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].B. de Winter 

INLEIDING 

Den Haag is in 1995 één van 
zijn laatste markante industrie
le gebouwen, aan de rand van 
de binnenstad, voor een be
langrijk gedeelte kwijtgeraakt. 
Het complex van de voormali
ge Landsdrukkerij aan de Flu
welen Burgwal ligt tussen het 
Binnenhof en het CS station. 
Het moet plaats maken voor 
een omvangrijk project voor 
winkels, woningen , kantoren 
en het nieuwe ministerie van 
WVC. 
Het lag verscholen tussen de 
dichte bebouwing en trok, bij 
het zien vanaf de straat, niet 
direct de aandacht. Maar na 
een bezoek heeft het gebouw, 
bij velen, een onuitwisbare in
druk achtergelaten. 
Ernst Manger, architect, is af
gestudeerd op een herge
bruiksonderzoek voor dit com
plex. 
Tijdens het bouwhistorisch on
derzoek kwam hij in contact 
met de heer J.B. de Winter. 
Deze is in 1941, als 15- jarige 
leerling-zetter, begonnen bij 
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de Algemeene Landsdrukkerij , 
in 1964 veranderd in de naam 
SDU. In 1985 heeft hij , inmid
dels bedrijfsleider geworden , 
gebruik kunnen maken van de 
VUT-regeling om zich bezig te 
kunnen gaan houden met his
torisch onderzoek. Na een ge
nealogisch onderzoek van zijn 
familie heeft hij een aanvang 
gemaakt met een gedetailleerd 
historisch onderzoek van het 
bedrijf na 1800. Zijn liefde 
voor het grafisch vak bracht 
hem bij de archieven van di
verse andere kleinere drukke
rijen, die direct of indirect met 
de Landsdrukkerij connecties 
hebben gehad, waardoor het 
onderzoek steeds omvangrij
ker werd. Door zijn vroegtijdig 
overlijden in december 1996 
heeft hij helaas niet de kans 
gekregen dit onderzoek volle
dig af te ronden. De bijdrage 
aan deze publicatie heeft hij 
wel kunnen afmaken , maar 
het is spijtig dat hij de laatste 
fase , te weten het maken van 
de lay-out en de presentatie 

niet mee heeft kunnen maken. 
De samenwerking heeft geleid 
tot een helder inzicht in de 
totstandkoming en het functio
neren van het gebouw. 

Er is gekozen voor een chro
nologisch overzicht van de ge
schiedenis van de Landsdruk
kerij tot 1906, het jaar van de 
'nieuwbouw' , waarna nader 
wordt ingegaan op de speci
fieke kwaliteiten van het com
plex. Nadat het bedrijf in 1964 
verhuisde naar een nieuw on
derkomen aan de Chr. Plan
tijnstraat in Den Haag heeft 
het gebouw verschillende ge
bruikers gehad. Aan het eind 
wordt beknopt beschreven 
wat er met het restant van het 
complex gaat gebeuren. 

C.H.R.T. Weevers 
Eindredacteur 

1998 
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2 DE VOORGESCHIEDENIS VAN 
HET BEDRIJF 

De geschiedenis van de druk
kerij van de Rijksoverheid gaat 
terug tot de tijd waarin de 
Nederlanden zich vrijmaakten 
van de Spaanse overheersing.') 
Leiden had als beloning voor 
zijn standvastigheid tegenover 
de Spaanse overheerser een 
universiteit gekregen en de 
Staten 's Lands van Holland 
vonden dat aan de universiteit 
een 'Typographus Boekverko
per ende Drukker Generaal' 
moest worden toegevoegd. De 
keuze viel op de Orangistische 
Willem Silvius, een drukker te 
Antwerpen, waarmee de Sta
ten van Holland op 8 juni 
1577 een overeenkomst sloten. 
Deze overeenkomst hield in, 
dat Silvius zijn drukkerij naar 
Leiden zou verplaatsen en 
naast Universiteitsdrukker op 
zich nam 'alle Historien, Boe
ken, Placaaten, Ordannantien 
ende andere Stukken, in alsul
ken Taaie als de voornoemde 
Staaten gelieve zal, te drukken 
ofte ititgeeven""" '. ') 
Willem Silvius werd zodoende 
de eerste particuliere drukker 
die zich mocht tooien met de 
de titel van 's Lands Drukker. 
Na zijn dood in 1580 werd hij 
opgevolgd door zijn zoon, 
Charles Silvius, die o .a. het 
Plakkaat van Verlatinge heeft 
gedrukt (1581) 

In navolging ':an de Staten 
van (de Provincie) Holland 
zochten ook de Staten-Gene
raal een drukker en hun keus 
viel op, de eveneens te Ant
werpen gevestigde, Christoffel 
Plantijn, met wie zij in 1578 
een overeenkomst sloten. 

Vanaf 1590 werd het gebruike
lijk dat de drukker van de Sta-

ten van Holland ook tot druk
ker van de Staten-Generaal 
werd benoemd. Door verer
ving was het ambt van 
's Lands Drukker gedurende 
meer dan twee eeuwen in 
handen van slechts twee fami
lies, te weten Van Wouw en 
Scheltus. 

Hoe nauw de banden tussen 
de Staten en de Lands Druk
kers waren, blijkt wel uit het 
fe it, dat hun pan iculiere druk
kerij sedert 1669 op het Bin
nenhof was gevestigd. 

Nadat in 1795 de Bataafse 
Republiek tot stand was geko
men, werd 's Lands Drukker 
ontslagen en zijn particuliere 
drukkerij 'genationaliseerd' en 
omgedoopt tot Staatsdrukkerij , 
met aan het hoofd een direc
teur. 
De Bataafse Republiek werd 
in 1806 onder druk van Napo
leon omgevormd tot het 

Koninkrijk Holland en Koning 
Lodewijk verkoos het Binnen
hof tot zijn paleis en de Staats
drukkerij - inmiddels omge
doopt tot Koninklijke Staats 
Drukkerij - moest verhuizen . 
Een nieuw onderkomen werd 
gevonden in de Lange Poten , 
naast het Hotel ( = stadswoon
huis) van Brunswijk, dat zich 
op de hoek van de Lange 
Poten en het Plein bevond. 
Koning Lodewijk verplaatste 
zijn zetel reeds in 1807 naar 
Utrecht en koos in 1808 
Amsterdam tot zijn residentie. 
De Koninklijke Drukkerij ver
huisde in 1809 van Den Haag 
naar Amsterdam, waar een 
onderkomen werd gevonden 
in het Oude Zijds Huiszitten
huis aan de Leprozengracht 
(thans Waterlooplein). Na de 
inlijving van het Koninkrijk 
Holland bij Frankrijk werkte 
het bedrijf nog onder de 
namen van Keizerlijke Druk
kerij en Gouvernementsdruk-

Titelblad van het 
'Plakkaat van 

Verlatinge; waarbij de 
Staten-Generaal de 

soevereiniteit en heer
schappij van de 

Koning van Spanje 
over de Nederlanden 

vervallen verklaarden. 
Gedrukt door Charles 
Silvius, één der eerste 

drukkers van de Staten 
van (de Provincie) 

Holland. 

Titelblad van een 
publicatie van het 

Staatsbewind van de 
Bataafse Republiek, 

gedrukt ter Staatsdntk
kerij in 1804. 

Opvallend is dat als 
drukkersmerk het 

wapen en de spreuk 
van de Republiek der 

Zeven Verenigde 
Nederlanden is 

gebntikt. 
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kerij, maar werd uiteindelijk 
door het Franse bestuur over
bodig gevonden en op 31 
december 1811 opgeheven. 
Het personeel werd ontslagen 
en de inventaris openbaar ver
kocht. Een gedeelte van de 
inventaris werd gekocht door 
de laatste directeur, Cornelis 
Margadant, die voor eigen 
rekening een drukkerij aan het 
Rokin ging drijven. 

HEROPRICHTING 

nieuwe Staat, in casu formulie
ren, registers, besluitenpapier 
e.d. 
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Door het vervallen van het 
ambt van Secretaris van Staat 
werd per 1 April 1818 3) het 
toezicht op de Landsdrukkerij 
opgedragen aan de minister 
van Binnenlandse Zaken, die 
kort daarop besloot aan de 
gratis levering van het druk
werk een einde te maken. Met 
ingang van 1 mei 1819 4

) zou 
het bedrijf 'hoezeer blijvende 
een etablissement van het Rijk 
. . . echter beheerd worden als 
een op zichzelve staande par
ticulier etablissement'. De kos
ten van het drukwerk zouden 

gestaan en waar op het achter
terrein aan de Casuariestraat in 
de voormalige stallen de 
Landsdrukkerij was gevestigd. 

Nadat Zijne Majesteit het per
ceel in eigendom had verkre
gen en zijn plan voor het 
paleis tot uitvoering kwam, 
werd besloten het gebouw 
aan de Casuariestraat weer als 
stal te gaan gebruiken, zodat 
de Landsdrukkerij moest wor
den verplaatst. 
Men ging op zoek naar een 
geschikt gebouw en het oog 
viel op het voormalige Loge
ment 'De Drie Steden' aan de 
Fluwelen Burgwal L 111. Dit 
huis met tuin en erf was in 
1771 aangekocht door de ste
den Gorkum, Schoonhoven en 
Schiedam om onderdak te bie
den aan hun afgevaardigden 
naar de Staten-Generaal. Na 
het stichten van de Bataafse 
Republiek was het, door het 
opheffen van de Staaten-

het pand Fluwelen Burgwal L 
109, dat gekocht was voor de 
huisvesting van het Departe-

1 
~ 
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ment van Koophandel en 
Koloniën, maar later werd 
gebruikt door verschillende 
andere departementen en 
instellingen, waaronder de 
Hoge Raad van Adel en het 
Departement der Hervormde 
Eredienst. Tussen dit pand en 
het in 1826 aangekochte, 
voormalige Logement bevond 
zich nog een oud herenhuis, 
genummerd L 110. Het stond 
bekend als het z.g. Ameri
kaanse huis, officieel genaamd 
'Hótel des États-Unis de 
l' Amerique'. Het was in 1782 
door C.W.F. Dumas gekocht 
voor f 14.052,10 om de eerste 
gezant van de Verenigde Sta
ten in de Republiek (John 
Adams) te huisvesten. Mr. 
Adams arriveerde in mei 1782 
en woonde met zijn gezin in 
het huis totdat hij in 1788 
werd teruggeroepen, waarna 
hij van 1797 tot 1801 de 
tweede president van de Ver
enigde Staten was. 
Tot de opvolgers van John 
Adams als gezant behoorde 
ook John Quincy Adams, zijn 
zoon, die van 1794 tot 1797 
gezant in de Nederlanden was. 
Na zijn terugkeer was hij van 
1825 tot 1829 president der 
VS .. In 1801 werd het gezant
schap opgeheven, maar het 
huis bleef eigendom van de 
V.S .. Na de omwenteling van 
1813 werd in 1819 het gezant
schap van de V.S. in de Ver
enigde Nederlanden te Brussel 
gevestigd. 
Na een inspectie in 1826 advi
seerde de toenmalige Chargé 
d' Affaires Mr. Hughes zijn 
regering om de 'bouwval' aan 
de Fluwelen Burgwal te verko
pen, maar hiervoor was toe
stemming nodig van de Presi
dent der V.S .. Deze toestem
ming werd op 11 december 
1826 verleend door ... John 
Quincy Adams. 
Toen Koning Willem 1 hiervan 
kennis kreeg en wetend dat 
het huis op f 3.000 was 

getaxeerd, gaf hij opdracht aan 
de Minister van Buitenlandse 
Zaken om te proberen dit 
pand in eigendom te verkrij
gen. 

