Villa Paulowna, Van de Spiegelstraat 12 te ‘s Gravenhage

Afb. 1 Aanzichtsfoto vanuit het noordoosten

1.

Vooraf

1.1 Algemene gegevens
In verband met de beoogde herbestemming van Villa Paulowna is Hylkema Consultants te
Utrecht door de eigenaar om een bouwhistorische verkenning met waardestelling verzocht.
Dit rapport is daar de brontekst van. Villa Paulowna ligt in het Zeeheldenkwartier te
‘s Gravenhage.
Adres: Van de Spiegelstraat 12
Kadastrale nummer: 10451/41
Status: Rijksmonument (sinds 1993)
Monumentnummer: 452787
© Hylkema Consultants/M. de Graaf (auteur)
Utrecht 2017
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1.2 Redengevende omschrijving rijksmonumentenregister (waardering)

Inleiding
Vrijstaande villa uit 1876 in eclectische stijl op samengestelde plattegrond. De villa wordt
door een deels verharde tuin van de straat gescheiden. Als vrijstaande villa heeft het een
afwijkend

karakter

omdat

de

overige

bebouwing in

het

Zeeheldenkwartier

uit

aaneengesloten woningen bestaat. NB Aan de achterzijde bevindt zich een aanbouw uit 1937.
Deze aanbouw valt, evenals het recentelijk vernieuwde tuinhek, niet onder de bescherming.
Omschrijving
Het pand heeft een parterre en hoge verdieping. Het dak is uit omgaande dakschilden en een
plat deel samengesteld. De gevels aan de Van de Spiegelstraat en de Van Speijkstraat zijn vijf
vensterassen

breed

en

in

schoon

metselwerk

opgetrokken

met

gepleisterde

vensteromlijstingen, hoekpilasters en sierbanden. De gevel aan de Van Speijkstraat heeft een
driezijdig uitgebouwde middenpartij waarvan de parterre als uitbouw van een bouwlaag
verder is doorgetrokken. De hoofdentree met getoogde deuromlijsting bevindt zich aan de
Van

de

Spiegelstraat.

Deze

wordt

omkaderd

door

een

middenrisaliet

met

rusticabepleistering. Hierboven is een balkon dat door rijk geornamenteerde voluutconsoles
gedragen wordt. De gevel heeft hoekpilasters die beneden geblokt en boven met verdiepte
schachten uitgevoerd zijn. Het hoofdgestel heeft versierde voluutconsoles en panelen in de
fries en guttae onder de kroonlijst. Uit de bouwtijd resteren verscheidene interieuronderdelen waaronder een zaal met een rijke Neo Lodewijk XIV schoorsteen mantel en
stucplafond.
Waardering
De villa is van architectuurhistorisch waarde; er is sprake van gaafheid van hoofdvorm,
detaillering en het toegepaste materiaal, zowel wat betreft het exterieur als gedeelten van het
interieur. Een toegevoegde waarde wordt gevormd door de stedebouwkundig ligging op een
belangrijk punt aan een van de best bewaard gebleven en karakteristieke straten van het
Zeeheldenkwartier.
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1.3 Plan van Onderzoek
Een bouwhistorische verkenning is een lichte vorm van bouwhistorisch onderzoek waarbij
bevindingen worden samengevat in een rapportage, voorzien van een (globale) datering en
waarderingsplattegronden. De waardestelling die wordt gegeven betreft een zgn. interne
waardestelling. Het pand is al beschermd als Rijksmonument, zodat voorliggend onderzoek
de relatieve waardering van de samenstellende delen in beeld brengt.
In het kader van het onderzoek is een bezoek aan het pand gebracht en zijn er foto’s gemaakt.
Daarnaast is bureauonderzoek verricht, zijn bouwtekeningen uit het bouwvergunningenarchief van de gemeente ‘s Gravenhage bekeken en gekopieerd en is het adressenboek van
het Haagse Gemeentearchief geraadpleegd. De waarderingsplattegronden en foto’s zijn van
de hand van de auteur, op basis van bouwtekeningen van de bestaande situatie van Kroner
Architecten te ‘s Gravenhage.

