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Inleiding
Voor u ligt mijn scriptie architectuurgeschiedenis die ik heb geschreven in opdracht van
de Technische Universiteit Delft, Faculteit Bouwkunde.
Opbouw
Voorafgaand aan het onderzoek wordt eerst het ontstaan van Scheveningen onderzocht.
Hierin wordt het ontstaan van de badplaats en de groei van Scheveningen bekeken.
Vervolgens wordt er ingegaan op het Grand Hotel des Bains (het stedelijk badhuis), de
voorloper van het Kurhaus (zoals men het nu kent) en op dezelfde plek heeft gestaan.
De hoofdstuk indeling van het onderzoek zal bestaan uit een chronologische bouwperiode
van het Kurhaus met daarnaast de stedenbouwkundige groei/verandering rondom het
gebouw.
Elk hoofdstuk begint met een inleiding. Hierin wordt de aanleiding, voor de verandering
van het Kurhaus beschreven en onderzocht.
Na de inleiding wordt er ingegaan op de stedenbouwkundige omgeving rondom het
Kurhaus. Welke stedenbouwkundige veranderingen waren van belang voor het Kurhaus.
Onderzocht wordt naar de rondomliggende bebouwing, openbare ruimten, infrastructuur,
enz.
In het volgende gedeelte wordt er bouwkundig op het gebouw ingegaan. Hierin staan
onder anderen de veranderingen van het toegepast materiaal gebruik, de nieuwe
ruimten, architecten, aannemer, de bouwkosten, bouwtijd enz.
Tot slot wordt er antwoord gegeven op de vraagstelling van deze architectuurscriptie.
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Hoofdstuk 1 verantwoording onderzoek
1.1 Aanleiding
Vandaag de dag woon ik bijna 9 jaar in Den Haag. Inmiddels heb ik mijn plek gevonden
in de stad. Het fijne van deze stad is het, zo dicht bij de kust te wonen, om af en toe
lekker te kunnen uitwaaien of te zonnen. Regelmatig ben ik op het Scheveninse strand
om watersport te beoefenen. En als ik dan in de zee lig, vraag k me wel eens af, kijkend
naar de kustlijn, hoe opmerkelijk gebouw het Kurhaus is in zijn omgeving. Als je aan
toeristen vraagt; kent u Scheveningen dan zegt men gelijk het Kurhaus. Hoe komt dat zo
dat men Scheveningen associeert met het Kurhaus? Komt dit door zijn centrale plek?
Door zijn monumentale uitstraling? Of heeft het vroeger een belangrijke rol gespeeld?
Allemaal vragen die door mijn hoofd spelen, waardoor ik steeds nieuwsgieriger en het
interessant begon te vinden om onderzoek te gaan doen naar de geschiedenis van het
kurhaus te Scheveningen.
1.2 Vraagstelling
Maar speelt het Kurhaus vandaag de dag nog wel een belangrijke rol voor zijn omgeving?
Of staat het als overgebleven gebouw tussen de hoge nieuwbouw dat als enige nog
refereert aan de enkele eeuwen oude badplaats?
De vraagstellingen voor dit architectuur geschiedenis onderzoek luiden:
Wat is er hedendaags nog over van het originele Kurhaus van 1885.
Wat is er stedenbouwkundig nog over van de chique badplaats Scheveningen die het
vroeger was?
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Hoofdstuk 2 Het ontstaan van Scheveningen
2.1 Inleiding
Om de ligging en de plek van het Kurhaus te begrijpen moet men terug in de
geschiedenis van Scheveningen, toen het nog een afgelegen, in een woest duinlandschap
vissersdorp met hier en daar wat woningen was. Pas enkele eeuwen later, rond 1800
wordt door de heer Jacob Pronk het badleven in Scheveningen geïntroduceerd waardoor
er een hele nieuwe inkomsten bron voor het dorp aanbreekt. Waardoor Scheveningen
een enorme dorpsgroei gaat beleven en zal gaan uitgroeien tot een van de belangrijkste
badplaatsen van West-Europa.
2.2 Ontstaan van het vissersdorp
Het is niet precies bekend vanaf wanneer Scheveningen dateert maar vanuit de boeken
komt de naam voor het eerst voor in 1281. Scheveningen eenzaam gelegen in een woest
duinlandschap met hier en daar een woning1.
In het jaar 1357 is er sprake van een verzoek door Scheveningers om over een
capellania2 te mogen beschikken is er dan ook sprake van een dorpsleven.
Halverwege de veertiende eeuw ontstond het vissersdorp met de kerk als middelpunt.
Deze kerk bestaat nog steeds en dateert uit het derde kwart van de vijftiende eeuw. De
kerk ligt hedendaags dicht aan de kust. Dit kwam door de Allerheiligenvloed op 1
november 1570. De stormvloed had een stuk strand weg genomen waar veel
visserswoningen op dat moment stonden. Hierdoor is de kerk een stuk richting het water
opgeschoven.
De kerk ligt aan het eindpunt van de Keizerstraat wat ook wel de hoofdstraat van het
vissersdorp is geweest. Deze straat waaraan de visserwoningen stonden ging over in een
smal kronkelend zandweggetje over de duintoppen naar het landinwaarts gelegen Den
haag.
Tussen 1663-1665 werd door de aanleg van de Zeestraat en de Scheveningseweg de
eerste belangrijke ontsluiting tussen Den haag en Scheveningen gemaakt waar de
vissersbevolking en gegoede burgerij3 van Den haag gebruik van maakte. Waarbij de
gegoede burgerij naar Scheveningen kwam om uit te waaien4.
Tot 1800 groeide het vissersdorp gestaag en de Keizerstraat werd dichter bebouwd. Het
visserdorp breidde zich voornamelijk richting het zuiden uit. In die tijd bestond
Scheveningen echter maar uit drie straten waarvan de Keizerstraat, zuidwesten daarvan,
de Weststraat en de Torenstraat. Het aantal inwoners bedroeg maar tot een maximum
van duizend. De bebouwing bestond voornamelijk uit kleine vissershuisjes aan smalle
straten, stegen en slopen5.
2.3 Ontstaan van de badplaats
Rond het einde van de 18e eeuw was er al sprake van mensen die speciaal naar het
vissersdorp kwamen om in de zee te baden. Vrouwen en meisjes volgden badgasten naar
het strand om tegen betaling hun kleding in bewaring te houden. Hierbij hoorde ook het
afdrogen en kwam later hier ook nog het verhuren van strandstoelen bij6.
In 1818 kreeg Scheveningen als eerste Nederlandse kustplaats toestemming van de
gemeente, om een klein houten badhuis te plaatsen dat door Jacob Pronk gebouwd is.
Hiermee haakte Jacob Pronk in op de mode die uit Engeland was komen overwaaien.
Waarin het zeewater een geneeskrachtige werking zou hebben op de mens. Het zeewater

1
2
3
4
5
6

Kees Stal, K. Den Haag – de stad in Delen. dl6: Scheveningen blz. 8.
Capellania – is nog onduidelijkheid of het om kapelaan of kapelletje ging.
Gegoede burgerij – mensen die paard en wagen konden veroorloven.
Botine Koopmans, B. Vis en vertier op Scheveningen, de ontwikkeling van een vissersdorp, badplaats en zeehaven blz. 9-12.
Michiel Nooren en Angeline Jansen Scheveningen rond kerk en Kurhaus blz. 8-10.
Noël van Dompseler – Coos Versteeg Kurhaus, baken van Scheveningen blz. 14.
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werd gebruikt voor diverse kwalen zoals zwaarlijvigheid, melancholie, slapte en
verveling. Voor velen kustplaatsen braken goede tijden aan7.
Het houten badhuis van Jacob Pronk lag 10 minuten lopen van de kerk vandaan, vlakbij
de plek van het huidige Kurhaus. Het houten badhuis was bereikbaar via het strand en
het verlengde van de Wassenaarsestraat, dit pad was een slecht begaanbaar stukje door
de duinen wat Jacob Pronk twee jaar later met schelpen verhardde. Het badhuis had voor
de bereikbaarheid dichter bij de kerk kunnen liggen maar men wilde dit stuk strand vrij
houden voor de vissersboten die hier al aanvoeren en hun ligplaatsen hier hadden8.
Het houten badhuis was sober en bestond uit vier badkamers en een ontvangstvertrek.
Daarnaast waren er rijdende kleedhokjes genaamd badkoetsen die tot een stuk in de
branding konden rijden waar men in openzee kon baden. Echter was dit badderen wel
prijzig en was dan ook niet aan iedereen besteed. In 1820, twee jaar later mede mogelijk
gemaakt door subsidies van de provincie en medewerking van het gemeentebestuur,
werd het houten badhuis vervangen door een stenen badhuis, een badplaats was
geboren9.