Met deze aankoop zou een 
aaneengesloten complex aan 
de Fluwelen Burgwal in han
den van het Rijk komen, 
waarop wellicht een groot 
bouwplan zou kunnen wor
den gerealiseerd. 
Mr. Hughes speelde echter het 
spel goed. Ongeacht de 
wetenschap dat er buiten de 
Staat der Nederlanden nauwe
lijks belangstelling voor zou 
zijn, liet hij een openbare ·vei
ling op 23 april 1827 aankon
digen, die echter werd afge
last. 
De onderhandelingen tussen 
de Minister van Buitenlandse 
Zaken en Mr. Hughes sleepten 
nog een tijd voort; maar in 
februari 1829 werd overeen-

stemming bereikt over een 
prijs van f 6.500. 
Blijkens een acte 10

), gepas
seerd door notaris P. Thomas 
te Brussel van 21 februari 1829 

kwam het pand in het bezit 
van het Gouvernement der 
Nederlanden. 
Hoewel het derde pand (dat 
na het huisvesten van het 
Departement van Koophandel 
en Koloniën vele andere 
instellingen onderdak bood) 
pas omstreeks 1906 ter 
beschikking van de Lands
drukkerij kwam, vormden 
deze drie percelen tezamen de 
grondslag van het in 1910 
gereedgekomen gebouw van 
de Landsdrukkerij aan de Flu
welen Burgwal. Pas na de 
Tweede Wereldoorlog werd -
door aankoop van een belen
dend perceel - het grondstuk 
uitgebreid voor de bouw van 
een papiermagazijn. 

Het grondplan van de 
gebouwen aan de 
Fluwelen Burgwal 

(ontleend aan~de · 
rui/overeenkomst 

.,/."' 
tussen het Rijk eJ:l ·· · 

de gemeente 
's-Gravenhage, 

22 Maart 1963). 

1 



De eerste snelpers door 
de Landsdrukkerij in 
1865 aangekocht was 
een door Marinoni 
te Parijs gebouwde 
'Universelle' met een 
drukformaat 
van 68 x 100 cm. 

uit: L. Neipp. Les 
machines a imprimer 
depuis Gutenberg 
(Paris 1951). 

De eerste ijzeren 
handpers, die in 1820 
door de Landsdrukke
rij in gebruik werd 
genomen, was een 
geschenk van de con
stntcteur G. Clymer 
aan Koning Willem 1. 

Houtgravure uit de 
brochure van G. Cly
mei; Londen 1818. 
ARA.· 2.02.01 - Staats
secretarie - 740. 

De Fluwelen Burgwal 
omstreeks 1848. Op het 
terrein door een muur 
van de straat afgeslo
ten, had de Legatie 
van de Verenigde Sta
ten gestaan. Links 
daarvan het Departe
ment der Hervormde 
Eredienst, rechts van 
de muur het voorma
lige Logement 'De Drie 
Steden ' waar toen de 
Landsdrukkerij was 
gevestigd. De gracht 
werd in 1858 gedempt. 
Litho van Langenhuij
sen - Gemeente-archief 
van 's-Gravenhage. 

VERHUIZING 
Nadat het Rijk het voormalig 
Logement in eigendom had 
gekregen, werden plannen 
gemaakt vom de verhuizing 
van de in omvang groeiende 
Landsdrukkerij , waaraan in 
1824 ook nog een steendruk
kerij was toegevoegd. Deze 
was - vanwege ruimtegebrek 
in de Casuariestraat - gevestigd 
aan de Hofcingel. 
Al spoedig bleek dat het voor
malig Logement te klein was
om beide drukkerijen er in 
onder te brengen, zodat .sen 
aanbouw aan de achterzijde 
van het Logement noodzake
lijk zou zijn. Aangezien zo'n 
verbouwing echter geruime 
tijd in beslag zou nemen en 
Koning Willem I haast maakte 
met de bouw van het Paleis 
aan het Korte Voorhout, werd 
besloten voorlopig hiervan af 
te zjen en alleen het bedrijf uit 
de Casuariestraat in het vqor
malig Logement ondér te 
brengen, hetgeen in de zomer 
van 1827 geschiedde, dus nog 
vóór de officiële overdracht 
van het Logement. 

Toen het Amerikaanse Huis in 
1829 eindelijk eigendom van 
het Rijk was geworden, bleek 
de bouwkünclige staat zó 
slecht, dat het niet geschikt 
was om 's Lands Steendrukke
rij er in onder te brengen. 
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Het panel werd derhalve 
slechts gebruikt voor de 
opslag van papier, maar 
gezien het gebrek aan ruimte 
werd in de tuin van het voor
malige Logement een houten 
loods geplaatst, later gevolgd 
door een houten loods in de 
tuin van het Amerikaanse 
Huis. 
Regelmatig klaagde de direc
teur over de bouwvallige staat 
en het gebrek aan ruimte. 
Hoewel er naar aanleiding van 
de klachten steeds reparaties 
werden uitgevoerd bleef het 
ruimtegebrek bestaan. 
Doordat zich in de tussentijd 
een discussie ontspon over de 
noodzaak van de Landsdruk
kerij , was van verbouwing 
geen sprake. 
Nadat de steendrukkerij in 
1832 was opgeheven zijn 
plannen gemaakt om het Ame
sikaanse Huis af te breken en 
er een museum te stichten, 
maar ook dat ging niet door. 
Kort nadat in 1837 de beslis
sing was genomen om de 
Landsdrukkerij te handhaven , 
stelde de Minister van Binnen
landse Zaken in maart 1838 
aan de Koning voor het Ame
rikaanse Huis af te breken ter 
voorkoming van instorten. Bij 
Koninklijk Besluit van 20 April 
1838 no 74 werd hie1voor toe
stemming gegeven en de lege 
plek werd - volgens wettelijk 

voorschrift - met een muur 
van de straat afgesloten. 

BLIJVEND RUIMTEGEBREK 
De stijgende vraag naar druk
werk maakte het noodzakelijk 
steeds meer personeel (hand
zetters) in dienst te nemen, 
zodat het personeelsbestand 
toenam van ±90 in 1851 tot 
±155 in 1888. Dit leidde in 
1855 tot het besluit de houten 
loods af te breken en op het 
terrein van het voormalige 
Legatie een directeurswoning 
te bouwen ") met daarachter 
een 'stenen clrukloods'. Inmid-

deis was door middel van een 
aanbouw achter het voorma
lige Logement getracht aan het 
ruimtegebrek tegemoet te 
komen. Dat echter geen rigou
reuze maatregelen op het 
gebied van de huisvesting 
werden genomen is wellicht te 
wijten aan de hoge leeftijd van 
de toenmalige directeur C.W. 
Mieling. Op 50-jarige leeftijd 
benoemd bij K.B. van 23 Juni 
1865 werd hij in 1902 op 86-
jarige leeftijd ee1vol ontslagen. 
In bovenomschreven huisves
ting voltrok zich - evenals in 
de particuliere drukkerijen -
de mechanisatie van het gra
fisch bedrijf. 
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MECHANISERING 
Omstreeks 1800, dus 350 jaar 
na de uitvinding van de boek
drukkunst, was de techniek 
van het zetten en drukken 
nauwelijks gewijzigd. De eer
ste grote verbeteringen von
den elders plaats in Europa in 
het begin van de 19e eeuw, 
toen men handpersen van 
gegoten ijzer in plaats van 
hout begon te bouwen. Met 
de ijzeren pers konden grotere 
formaten papier gedrukt wor
den. Nederland volgde deze 
ontwikkeling schoorvoetend. 
Voor zover bekend nam Joh. 
Enschedé te Haarlem in 1816 
de eerste ijzeren handpers in 
ons land in gebruik. 
Aan de opstelling van de eer
ste ijzeren pers bij de Lands
drukkerij is een bijzonder ver
haal verbonden. 
George Clymer, die in de Ver
enigde Staten van Amerika 
ijzeren persen had gebouwd, 
vestigde zich in mei 1817 te 
Londen, waar hij in november 
1817 octrooi op zijn pers ver
kreeg. Uit publiciteits-overwe
gingen schonk hij enkele van 
zijn persen aan gekroonde 
hoofd en in Europa, waaronder 
de Tsaar van Rusland en de 
Koning der Nederlanden. Dit 
geschenk werd in 1820 bij de 
Landsdrukkerij in gebruik 
genomen en was voor belang
stellenden te bezichtigen. 12

) 

Inmiddels had de Duitser F. 
Koenig .in Engeland een snel
pers geconstrueerd, waarbij de 
drukvorm heen en weer werd 
bewogen en mechanisch werd 
ingeïnkt en waarbij de afdruk 
tot stand kwam door middel 
van een draaiende cilinder. 
Aandrijving van de pers 
geschiedde door het met de 
hand draaien van een groot 
wiel of - later - door stoom
kracht. In 1810 kreeg Koenig 
octrooi op zijn pers en werd 
deze in dubbele uitvoering op 
29 november 1814 door het 

dagblad 'The Times' in gebruik 
genomen. Het duurde tot 1828 
alvorens de eerste snelpers in 
Nederland door Joh. Enschedé 
in gebruik werd genomen' 3) . 