Hoofdstuk 2 beschrijft de bouwgeschiedenis.
Hoofdstuk 3 bevat de bouw- en architectuurhistorische beschrijving.
Hoofdstuk 4 geeft een interne waardestelling en een advies voor nader onderzoek.
In de Annex staan exterieurfoto’s afgebeeld.

2. Bouwgeschiedenis
Gebouwd in 1876 als vrijstaand herenhuis op de hoek van de Van Speijkstraat en de Van de
Spiegelstraat in het Zeeheldenkwartier te ‘s Gravenhage. Het Zeeheldenkwartier is
grotendeels gerealiseerd in het laatste kwart van de 19e eeuw en was de tweede
uitbreidingswijk buiten de stadssingel. De grond waarop het Zeeheldenkwartier gebouwd
werd, was eigendom van Koning Willem II en na diens overlijden in 1849 van zijn echtgenote
Anna Paulowna. Enige tijd na haar dood in 1865 werd het gebied in kavels verkocht aan
particuliere ontwikkelaars.Het pand was het eerste dat aan de Van de Spiegelstraat gebouwd
werd en vertoont enige gelijkenis met panden in het Willemspark. In het Zeeheldenkwartier
werden verder alleen rijtjeshuizen gebouwd, in tegenstelling tot het korte tijd eerder
gebouwde Willemspark. Dit verschil markeert de maatschappelijke verandering in die tijd.
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Tengevolge van de Industriële Revolutie was er een groeiende burgerstand in goeden doen,
die zich een rijtjesherenhuis kon permitteren met het uiterlijk van een vrijstaand herenhuis,
zoals dat voor de hogere stand gebouwd werd.
Wanneer de naam Villa Paulowna is aangenomen is niet bekend. Bouwtekeningen uit 1876
zijn er niet meer. De oudste bouwtekeningen dateren waarschijnlijk uit 1913 en zijn gemaakt
ten behoeve van een uitbreiding, omdat het pand de residentie werd van de ambassadeur
van de Oostenrijks-Hongaarse Monarchie (die eindigde in 1917). Het pand heeft twee
bouwdelen, waarschijnlijk vanaf de bouw. Aan het grote, op de hoek van de Van de
Spiegelstraat en Van Speijkstraat gelegen, herenhuis was aan de zij- en achterzijde, aan de
noordwest kant, een uitbouw op de begane grond en een kleiner herenhuis aangebouwd. Bij
de uitbreiding in 1913 werd dit laatste voorzien van uitbouwen op de begane grond en werd
de driekantige risaliet aan de Van Speijkstraat op de begane grond verlengd. E.e.a. zal het
gevolg zijn geweest van de herbestemming als ambassade, maar heeft de gaafheid van het
oorspronkelijke ontwerp wel aangetast.
Van 1927 tot en met 1962 is het pand in gebruik als kantoor van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken. In 1937 is aan de westzijde een vleugel aangebouwd, bestaande uit een sousterrain
en een begane grond. Niet in dezelfde bouwstijl maar wel passend bij het hoofdgebouw. Na
1962 waren er verschillende bestemmingen en zijn in het interieur wijzigingen aangebracht.
Onder andere was het het kantoor van de Staatsloterij en is het korte tijd als kinderdagverblijf
in gebruik geweest. De oorspronkelijke indeling en aankleding zijn desalniettemin
grotendeels gehandhaafd waardoor er nog steeds een sfeervol interieur aanwezig is. In 1984
bevond het pand zich in slechte staat van onderhoud, maar dit is daarna gelukkig hersteld.
De oorspronkelijke voordeur is in 1963 helaas vervangen door een eenvoudig, modern
exemplaar. In 1990 werd de bitumen dakbedekking vervangen door een zinken dak, zoals dat
er bij de bouw op zat. Er ligt nu een plan voor herbestemming. Het pand werd in 1984
aangemerkt als gemeentelijk monument en in 1993 bij de selectie van de jongere bouwkunst
uit 1850 tot 1940 als rijksmonument. Uitgezonderd van gemeentelijke en rijksbescherming
zijn de muur met hek aan beide straatzijdes en de aanbouw uit 1937. Het geheel valt onder
het gemeentelijk beschermde stadsgezicht Zeeheldenkwartier.
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3. Architectuurhistorische beschrijving