Afbeelding 1: het badhuis van Pronk tot 1827 Bron: het Kurhaus van badhuis tot levend monument.

7
8
9

Kees Stal, K. Den Haag – de stad in Delen. dl6: Scheveningen blz. 10-11.
Botine Koopmans, B. Vis en vertier op Scheveningen, de ontwikkeling van een vissersdorp, badplaats en zeehaven blz. 18.
Michiel Nooren en Angeline Jansen Scheveningen rond kerk en Kurhaus blz. 99-101.
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Hoofdstuk 3 Gemeentelijke badhuis
3.1 Inleiding
De badinstelling van Jacob Pronk werd steeds populairder echter kwamen er problemen
aan het daglicht. Wanneer gasten gedurende tijd een badkuur wilden volgen konden ze
moeilijk geschikt onderdak vinden. Het visserdorp had slechts tientallen kamers te
bieden maar voldeden niet aan de eisen van de chique bezoekers. Daarnaast waren er
weinig mogelijkheden om in stijl te kunnen eten10.
De gemeente Den Haag volgde al deze ontwikkelingen die zich aan de kust voortdeden.
Nadat de burgemeester L.C.R. Copes van Cattenburgh11 in 1824 terugkwam van een
studiereis naar badplaats Boulogne was hij zeer enthousiast. Hij stelde een commissie in
die met een voorstel kwam om een nieuw badhuis te bouwen. Kort daarna werd er
besloten om Jacob Pronk uit te kopen. Hiervoor werd een groter stedelijk badhuis in
classicistische stijl gebouwd met logiesmogelijkheden. In 1828 werd het Grand Hotel des
Bains geopend, geïnspireerd op het Akense Kurhaus en ontworpen door Zeger Reijers12.
In 1930 klaagde de Duitser Ludolf Wienbarg13 dat er geen spelen, bals en balzalen in
Scheveningen waren, alleen zeewater, zand, badkoetsen en zonnesteken. Snel daarna
veranderde Scheveningen door de bouw van een Kurzaal aan het stedelijk badhuis en het
aantal luxe hotels zich in Scheveningen uitbreidde14.
Pas in 1845 kreeg Scheveningen een tweede badhuis, genaamd zeerust. Dit badhuis
werd door de reder Maas geleid. Dit was een ernstige concurrent voor het stedelijk
badhuis. Omdat het badhuis Zeerust aan de zeekant van de Keizerstraat stond, lag het
vlak bij de plek waar de visserschuiten op het strand lagen. Dit zorgde voor conflicten
tussen de vissers en badgasten. In 1962 werd Zeerust alleen als hotel geëxploiteerd15.
3.2 Stedenbouwkundige context
De badplaats kende haar ups en downs, dit kwam onder andere door slecht weer en door
cholera-epidemieën. Door die wisselvalligheid wilde de gemeente het badhuis
verpachten. Dit gebeurde ook in 1832 aan Mevrouw Maas, deze exploitatievorm mocht
echter niet baten. Ze hield aan tot 1844 en het badhuis bleef nog enkele jaren door
sukkelen. In 1952 kwam daar verandering in dankzij dhr. de Wit16, die al eerder pachter
was en zijn vak verstond, kwam het badhuis weer tot bloei. Dit bleek door een tekort aan
logeerkamers in seizoen 1854 en voorname gasten moesten worden afgeschreven. Niet
alleen het stedelijk badhuis maar de hele badplaats groeide en het aantal bezoekers naar
de badplaats steeg17.
Het gebied rondom het badhuis bestond voornamelijk uit duingebied. Alleen het Paviljoen
Von Wied (1826), wat in classicistische stijl was op getrokken, stond tussen het
vissersdorp en het gemeentelijke badhuis in. Met het gereed komen van de badhuisweg
in 1835 was er een rechtstreekse verbinding van het badhuis naar Den Haag. Hierna
verrezen er enkele hotels aan de badhuisweg18.
Omstreeks 1860 kreeg het badhuis het eerste Hotel naast zich. Genaamd Hotel Garni
(later het Grand Hotel Garni), die 190 kamers en een eetzaal voor 400 personen had19.

10

Michiel Nooren en Angeline Jansen Scheveningen rond kerk en Kurhaus blz. 99-101.
Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch(1776-1848) was burgemeester van Den Haag van 23 februari 1824 tot 16 december 1842.
Botine Koopmans, B. Vis en vertier op Scheveningen, de ontwikkeling van een vissersdorp, badplaats en zeehaven blz. 20.
13
Christian Ludolf Wienbarg (1802-1872) Theologie gestudeerd aan de Universiteit van Kiel(DUI) en daarnaast was hij uitgever en journalist voor
Zeitschrift „Deutsche Revue“ en later nog andere tijdschriften
14
Botine Koopmans, B. Vis en vertier op Scheveningen, de ontwikkeling van een vissersdorp, badplaats en zeehaven blz. 51.
15
Lex Dalen Gilhuys Scheveningen bad 175 jaar blz. 12.
16
Directeur van Hotel de l’europe in de Lange houtstraat.
17
Adam Zijlstra, A. Het kurhaus van badhuis tot levend monument: een kroniek van 160 jaren blz. 12-13
18
Botine Koopmans, B. Vis en vertier op Scheveningen, de ontwikkeling van een vissersdorp, badplaats en zeehaven blz. 22.
19
Robert van Lit Scheveningen een badplaats in beeld blz. 73.
11
12
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Het vrij sobere Classicistische hotel was ontworpen door de architect Elie Saraber jr.20
Het hotel was bedoeld voor de wat eenvoudigere en wat goedkopere gelegenheid voor de
badgasten. In 1899/1900 is het hotel verhoogd, met die extra verdieping groeide het uit
tot 300 kamers waardoor het, het grootste hotel van Scheveningen werd.
Hotel d’orange, of ook wel Oranje hotel verscheen aan de andere kant van het stedelijk
badhuis in 1872-1874 naar een ontwerp van Cornelis Outshoorn21. Het chique hotel dat
in, eclectische stijl was opgetrokken, had 200 kamers en 12 villa’s die men kon huren
tijdens het badseizoen. Deze 3 hotels strekte vele honderden meters breed, vormde het
gevelfront van de badplaats Scheveningen met hun typerende ruimtelijke oriëntatie
evenwijdig aan de kust.
Enkele jaren later in 1876 verscheen er haaks op de andere hotels het Hotel des Galeries
wat ontworpen was door architect J.J.C. de Wijs (onder andere ook bekend van de
Haagse Passage 1882-1885 samen met architect H. Wesstra jr.). Op de begane grond
was een galerij gesitueerd waarin chique winkels waren ondergebracht. Het was ook nog
de bedoeling om in de toekomst tegenover Hotel des Galeries een soortgelijk gebouw te
realiseren, om zo een plein met stenen wanden te creëren. Dit plan is er echter nooit
uitgevoerd22.

20
Elie Saraber (…-…) Haagse architect ontwierp woningen in de Archipelbuurt ontwerp van diaconieweeshuis verbouwing van de Willemskerk tot
manege.
21
Cornelis Outshoorn (1812-1875) Nederlandse Ingenieur en Architect, andere ontwerpen waaronder, Amstel Hotel, Amsterdam(1867), Sociëteit de
Witte, Den Haag (1870).
22
Botine Koopmans, B. Vis en vertier op Scheveningen, de ontwikkeling van een vissersdorp, badplaats en zeehaven blz. 47-49.

Msc 3/4 ®MIT | Geschiedenis Scriptie | Jeroen van de Velde | B1185381 | jvandevelde@hotmail.com

7

AR3Ar150^Ar | Geschiedenis Scriptie | Het Kurhaus, Scheveningen
3.3 Bouwkundige/architectonische opzet
Zoals eerder geschreven was, stelde burgemeester L.C.R. Copes van Cattenburgh na zijn
studiereis een commissie in, die er voor moesten zorgen om een nieuw badhuis te
ontwikkelen. Op 5 september 1826 vond de aanbesteding van aannemer Koperdraad in
Alphen plaats voor een bedrag van €104.688 (230.000 gulden). In mei 1828 werden de
deuren van het stedelijk badhuis geopend23.
Het wit gepleisterde gebouw (ontworpen door Zeger Reyers24) bestond uit een centraal
hoofdgebouw met twee gebogen zijvleugels en twee hoekgebouwen. Naast het badhuis,
bevatte het een receptiezaal, biljartzaal, een bibliotheek, een eetzaal en 40 logeerkamers
dat geheel in classicistische stijl was gebouwd25.