Pas in 1858 schafte de Lands
drukkerij een snelpers 'Univer
selle' aan, gebouwd door 
Marinoni te Parijs. De machine 
werd geleverd door bemidde
ling van H.P. Hotz, smid en 
persenbouwer te 's-Graven
hage, voor de prijs van f 2.367. 
Een tweede exemplaar werd 
in 1861 besteld, gevolgd door 
een derde in 1863, waarna in 
1867 een 6 pk stoommachine 
werd gekocht, die vier snel
persen kon aandrijven. Door
dat in de gemeente 's-Graven
hage nog geen waterleiding 
aanwezig was en de Fluwelen 
Burgwal in 1857 was gedempt, 
moest een leiding worden 
aangelegd vanaf de Turfmarkt 
naar het gebouw van de 
Landsdrukkerij · om de stoom
machine van water te voor
zien. Door het in gebruik 
nemen van de stoommachine 
werden de draaiers van de 
snelpersen ontslagen. 

Het ve1vangen van handper
sen door snelpersen ging lang
zaam, want in 1873 beschikte 
de Landsdrukkerij nog over 20 
handpersen en slechts 5 snel
persen. 

Lang werd gewerkt aan het 
mechaniseren van bet hand-

zetten , maar slechts enkele uit
vinders slaagden erin een 
bruikbare machine te constru
eren en in de verkoop te 
brengen. Aanvankeli jk berust
ten deze machines op het 
gebruik van een toetsenbord 
dat de losse loden letters tot 
woorden verzamelde, waarna 
de regels al of niet met de 
hand werden uitgevuld . 
Een op dit principe door Del
cambre gebouwde machine 
werd als eerste in 1867 in 
Nederland opgesteld in de 
drukkerij van A.W. Sijthof te 
Leiden, maar voldeed niet 
door haar beperkte mogelijk
heden. 
Gezien de grote hoeveelheden 
tekst, die de Landsdrukkerij 
moest zetten (in 1840 werd 
besloten tot uitgifte van een 
woordelijk verslag van de ver
gaderingen van de Tweede 
Kamer, gevolgd door dat van 
de Eerste Kamer in 1848) was 
het mechaniseren van het zet
ten uiterst belangrijk. 
Een op bovenomschreven 
principe gebaseerde - verbe
terde - letterzetmachine, 

gebouwd door Kastenbein , 
waarop in Engeland octrooi 
was verleend, werd in 1872 
door het dagblad 'The Times' 
in gebruik genomen 1

" ). 

De Landsdrukkerij bestelde in 
1878 zo'n Kastenbein machine, 
die werd geleverd door 
H. Hotz, meestersmid te 

Een Kastenbein letter
zetinstallatie, zoals 
deze in 1879 werd 

opgesteld bij de 
Landsdrukkerij. 

De op de linkerkruk 
gezeten zetter stelde 
met behulp van het 
toetsenbord de tekst 

met losse loden letters 
samen, de tweede 
zetter - die schuin 

tegenover hem zat -
was belast met het 

.formeren en uitvullen 
van de regels. 

De gebruikte letters 
werden met de uiterst 

rechts opgestelde 
apparatuur weer in 

de magazijnen 
gedistribueerd. 

Uit: R.E. Huss 
'The development of 

printers' mechanica! 
typesetting methods 

1822-1925' (Ameri
can Model Printe1; 
April-june 1881). 



H.C. van Woerden 
(1857-1912), direc
teur van de Algemene 
Landsdrukkerij van 
1juli1902 tot 13 
september 19 12 

Indeling Landsdruk
kerij in 1892 
1 Vestibule 
2 Gang/p ortaal 
3 Kamer 
4 Handzettei-ij 
5 Zetmachine 
6 Drukkerij 
7 (Stoom) machine-

lokaal 
8 (Papier) magazijn 
9 Binderij 
10 Vouwerij 
11 Expeditie 
12 Papiernatterij 
13 Meesterknecht/ 

opzichter 
14 Corrector 
15 Brandstq[fen 
16 Binnenplaats 
1 7 Vormenwasserij 
18 Directeur Lands-

drukkerij 
19 Ambtenaren 

Landsdrukkerij 
20 Directeur Staats

courant 
21 Ambtenaren 

Staatscourant 

Gerasterde vertrekken 
op de begane grond 
en de eerste etage in 
het linkergedeelte van 
het gebouw betreffen 
de woning van de 
directeur der Lands
d1'ukkerij; die op de 
eerste etage in het 
rechter gedeelte 
betreffen de woning 
van de conciërge. 
Bron: Tekening bij 
schrijven van de 
Rijksbouwmeester in 
het 2e district dd 
7 december 1892 
no. 2414. 

's-Gravenhage, voor f 2.085, 
inclusief de opleiding van het 
personeel. (Betaald werd in 
twee termijnen, te weten 
f 1.900 één maand na levering 
en f 185 één jaar na opleve
ring, mits de machine goed 
had gewerkt). De Kastenbein
machine is tot in de 20e eeuw 
in gebruik gebleven. 
Een betere oplossing van de 
mechanisatie van het zetten 
werd geboden door de uitvin
ding van de Linotype-zetma
chine door 0. Mergenthaler. 
Zijn eerste machine, die via 
een toetsenbord matrijzen van 
de letters verzamelde en daar
van een loden regel goot, 
werd in 1886 door de 'New 
York Tribune' in gebruik geno
men. 

begane grond 

eerste verdieping 
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Nadat in 1894 door M.H. 
Binger, de drukker van de 
'Dagelijkse Beurscourant' te 
Amsterdam de eerste twee 
inmiddels aanmerkelijk ver
beterde Linotype-zetmachi
nes in gebruik waren geno
men 15) , kocht de Lands
drukkerij in 1898 één 
machine . Toen in 1910 het 
nieuwe gebouw werd ge
opend, waren er reeds tien 
aanwezig. 

EEN VOORTVARENDE 

DIRECTEUR 
Per 1 juli 1902 werd H.C. 
van Woerden tot directeur 
van de Landsdrukkerij 
benoemd. Hij trof een eng 
en ondoelmatig behuisd 
bedrijf aan, dat o .a. 
beschikte over een oude zet
machine (Kastenbein), 2 Lino
type-zetmachines, 3 handper
sen, 21 snelpersen en - type
rend voor het grafisch 
grootbedrijf - slechts 2 degel
persen. Voor de aandrijving 
van de persen beschikte het 
bedrijf over een gasmotor van 
36 pk, en een (reserve) stoom
machine van 18 pk. 
Reeds in october 1902 schreef 
Van Woerden een vernietigend 
rapport over het bedrijf, 
waarin hij de huisvesting 
beschreef als een ... 'complex 
van grote en kle ine lokalen en 
vertrekken ... al of niet over
dekte binnenplaatsen . 
waarbij de deelen niet met 
elkaar in onderling verband 
staan ... '. Er was onvol
doende licht en in alle opzich
ten onvoldoende ruimte. 
Naar aanleiding van dit rap
port bracht de Inspecteur van 
de Arbeid in 1904 een - ook 
ongunstig - rapport uit over de 
naleving van de Veiligheids
wet, te1w ijl de medisch advi
seur van de Arbeidsinspectie 
rapporteerde dat het gebouw 
niet voldeed aan de hygiëni
sche eisen. Dit alles leidde tot 
het besluit om een geheel 

nieuw drukkerijgebouw aan 
de Fluwelen Burgwal te stich
ten. De Regering volgde hier
bij Van Woerdens advies, om 
ook het naastliggend gebouw, 
(dat in 1817 door het Rijk was 
gekocht) en dat toen in 
gebruik was bij Waterstaat, de 
Posterijen en de Landsgebou
wen, ten dienste van de 
Landsdrukkerij te stellen. 
Het plan voor het nieuwe 
gebouw werd in samenwer
king met Van Woerden ont
worpen door de Rijksbouw
meester D.E.C. Knuttel en wel 
zodanig, dat het bedrijf zo min 
mogelijk werd gestoord door 
afbraak en nieuwbouw in 
gedeelten. Zodoende duurde 
he t ruim drie jaar, voordat het 
nieuwe (huidige) gebouw op 
2 november 1910 officieel in 
gebruik kon worden geno
men. 

ORDERPAKKET 
In bet Souverein Besluit van 
20 Januari 1814 no. 44 tot her
oprichting van het bedrijf 
werd bepaald , dat naast de 
Nederlandscbe Staatscourant 
en het Staatsblad , bij het 
bedrijf zou worden gedrukt, 
'a lles wat door de onderschei
dene Departementen tot het 
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Algemeen Bestuur behoor
ende, zal noodig geöordeeld 
... worden zal'. 
Deze bepaling is min of meer 
blijven voortbestaan tot aan de 
privatisering van het bedrijf in 
1988. Drukwerkopdrachten 
van niet-overheidsinstellingen 
waren nadrukkelijk verboden. 
Het orderpakket is dan ook 
altijd een afspiegeling geweest 
van de overheidsbemoeienis
sen. Naast al het drukwerk 
voor de Staten-Generaal 
(waaronder wetsontwerpen en 

het woordelijk verslag van de 
vergaderingen) werden pas
poorten, aanplakbiljetten, aan
slagbiljetten , rapporten , formu
lieren voor de volkstellingen, 
persoonskaarten voor de 
bevolkingsadministratie ver
vaardigd, kortom al het 'han
delsdrukwerk' voor de Neder
landse Staat. 
Onder de grote opdrachtge-

vers bevonden zich naast de 
Staten-Generaal de belasting
dienst, de PTT en de Krijgs
macht. 
Hoewel aanvankelijk behou
dens Staatscourant en Staats
blad alle uitgeverij-activiteiten 
aan de Landsdrukkerij waren 
verboden, werd in 1931 beslo
ten de verkoop van overheids
publicaties bij de Landsdruk
kerij te concentreren. Onder 
de naam Rijksuitgeverij werd 
daartoe een afzonderlijke 
dienst geschapen. Landsdruk-

kerij en Rijksuitgeverij werden 
in 1947 samengevoegd onder 
een nieuwe naam: Staatsdruk
kerij en -Uitgeverijbedrijf 
(SDU). 