3.1 Exterieur
Het hoofdgebouw bestaat dus uit verschillende bouwdelen. De vleugel aan de achterkant
blijft buiten beschouwing omdat deze geen beschermde status als rijks- of gemeentelijk
monument heeft.
Het grootste bouwdeel van het hoofdgebouw heeft in opzet een onvolledige U-vorm van
twee bouwlagen onder een over drie zijden rondlopende mansardekap met daarbinnen een
rechthoekige mansardekap. Aan de, aan de achterzijde gelegen, onvolledige poot van de U is
een kleiner bouwdeel van eveneens twee bouwlagen onder een mansardekap aangebouwd. Aan
dit deel zijn in 1913 aan de noord- en de westkant op de begane grond uitbouwen gemaakt.
Aan de noordwestkant was er al een uitbouw op de begane grond van het grote herenhuis.
Het kleine herenhuis is aan de zuidwestkant witgepleisterd in vertikale banen en
hanenkammen. Het heeft zesruits vensters. Het lijstwerk heeft geen ornamenten.

De

uitbouw aan het grote herenhuis is met een iets afwijkende baksteen gebouwd en heeft ook
een zesruits venster. Alle vlakken van de noordwestgevel zijn ongepleisterd.
Het grote herenhuis is in neo-Lodewijk XIV stijl gebouwd. De vier hoeken van het grote
herenhuis zijn voorzien van rechthoekige pilasters. Op de begane grond zijn deze geblokt en
op de verdieping zijn ze voorzien van een lang, rechthoekig spaarveld met daarboven een
composietkapiteel. Het hoofdhuis heeft rondom een brede geprofileerde kroonlijst met
bossingen, rijk geornamenteerde voluutconsoles en een bloklijst onder een geprofileerde
bakgoot.
De voorgevel (noordoost) heeft vijf assen en een licht vooruit springende middenrisaliet met
drie assen. De entreepartij heeft op de begane grond aan weerskanten geblokte pilasters en
grote, rijk geornamenteerde voluutconsoles. Daarop rust, op de eerste verdieping, een balkon
met geprofileerd lijstwerk, balusters en op de hoeken een vlak met een spaarveld. Op het
balkon komt een toegang uit met twee naar binnen draaiende glasdeuren, gevat in een zelfde
kozijn als de vensters. De vensterkozijnen hebben geprofileerde stijlen en een getoogde
bovenstijl, bekroond met een palmet.
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In de kozijnen op de begane grond van de eerste en vijfde vensteras ontbreekt deze vanwege
de consoles in de vorm van een acanthusblad onder de lijst erboven. De vensters hebben
schuiframen (op één na). De vensters hebben een H-profiel, op de twee buitenste op de
verdieping na, die een T-profiel hebben. Waarschijnlijk hadden alle vensters oorspronkelijk
een T-profiel. Over de onderkant van de gevel loopt een geprofileerde natuurstenen plint met
in de hoeken, onder de pilasters, een vlak met een spaarveld. Deze plint wordt visueel
herhaald aan de onderzijde van de verdieping, waar hij bestaat uit een geprofileerde,
gepleisterde onder- en bovenlijst, waartussen metselwerk. Op de hoeken tussen de pilasters
eveneens een vlak met een spaarveld en onder de twee buitenste ramen vlakken met
bossingen met in het midden naar binnen lopende halve cirkels en daartussen een cirkel.
Hieronder in de hoeken twee consoles in de vorm van een palmet. De entreepartij wordt
boven visueel afgesloten met een dakkapel. Hij bestaat uit twee gekoppelde rondboogramen
onder een geprofileerde lijst. In het midden van de lijst een boog met in de trommel een
cirkel. Onder de beide zijkanten geprofileerde zuiltjes ter weerszijden van het venster.
De zuidoostelijke zijgevel heeft ook vijf assen. Er is een driezijdige middenrisaliet, waarvan de
begane grond uitgebouwd is. Dit deel werd in 1913 verlengd en hiermee ontstond een grote
ontvangstzaal ten behoeve van de ambassade die toen in het pand gevestigd werd. De
vergroting is zichtbaar door de iets afwijkende kleur baksteen.
Op de bouwtekeningen uit 1937 is te zien dat het platte dak voorzien was van een houten hek
en dus als buitenruimte in gebruik was. Dit liep door over de serre, die begon bij de links van
de uitbouw gelegen kamer en aan de achterkant doorliep over de hele breedte van het grote
herenhuis en één as van het kleine herenhuis. Deze serre is waarschijnlijk van de bouw,
hoewel op de bouwtekening uit 1913 alleen een terras aangegeven wordt. Hij sluit ook
logisch aan bij de middenrisaliet en past stilistisch bij de rest van het hoofdgebouw. Bij de
uitbreiding in 1937 is de serre afgebroken, op het deel na voor de kamer links naast de
uitbouw. Deze kamer kreeg toen een ongedeelde ruimte. De uitvoering van de zijgevel is
dezelfde als die aan de voorkant, op de entreepartij na. De vensters hebben een T-profiel. De
kamer die rechts naast de uitbouw ligt, heeft naar binnen openslaande tuindeuren. De
raampartij van de risaliet op de kapverdieping is strak uitgevoerd.
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Verbouwing uit 1937 - bestaande situatie zuidwestzijde.