Afbeelding 2: Voormalig stedelijk badhuis, zeezijde gevel, repr. 31-01-1959, bron Bureau monumentenzorg

Het stedelijk badhuis kwam in 1852 weer tot bloei en werd uitgebreid met een aantal
logeerkamers. In 1863 werd door concurrentie van de badplaats Oostende een tweede
uitbreiding gedaan. Aan de noordzijde kwam een theaterzaal (Salle de Théâtre) en aan
de zuidkant een Kurzaal26. Pas in 1906 werd dit deel van het gebouw een instituut waar
men volgens de bladen, van die dagen, long- en keellijders , lijders aan reumatiek en
zenuwpatiënten kon genezen. Het werd dan ook het Inhalatorium genoemd27.
Het stedelijk Badhuis heeft tot 1884 bestaan. Het middendeel vormde samen met de
twee halfronde vleugels en beide vijf traveeën en grote gebouwdelen het oorspronkelijke
badhuis van 1828. In 1855/1856 werd het gebouw uitgebreid in de zelfde stijl, met
23
24
25
26
27

Noël van Dompseler – Coos Versteeg Kurhaus, baken van Scheveningen blz. 21.
Zeger Reyers (1789-1857) Haagse stadsarchitect ook bekend van ontwerp Paviljoen Rijswijkseplein.
Botine Koopmans, B. Vis en vertier op Scheveningen, de ontwikkeling van een vissersdorp, badplaats en zeehaven blz. 20.
Noël van Dompseler – Coos Versteeg Kurhaus, baken van Scheveningen blz. 24.
Noël van Dompseler – Coos Versteeg Kurhaus, baken van Scheveningen blz. 69-71.
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daarin logeerkamers. In 1867 werden aan de beide zijden paviljoens “Salle a diner” en
“de Kurzaal” toegevoegd door architect W.C. van der Waeyen Pieterszen28.

Afbeelding 3: Voormalig stedelijk badhuis, na de laatste uitbreiding van de paviljoens, 1826-1828 datum 1882
bron Bureau Monumentenzorg.

28

Wim de koning Gans Scheveningen in oude foto’s - de badplaats in beeld 1860-1960 blz. 10.
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Hoofdstuk 4 Kurhaus 1885
4.1 Inleiding
Op 23 november 1882 kwam bij de gemeente een brief binnen van M.A. Reiss, lid van de
firma Reiss en Co. te Frankfort, wonende in Parijs en L.G. Coblijn, particulier te Parijs.
Hierin deelden zij mee, dat ze bereid waren een Franse Maatschappij op te richten welke
zich ten doel stelt van het exploiteren van een Kurzaal of Casino te Scheveningen. Als in
de zelfde bestaande opzet als de Kurzaal in Oostende, Dieppe, Trouvielle, Biaritzz enz.
Echter wilde men alleen overgaan tot exploitatie indien de gemeente van haar kant
concessies zou doen, net zo als iedere badplaats de ondernemers steunt. Bekend was dat
de gemeente van franse zeebadplaatsen subsidies gaven voor de exploitatie van Casino’s
door middel van geld, garanties op aandelen of op andere wijze.
Het voorstel om het Badhuis met bijbehorende terreinen voor 53 jaren in erfpacht
worden gegeven.
In het plan beoogde dus:
1. Afstand van het Badhuis en om liggende terrein in erfpacht tegen een jaarlijkse
betaling van fl. 25.000,- (€11.379)
2. Verplichting om op of bij het badhuis een kurzaal en theater te bouwen;
3. Tegemoetkoming van de gemeente in de kosten van oprichting van de gebouwen,
tegen vergoeding van een vaste rente en met verplichting tot terugbetaling van het
kapitaal binnen een bij contract te bepalen termijn.
Inmiddels was het tweetal aangevuld en bestond nu uit Louis Guillaume Coblijn, Moritz
Anton Reiss, Petrus Josephus de Sonnaville en Louis Eliza Uyttenhooven.
Op 27 januari 1883 werd het ontwerp contract met 22 tegen 11 stemmen aangenomen
met één wijziging, om de gevraagde terreinen voor 75 jaar in erfpacht te geven in plaats
van 53 jaren.
21 juni 1883 werd de combinatie Coblijn gevormd tot de Maatschappij Zeebad
Scheveningen (M.Z.S.). Hierin werd de heer Reiss benoemd tot Directeur generaal en de
heer J.D. Ruijs als gedelegeerd Commissaris optrad29.
4.2 Architecten Henkenhaf en Ebert
De Duitse architecten Johan Friedrich Henkenhaf en Friedrich Ebert zijn verantwoordelijk
voor het ontwerp van het Kurhaus van 1883. Over de architecten zelf is weinig bekend.
Uit onderzoek is gebleken dat Johan Friedrich Henkenhaf in 1848 in Grünwetterbach bij
Karlsruhe(DUI) is geboren en zowel in Den haag als in Amsterdam heeft gewoond. In
1892 is hij teruggekeerd naar Duitsland en overleed in 1908 in Dantzig(DUI). Friedrich
Ebert is in 1852 te Huchsen(DUI) geboren en is in 1884 opgenomen in het
bevolkingsregister van Amsterdam. Maar uit datering van de voorontwerpen van het
Kurhaus moet hij al eerder in Amsterdam gewoond hebben. In 1886 is Friedrich Ebert
met onbekende bestemming uit Amsterdam vertrokken30.
Beide zijn ook verantwoordelijk voor het ontwerp van Hotel Krasnapolsky en het Victoria
hotel te Amsterdam31. Het bureau van het tweetal was in Amsterdam gestationeerd, dat
blijkt uit archiefstukken van het Haags gemeentearchief, waarop diverse correspondentie
de stempelopdruk “Henkenhaf & Ebert, architecten te Amsterdam” is te lezen32.
Het “waarom” deze Duitse heren gekozen zijn om het ontwerp van het Kurhaus te maken
is uit de archieven niet terug te vinden. Uit een verslag van de vergadering van de

29
30
31
32

Morren, Th. Van Badhuis tot Kurhaus.
Noël van Dompseler – Coos Versteeg Kurhaus, baken van Scheveningen blz. 35.
Haags gemeentearchief, Gemeentebestuur Agendastukken 1884 nr. 862.
Noël van Dompseler – Coos Versteeg Kurhaus, baken van Scheveningen blz. 35.
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Maatschappij tot bevordering der bouwkunst op 12 december 1884 werd een motie
gevormd: “ afdeeling ’s-Gravenhage van de maatschappij tot bevordering der
Bouwkunst, niet tredende in de verdiensten van het ontwerp den bouw van het Badhuis
te Scheveningen, betreurt alleenlijk, dat de Maatschappijen Zeebad Scheveningen dat
werk heeft opgedragen aan buitenlandse bouwkundigen, buitenmededinging van
Nederlandse Architecten”. Hieruit blijkt dat alleen het Duitse tweetal is gevraagd om een
ontwerp te maken voor het Kurhaus. Maar wat was juist de aanleiding om juist
Henkenhaf & Ebert te kiezen voor het ontwerpen van het Kurhaus? Waren ze al reeds
bekenden bij de Maatschappij Zeebad Scheveningen? Dit is tot op heden nog steeds
onduidelijk en in de archieven nergens terug te vinden33.
4.3 Stedenbouwkundige context
Nog steeds was Scheveningen omringd door duingebied en de ontwikkeling van de
badplaats kreeg langzaam meer vorm. Maar het bleef niet alleen bij het bouwen van
hotels en villa’s langs de kuststrook. Inmiddels was Scheveningen dorp ook aan het
uitbreiden. Wijken als het Van Stolkpark34 en het Belgische park ontstonden die bedoeld
waren voor de hogere inkomensgroepen35. Tussen Scheveningen dorp en de badhuisweg
ontstond de woonwijk genaamd het renbaankwartier die zijn naam te danken had aan de
renbaan die er vroeger gelegen was ter aanmoediging en verbetering van het Paardenras
in Nederland. Echter is de renbaan vanwege te weinig belangstelling verdwenen in
185336.
4.4 Bouwkundige/architectonische opzet
Uit een chronologisch overzicht van de Maatschappij Zeebad Scheveningen, waarvan de
eerste bijeenkomst van het bestuur op 9 juni 1883 plaatsvond, wordt op 1 november
1884 de bouw van het Kurhaus naar plan Henkenhaf & Ebert aan aannemer Fernim & Co
gegund37 Het werk werd gegund voor een bedrag van €270.045 (593.289 gulden) tegen
het hoogste bedrag van €350.473 (769.990 gulden). Het is onduidelijk of er vooraf
bijeenkomsten zijn geweest tussen de Architecten en de opdrachtgever38. De architecten
kwamen vooraf met enkele ontwerpen voor het Kurhaus waarvan men uitging dat de
koppaviljoens verdwenen, van het toen nog bestaande Gemeentelijke badhuis. Het
ontwerp van het gebouw was langer en lager bedacht39.