SOCIALE OMSTANDIG

HEDEN 
Bij de heroprichting van de 
Landsdrukkerij, in 1814, wer
den door de Kroon, naast de 

directeur slechts enkele amb
tenaren benoemd, te weten 
een adjunct-directeur, een 
boekhouder/ kassier en één 
corrector. Nadien werd nog 
een tweede corrector 
benoemd, benevens een 
opzichter der werklieden. 
Door reorganisatie verviel ech
ter in 1828 de post van 
adjunct:!clirecteur, om pas in 
1902 terug te keren. 
Al deze functionarissen waren 
ambtenaren met recht op pen
sioen (eerst alleen eigen- en 
invaliditeitspensioen, na 1867 
ook weduwe- en wezenpen
sioen). 
Het aantal ambtenaren steeg 
slechts heel langzaam, in 1877 
waren er nog slechts 7, in 
1943 (inclusief de Rijksuitge
verij) 32 

De overige personeelsleden 
(werklieden zoals zetters en 
drukkers) werden in overleg 
met de Directeur benoemd 
door de Secretaris van Staat en 
na 1818 door de Minister van 
Binnenlandse Zaken. Behou
dens enkele uitzonderingen 
zoals de binders, leerjongens 
en schoonmaaksters, werden 
zij beloond via stukloon. De 
werklieden van de Landsdruk
kerrij hadden, evenals andere 
werklieden in Rijksdienst, 
géén wettelijk geregeld uit
zicht op pensioen. 
In feite werd echter aan vele 
oud-werklieden via aparte 
Koninklijke Besluiten een pen
sioen toegekend. Ook bij 
overlijden werd, eveneens, bij 
Koninklijk Besluit, aan de ach
tergebleven weduwe meestal 
een éénmalige gratificatie toe
gekend. 
In het nieuwe Reglement voor 
de Landsdrukkerrij van 1828 
werd bepaald, dat de werklie
den naar behoefte zouden 
worden aangenomen of ont
slagen; hetgeen inhield, dat de 
mogelijkheid van het toeken
nen van een pensioen bij 

De Landsdrukkerij aan 
de Fluwelen Burgwal 
aan het begin vande 

20e eeuw. 
Rechts het voormalige 

Logement 'De Drie 
Steden" en links de in 

1855 gebouwde 
directeurswoning. 

Foto Gemeente-archief 
Den Haag. 

Ter herinnering aan 
meer dan drie eeuwen 
vriendschap tussen de 

Verenigde Staten.. ~~ 
ederlanä werd oA ' . ' . 

iniJ,iatief van 
'The Albany institute 

and historica! and art 
society 'in samenwer

king met de vereniging 
'Die Haghe' een 

gedenkplaat aange
bracht op de plaats 

16,( 

l 
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apart Koninklijk Besluit, ver
viel. 
Het tarief van het stukloon 
werd vastgesteld bij K.B. van 
24 Februari 1814 no. 78, maar 
werd in de loop van de vorige 
eeuw meermalen gewijzigd . 
Zo werd bijvoorbeeld, op aan
dringen van directeur Vos
maer, de werktijd terugge
bracht tot 72 uur per week. 
Om de werklieden echter het
zelfde loon te laten te verdie
nen, werd tegelijk hiermee bij 
K.B. van 13 Juni 1816 no . 84 
een verhoogd tarief bekend 
gemaakt. Stukloon betekende 
echter geen individuele belo
ning. De zetters en drukkers 
werkten elk in een z.g. beurs; 
het totaal verdiende geld van 
elke beurs werd derhalve 
gedeeld door het aantal leCle 

BU I TE N BEDR IJF • STAATSDRUKKER IJ 9 

fice' der nagelaten weduwe 
en kinderen. 
Langzamerhand kwam er ech
ter verandering. Zo kregen de 
werklieden bij de Rijkswerf in 
1854 pensioenrechten en bij 
de behandeling van een 
nieuwe pensioenwet voor 
ambtenaren in 1873 werden 
vragen in de Tweede Kamer 
gesteld over pensioenrechten 
van de werklieden bij de 
Landsdrukkerrij . 
Mede naar aanleiding van een 
rapport inzake de toestand bij 
de Landsdrukkerrij werd in 
1876 overgegaan tot het 
oprichten van een, voor alle 
werklieden verplicht . , Zieke-nc 
en Ondersteuningsfonè!S voor 
de werklieden der Al'gemeene 
Landsdrukkerij' .17

) 

·~ 

Bij deze maatregelen liep de 
Landsdrukkerrij ver vooruit ten 
opzichte van de particuliere 
grafische industrie , die, behou
dens enkele bedrijfspensioen
fondsen, pas m 1929 overging 
tot het stichten van het 'Pen
sioenfonds voor de Grafische 
Bedrijven'. 

Ondanks deze maatregelen 
bleef er toch een scheidslijn 
bestaan tussen ambtenaren en 
werklieden. Zo bleef bijvoor
beeld de uitbetaling tot jaren 
ná de oorlog verschillend: de 
ambtenaren (oorspronkelijk 
per kwartaal betaald) kregen 

un salaris per maand, de 
werklieden werden wekelijks 
betaald . 

ambtenaren erkten overwe
gend korter. 
De scheidslijn werd ook nog 
geaccentueerd dooE de opzet 
..:an het 'nieuwe' gebouw aan 
de Fluwelen Burgwal met zijn 
twee voordeuren: de linker
deur voor de werklieden en 
de goederen, de rechterdeur 
voor de ambtenaren en de 
bezoekers van de afdeling Ver
koop. 
D rdat de ambtenaren wer
den ge uisvest ih het voorge
bouw, grenzend aan de Flu
welen Burgwal en de werklie
den overwegend in de 
g€deel en daarachter~ was in 
de wandeling 'geen ·sprake van 
ambtenaren en werklieden, 
maar van 'de voorkant' en 'de 
achterkant' . 

Mede doordat na de oorlog de 
verschillen in de arbeidsvoor
waarden langzaam werden 
ge ·k getrokken en doordat in 
het nieuwe gebouw aan de 
Chr. ·Plantijnstraat geen duide
lijke scheiding aanwezig is tus
sen de huisvesting van de 
amP.tenaren en de werklieden, 
zijn al deze verschillen thans
historie geworden. 





B U I TE N B EDR IJF • - STAAT SDR U KK ERIJ 11 



12 B U I TE N BEDR IJF • STAAT SDR U KKER IJ 

3 DE NIEUWBOUW 1 906 • 1 91 0 

De samenwerking tussen 
directeur Van Woerden, Rijks
bouwmeeste r Knutte l en con
structeur ir. Sande rs resul
teerde in een ontwerp van een 
gebouw dat tot in het kle inste 
detail een weerspiegeling 
werd va n functione le uitgangs
punten. Ir. Sande rs is de 
oprichte r van de eerste beton
fabriek van Nede rland , de 
Amsterdamse Fabriek van 
Cementijzerwerken Witten
burg. Hij geldt als een van de 
pionie rs op het gebied van 
gewapende betonconsu·ucties 
en heeft mede naamsbekend
he id gekregen door zijn 
samenwerking met Berlage. 
Bij een eerste kennismaking 
met het huidige complex valt 
de oorspronke lijke heldere 
structuur niet op. Dat is voor
namelijk te w ijten aan het feit 
dat het bedrijf to t aan de ver

huizing in 1963 heeft moeten 
woeke ren met de ruimte en 
dus de beschikbare stukken 
grond successievelijk heeft 
moeten vol bouwen. De oor
spronkelijke ratione le opzet 
was op het laatst met moeite 
he rkenbaar. 
De directie heeft tot 1964 con
stant initiatieven ondernomen 
om büLrwgrond te kopen of te 
huren . Er werden dan ook 
diverse opslagplaa tsen in de 
directe omgeving gehuurd . 
Na de oorlog kreeg de Lands-

.. - · · "\. 

drukkerij de kans de terre inen 
aan de Fluwelen Burgwal 
nummers 10 en 12 te kopen . 
De panden op dit perceel 
waren verloren gegaan tijdens 
het bombardement van het 
Bezuidenhout. 

Het laten functioneren van het 
bedrijf, tijdens de bouwtijd 
van drie jaar, was de belang
rijkste en moeilijkste opgave 
van de bouw. 
Opvallend is dat de architecto
nische grondslag voor de 
gekozen compositie en maat
voering van de ve rschillende 
gebouwonderdelen uitsluitend 
een functionele was, zoals de 
benodigde oppervlakten en 
hoogtes en de beschikbare 
bouwgrond. 
Zo is goed te zien dat de 
afwijkende richting van de 
drukkerijhal ten opzichte van 
de overige gebouwonderdelen 
het gevolg is van de positie 
va n de e rfsche iding. Daarnaast 
is de breedte van de hal 
bepaald door de positie van 
de bestaande drukkerijhal. 
Deze kon pas worden ge
sloopt toen de nieuwe hal 
klaar was. 
Om als laatste het voorge

bouw te kunnen realiseren 
werden de belendende pan
den aan de Fluwelen Burgwal 
nummers 10, 20 (het Logege
bouw van de Vrijmetselaars), 

\B _ 
Bestaande lliluatle 1905 Bouwfaae 1 Bouwfaae 2 

UITGANGSPUNTEN NIEUWBOUW 

Een intensiL·n· \·oorhereiding \·an directeur \ 'an 
\\ 'onden. l{ijkshou\\'llll'L'StLT Knuttel en construc
teur ir. Sanders le,·erde de \'lllgende \·oor\\'aarden 
op \·oor de nieu\\'houw. 

1 k drukknij moest tijdens de hmt\\' hlijn·n 
functioneren. 
Een optimale brandveiligheid om de continuï
teit in de productie \·oor de O\'l'rheid te \\·aar
horgen en om te \'llorkomL·n dat \\'aarde\'lilk 
Staatsdc icumentL·n \·erl< lren ze iuden gaan. 
Ten opzichte \an het oude gehoU\\' moesten de 
arbeidsomstandigheden drastisch verbeterd 
\\orden. Dit hield in het \·oorkomL·n \·an trillin
gen , ·an de drukpersen. \·oldoende daglichttoe
treding. makkelijk onderhoud \an de \\erkruim
tes. goede \'LT\\'arming en \'l lldoende \\·asgek
genheid. 
\ 'oor een optimaal gebruik \·an het gehoU\\' 
streefde ze naar flexibiliteit in ruimtegebruik 
om hij de te \ 'L'f\\'achten nieu\\'l' machines nil'l 
\\'eer uit te moeten zien naar een aanhm1\\· of 
zelfs een andere locatie _ 

• .-
Muzestraat. 