De achtergevel (zuidwest) bestaat uit twee delen, rechts de gevel van het grote herenhuis met
drie assen en links die van het kleine herenhuis met eveneens drie assen. Aan de linkerzijde
zijn er op de begane grond uitbouwen. Zoals hiervoor al aangegeven, was er rechts daarvan
tot 1937 een serre, die doorliep over de zuidoostgevel. In de serre kon van de avondzon
genoten worden. Daarvoor is de aanbouw in de plaats gekomen, waarbij er doorbraken zijn
gemaakt in de achtergevel.
De uitvoering van de gevel van het grote herenhuis is dezelfde als die van de eerder
besproken gevels. In de gevelvlakken waar de serre tegenaan gebouwd was zaten drie
tuindeuren en een venster. In de kap zit rechts een eenvoudige dakkapel, die er op enig
moment opgezet is en detoneert. Het kleine herenhuis heeft zesruits schuifvensters. In de kap
een dakkapel.
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Verbouwing uit 1937 - bestaande situatie zuidoostzijde.

De noordwestelijke zijgevel is samengesteld uit de zijgevel van het kleine herenhuis, waar op de
begane grond uitbouwen tegenaan gebouwd zijn, vervolgens een inham met een uitbouw op
de begane aan het grote herenhuis en de rest van de zijgevel van het grote herenhuis. Op de
uitbouwen in de inham is op enig moment een serrekamer gebouwd. Deze is een paar keer
gewijzigd en is redelijk in stijl met de rest van het huis. De verdiepingsgevel van het kleine
herenhuis heeft alleen een wc-raam. De uitspringende gevel van het grote herenhuis twee
(later geplaatste) vensters met een H-profiel en een wc-raam op de begane grond en hetzelfde
op de verdieping. De uitbouw van het grote herenhuis heeft één venster (zesruits
schuifvenster), die van het kleine herenhuis twee grote (dito), een kleiner en een nog kleiner
venster. De pilaster aan het grote herenhuis, de lijsten en goten van het grote en het kleine
herenhuis zijn gelijk aan die in de westgevel. De gehele zijgevel is ongepleisterd.
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Afb. 7 Verbouwing uit 1939 - wijziging serrekamer