33
34
35
36
37
38
39

Jaarverslag 1884 van maatschappij tot bevordering der bouwkunst blz. 42-44.
Stolkpark heeft zijn naam te danken aan de Haagse Advocaat Thomas van Stolk die percelen had gekocht, die langs de Scheveningseweg lagen.
Stadsdeelplan Scheveningen 2007 blz. 5-17.
Botine Koopmans, B. Vis en vertier op Scheveningen, de ontwikkeling van een vissersdorp, badplaats en zeehaven blz. 75.
Haags Gemeente archief - chronologisch overzicht van de maatschappij Zeebad Scheveningen.
Jaarverslag 1884 van maatschappij tot bevordering der bouwkunst, vergadering 12 december 1884 blz. 42.
Polytechnisch tijdschrift Bouwkunde wegen- en waterbouw Kurhaus nummer blz. 17.
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Afbeeldingen 4: Schetsontwerpen Kurhaus 1885, bron: Haags Gemeentearchief

Omdat de paviljoens niet gesloopt werden moest dus een nieuw ontwerp met behoud van
de 2 paviljoens worden ontworpen. In correspondentie door de architecten Henkenhaf en
Ebert naar de raad van beheer van het Zeebad Scheveningen, beschrijft men de
architectonische werking van het ontwerp met de bestaande paviljoens. In de brief staat
het volgende: “De bestaande eindgebouwen worden door kolossale verhoudingen van
den nieuwe bouw geheel te niet gedaan en zullen op de werking van het geheel geen
invloed uitoefenen. De bestaande delen moeten als kleine bijgebouwen worden
beschouwd, die uiterlijk met den nieuwen bouw in geen verband staand. De
binnenindeling is zo ingericht dat hotel en kurhaus ieder afzonderlijk onder gemakkelijke
controle kunnen worden gebracht en tevens ook beiden door één persoon kan worden
geëxploiteerd zonder dat bezoekers van het hotel mogelijk is in het kurhaus te komen en
omgekeerd.
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De danszaal tevens eetzaal is met het kurhaus verbonden. De bestaande vleugels
worden aan de buitenzijde door de winkels geheel gemaskeerd en zullen ook veel
bijdragen tot verlevendiging van de galerij”40.
Bijlage 5: Gevelaanzichten van het Kurhaus van 1885.

De plattegrond van het Kurhaus is een uitgerekte U , waarvan aan de uiteinden een 2m
hoog terras van 130m breed. Dit terras biedt ruimte voor 7000 personen. Het gebouw
heeft een middenbouw met een grondvlak van 36 vierkante meter. In het vierkant een
kolossale koepel van 25 meter met een middellijn van 40 meter. Deze koepel wordt
geflankeerd door vier slanke paviljoens.
Langs de gehele zeezijde loopt een brede veranda die gedeeltelijk met glas is afgesloten.
Aan de landzijde is tevens een brede verhoogde veranda die dient als galerij met ruime
toegangen welke aan weerszijde aansluiten op een kleinere winkelgalerij. In het midden
van het gebouw is een theateruitbouw die tevens is ingesloten door de veranda.
De stijlvormen zijn ontleend aan de Italiaanse Renaissance, in eenvoudige maar
krachtige motieven, waarbij hier en daar, in harmonie met het geheel, de Hollandse
Renaissance haar motieven leende. De gevels zijn van geelrode Blendsteen opgetrokken,
welke in verband met het hardsteen en roden zandsteen voor de onderste delen, en de
beeldhouwwerken en banden van tufsteen voor de bovenste delen van de façade. Een
omlopende fries onder de kroonlijst met graffito’s versierd dit bekroont.
Het gebouw is een samenstelling van een Kurhaus en Hotel, waarvan het monumentaal
karakter, aan de hoofdgevels, zeezijde, werd verzekerd door de loggia, bestaande uit op
zuilen rustende bogen , twee verdiepingen hoog. Tussen de kolommen zijn balkons
aangebracht waar de badgasten van het uitzicht en de frisse zeelucht kan genieten.
Van het interieur in het gebouw is de Kurzaal wel het pronkstuk, met haar ruime
omlopende galerijen die 3000 personen kan bevatten. De grote opschuivende ramen met
spiegelglas zowel in de zaal als de galerijen geven een ruim uitzicht op de zee en het
grote bovenlicht van veelkleurig gebrand glas met zijn koepel geeft het geheel een licht
effect. Dit wordt nog extra benadrukt door de rijke decoraties en schilderingen van
koepel, bogen, kolommen rondom het koepellicht waar bijvoorbeeld 12 grotere en 8
kleinere zeestukken zijn aangebracht.
In de avond verspreidt een 3,5m grote zonnebrander met 500 pitten deze zaal. De vloer
bestaat uit rustig terrazzo mozaïek evenals de vloer van de gangen en de vestibules.
Buiten de Kurzaal, behoren tot het gebouw ook nog een restauratie, speelbiljart- en
conversatiezalen, een lees- en een damessalon. Het hotel heeft een eetzaal voor 400
personen twee restauraties, een leessalon en een totaal van 250 kamers die voorzien zijn
van warmwaterleidingen41.

40
41

Haags gemeentearchief, Gemeentebestuur Agendastukken 1884 nr. 862.
De opening van het Kurhaus te Scheveningen - Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage

Msc 3/4 ®MIT | Geschiedenis Scriptie | Jeroen van de Velde | B1185381 | jvandevelde@hotmail.com

13

AR3Ar150^Ar | Geschiedenis Scriptie | Het Kurhaus, Scheveningen

Afbeelding 5: impressie schets Kurzaal, 1887, bron haags gemeentearchief.

Afbeelding 6: impressie schets Eetzaal, 1887, bron haags gemeentearchief.

Afbeelding 7: impressie schetsen links, Conversatiezaal en rechts, Leeszaal Kurhaus, 1887, bron haags
gemeentearchief.
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Om een idee te krijgen uit welke materialen het Kurhaus is op gebouwd, wordt hieronder
een opsomming weergegeven van de belangrijkste onderdelen die omschreven staan in:
“het Bestek en voorwaarden wegens het maken van een Kurhaus met hotel,
winkelgalerijen en diverse werkzaamheden te Scheveningen. D.d. 26 juli 1884”
Enkele belangrijke bouwkundige onderdelen die noemenswaardig zijn:
Lengte van het nieuwe gebouw
Lengte van het middengebouw
Diepte van het middengebouw
Lengte van de zijvleugels
Diepte van de zijvleugels
Lengte van de hoekgebouw
Diepte van de hoekgebouwen
Lengte van het terras
Breedte van het terras uit de hoekgebouwen
Lengte van een winkelgalerij begane grond

123,5m
35,5m
36,5m
30m
17,5m
14m
42m
123,5m
22m
31m

Hoogte bovenkant vloer van de het parterre Peil (P=0)
Bovenkant vloer Souterrain
-3,5m
Bovenkant vloer Parterre
= Peil
Bovenkant vloer entresol
+4,5m
Bovenkant vloer I Verdieping
+8m
Bovenkant vloer II Verdieping
+12m
Bovenkant vloer Zolder
+16m
Bovenkant metselwerk vleugel en hoekgebouwen +17,5m
Bovenkant nok hoekgebouwen
+21m
Bovenkant nok vleugelgebouwen
+20m
Bovenkant Metselwerk middengebouw
+18,5m
+25,5m
Bovenkant 1ste Kroonlijst koepel
Bovenkant metselwerk torens
+20m
Nieuwe funderingen voor de nieuwe muurwerken als de veranda muur en terras. De
bestaande fundamenten die blijken zetting of andere gebreken te hebben, te herstellen
volgens aanwijzingen der directie. Daarnaast werden er enkele materialen opnieuw
gebruikt die van het oude badhuis vrijkwamen (bijv. hardstenen kolommen, voor de
loggia’s zeezijde, marmeren tegelvloer van de gang naar de baden).
De gehouwen steen:
Van zandsteen de Kijlburger roode zandsteen, Van Udelfanger grijze steen , Weibern
tufsteen.
Hardsteen, voor basement, trappen.
Wit Marmer hoofdtrap van het hotel.
Wit marmer plinten in alle gangen en vestibules.
Marmeren schoorsteenmantels afkomstig van vorige badhuis, geplaatst in de restauratie
zaal.
Voor
Voor
Voor
Voor

houtconstructies zoals, kozijnen, lambrisering: grenen hout.
souterrain: grenenhout.
parterre en entresol: vuren of dennenhout.
overige verdiepingsvloeren en zolder: vuren of dennenhout.

Zinken bovenvlakken van de frontons en hemelwaterafvoer.
Gegolfd zinken dakbedekking.