Bouwfase 3 

. -

Schema oude en 
nieuwe bebouwing 

1905 . 
E. Manger 

Bouwfase 4 



Functioneel schema 
van het nieuwe 
gebouw. 
E. Manger. 

Bouwt 

De wand en vloeraf
werking in de gangen. 
Foto: E. Manger 1994. 

FUNCTIONEEL SCHEMA VAN 

HETBEDRJJF 
Het complex is rationeel van 
opzet met aan de Fluwelen 
Burgwalzijde de wo ning van 
de directeur (I) en het voorge
bouw (II) met een kantoor
functie. Boven de poon en in 
een gedeelte van het voorge
bouw bevond zich de concier
gewoning, die haar voordeur 
in de poort had (III). Achter 
het voorgebouw bevo nd zich 
het hoofdtrappenhuis (IV) dat 
ook toegang verschafte tot de 
zetterij (V). Het secundaire 
trappenhuis (VI) ontsloot de 
zetterij en het achtergebouw 
(VII) . Min of meer los van het 
complex stond de drukkerij 
(VIII). Eerst komen er een 
aantal algemene constructie
principes aa n de orde waarna 
de gebouwdelen afzonderlijk 
nader zullen worden bespro
ken. Daarbij zal o pvallen dat 
te lkens op een andere bouw
wijze wordt voldaan aan de 
uitgangspunten. 

Fundering 
Het gebouw is op de eerste 
draagkrachtige zandlaag op 
3,4 m onder het maaiveld 
gefundeerd . De funderings
stroken van de stookkelder, de 
tunnel, het kolenhok en de 
ventilator liggen op 4,2 m 
onder het maaiveld. 
Om het metselen te bewerk
stelligen is bronbemaling toe
gepast met behulp van een 
stoommachine. Buiten de fun
dering is de grond opgevuld 
met zuiver zand in water 
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geplempt. De funderingsslo
ven zijn gemaakt va n miskleu
rig hardgrauwe baksteen in 
slappe cementmortel. 

Metselwerk 
Alle wanden zijn gemetseld 
met waalformaat stenen in 
kruisverband . 
Aan de binnenzijde bestaat het 
schoonmetselwerk uit gegla
zuurde baksteen tot 1,5 m, 
waarbij elke kleur correspon
deett met een specifieke func
tie, en daarboven tot de 
onderkant van de betoncon
structie van een met metselpa
tronen verlevendigde beige 
verblendsteen. Een profiel
steen met afgeronde kant 
wordt toegepast in de negges 
en voor de gootlijsten van de 
voorgevel. Ook alle binnen
wa nden zijn uitgevoerd in 
schoon metselwerk voottvloei
end uit de eis van eenvoudig 
onderhoud en ter voorkoming 

Il 

va n beschadiging. Zo zijn in 
die gedeelten van het gebouw 
waar er veel kans bestaat op 
vervuiling de wanden bekleed 
met geglazuurde baksteen tot 
een hoogte van 1,5 meter, en 
daar waa r wordt gesjouwd 
met drukvormen en dergelijke 
zijn de wanden bekleed met 
een zeer harde verblendsteen. 
Alle hoeken in de gangen 
werden voorzien van gepolijst 
hardsteen. 
De vloeren zijn , in verband 
met het gebruiksgemak, voor
zien van een naadloze Xylolith 
vloer, behalve in de drukkerij 
waar is gekozen voor een teak
houten vloer met kopshout in 
verband met zwaar transpott 
van machines en papie1Tollen. 
De gangen en trappenhuizen 
zijn uitgevoerd in terrazzo. 

Hoofddraagconstructie 
De keuze van beton voor de 
hoofddraagconstructie kwam 
voon uit de eisen van brand
veiligheid, het voorkomen van 
trillingen en de mogelijkheid 
van flexibel indelen va n ruim
tes. 
Sanders berekende elke vloer 
op een belasting van maar 
liefst 2000 kg/m' zodat in elk 
deel van het gebouw lood ver
reden en geplaatst kon wor
den. Het gebruik van beton 
leverde ook de mogelijkheid 
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van grotere overspanningen. 
Dit betekende grotere ruimtes 
en dus de mogelijkheid van 
flexibele indeling. De invloed 
van Sanders is goed te zien 
wanneer het eerste ontwerp 
van Knuttel gelegd wordt 
naast het eindproduct. Knuttel 
ging uit van houten balklaag
vloeren voor de directeurswo
ning en de kantoren en voor 
de drukkerij betonnen vloe
ren. Sanders daarentegen 
experimenteerde met nieuwe 
technieken en constructieprin
cipes. 
Bij de bespreking van de 
afzonderlijke delen va n het 
gebouw zal dit nader aan de 
orde komen. 

VERWARMING 
Het hele gebouw moest wor
den verwarmd door warmwa
terverwarming. Hete lucht ver
warming was niet mogelijk in 
verband met het gevaar van 
zwevende looddeeltjes. 
Om economisch te kunnen 
stoken werd er gebruik 
gemaakt van zeven, in de kel
der geplaatste, kolengestookte 
ketels die gekoppeld waren. 
Ze bedienden tien groepen 
radiatoren in het bedrijf zodat 
bij lekkage of onderhoud van 
radiatoren niet het gehele 
gebouw zonder verwarming 
zou komen te zitten. De 
machines en verlichting waren 
op het lichtnet aangesloten, de 
machines liepen op 208 Volt 
en de verlichting op 120. 

HET VOORGEBOUW 

Het voorgebouw bevatte de 
hoofdentree met een portiers
loge, de winkel en de papier
opslag op de begane grond. 
Op de eerste verdieping 
bevond zich het kantoor-
gedeelte. Op de tweede <' 
verdieping de leerling zette>·----

Naast het voorgebouw bevond 
zich de directeurswoning die 
geheel volgens de voor die tijd 
traditionele wijze is gebouwd 
met metselwerkwanden en 
een houten vloer- en dakcon
structie. Bijzonder in deze 
woning was de fraai georna
menteerde eikenhouten trap 
met speciaal voor deze trap 
vervaardigde wandtegels van 
30 bij 30 cm door de Haagse 
porseleinfabriek Rozenburg. 
Opvallend is dat de tegels 
recht zijn geplaatst en de 
ornamenten gelijklopen met 
de boom van de trap. 

VLOEREN 
De vloeren van het voorge
bouw zijn van in het werk 
gestorte beton gemaakt, opge
legd op de metselwerkgevels 
en een metselwerkwand in 
het hart in de langsrichting. 
De grote hoeveelheid 

rij en het schaftl okaal en op -----, --zolder de tinunermanswerk
plaats en het archief. 

---

vloerdiktes per verdieping is te 
wijten aan het fe it dat materi
aal duurder was dan arbeid . 
Ter plaatse van het schaftlo
kaal zijn boogvormige spanten 
en kolommen gemaakt om 
een grotere ruin1te te kunnen 
maken. In de vloer van de 
begane grond zijn le idinggo
ten opgenomen, die zijn afge
dekt met een stalen plaat. 
Zelfs de grenen houten dak
spanten en het beschot van 
het voorgebouw, waar het 
archief en de tinunerwerk
plaats waren gepland, zijn 
bekleed met spuitbeton. 
Het voorgebouw met kantoren 
had standaard grenenhouten 

schuiframen met 
bovenlichten. 

Axonom.etrie van bet 
voorgebouw, tekening. 

E. Manger 1996. 



Functioneel schema 
voor.gevel. 
Tekening E. Manger. 

Trappenbuis direc
teurswoning. 
Foto E. Manger 1995. 
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entree drukkerij _, ,_ entree kantoor 

DE VOORGEVEL 
Het gebouw is een kenmer
kend voorbeeld van over
heidsarchitectuur uit de 
periode va n de Overgangsstijl 
in het begin va n de twintigste 
eeuw. In d it geva l zijn de neo-

renaissance (o.a. de geblokte 
ontlastingsbogen) en invloe
den van Be rlage (de hardste
nen venste rlateien en bekro
nende gebeeldhouwde gevel
ornamentiek) in het ontwerp 
ve1werkt. 
De voorgevel bestaat uit een 
als risaliet opgevat middendeel 
dat met een afgeknotte punt
gevel is bekroond , een linker
vleugel van vier en een rech
tervleugel met drie brede tra
veeën. Het gebouw heeft drie 
bouwlagen met een kapver
dieping met een hoog afge
knot zadeldak, dat aan de uit
einden door afgeknotte punt
gevels wordt afgesloten. In het 
linkerdeel wordt de kapverdie
ping verlicht door drie dakka
pellen, het rechter deel ver
toont boven iedere travee een 
bakstenen puntgevel waarin 
het driedelig zoldervenster 
binnen een rondboog is gevat. 
De plint is bekleed met rusti
cawerk in graniet. Dit materi
aal is ook toegepast voor de 
bekleding va n de risalerende 
middenpartij waarin het ven
ster van de portiersloge, 
geflankeerd door twee toe
gangsdeuren, elk in een 
geprofileerde, korfboogvormig 
beëindigde omlijsting. De 
rechterdeur was voor ambte-

naren in loondienst (maand
loon) en de linker voor de 
weekloners. Het verschil is 
ook duidelijk aa n het inte rieur 
te zien. De rechterga ng is 
voorzien va n fraa i tegelwerk 
model 'Empire' van de Haagse 
porseleinfa briek Rozenburg 
voor een prijs van f 10,- per 
m'. De kozijnen en tra pleunin
gen zijn uitgevoerd in djati
hout, te1w ijl de linkerga ng een 
standaa rd wa nd- en vloeraf
werking heeft. 

De meeste vensters zijn in 
groepen van drie gekoppeld 
en voorzien va n hardstenen 
lateien en ontlastingsbogen 
met boekblokken. De vensters 
van de middenpartij zijn 
gekoppeld in reeksen va n vijf 
en zeven; in het boogveld 
boven de vensters van de zol
derverdieping is een poly
chroom tegeltableau aange
bracht met het Nederlandse 
wa pen en het opschrift: "Alge
meene Landsd rukkerij", ook 
van de fab riek van Rozenburg. 
De puntgevels bezitten hard
stenen lijsten; op de afge
knotte puntgevel van de mid
denpartij bevindt zich een 
balustrade, geflankeerd door 
penanten met gebeeldhouwde 
bekroningen. Voor het 
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gebouw een reeks van hard
stenen stoeppalen met stan
gen. 