3.2 Interieur
Zoals reeds opgemerkt, heeft het interieur nog grotendeels de originele

indeling en

uitvoering. De kleurstelling van het houtwerk (gebroken wit) en de wandafwerking is
veranderd. Dit is bij beschadigingen en op historische foto’s duidelijk te zien. De ornamenten
in het interieur van het grote herenhuis zijn in neo-Lodewijk XIV en XV-stijl. Het rijkst
geornamenteerd zijn de hal met het trappenhuis en de daarachter gelegen oorspronkelijke
tuinkamer.
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De tuinkamer is op enig moment verlengd met een ruimte in het kleine herenhuis. De rijke
schouwpartij is daarbij verplaatst naar de nieuwe korte zijde en het plafond is opnieuw in
dezelfde stijl gestucd. De kamer die zich rechts van de entree bevindt is verkleind en van een
iets eenvoudiger uitgevoerd stucplafond voorzien. Er is een nieuwe parketvloer ingelegd. De
oorspronkelijke parketvloer is nog steeds in veel ruimtes op de begane grond en de
verdieping aanwezig en is mogelijk origineel is of anders uit de tijd van de Kamer van
Koophandel. In de entree, centrale hal en aangrenzende ruimtes ligt een witmarmeren vloer
met dito plinten.

Afb. 8 Centrale hal
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Afb. 12 Stucplafond

In de meeste kamers, die in de afgelopen tien jaar als kantoor in gebruik waren, zijn
lichtbakken opgehangen aan de plafonds. In een aantal ruimtes zijn systeemplafonds
aangebracht. Mogelijk bevinden zich onder de nieuwe plafonds en vloerbedekking nog
resten van de oorspronkelijke afwerking.
De plafonds en vloeren van het kleine herenhuis zijn grotendeels gemoderniseerd. Lange tijd
was hier een conciergewoning. Een ijzeren spiltrap loopt van de begane grond tot de zolder.
Opmerkelijk is tenslotte dat in de oorspronkelijke kelder, in de noordwesthoek van het grote
herenhuis en onder het kleine herenhuis, nog steeds de oorspronkelijke trap naar de begane
grond zit. Daar is de toegang dichtgezet en op deze plek bevindt zich nu een toilettenblok.
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Waardering en advies voor nader onderzoek