Msc 3/4 ®MIT | Geschiedenis Scriptie | Jeroen van de Velde | B1185381 | jvandevelde@hotmail.com

15

AR3Ar150^Ar | Geschiedenis Scriptie | Het Kurhaus, Scheveningen
Vloeren;
Eikenhouten Parketvloeren: hotelzijde eetzaal en restaurant.
Kurhauszijde conversatiezaal en biljartzaal.
Betonvloer:
Soutterain.
Loggia’s zeezijde.
Gehele terras.
Terrazzo
Grote Kurzaal.
Veranda landzijde.
Privaten en toiletkamers van het parterre.
Alle vestibules en gangen van het parterre.
De winkels van de galerijen42.
Bijlage 2: Plattegrond van de begane grond van het Kurhaus van 1885 Bron: Haags Gemeentearchief

42

Haags gemeentearchief, Gemeentebestuur Agendastukken 1884 nr. 862.
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Hoofdstuk 5 Kurhaus 1887
5.1 Inleiding
Nog geen anderhalf jaar later, op 1 september 1886, gebeurde er iets ernstigs. Half 10 in
de ochtend ontstond er brand door een spiritusbrander die in een zinken bak bij het raam
stond. Door een tochtvlaag vatte de gordijnen vlam. Binnen een half uur stond ook het
middengedeelte in brand en stortte de koepel in. Door de geringe druk op de
waterleiding stond de brandweer machteloos. Veel mensen (25.800 die dag vervoerd
door de stoomtram uit den haag) waren naar Scheveningen gekomen om de brand te
zien. Van het kurhaus was weinig meer over, alleen de twee paviljoens hadden de brand
overleefd.
Kort na de brand brak de kritiek los op de bouw van het Kurhaus, het werd de
architecten verweten dat het Kurhaus niet had gedeugd. Er waren geen brandvrije
trappen en muren geweest en de brandblusmiddelen waren onvoldoende gebleken.
Uiteindelijk zou ook alleen architect Henkenhaf betrokken zijn geweest bij de bouw van
het tweede Kurhaus.
Met man en macht werd aan de bouw van het tweede Kurhaus gewerkt. Op zaterdag 19
juni 1887 één seizoen later werd het herbouwde Kurhaus door burgemeester Patijn43
geopend44.
5.2 Stedenbouwkundige context
In de periode van het eerste Kurhaus tot de wederopbouw van het tweede Kurhaus is er
in dat korte tijdsbestek weinig veranderd in de stedenbouwkundige omgeving van het
Kurhaus.
In 1887 werd de nieuwe Parklaan aangelegd waar de paardentram tram werd vervangen
door een elektrische tram (kreeg eerst nog stroom door accu’s).De route van de nieuwe
lijn liep tussen het Plein via de nieuwe Parklaan naar het Kurhaus. De oude route via de
badhuisweg kwam te vervallen. Het Gevers Deynootplein ging ook fungeren als
knooppunt. Wat vooral voor koetsen het geval was, werd nu het knooppunt voor de
verschillende tramlijnen, die hier hun keerpunt kregen45.
5.3 Bouwkundige/architectonische opzet
Omdat de oude tekeningen van het eerste Kurhaus nog voorhanden waren kon men snel
met de wederopbouw van het Kurhaus beginnen.
Toch hebben er wel wat veranderingen in het ontwerp plaatsgevonden. Uitwendig is de
koepel ronder geworden en met 8m verhoogd. Het schuine afdak boven het muziektoneel
is niet meer aanwezig waardoor hier aan de buitenzijde een extra ruimte is ontstaan. De
vierkante raampjes in de koepel werden vervangen door rondboogramen. De inwendige
indeling heeft men praktischer gemaakt. Daarnaast zijn verfraaiingen niet achterwege
gelaten. De kurzaal met haar koepeldak, die in geel kathedraal glas met roze randen is
uitgevoerd en de Vlaamse schilder Van Hoeck uit Brussel heeft 4 schilderstukken van
grote afmetingen vervaardigd die de jacht, de visscherij, de muziek en Neptunus
voorstellen.
Aan de landzijde van het hotel zijn de winkels opgeheven en kan men daar nu een zaaltje
reserveren voor particulieren diners. De vroegere garderobe is leeszaal voor hotel gasten
geworden. De restauratie zalen zijn verlaagd, wat een intiemere sfeer geeft. Terwijl de
gesloten veranda’s vergroot zijn wat de gelegenheid bied om de kurzaal beter te
bereiken. De aangrenzende biljartzaal is ook vergroot door de opoffering van de

43
44
45

Mr. J.C. Patijn (1836- 1911) Burgermeester van Den Haag in de periode van 1882-1887.
Noël van Dompseler – Coos Versteeg Kurhaus, baken van Scheveningen blz. 37-42.
Botine Koopmans, B. Vis en vertier op Scheveningen, de ontwikkeling van een vissersdorp, badplaats en zeehaven blz. 73-74.
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garderobe. De vroegere leeszaal is nu opgedeeld en bestemd tot speelzaal en damessalon.
Bijlage 3: Plattegrond van de begane grond van het Kurhaus van 1887 Bron: Haags Gemeentearchief

Aan de kurhaus landzijde zijn ruimtes voor de directie gesitueerd. Aan de kant van de
zeezijde heeft een zeer belangrijke verandering plaatsgevonden, namelijk de oude
restaurant- en speelzaal heeft plaatsgemaakt voor één grote zaal met een witmarmeren
schoorsteenmantel. Deze wordt gebruikt als danszaal.
Bijlage 6: Gevelaanzichten van het Kurhaus van 1887.

Op de eerste en tweede verdiepingen die te bereiken zijn via drie trappen zijn uit steen
en ijzer uitgevoerd die hetzelfde zijn gebleven. Door het wegnemen van het schuine dak
boven het toneel is er ruimte vrij gekomen voor een balkon, waardoor je uitzicht hebt
over het plein en richting het binnenland.
De zolderverdieping is ditmaal door vier brandmuren (die een halve meter boven het dak
uitkomen) in vijf afzonderlijke delen verdeeld, die allen door massief ijzeren deuren
wordt afgesloten. Hier bevinden zich ook de personeelsruimten.
Ditmaal is er veel aandacht naar de nodige brandkranen gegaan. De brandkranen zijn zo
geplaatst dat ze overal te bereiken zijn in het gebouw, daarnaast zijn er ook nog enkele
handbrandspuiten aanwezig die door één persoon te hanteren zijn. Er zijn meerdere
waterleidingen per verdieping aangebracht zodat alle kracht naar een punt
geconcentreerd kan worden46.
Voor het beschermen van de houtconstructies, die in de wederopbouw in mindere mate
aanwezig waren dan in het originele ontwerp, was er gebruik gemaakt van asbestverf,
vooraf was hier onderzoek naar gedaan voor het beschermen van de houtconstructies47.

46
47

Het herbouwde Kurhaus - Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage.
Haags gemeentearchief – archiefstukken gemeentebestuur 1886.
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Hoofdstuk 6 Kurhaus 1887-1945
6.1 Inleiding (periode 1887-1945)
De eerste directeur van Maatschappij Zeebad Scheveningen, de Duitse heer Reiss had als
ideaal om van het dorp Scheveningen een badplaats met internationale allure te maken.
In een zeer korte tijd werd er veel nieuwbouw uit de grond gestampt.
1897 Kurhausbar (eerst op de plaats van het huidige Palace Hotel, van 1900 af op het
middenterrein van het Gevers Deynootplein)
1900 winkelgalerij en de rotonde van het Kurhaus
1901 wandelhoofd Koningin Wilhelmina
1903 Het Oranje Hotel
1904 Het Palace Hotel
1904 Circus (toen nog Schumann)
Dit leidde in 1903 tot een stichting van een overkoepelende plaatselijke organisatie de
Exploitatie Maatschappij Scheveningen (E.M.S)48.
Exploitatie Maatschappij Scheveningen niet te verwarren met Maatschappij Zeebad
Scheveningen (M.Z.S.) is opgericht in 1903 en had enkele maatschappijen in zich
opgenomen waaronder M.Z.S. Doel van de E.M.S. was een exploitatievorm te runnen
onder één leiding. Bijvoorbeeld het onderhoud van de gebouwen wordt onder één leiding
gedaan, men kan dit vergelijken met de gemeentewerken. Daarnaast zorgt de E.M.S. ook
voor de indeling en de opbouw van het strand en zijn bedrijven. De E.M.S. is in bezit van
magazijnen waar men alles groot inkoopt en opslaat(bouwmaterialen en
levensmiddelen), dit gebeurt met tienduizenden kilo’s te gelijkertijd. Dit magazijn wordt
onder het Centraal bureau geregeld die daarnaast de inkoopafdeling beheerd.
De EMS zorgt ook voor de kunst en het amusement voor de Kurzaal en het circus. Die de
badgasten voor de nodige afleiding te zorgen, wanneer het weer slecht is. Dit zorgde er
ook voor dat het Kurhaus als centrum voor de badplaats aan het Gevers Deynootplein
kon fungeren.
Dit bedrijf was dus een grote werkgever voor de badplaats (tijdens het badseizoen
ongeveer 1000 werknemers) en alles wat zij doet ten behoeve van de toeristen, de stad
en het land ten goede komt49.
Omstreeks 1907 kreeg Scheveningen een station, van de ZHESM (Zuid-Hollandsche
Electrische Spoorwegmaatschappij), en gaf een directe verbinding met de deftige
badplaats. Wat de popularisering van de badplaats ook op gang bracht bij het “gewone”
volk. Het station bevat een zomer en een winter gedeelte. Het wintergedeelte dat maar
een klein deel van het vervoersaanbod omvatten. Voor de zomermaanden werd veel
meer verwacht, dan waren er ook 34 personen werkzaam. Het station had een
kopperron, twee zijperrons (waarvan een voor goederen) en drie middenperrons.
In 1952 viel het besluit om het traject naar Scheveningen te sluiten. Hiermee was
Scheveningen de enige badplaats die geen spoorwegverbinding meer met het achterland
en de daar gelegen grote steden had. Dit had te maken met de komst van de automobiel
en de tram maatschappijen NZH en HTM die meer voor mindergeld te bieden hadden50.