HET HOOFDTRAPPENHUIS 
Deze ontsloot zowel de ver
diepingen van het voorge
bouw als de zetterij . Het pro
bleem was dat beide verdie
pingshoogten sterk van elkaa r 
verschilden, zodat op de 
tweede verdieping een inge
wikkelde constructie ontstond 
met op enkele plaatsen mini
male doorgangen. Verder had 
iedere verdieping een garde
robe. 
Ook hie r de al eerder 
genoemde steenachtige afwer
king van granitovloeren , 
geglazuurde bakstenen en 
eenvoudige motieven in her 
metselwerk. 
De traptreden van graniet 
zaten ingeklemd in het metsel
werk en aan de kant van het 
trapgat gekoppeld aan een 
smeedijzeren hekwerk met 
dito leuning. Als er aan het 
e ind van het jaar geld over 
was, werd de leuning groen 
geschilderd , een bijzonder 
contrast met de djatihouten 
leuning voor het kantoorper
soneel. 

DEZETTERU 
De plattegrond van 12,6 m bij 
44,8 m van de zette rij huis
vestte op de begane grond 

een papier- magazijn en 
expeditie- ruimte en op de 
eerste en tweede verdieping 
de zetterijruimtes. 

De middenkolommen en de 
vloeren zijn uitgevoerd in 
gewapend beton volgens her 
systeem Monier met balken 
met een overspanning van 6,3 
m en een ribbenvloer 
van 65 mm dikte en een over
spanning van 5,2 m. De 
randbalken in de gevel lig
gen op penanten 
van metselwerk in 
dikte variërend van dub
belsteens op de begane 

op de tweede ver
dieping. 

--- Axonometrie zetterij. 
Tekening E. Manger. 

Geheel rechts: 
Hoofdtrappehuis. 

Foto E. Manger. 

Zetterij 1931 . 
Foto Hem·i Berssen

brugge. 



Secundaire trappen
huis eerste verdieping . 
Foto E. Manger. 

Axonometrie dntkkerij. 
Tekening E. Manger. 

Op dit punt ontstonden de 
tegenstrijdige belangen van 
een sterke draagconstructie en 
zo groot mogelijke gevelope
ningen va nwege vere iste licht
toetreding. Het zetten van de 
loden letters is precisiewerk 
dus moesten de gemetselde 
penanten in de gevel zo smal 
mogelijk gemaa kt worden, 
zodat er grote openingen in 
de gevel overbleven voor 
lichttoetreding. Deze penanten 
zijn aan de binnenzijde afge
werkt met geglazuurde bak
steen tot 1,5 m boven de vloer 
en daarboven een schoon 
metselwerk van beige en 
bru ine stenen gemetseld in 
eenvoudige motieven. 
De betonnen kolomvoet in de 
kelder heeft een afmeting van 
3 meter in het vierkant. 
De dakconstructie is opge
bouwd uit omgekeerde T-lig
gers, vast gestort aan de dak
vloer. Tussen de T-liggers is 
een houten balkconstructie 
gemaakt m t stucwerk op 
gaas. De ontstane spouw werd 
ontlucht door een ventilatieka
naa ltje met asbestafdekkap. 

Om de stabiliteit te waarbor
gen ontwierp Sanders in de 
korte richting ter plaatse van 
de hoofdgang een zwaar 
gefundeerde wand. Hierboven 
loopt in de betonconstructie 
een dilatatie om vervormin
gen, als gevolg van verschil in 
binnen- en buitentemperatuur 
al mede verschillende binnen
temperaturen op de begane 
grond en de eerste verdieping 
als gevolg van de verschil
lende machines, op te kunnen 
nemen. 

Iedere zetterijruimte had een 
kantoortje van waaruit de 
meesterknecht een oogje in 
het zeil kon houden. De ruim
tes stonden vol met machines 
die een behoorlijke geluids
overlast veroorzaakten. 
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HET SECUNDAIRE 

TRAPPENIRJIS 
Dit trappenhuis ontsloot de 
verdiepingen va n de zetterij en 
het achtergebouw en had op 
iedere verdieping toiletgroe
pen en douches, wat voor die 
tijd bijzonder vooruitstrevend 
was. 

De constructie en afwerking 
zijn identiek aan die van het 
hoofdtrappenhuis met dien 
verstande dat de granieten 
traptreden aan beide zijden 
zijn ingeklemd en schitterend 
zijn geïntegreerd in het metsel
werkverband. De vormgeving 
roept associaties op met de 
beurs van Berlage in 
Amsterdam. Ook de trap
beëindiging met gepo
lijst graniet was van 
een bijzondere 
kwalite it. 

DEDRUKKERV 
Het meest bijzondere deel van 
het gebouw is de drukkerijhal, 
en met name de constructie 
daarvan. Ook hier wordt het 
constructieprincipe toegepast 
van een traditionele gevel met 
fundering en een betonnen 
kern . 
Vanwege de onacceptabele 
tril lingen die de drnkpersen 
veroorzaakten in de bestaande 
houten drukkerijloods zou de 
meest ideale oplossing zijn de 
drukpersen afzonderlijk te fun
deren. Aangezien dit een 
o mslachtige en dure methode 
is en betekent dat er geen 
flexibele indeling meer moge
lijk is, is er gekozen voor ter 
plaatse gestorte ho lle ligger
vloer die gefundeerd is op de 
eerste draagkrachtige laag op 
drie meter. Er werden gaten 
aangebracht in de ribben om 
kabels te kunnen doorvoeren. 
Verder waren er nog twee uit
gangspunten voor het maken 
van deze vloervorm. Ten eer
ste moest de de holle ligger 
dienst kunnen doen als kelder 
voor papieropslag; en moest 
dus droog en brandveilig zijn . 
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Verder moest het grote 
gewicht van deze constructie 
het opdrijven va n de gehele 
hal tegen gaan. 

De hal heeft een afmeting van 
17 bij 45 m, met drie traveeën 
van resp . 5,4 m , 5,75 m en 
5,4 m in de dwarsrichting en 
ko lomafstanden van 7,7 m in 
langsrichting. 
De drukkerij vere iste een zo 
constant mogelijke daglichttoe
treding. Dit resulteerde in een 
sheddak (zaagtanddak)con
structie , gericht op het noor
den . 
Dit dakprincipe werd in die 
tijd regelmatig toegepast in 
gietijzer of staal, maar in dit 
geval was het de eerste keer 
dat het uitgevoerd werd in 
gewapend beton. 

Voor afzuiging van de druk
inktlucht werden in de druk
kerij zwaar gedimensioneerde 
kanalen geplaatst, aangesloten 
op een grote ventilator en zui
veringsinstallatie, die zich in 
de kelder van het achterge-

HET ACHTERGEBOUW 
Dit deel is tijdens de eerste 
fase van de bouw gelijktijdig 
totstand gekomen met de 
drukkerij . 
Het gebouw meet 14,5 bij 16 
m en telde bij het ontwerp 
twee verdiepingen. Tijdens de 
bouw bleek er al behoefte aan 
meer vie rkante meters dus 
werd e r een extra verdieping 
aan toegevoegd. Qua con
structie en mate riaalgebruik is 
het identiek aan het voorge
bouw met uitzondering van de 

bo uw bevonden. De installatie dakconstructie die gelijk is aan 
was ook voorzien van verwar
mingselementen, zodat het 
systeem omgekeerd ook hete 
lucht kon inblazen. 

die van de zetterij . 
Het vormde letterlijk het sluit
stuk va n het complex en werd 
dan ook voor diverse doelein
den gebruikt; zo was er een 
werkplaats, de (druk)rollengie-

Schema uitbreidin
gen drukkerij. 

Tekening E. Manger. 



Staatsdrukkerij gezien 
van het Ministerie van 
justitie. 
Foto: E. Manger 1993 

.. , 
l. 

terij, onderdelenmagazijnen, 
de vernikkelafdeling (vuil 
werk dat bete r achte raf 
gedaan kon worden). 
Het was tevens het eerste 
gebouwdeel dat was voorzien 
van een lift. 

r 
de zetterij en de drukkerij 
waterdicht zou ij bracht 
alleen een krimpnet tegen het 
scheuren aan. Het ongeïso
leerde dak gaf al ga uw vocht
en bouwfysische problemen. 
In de zomermaanden werd 
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het, mede door de warmte 
van de drukpersen, zo heet in 
de drukkerijhal dat er vaak ijs
blokken geplaatst moesten 
worden voor koeling. In de 
wintermaanden was het vaa k 
te koud . Al vrij snel zijn alle 
platte daken voorzien van een 
bitumineu~e _dakbedekking. 

van het Gemeenteli jk Energie 
Bedrijf voor de elektrische 
installaties en een werkplaats. 
Links naast de directeurswo
ning werd een overkapping 
gemaakt ('de rollenpoort'). 
De drukrollen konden vanaf 
de fluwelen Burgwal via het 

kerijg~d.<::_e lte naar 
relen/ g h~- ; -lit """"' 
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In 1930 werd het stuk vol 
bouwd tussen het voorge-

kopen en wa 
staa t een pap 

s zodoende in 
iennagazijn te 

bouw en de zetterij , links van realiseren va n 1400 m2. 

het hoofcltrappenhuis, ten bate 
van de expeditie . Aa n de rech-
terkant verschenen een ruimte 

x 
v 

k 
k 

r 

' : 

grg 



20 B UITE BEDR IJF • STAATS DR UKKER IJ 
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Nadat het nieuwe gebouw 
was aanbesteed ontwikkelde 
Van Woerden het plan tot uit
breiding van het bedrijf met 
een binderij , een linieerafde
ling en een steend rukkerij , 
waanoe het grondoppervlak 
diende te worden uitgebreid. 
Op 13 november 1908 werd 
een ontwerp van Wet 21

) inge
diend \Ot aankoop van een 
aantal belendende percelen, 
waaronder de Loge der Vrij
metselaren. Het wetsontwerp 
ondervond veel weerstand en 
werd op 23 december 1908 
door de Tweede Kamer ver
worpen. 

a het overlijden van Van 
Woerden op 16 april 1912 
kwam het bedrijf in rustiger 
vaa1water te recht en werd op 
1 januari 1915 van een 'd ienst' 
van het Ministerie van Binnen
landse Zaken omgezet in het 
'Staatsbedrijf der Algemeene 
Landsdrukkerij ' 22

) en kreeg in 
1926 tenslo tte een e igen kas
beheer. 