4.1 Exterieur
Er kunnen grosso modo drie bouwfasen onderscheiden worden. De oorspronkelijke bouw
van een comfortabel herenhuis uit 1876, de herbestemming tot ambassadeursresidentie in
1913 en de herbestemming tot vestiging van de Kamer van Koophandel.
De muren, funderingen, kappen, deur- en vensterkozijnen, kapconstructies en kelders van de
oorspronkelijke twee herenhuizen zijn vrijwel compleet aanwezig. Dat geldt ook voor de plint,
het lijstwerk, de goten en de bepleistering en voor de ornamenten in neo-Lodewijk VX stijl
van het grote herenhuis. De dakbedekking is in 1990 vernieuwd, maar is wel weer de
oorspronkelijke zinken dakbedekking. Deze onderdelen hebben een hoge waarde. De
voordeur is in 1963 vervangen door een modern exemplaar, in de voorgevel van het grote
herenhuis zijn enkele T-ramen door H-ramen vervangen en in de noordwestelijke zijgevel
van het grote herenhuis zijn vier nieuwe vensteropeningen gemaakt met H-ramen. Deze
onderdelen hebben een indifferente waarde. De oorspronkelijke serre is grotendeels
afgebroken.
De kamer op de begane grond van de driezijdige risaliet in de zuidwestgevel was oorspronkelijk al
uitgebouwd en is in 1913 vergroot. Zo werd ook het kleine herenhuis op de begane grond in
1913 van uitbouwen voorzien. Hierbij is waarschijnlijk ook de bestaande kelder vergroot. De
bovengrondse wijzigingen verstoren de oorspronkelijke opzet maar hebben wel positieve
waarde, omdat ze naadloos in stijl zijn uitgevoerd en horen bij de gebruiks-geschiedenis van
het pand. Deze onderdelen hebben een positieve waarde.
Voor de aanbouw uit 1937 geldt dat hij qua architectuur strakker is, overeenkomstig de
tijdsperiode waarin hij gebouwd is, maar niet contrasteert bij de oudere delen, dat hij redelijk
gaaf is en dat hij zeker hoort bij de gebruiksgeschiedenis. (35 jaar vestiging van de Kamer van
Koophandel.) Hij geniet geen gemeentelijke of rijksbescherming. Dit onderdeel kan worden
aangemerkt als van indifferente waarde.
De serrekamer op de eerste verdieping aan de noordwestkant is op enig moment gebouwd
en een paar keer gewijzigd. Hij contrasteert niet met de rest, maar is van indifferente waarde.
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4.2 Interieur
De entree en de voormalige representatieve ruimtes (hal, ontvangstzaal en eetkamer) op de
begane grond van het grote huis bezitten een hoge mate van gaafheid en hebben hoge waarde.
In de aanbouw van de vleugel in 1937 zijn doorbraken in de achtergevel gemaakt en het
overgebleven deel van de serre van de kamer in de westhoek is bij de kamer getrokken. Deze
onderdelen hebben positieve waarde. De kamer in de oosthoek is op enig moment gewijzigd
en heeft indifferente waarde.
Van de overige muren in het grote herenhuis en het kleine huis is een gedeelte nog
oorspronkelijk en deze hebben hoge waarde. Nader onderzoek is nodig om exact vast te
stellen om welke delen het gaat. Op de waarderingsplattegrond op blz.13 is de vermoedelijke
situatie weergegeven. Nader onderzoek kan ook duidelijk maken welke kleuren het
houtwerk in de opeenvolgende gebruiksfasen heeft gehad, van welke fase de parketvloeren
zijn en of er op de begane grond van het kleine herenhuis nog een terrazzovloer ligt.
De ruimtes op de eerste verdieping zijn redelijk gaaf en van hoge waarde. Nader onderzoek is
nodig om vast te stellen of er nog oudere plafonds en vloeren onder de nieuwe zitten en
welke muurdelen niet oorspronkelijk zijn. Ook hier is op de waarderingsplattegrond op
blz.14 de vermoedelijke situatie weergegeven.
Van de zolder is de kap gaaf en van hoge waarde. De ruimtes, plafonds en vloeren zijn van
indifferente waarde.
De kelder bestond waarschijnlijk oorspronkelijk uit een deel onder het grote herenhuis en een
deel onder het kleine herenhuis. Bij het maken van de uitbouwen aan het kleine herenhuis in
1913 is de kelder vergroot en bij het realiseren van de aanbouw in 1937 is er een grote nieuwe
kelder bijgebouwd. Bij nader onderzoek kunnen wellicht de bouwfasen exact onderscheiden
worden. Op de waarderingsplattegrond op blz. 16 is de vermoedelijke situatie weergegeven
van de delen van hoge, positieve en indifferente waarde.
Tenslotte is het zo dat de houten balklagen, vloeren en trappen van het grote en het kleine
herenhuis, alsmede de ijzeren spiltrap in het kleine herenhuis vermoedelijk oorspronkelijk
zijn. Alleen de leuning van de centrale trap is geheel of gedeeltelijk jonger. Op dit onderdeel
na zijn de genoemde elementen van hoge waarde.
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4.3 Buitenruimte
Volstaan wordt met de opmerking dat eventuele nieuwe inrichting van de buitenruimte het
monumentale beeld niet mag verstoren.

4.4 Waarderingsplattegronden

Begane grond
Blauw: hoge waarde
Groen: positieve waarde
Geel:

indifferente waarde
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Zolder/kap

Blauw: hoge waarde
Geel:

indifferente waarde
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Zolder/kap

Blauw: hoge waarde
Geel:

indifferente waarde
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Kelder

Blauw: hoge waarde
Groen: positieve waarde
Geel:

indifferente waarde
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