48
49
50

Beknopte kroniek van het Kurhaus Scheveningen blz. 3-4.
Zuiden, D.S van, over een groote hotel- en cafe-organisatie in onze stad blz. 135-140.
J.F. Smit, ZHESM, Rotterdam Hofplein – Den haag – Scheveningen Kurhaus blz. 109.
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Afbeelding 8: Scheveningen station 1932 Bron: Haags Gemeente archief.

6.2 Stedenbouwkundige context (periode 1887-1945)
Zoals eerder beschreven, was door de komst van de E.M.S. de badplaats uitgegroeid tot
een internationale badplaats die de gasten en bezoekers genoeg kon aanbieden.
Inmiddels was de hele kustlijn van Kurhaus tot aan de Keizerstraat door de komst van
voorzieningen dichtgebouwd. Met luxe hotels, eenvoudige pensions, diverse restaurants
en cafés, men kon wandelen op de pier en flaneren langs de boulevard, op terrassen
zitten, winkelen, muziek luisteren en dansen51.
De E.M.S. maakte elk seizoen winst en tot 1940 veranderde er weinig aan de badplaats.
Het vermaakcentrum was het Gevers Deynootplein met het circustheater, het Hotel des
Galeries, het Kurhauscabaret en het Kurhaus52.

51
52

Botine Koopmans, B. Vis en vertier op Scheveningen, de ontwikkeling van een vissersdorp, badplaats en zeehaven blz. 67.
Scheveningen tussen twee wereldoorlogen blz. 81.
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Afbeelding 9: Gevers Deynootplein met kurhausbar, circustheater en een gedeelte van hotel des galeries in
1933 bron: scheveningen tussen twee wereldoorlogen.

6.3 Bouwkundige/architectonische opzet
In de periode van 1887 tot aan de tweede wereld oorlog hebben er geen veranderingen
aan het Kurhaus zelf plaatsgevonden. Alleen het noodzakelijke onderhoud. Zoals echter
eerder beschreven was, werd in 1901 het Koningin Wilhelmina wandelhoofd geopend dat
ontworpen was door architect W.B. Liefland en de constructie door E. Whyhowski53 uit
Brussel. Het wandelhoofd (ook wel de pier genoemd) was opgebouwd uit een ijzeren
constructie met een lengte van 372,1 meter en een breedte van 8 meter. Aan het einde
van de pier stond een paviljoen waar tijdens het badseizoen concerten werden gegeven.
De pier was vormgegeven in een Art-Nouveau stijl met Moorse invloeden.
Kort daarvoor was een winkelgalerij met rotonde aan de zeezijde onder het terras van
het Kurhaus opgeleverd. Daarnaast was een gedenkteken ter ere van Jacob Pronk,
tevens van de hand van architect W.B. Liefland, geplaatst. De pier was samen met het
circus en de oranje galerij een belangrijke trekpleister van de badplaats54.
In de paviljoens van de uitbreiding van het Stedelijk Badhuis in 1863 zaten het
Inhalatorium en het Palais de Danse. Voorheen was het Palais de Danse, Salle de Theâtre
of gewoon theaterzaal. In de jaren van 1906 tot 1924 was deze zaal omgedoopt in
Cabaret Artistique waar veel cabaret afspeelden. Na 1924 is het cabaret verhuisd naar de
kurhausbar op het Gevers Deynootplein en kreeg het paviljoen de naam Palais de Danse
waar elke vrijdagavond gedanst werd door de welgestelde55.

53
54
55

Ingenieur E. Whyhowski (was ook betrokken bij pier van Blankenberge heeft WOI niet overleefd)
Botine Koopmans, B. Vis en vertier op Scheveningen, de ontwikkeling van een vissersdorp, badplaats en zeehaven blz. 64-65
Noël van Dompseler – Coos Versteeg Kurhaus, baken van Scheveningen blz. 76-77.
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Hoofdstuk 7 Kurhaus 1945-1979
7.1 Inleiding (periode 1945-1979)
Na de tweede wereldoorlog waren er nog veel overblijfselen (prikkeldraadversperringen,
tankmuren en bunkers) van de verdedigingswal die de Duitsers hadden aangelegd langs
de Nederlandse kust, Scheveningen ondervond daar ook veel schade door. Een voorbeeld
waren de restanten van de in het 1943 afgebrande wandelhoofd Wilhelmina (de pier) die
boven het water uit staken. Niet alleen langs de kust maar ook in het dorp waren
buurten door bominslagen, mijnontploffingen, plunderingen en afbraak in vergevorderd
stadium van verval.
Allereerst werd de Boulevard en omgeving opgeruimd en werd alleen het hoogst
noodzakelijke opgeruimd, ondergrondse delen bleven zitten. In juni 1946 was het deel
tussen de Keizerstraat en het noordoostelijke einde van de Boulevard weer open voor
badgasten.
De jaren daarna tot aan 1950 werd er wederopbouwarchitectuur opgeleverd waardoor
veel oude panden moesten wijken voor flatgebouwen zoals gebieden rond Dr. Lelykade
en de Gevers Deynootweg56.
Door de toenemende welvaart en de korter durende werkweek veranderde de chique
badplaats, die werd bezocht door de welgestelde die hun intrek in dure hotels namen, in
een massa toeristische plek waar veel dagjesmensen kwamen en mensen die in
goedkopere pensions logeerden. Een vervolg daarop was dat het voor velen ook
betaalbaar werd om de warmere Middellandse zee op te zoeken in plaats van de “koude”
Nederlandse Noordzee. Door deze veranderingen kregen de grote badhotels het steeds
moeilijker om hun financiële kostenplaatje rond te krijgen. Deze ontwikkelingen speelden
zich af in de jaren vijftig en zestig. Het ene na het andere hotel raakte failliet en het rijk
en de gemeente was bezig met plannen om voor deze plekken gebouwen met een
andere functie voor terug te plaatsen. Tot groot verdriet kwam het tot de sluiting van het
Kurhaus in 197257.
De gemeente begon zich zorgen te maken over de stand van zaken in Scheveningen bad.
Op het grote Gevers Deynootplein stond een door prikkeldraad en versperringen
omgeven Kurhaus. Dit diende om te voorkomen dat het lege kurhaus, zoals wat andere
bezittingen van de E.M.S. al was overkomen, zou afbranden.
De gemeente ging met een aantal geïnteresseerde partijen over de toekomst van
Scheveningen bad rond de tafel zitten. Waaronder een combi van de Hollandse beton
groep, Ballast Nedam en Wilma die als voorwaarde de sloop van het Kurhaus als eis
stelde. Vanuit de Haagse bevolking was hier enorme weerstand tegen. Waarbij een
gezelschap de stichting Kurhaus oprichtten en er in slaagde het Kurhaus op de
monumentenlijst geplaatst te krijgen.
Op 3 december 1973 kwam het Kurhaus definitief op de lijst van beschermde
monumenten. Waarin de rijksdienst van de monumentenzorg letterlijk omschreef:
“Kurhaus, 1884-1885, door de architecten J.F. Henkenhaf en F. Egbert. Herbouwd met
enkele wijzigingen na een brand, 1886-1887.
Belangrijk voorbeeld van neorenaissance architectuur in maniëristische zestiende Eeuwse
trant. Een langwerpig gebouw met uitspringend middengedeelte, waarin de grote
concertzaal, bekroond door een koepel en geflankeerd door hoekpaviljoens met koepels.
Aan de uiteinden van het naar de zee gekeerde front naar voren springende zijvleugels,
die het Kurhausterras omvatten.