Directeuren kwamen en gin
gen en in 1928 werd de heer 
L.B. Konhuis tot d irecteur 
benoemd. Technisch bevlogen 
begon hij het bedrijf te moder
niseren, hetgeen nogal wat 
interne verhuizingen met zich 
meebracht. Zo werd in 1928 
een 'Monotype' installatie aan
geschaft voor het zetten van 
onder andere tabelwerk. In 

1932 werd een buizenpost
installatie in het gebouw aan
gebracht (Siemens) voor het 
intern transpon van drukproe
ven e .d. en in hetzelfde jaar 
werd een nikkel-afdeling inge
richt 23). 

In de drukkerij werden ver-

schillende verouderde boek
drukpersen door moderne 
(meest Amerikaanse) machines 
vervangen. 
De dreiging van de oorlog 
deed Konhuis een papiervoor
raad opbouwen, die veilig
heidshalve op diverse locaties 
in 's-Gravenhage werd onder
gebracht. Ook vormde hij een 
grote voorraad materialen. 
Beide voorraden hadden tot 
gevolg dat het technisch 
bedrijf gedurende de oorlog 
vrijwel zonder stagnatie heeft 
kunnen doorwerken. 
Korthuis' dadendrang bracht 
hem echter in 1939 in een 
competentie-conflict met de 
Minister van Binnenlandse 
Zaken en hij moest het veld 
ruimen. De le iding van het 
bedrijf werd toevenrouwd aan 
de algemeen bedrijfsleider, ].E. 

Oosterbaan, die de persoon
lijke titel kreeg van adjunct
directeur. 

Doordat na de Duitse inval het 
Parlement niet meer verga
derde, liep het aantal opdrach
ten te rug, maar de Staatscou
rant bleef gedurende de bezet
ting verschijnen met in de kop 
' 'Officieële uitgave van het 
Koninkrijk der Nederlanden'. 
Ook het Staatsblad bleef als 
'Staatsblad van het Koninkrijk 
der ederlanden' gehand
haafd , maar daarnaast ver
scheen reeds kon na het 
instellen van het burgerlijke 
Duitse bestuur onder Rijks
commissaris Seyss-Inquart het 
'Verordeningenblad '. 
Het aantal direct door de 
bezette r opgedragen orders 
bleef beperkt, maar de eder
landse Overheid zorgde voor 
een grote stroom drukwerk, 

waaronder het Persoonsbewijs, 
waartoe zelfs een controle
afdeling van de Rijksinspectie 
van de Bevolkingsregiste rs in 
het gebouw werd onderge
bracht 24). 

Pas op 1 januari 1942 werd 
een lid van de N.S.B. tot direc
teur van de Landsdrukkerij 
benoemd. Ondanks het fe it 
dat hij enige 'bevriende' mede
werkers meebracht, bleef het 
personeel de 'nieuwe orde' 
afwijzen . Blijkens een mede
deling van de directeur aan de 

.S .B. in januari 1944 was van 
het totale personeel van ca. 
400 man slechts 9 man lid van 
de beweging. 
De kerende oorlogsomstan

digheden hadden echter wel 
invloed op de houding van de 

SE-directeur. Met zijn mede
weten werden in de kelders 
en op de zolders van het 
gebouw tijdens de razzia's op 
21 november 1944 ca . 100 per
soneelsleden verborgen 
gehouden. 
In de winter van 1944/ 1945 
kwam na beëindiging van de 
levering van gas en elektrici
te it het bedrijf praktisch to t 
stilstand. 

Na de bevrijding keerde het 
bedrijf onder le iding van de 
adjunct-directeur Oosterbaan 
weer snel terug tot de normale 
gang van zaken en kreeg in 
1946 een nieuwe directie, 
bestaande uit de heren P. 
Knuttel (directeur) en Th. H. 
Oltheten (adjunct-directeur). 
Op grond van een door Olthe
ten geschreven rappolt kreeg 
het bedrijf in 1947 25

) een 
nieuw reglement en een 
nieuwe naam, te weten 'Staats
drukkerij- en Uitgeverijbedrijf'. 
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'spotprent uit 1956 
<;ver het ruimte 
probleem van de 
Staatsdrukkerij. 
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Nieuwbouw SDU. 
Foto: Bert Versteeg. 

De ontwikkeling van de grafi
sche techniek in de jaren na 
de tweede wereldoorlog, 
gepaard aan een grotere 
behoefte aan drukwerk van de 
Rijksoverheid maakte dat het 
bedrijf steeds meer gebrek aan 
ruimte kreeg. 
Snellere boekdrukpersen, die 
meer papier verwerkten, 
deden hun intrede, terwijl in 
1949 een complete offsetafde
ling werd opgesteld met de 
daarbij behorende fotografie
en plaatkopie-afdeling. 
Ondanks het feit dat door aan
koop van een belendend per
ceel in 1952 een geheel nieuw 
papiermagazijn kon worden 
bijgebouwd, bleven ruimtepro-
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blemen bestaan. Ook de aan
voer van papier en materialen 
en de afvoer van drukwerk 
leverden, door de ligging aan 
de Fluwelen Burgwal met haar 
tram- en buslijnen , veel onge
makken op. Het aantal perso
neelsleden groeide van 496 
(eind 1949) tot 635 (eind 
1956) en diverse afdelingen 
(Bedrijfsschool, telefoongid
senzetterij en een gedeelte van 
de binderij) moesten in elders 
gehuurde ruimten worden 
ondergebracht. 

NAAR EEN NIEUW GEBOUW 
De in 1953 tot directeur 
benoemde Oltheten - die over 
een vooruitziende blik 
beschikte - zag, dat de ontwik
keling van het bedrijf ernstig 
werd beperkt door het - als 
drukkerij - verouderde 
gebouw. Hij werd de motor 
van het streven naar een 
geheel nieuw gebouw. Op 
een steenworp afstand van de 
Fluwelen Burgwal werd ten
slotte een perceel grond 
gevonden, waarop ruimte was 
voor een nieuw gebouw en 
een - mogelijk later te realise
ren - uitbreiding daarvan. 
Op dit perceel werden twee 
nieuwe straten aangelegd, die 
ter herinnering aan de eerste 

twee Lands Drukkers resp. 
Willem Silviusstraat en Chris
toffel Plantijnstraat werden 
genoemd. 
De eerste paal voor het 
nieuwe gebouw , ontworpen 
door Ir. W.S. van de Erve b.i. 
werd op 14 oktober 1959 
geslagen door de Minister van 
Binnenlandse Zaken Mr. E.H. 
Toxopeus. 

Reeds voor het gereedkomen 
van dit nieuwe gebouw waren 
er al plannen gemaakt voor 
het verdere gebruik van het 
gebouw aan de Fluwelen 
Burgwal door andere Rijksin
stellingen. Het eerste plan 
hield verband met het idee 
van de Regering om een zie
kenfonds voor ambtenaren te 
stichten. Het Landsdrukkerij
gebouw leek dan ook geschikt 
om de uitvoerende instantie 
erin onder te brengen, want 
de spreiding van Rijksdiensten 
over Nederland was nog niet 
aan de orde. Na het afwijzen 
van het Ambtenaren-zieken
fonds door de Kamer ver
dween dit plan dan ook 
geruisloos, maar andere plan
nen voor gebruik van het 
oude gebouw kwamen ervoor 
in de plaats. 
Ten tijde van het slaan van de 
eerste paal voor de nieuw
bouw bestonden er plannen26) 

om het oude gebouw in 
gebruik te geven aan het 
Ministerie van Oorlog en de 
gemeente 's- Gravenhage, ter
wijl het nieuw gebouwde 
papiermagazijn in gebruik zou 
worden genomen door het 
Algemeen Rijksarchief, toen 
nog gevestigd aan het Bleyen
burg te 's-Gravenhage. 
Doordat de nieuwbouw in 
twee fasen was opgesplitst, 
voltrok de verhuizing van het 
bedrijf zich tussen 1962 en 
1964 en op 7 september 1964 
werd het gebouw officieel 
geopend door H.M. Koningin 
Juliana. 
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Kunstpassage, atelier 
in voormalige drukke
rijhal, 1993. 
john Kelly. 

1965 - 1988 
Nadat de Fluwelen Burgwal 
door de Staatsdrukkerij was 
verlaten werd het gebouw 
echter grotendeels in gebruik 
genomen door de Ministeries 
van Binnenlandse Zaken en 
Sociale Zaken. De Staatsdruk
kerij bleef echter ook in het 
nieuwe gebouw groeien. 
Waren er in 1964 circa 700 
personeelsleden, dit aantal 
steeg tot ruim 1100 in 1976. 
Een gevolg hiervan was dat er 
wederom gebrek aan ruimte 
ontstond en een aantal afde-

lingen weer in het gedeeltelijk 
leegstaand gebouw aan de 
Fluwelen Burgwal werden 
ondergebracht. 

Inmiddels waren er plannen 
gemaakt tot uitbreiding van 

het gebouw aan de Chr. Plan
tijnstraat en op 1 september 
1976 werd de eerste paal voor 
de uitbreiding - eveneens ont
worpen door W.S. van de Erve 
- geslagen door de Staatssecre
taris van Binnenlandse Zaken 
W. Polak. De officiële opening 
geschiedde op 3 september 
1979 door H.K.H. Prinses 
Beatrix. 

Hoewel werd gedacht dat het 
ruimteprobleem nu definitief 
was opgelost, stak door de 
toenemende vraag naar druk-

werk en de toenemende acti
viteiten van de Staatsuitgeverij 
het probleem weer de kop op. 
Nogmaals werden enkele 
afdelingen op de Fluwelen 
Burgwal gevestigd, totdat in 
1989 het oude gebouw defini-

tief werd verlaten. 
Inmiddels was op 22 maart 
1983 een grote ruilovereen
komst tot stand gekomen tus
sen het Rijk en de gemeente 
's-Gravenhage, waarvan de 
grond en het gebouw aan de 
Fluwelen Burgwal een onder
deel vormde. 

