A. Jacot. Zijn winkelontwerpen
stonden bekend als prettige zaken waar men goed kon verkopen, etaleren, en waar
een aangename sfeer hing.
Dit classicistisch aandoend gebouw heeft een ijzeren constructie, zoals veel
winkelpanden uit het begin van de 20e eeuw. Het loont de moeite binnen even naar
de LICHTKOEPEL in het plafond te kijken.
Ongeveer op dit punt ligt de overgang van Hofgebied naar het dorp.
Rechtsaf in de Hoogstraat zijn links en rechts bijzondere panden te zien. Aan de
linkerkant staat op nr. 30 een winkelpand (13) uit 1897, dat zeker de moeite van het
bekijken waard is. Momenteel is de zaak “Con & Verdonck” er in gevestigd. Ook hier
zien we een pand in Art Nouveaustijl. Let op de glas-in-loodramen, het gietijzer en
de prachtige muurversieringen.
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Sla weer rechtsaf en loop de Plaats op.
De Plaats heeft zijn besloten karakter als voormalig binnenplein bij de
stadsdoorbraak van 1924 verloren, maar sinds het in 1990, na jarenlang als
parkeerplaats gefungeerd te hebben, weer een stadsplein is, heeft het toch een
deel van zijn oorspronkelijke karakter teruggekregen.
Op de nrs. 20 (Van Dooren Fashion) en 21 (Revue Arts) zijn nog twee panden uit resp.
1905 en 1902 zichtbaar. Het pand op nr. 20 is van de hand van dezelfde architect
als het pand op Plein nr. 24 (3). Bij de entree van deze winkel hangt een bronzen
plaquette ter herinnering aan Vincent van Gogh. Van Gogh heeft in kunsthandel
Goupil gewerkt, welke destijds hier gevestigd was.
Aan de Vijverdam staat het standbeeld van Johan de Witt (14). Hij werd hier in 1672
samen met zijn broer Cornelis vermoord door de Haagse bevolking. Cornelis de
Witt heeft opgesloten gezeten in de Gevangenpoort. Het standbeeld is in 1918 hier
geplaatst.
Linksaf, de Kneuterdijk op, komen we weer op het voormalig gebied van de
adel. Het was een geliefde plaats om te wonen; o.a. Johan de Witt, Johan van
Oldenbarneveldt maar ook veel leden van het huis van Oranje hebben hier huizen
gehad. Het paleis Kneuterdijk was tot 1937 in koninklijke handen en werd rond 1900
ook wel het “Paleisje van Juliana” genoemd.
Door de opkomst van de dienstensector begin 20e eeuw zijn hier inmiddels vrijwel
alle panden in gebruik als kantoor of winkel.
Een opvallend gebouw is de ABN-AMRO Bank op NR.8. De bouw vond plaats in 1925
en het ontwerp is afkomstig van H.F. Mertens. Alleen de gele
natuurstenen voorgevel staat er nog; erachter is onlangs nieuwbouw gepleegd.
Loop door tot de hoek.
Op nr. 18a is het in 1906 door J. Olthuis ontworpen hoekpand te zien, waar
restaurant Garoeda in gevestigd is. Opvallend hier zijn de grote raamvlakken en de
afgeronde kanteeltjes op de afgeschuinde hoek. Door de toepassing van een ijzeren
constructie konden de grote raamvlakken aangebracht worden.
Aan de overkant van de straat ligt het Lange Voorhout; voor velen de mooiste laan
van Den Haag, en volgens Constantijn Huygens zelfs de mooiste van Europa.
Het Lange Voorhout was oorspronkelijk het open terrein voor het Haagse Bos, en
viel daarmee in het hofgebied, dus onder direct gezag van de graaf.
Tot in de 16e eeuw zag het Voorhout er landelijk uit: de bebouwing was nog
niet aaneengesloten, en ertussen stonden boerderijen. In 1536 liet Karel V het
middengedeelte beplanten met linden, en langzamerhand werden stukken grond
door rijke, aan het hof verbonden families gekocht. Zij lieten hier statige panden
bouwen. De laan was voor de Haagse chic de favoriete plaats om te ﬂaneren.
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Al lopende over het middenpad zullen verschillende zaken de aandacht trekken.
Aan de linkerkant staan de zgn. rustieke of lichte haagse banken (15). De
opvallende pootjes lijken op knoestige takken. Rustiek meubilair was in Engeland
al zeer populair, voordat het in de tweede helft van de 19e eeuw in Nederland
bekendheid kreeg.
Vooral de Haagse meubelfabrikant Horrix was gespecialiseerd in deze stijl, maar
ook ijzergieterijen hadden in hun catalogi een aantal modellen rustiek meubilair
opgenomen, waaruit de klant een keuze kon maken.