56
57

Botine Koopmans, B. Vis en vertier op Scheveningen, de ontwikkeling van een vissersdorp, badplaats en zeehaven blz. 135-139.
Botine Koopmans, B. Vis en vertier op Scheveningen, de ontwikkeling van een vissersdorp, badplaats en zeehaven blz. 145-147.
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De gevels aan het Gevers Deynootplein heeft aan de uiteinden risalieten58 en wordt
geleed door pilasters van de kolossale orde. De gevel aan de zeezijde is in arcaden
opgelost.
Restanten van de oorspronkelijke inrichting en fragmenten van Art Nouveau-interieurs
zijn achter later betimmeringen bewaard gebleven.
Stedenbouwkundig vervult het gebouw een belangrijke functie voor het aspect van de
badplaats: vanaf de zeezijde door de geslaagde compositie van de vooruitspringende
vleugels en de koepel als dominerend element; van de landzijde vooral door zijn situatie
als eindpunt van de as, die gevormd wordt door de Badhuisweg”59.
Uiteindelijk werd het Bouwbedrijf Bredero, dat het complex Hoog-Catharijne had
gerealiseerd. Na het overeenkomen van voorwaarden van Bredero en de Gemeente had
Bredero dhr. Zwolsman60 laten weten dat zij de bezittingen van EMS zouden overnemen,
die zijn uiteindelijk voor €25,03 miljoen (55 miljoen gulden) verkocht, hierbij had
Bredero alle gebouwen in Scheveningen in haar bezit.
In augustus 1973 had de gemeenteraad een “Schets voor de ontwikkeling van een
modern Scheveningen” aanvaard. Het vormde de basis voor de geïntegreerde aanpak tot
herontwikkeling van de badplaats en bevatte stedenbouwkundige uitgangspunten61.
Hierin speelden voor Scheveningen twee hoofddelen:
- zeefront: bebouwing die op zee is geprojecteerd;
- het overige gedeelte: nieuwbouw achter de boulevards.
Het doel was om van Scheveningen niet alleen een recreatieve functie als badplaats te
maken maar een “all-seasons” karakter badplaats. Waarin de nieuwe bebouwing
activiteiten werden benadrukt die niet seizoengebonden zijn. Vlakbij het Kurhaus staat
inmiddels het Holland Casino (sinds 1995). Daarnaast worden restaurants,
winkels,bioscopen, bowlings en squashbanen samengetrokken. Achter de boulevards
verrijzen ook woonflats waardoor de woonfunctie wordt versterkt62.
Maar wat moest een particuliere onderneming met een bouwtechnische bijzonder slecht
gebouw dat moeilijk exploiteerbaar was en wat 100 miljoen zou moeten kosten? Bij de
rijksoverheid zag men echter niet alleen het belang van het behoud van het Kurhaus als
monument in, men was eveneens bereid naar het economische (toeristische) belang van
de badplaats te kijken, vandaar dat het ministerie van Economische zaken ook met geld
kwam.
Vanuit de overheid werd in totaal €17,1 miljoen (37,5 miljoen gulden) beschikbaar
gesteld. Verdeeld als volgt: CRM €2,7 miljoen (6 miljoen gulden); de gemeente 2x €2,7
miljoen (6 miljoen gulden + nog extra 6 miljoen gulden); Provincie Zuid-Holland €0,91
miljoen (2 miljoen gulden); Economische zaken €4,55 miljoen (10 miljoen gulden);
sociale zaken €3,4 miljoen (7,5 miljoen gulden)63.
7.2 Stedenbouwkundige context
Direct na de tweede wereld oorlog is er buiten de wederopbouw stedenbouwkundig in
Scheveningen-Bad weinig gebeurd. De Dienst van Wederopbouw en de Stadsontwikkeling
deed enkele pogingen nieuwe plannen te maken voor met name het Gevers
Deynootplein. Probleem was elke keer de grote hoeveelheid tramlijnen op het plein met
hun in- en uitstaphaltes. Maar daarnaast was het een belangrijk verkeersknooppunt.
Oplossingen werden gezocht in het scheiden van voetgangers- en verkeersstromen op
58

Risaliet = een deel van een voorgevel dat vooruitspringt.
Beknopte kroniek van het Kurhaus Scheveningen blz. 6.
Reinder Zwolsman (1913-1988) begon carrière als makelaar, kwam in 1962 aan het roer van de E.M.S. Was in de jaren vijftig zeer rijke
zakenman en heeft een positieve maar vooral een negatieve rol voor de Scheveningse badplaats betekend.
61
Bart de Vries, De ondergang en opkomst van Scheveningen blz. 25-32.
62
Renovatie Kurhaus, Technisch vakblad Baksteen.
63
Wielen, J.E. van der, Het Kurhaus blijft! blz. 255.
59
60
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een hoogte niveau van 5m met winkels, terrassen en cafés. Veel aandacht aan de
afwikkeling van de verkeersplannen. Maar financieel kwam het maar niet van de grond.
Eind jaren zestig, begin jaren zeventig kwam de enorme sloop op gang in Scheveningen
Bad. De grote negentiende-eeuwse hotels die ruim een eeuw lang het zeefront de
uitstraling en het karakter van de badplaats hadden bepaald moesten worden gesloopt.
Alleen het Kurhaus heeft het nog op de valreep gered. In de plaats van de oude hotels
kwamen grote appartementen complexen en winkelcentra64.
In 1975 presenteerde Jaap Bakema,65 een stedenbouwkundig plan, die als supervisor
voor de ontwikkeling van Scheveningen Bad was aangesteld. In dit plan introduceerde
Jaap Bakema het concept van de ‘kernwand’ en de ‘stadskamer’. In het stadshart werden
een aantal van de wanden in een dynamische compositie verknoopt tot elementen , die
een nieuwe centrale stadsruimte omsluiten: de stadskamer. In dit plan voor
Scheveningen verknoopte hij de bestaande situatie en wordt het concept doorgewerkt op
verschillende schaalniveaus. Centraal was een overdekte, verhoogde four seasonswandelpromenade langs de strandboulevard. De Kurzaal op hetzelfde niveau zal een
openbare ruimte met een nieuwe betekenis krijgen als de ‘huiskamer’ van Scheveningen.
De voetgangersroutes vanuit het achterland sloten aan op de wandelpromenade, wat de
slagader van het nieuwe Scheveningen-bad vormt.
De landzijde langs de kust was minder belangrijk, voetgangers niveau lag er als een
aparte laag overheen en dient de bezoekersstroom zo snel en efficiënt van de
parkeergarages naar de slagader te voeren. Een grote haak bakende een ‘buitenkamer’
af ter plaatse van het voormalige Gevers Deynootplein. Lagere elementen vormen een
‘binnenkamer’ en het hoogtepunt was de ‘huiskamer’ van de Kurzaal.
Uiteindelijk zijn er wel enkele onderdelen van het plan gerealiseerd, maar de gemeente
had in het begin al twijfels over de verticale scheiding van verkeerssoorten en dan met
name het voetgangerscircuit66.

Afbeelding 10: Stedenbouwkundig Plan van Bakema 1975 Bron: Artikel Archis 8-86.

In het plan van Bakema was het grote Gevers Deynootplein verdwenen en had
plaatsgemaakt voor een nieuw plein van 50x50m genaamd het Kurhausplein. Aan dit
plein, voor de beide vleugels van het Kurhaus zouden twee bouwblokken komen die het
plein begrenzen67.

64

Botine Koopmans, B. Vis en vertier op Scheveningen, de ontwikkeling van een vissersdorp, badplaats en zeehaven blz. 148-150.
Jacob Berend (Jaap) Bakema (1914-1981) was een Nederlands architect en medenaamgever van het bureau Van den Broek en Bakema, zeer veel
invloed op de wederopbouw van Rotterdam gehad met het bureau.
66
Maurits de Hoog, Een nieuw perspectief voor Scheveningen-Bad blz. 40.
67
Donald Lambert en Karin van Vliet, Stedebouw in brokstukken blz. 36.
65

Msc 3/4 ®MIT | Geschiedenis Scriptie | Jeroen van de Velde | B1185381 | jvandevelde@hotmail.com

24

AR3Ar150^Ar | Geschiedenis Scriptie | Het Kurhaus, Scheveningen

Afbeelding 11: Gevers Deynootplein 1977,een grote bouwput, afbraak van beide zijvleugels van het Kurhaus
Bron: Het Kurhaus van badhuis tot levend monument.