DE KUNSTPASSAGE 
In 1989 verliet de laatste afde
ling van de Staatsdrukkerij het 
panel. Om kraken te voorko
men kreeg Barend Zuurmoncl, 
die naast de directeurswoning 

op Fluwelen Burgwal no. 14 
woonde en daar tevens een 
galerie had, een gebruikers
contract. De bedoeling was, 
dat aan de voorzijde duidelijk 
zichtbaar werd dat het panel in 
gebruik was. Hiertoe werd de 
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winkel ingericht met kunst
werken van bevriende kunste
naars. Openstelling van deze 
ruimte werd beperkt tot de 
lunch uren. 
Het gebouw inspireerde hem 
enorm en het idee van één 
groot open huis was snel 
geboren . Veel kunstenaars ver
zochten hem elders in huis te 
mogen exposeren. Zo ont
stond de eerste grote exposi
tie, die werd geopend door de 
wethouder van Cultuur. 
Langzaam maar zeker werd de 
Kunstpassage een cultureel 
verzamelpunt. Er bleek een 
grote behoefte te zijn aan ate
liers, expositieruimte en ruimte 
voor locatieproducties van 
toneel, film, fotografie en 
muziek. 
Het in gebruik krijgen van 
zo'n gigantisch pand zorgde 
voor specifieke problemen. De 
permanente wetenschap dat 
het gebouw zou worden afge
broken maakte planning haast 
onmogelijk. Werkzaamheden 

als onderhoud aan ve 
mingsinstallatie, sanitair, en 
elektra alsook de beveiliging 
kostte veel geld. Het financiële 
probleem werd enigszins ver
licht nadat burgemeester 
Havermans toestemmi g ver
leende om eens per maand, 
een commercieël, besloten 
en/ of thema-gericht feest , te 
organiseren. 

Met de ontwikkeling van het 
gebied achter het gebouw van 
de voormalige Staatsdrukkerij , 
in de jaren tachtig, SReelcle de 
gedachte bij de overheid dit 
gebouw te behouden , temeer 
daar in het, te ontmantelen 
'Transitorium' , een gebouw 
dat dienst deed als overloop 
voor de andere minit.J:eries, het 
nieuwe ministerie v~ WVC 
gevestigd zou gaan worden. 
Door de activiteit van de 
Kunstpassage bleek een even
tuele culturele bestemming 
mogelijk en diende Barend 
Zuurmond een plan m, met 

als uitgangspunt een 'levende' 
galerie, waar kunstenaars wer
ken en wonen in één gebouw . 
Bij de behandeling in de 
gemeenteraad van het totale 
ontwerp kwa1 naar voren dat 
een dergelijk plan zeer moei
lijk te realiseren was, omdat er 
een prijskaartje 'Van f 350,- per 
bruto m' aan 1ing. De wet
houder adviseerde dan pok de 
raad om de sloop van het 
gel:3ouw goed te keu ren. 
De Gemeenteraad meende dat 
de door de Kunstpassage 
voorgestelde plannen niet 
gebopclen zouden zijn aan het 
gebouw, doch ook in de 
nieuwe situatie op een plek in 

de buurt mogelijk zouden zijn. 
De projectontwikkelaar MAB 
zag er uiteindelijk geen heil in 
en de Kunstpassage moest het 
veld ruimen en is in 1995 vlak 
voor de sloop van 80 % van 
het complex neergestreken in 
het nabijgelegen panel van het 
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Illustratie: j aap Vegter 
1995 

DE TOEKOMST VAN HET 
COMPLEX 
In de afgelopen decennia zijn 
er voor het gebied van de 
LAVI-kavel verschillende plan
nen ontwikkeld, allemaal met 
de voor die tijd meest wense
lijke functies. 
Na plannen van Dudok, Nervi 
en het bureau van Lucas en 
Ellerman, die allemaal een 
metropolitisch karakter had
den, besloot de gemeenteraad 
in 1981 de achitecten Herzber
ger, Weeber en Quist uit te 
nodigen om een bebouwings
studie te verrichten. 
Het plan van Weeber werd uit
gekozen , onder andere om 
zijn aansluiting op het oor
spronkelijke verkavelingsys
teem, zijn voorstel tot over
bouwing van het tramtracé op 
de Groenmarkt en het 
rationele karakter van 
de verkaveling, die 
een gefaseerde 
bebouwing mogelijk 
maakte. 

In 1983 kwam het als 
gevolg van het 
decentraliseren van 
overheidsgebouwen 
tot een groot
scheepse verkave
ling. 
De gemeente zou 
hierbij zoveel moe
ten investeren in 
grondaankopen en 
de daarbij beho
rende rentelast voor 
het Spuikwattier, dat 
zij al gauw van het 
plan van Weeber 
afstapte en het aan
tal te plannen vier
kante meters dras
tisch opschroefde . 
Tot ieders verbazing 
mocht in 1985 het 
Pullman-Hotel ineens veertig 
meter hoog worden. Van het 
oorspronkelijke uitgangspunt 
van de verdeling van de Lavi
kavel, te weten één derde 
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wonen , één derde kantoren en ken. 
één derde voorzieningen werd 
afgestapt en er werden 275 
extra woningen toegevoegd. 
Nadat Adri Duyvesteijn in zijn 
jacht op talent van internatio
nale faam Norman Foster om 
financiële redenen tevergeefs 
naar voren had geschoven, 
werd door het coördinerend 
projectontwikkelingsbureau 
MAB, Rob Krier, met enige 
hilariteit naar voren gescho
ven. Foster en Krier staan lijn
recht tegenover elkaar qua ste
debouwkundige uitgangspun
ten. Ondanks dat was men 
wel tevreden met de eerste 
uitgangspunten van Krier in 
1988, behalve dan het gotische 
aanzicht die de binnenstad 
zou krijgen. 
In de vele workshops en stu-

dies die hierna hebben plaats
gevonden is het plan verder 
uitgewerkt en de architecten 
zijn benaderd om de verschil
lende delen verder uit te wer-

Vanaf de eerste schetsen 
moesten de drukkerijhal en de 
zetterij van de Staatsdrukkerij 
worden gesloopt. Het voorge
bouw echter is vele malen van 
het plan geschrapt en daarna, 
mede door inzet van Krier, 
behouden. Ondanks het feit 
dat Peter Drijver, in opdracht 
van de MAB met succes een 
onderzoek had verricht naar 
de mogelijkheid om woningen 
in het voorgebouw en het 
ernaast gelegen voorgebouw 
van de Loge van Vrij Metse
laars, heeft de Mab in 1994 
toch besloten het voorgebouw 
te verkopen aan Content 
Beheer waarbij nu op de 
begane grond van het voorge
bouw winkels en , ten koste 
van de bijzondere entree, de 

ingang van de grote 
parkeergarage is 
gepland. De overige 
verdiepingen worden 
ingebruik genomen 
door Opleidingsinsti
tuut Schoevers. 
Zo blijft in ieder geval 
de beeldbepalende 
maar zwaar gehavende 
voorgevel voor Den 
Haag toch behouden 
en zal kunnen getui
gen van een mooie 
industriële periode die 
voor dit terre in afgeslo
ten is. 
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AANTEKENINGEN/NOTEN 

1) De historie van 1577 tot 10) ARA: 2.04.07.01 Ministe- 19) K.B. van 30 mei 1903 

1813 is beschreven door rie van Binnenlandse Za- (Stbl 145). 

M. Schneider in zijn dis- ken , Centrale afdeling 20) K.B. van 30 december 

sertatie: De voorgeschie- Waterstaat - 2052. 1905 (Stbl 395) 

denis van de 'Algemeene 11) In 1837 was bepaald dat 21) Handeling der Staten-Ge-

Landsdrukkerij' de directeur naast zijn sa- neraal 1908/ 1909, Bijla-

C's-Gravenhage, 1939) laris van f 3.000 's jaars gen Tweede Kamer, vet 

2) M. Schneider: Voorge- vrije woning, vuur en No . 166. 

schiedenis p . 2. licht in het lokaal der Al- 22) K.B. van 21 december 

3) K.B. van 19 Maart 1818 gemene Landsdrukkerij 1914 (Stbl 579). 

no . 78. zou genieten, 23) Om grotere oplagen van 

4) K.B. van 30 Maart 1819 'zoodra er voor de inwo- loden stereotypiën te 

no. 2. ning aldaar gelegenheid kunnen drukken werden 

5) I.]. Brugmans: Statistie- zou bestaan '. deze eerst van een ko-

ken van de Nederlandse 12) Nederlandse Staatscou- per- en daarna van een 

Nijverheid uit de eerste rant van 26 juni 1820 nikkellaag voorzien . 

helft der 19e eeuw (Rijks 13) ]. Enschedé : Enschedé 24) Deze afdeling werd op 

Geschiedkundige Publi- aan het Klokhuisplein 29 april 1944 door het 

caties Grote serie nr. 98) (Haaiiem 1991) p. 54. verzet overvallen, waarbij 

's-Gravenhage, 1956, 14) The Times van 3 July ca. 10.000 persoonsbe-

p. 265. 1872. w ijzen werden buitge-

6) Zonder de provincies die 15) 'Geschiedenis van de maakt, zie Dr. L. de Jong 

later België zouden vor- techniek in Nederland' 'Het Koninkrijk der 

men. onder hoofdredacteur Nederlanden in de Twee-

7) K.B . van 3 januari 1819 Prof. dr. ir. H.W. Lintsen , de Wereldoorlog', deel 7, 

no 6 inzake Nieuwjaars- deel II (Zutphen 1993) tweede helft , p. 693 e.v. 

gift aan het personeel p. 243. 25) K.B. van 13 augustus 

van de Landsdrukkerij . 16) IJ . Brugmans; De arbei- 1947 no. 26. 

8) ARA: 2.04.01 Ministerie dende klasse in Neder- 26) Haagse Courant, 14 okto-

van Binnenlandse Zaken land in de 19-de eeuw , ber 1959, pag. 17. 

- 279. p. 146. 

9) Gemeente Archief 's-Gra- 17) K. B. van 15 november 

venhage, Bnr 372-Nota- 1876 no. 36. 

rieel Archief, Notaris M. 18) K. B. van 31 december 

Eyssel - 6099. 1902 (Stbl 274) 





Uitgegeven met steun van de stichting INDUSTRIA. 

Uitgever is: Stichting Publikatiefonds Industrieel Erfgoed Nederland, 
Postbus 948, 3700 AX Zeist, Tel. 030-6983293. 


	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0001
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0002
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0003
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0004
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0005
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0006
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0007
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0008
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0009
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0010
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0011
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0012
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0013
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0014
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0015
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0016
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0017
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0018
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0019
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0020
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0021
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0022
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0023
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0024
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0025
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0026
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0027
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0028
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0029
	Buiten Bedrijf Staatsdrukkerij_0030