De meeste gebouwen aan het Lange Voorhout zijn voorzien van sierstoepen met
stoephekken (16). De sierstoep ontstond in de 17e eeuw, toen rijkere huiseigenaren
stoepen aan gingen leggen om het voorbijkomend publiek op afstand van het
huis te houden. Bovendien kon de eigenaar op deze manier zijn rijkdom nog eens
benadrukken: een stoep gaf status.
De nog aanwezige stoepen zijn afgescheiden door smeedijzeren hekken of door
onderling met een ketting of stang verbonden stoeppalen. De palen waren van
hout of natuursteen gemaakt, en in de 19e eeuw ook van gietijzer.
Ook op het Lange Voorhout staat de zgn. haagse paal, een replica van de vroegere
gaslantaarns. De Haagse paal heeft zijn oorsprong in Den Haag liggen, maar komt
ook in veel andere steden en dorpen voor. Hij werd door o.a. de Haagse ijzergieterij
Enthoven op de markt gebracht, en een enkele maal is zo’n paal door de ijzergieterij
gesigneerd.
De 2 gebogen zijarmen bovenaan dienen om de ladder van de lantaarnopsteker
tegen te laten steunen. Hieronder is een bladbekroning aangebracht, en net boven
de sokkel bevindt zich een ornamentrand van omgekrulde acanthusbladeren.
Oorspronkelijk was de gaslantaarn aan de onderkant open om zuurstof door te
laten, en door het schoorsteentje aan de bovenzijde konden de verbrandingsgassen
verdwijnen.
Op de hoek met de Vos-in-tuinstraat staat op nr. 54-56 Hotel Des Indes. Het is in vier
periodes gebouwd: 1858, 1892, 1902, en 1930. Het is destijds gebouwd als stadshuis
voor W.D.A.M. Baron van Brienen, heer van de Groote-Lindt en Dortsmunde. Het
huis werd zijn winterverblijf en pand om feesten in te geven. Gasten konden met
koets en al naar binnen rijden om pas op de binnenplaats uit te stappen. In 1881
werd er het Hotel des Indes in gevestigd. Voor de Indiëgangers met verlof gold het
als een populaire verblijfplaats. Nog altijd is het een zeer geliefd hotel, m.n. voor
beroemdheden. Zo zijn Haile Selassie, Winston Churchill en Prince hier te gast
geweest.
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Op Lange Voorhout 74 vind u het voormalige paleis van Koningin-Moeder Emma.
In 1764 is het huis door de beroemde architect Pieter de Swart gebouwd voor
Anthony Patras, afgezant van Friesland. De gevel toont de overgang van de
Lodewijk XV-stijl (rococo) naar Lodewijk XVI.
De Swart verspreidde de Lodewijk XVI stijl in Nederland.
In 1796 kwam het huis in bezit van bankier Van Hope die in 1811 gastheer was voor
keizer Napoleon. Napoleon kon niet in een dorp verblijven dus verhief hij Den Haag
tot Bonne Ville de l’Empire en sliep één nacht in dit huis.
Van 1901 tot haar overlijden in 1934 woonde Koningin-moeder Emma hier.
Aan het einde van de wandeling gekomen kunt u even uitrusten op de tegenover
het Hotel des Indes staande dubbelbanken of luizenbanken (17) uit het einde van
de 19e eeuw. De betiteling “luizenbank” komt van het feit dat men op deze bank
met de rug naar elkaar toe moet zitten, waardoor het voor hoofdluizen makkelijk
werd om over te springen.
De poten van deze bank zijn gegoten door de Haagse ijzergieterij De Prins van
Oranje. De gieterij had hem als tuinbank in haar catalogus opgenomen.

Vlakbij café/restaurant De Posthoorn staat tenslotte een transformatorzuil (18),
model “peperbus”, met een kroon op de top.
In 1906 verschenen de eerste zuilen in het stadsbeeld. Hierin werd de stroom met
hoge spanning, afkomstig van de centrale, omgezet in netspanning voor normaal
gebruik.
De eerste zuilen werden standaard afgedekt met de zgn. gravenkroon, totdat in
1923 B&W meldden dat de kroon “volkomen zinloos en storend” was. Hierop werd
besloten dat de nieuwe zuilen geen kroon meer zouden dragen.
Deze zuil is de enig overgebleven peperbus met kroon. De kroon deed bij het
energiebedrijf enige tijd dienst als tafelonderstel bij een directeur, maar op diens
afscheid heeft hij hem op zijn oorspronkelijke plek terug laten zetten.
Vanaf dit punt kunt u de Lange Vijverberg oversteken en terug naar het
Haags Historisch Museum gaan of hier de wandeling beëindigen.