De nieuwe bebouwing die aan het Kurhausplein zal komen te liggen, behoorde nog in het
gebied tot de zeewering. Het peil mocht niet lager dan 9,58m +N.A.P. liggen. Begane
grond bestaat voornamelijk uit winkels en horeca in verband met de functie als levendig
plein. Eerste verdieping parkeren voor de toekomstige bewoners en dit is noodzakelijk
omdat men niet een kelder mocht bouwen in verband met de zeewering. De daarboven
liggende 8 verdiepingen bestaan uit woningen (totaal 120 woningen).
Het ontwerp van het gebouw heeft een terrasvormig uiterlijk wat een speels en
bewegelijk effect geeft. Belangrijk was vanuit de nota planvorming68 van het
Kurhausplein dat het Kurhaus als een apart gebouw moest blijven manifesteren. De
nieuwbouw komt niet boven de hoogte van de vleugels van het Kurhaus uit en er zijn
markante zichtlijnen behouden naar het Kurhaus69.
7.3 Bouwkundige/architectonische opzet
De wederopbouw na de tweede wereldoorlog had als eerste doel de hotelruimtes te
herstellen. Rond 1950 was dit voorlopige einddoel bereikt en kon men beginnen aan de
restauratie van de zalenbouw en de kamer modernisering. Als voornaamste bij gebouwde
en gerestaureerde zalen in de vijftiger jaren zijn; de lounge aan de zeekant , met
gelijktijdige restauratie van de voormalige ‘table d’hotel-zaal tot feestzaal, de ombouw
van de voormalige feestzaal van het Palace hotel , de bouw van de ‘lobby’ aan de
zeekant van de kurzaal, waardoor tevens een directe verbinding tot stand kwam tussen
hotel en kurzaal foyers en de ombouw van het voormalig inhalatorium/cabaret tot het
Kurhaus paviljoen. Hierdoor ontstond een theatertje voor kleinkunst met een toneel met
circa 500 plaatsen, in oplopende rij, plus een foyer die tevens rechtstreekse verbinding
kreeg met het Hotel Kurhaus (dit omdat tijdens de tweede wereld oorlog de Kurhausbar
door de bezetters was afgebroken). Tegelijkertijd werden tientallen hotelkamers nieuw
68
69

Nota Kurhausplein Scheveningen Plan en programma Commissie (werkgroep Kurhausplein) ’s-Gravenhage, mei 1975 (Zilveren boekje).
Architectenburo Spruit, Heringa en de Jong Het ontwerp voor de Kurhauspleinbebouwing, Utrecht oktober 1978.
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ingericht en badkamers bijgebouwd. Gedurende de uitvoering van de
bouwwerken en moderniseringen ging het jaarlijks onderhoud gewoon door.70

nieuwe

Om de wederopbouw te kunnen bekostigen kreeg de EMS alle medewerking van de
overheid en de gemeente. De gemeente stelde een krediet beschikbaar van €182.066
(400.000 gulden). Met behulp van dit geld kreeg het Kurhaus als eerste hotel, centrale
verwarming in de Scheveningse badplaats71.
Door de veranderde maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor een ander publiek naar
de badplaats kwam en minder te besteden had in een kortere tijd kwam langzamer
verval in de badplaats. Het ene hotel na het andere hotel moest sluiten met als laatste
hotel het Kurhaus in 197272.
Met de restauratie van het Kurhaus, is onder leiding van het architectenbureau van Bart
van Kasteel73, werd in 1976 begonnen. De staat van het gebouw was slechter dan men in
eerste instantie had verwacht. Het tweede Kurhaus van 1887 was in slechts 9 maanden
gebouwd. Het gevolg was dat de buitenmuren zeer zwak waren omdat er nagenoeg geen
metselwerk in zat. En daarnaast waren de binnenmuren (houten balken opgevuld met
riet en mortel) nog grotendeels brandgevaarlijk74
De renovatie van het Kurhaus was onder te verdelen in twee bouwdelen; waaronder de
beide zijvleugels en het middencarré. Hieronder wordt ingegaan op de renovatie per
bouwdeel van het Kurhaus.
Bijlage 7: Gevelaanzichten van het Kurhaus van 1979.

Zijvleugels
Om tot een sluitende exploitatie te komen, diende het aantal hotelkamers vergroot te
worden. Hiervoor is na een uitgebreide studie de keuze gemaakt om in de
oorspronkelijke bouwhoogte van de zijvleugels een extra verdieping toe te voegen
waarbij de raamindeling van het origineel heeft moeten veranderen. Hoewel het voor een
‘beschermd monument’ ongebruikelijk is, vond de opbouw met geheel nieuwe
bouwmaterialen plaats in een sterk van het oorspronkelijke ontwerp afwijkende vorm, dit
gold met name voor de zijvleugels van het Kurhaus. Kozijnen van aluminium (op de
entree verdieping) en kunststof (vanaf de eerste verdieping tot bovenaan) was de
daklijst gewijzigd en zijn de ramen boven elkaar gekoppeld door de extra bouwlaag in de
vleugels75.
De zijvleugels waren inclusief de fundering gesloopt. De oorspronkelijke constructie van
dragend metselwerk, dragende gemetselde gevels en houtenvloer- en kapconstructie
werden een in het werk gestort gewapend betonskelet. Van de oude gevelmaterialen was
maar weinig bruikbaar alleen de gietijzeren sierhekken. Baksteen, natuursteen en
houtwerk waren onbruikbaar na de sloop. Voor de nieuwbouw van de gevel was er snel
een Duitse fabriek gevonden die in staat was dezelfde soort bakstenen te leveren in
vergelijkbare kleuren en samenstelling. Echter een probleem vormden alle natuurstenen
ornamenten die, vanwege het zeeklimaat, het niet overleefd hadden. Om een hardere
steensoorten toe te passen en dan rond de 5000 ornamenten te beeldhouwen was een te
hoge aanslag op het beschikbare budget. Uiteindelijk in samenspraak met de Rijksdienst
voor Monumentenzorg is tot een alternatief gekomen en heeft men alle oude ornamenten
gekopieerd in beton. Het beton is geel gekleurd, zodat deze overeenkomen met de
oorspronkelijke Ettringer tufsteen76.

70

Mr. A. Adama Zijlstra Vaar wel, Scheveningen! Bonte herinneringen aan een badplaats blz. 222-223.
Michiel Nooren en Angeline Jansen, Scheveningen rond kerk en Kurhaus.
Botine Koopmans, B. Vis en vertier op Scheveningen, de ontwikkeling van een vissersdorp, badplaats en zeehaven blz. 151.
73
Bart van Kasteel (1921-1988) Amsterdamse architect van onder andere Amsterdams Historisch Museum, Universiteitsbibliotheek in Leiden,
nieuwbouw aan het Haagse Buitenhof waarvoor hij de Berlageprijs voor ontving.
74
Polytechnisch tijdschrift Bouwkunde wegen- en waterbouw Kurhaus blz. 6-13.
75
Houten tentdaken voor het Kurhausterras blz. 281-285.
76
Ettringer tufsteen = een relatief zachte natuursteen en makkelijk te bewerken. Tufsteen is een sedimentair gesteente van vulkanisch materiaal.
71
72
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Om regelmatig schilderwerk te voorkomen, was gekozen om naast de hardhouten
kozijnen (op de begane grond), voor aluminium kozijnen (op de entree verdieping) en
kunststof kozijnen(vanaf de eerste verdieping). Op de zolderverdieping is het dak
verhoogd zodat hier genoeg ruimte ontstond om extra hotelkamers te plaatsen, waardoor
het uiteindelijke schuine dak hoger ligt dan het oorspronkelijke ontwerp.
Van de in de oude vleugels aanwezige zalen zijn er twee representatieve ruimten terug
gekomen. In de noordvleugel de Cor Ruyszaal (voorheen de conversatiezaal) en in de
zuidvleugel de Spiegelzaal. Men vond achter stucwerk, een oude Jugendstil koepel van
het restaurant La Corvette, die niet is teruggekomen.
De Cor Ruyszaal met een afmeting van een lengte van 20,36 m, breedte van 7,32 m en
een hoogte van 7,17 m zou een onderdeel van het casino worden. Deze stijlvolle zaal
was rijk versierd met gecanneleerde kolommen, Korinthische kapitelen en ellipstogen,een
grote schoorsteenmantel in rococostijl, lambriseringen van pitchpine met bossingpanelen
en een eiken parketvloer in visgraatmotief.
De Spiegelzaal met een afmeting van, lengte van 12,15 m, breedte van 7,21 m en een
hoogte van 4,03 m. Het interieur van deze zaal is in Lodewijk XIV-stijl, met een
symmetrische verdeling van vlakken en spiegels met als functie conferentiezaal77
Door de komst van het casino en het groter aantal kamers was uitbreiding noodzakelijk.
Het terras aan de zeezijde was deels bebouwd. Het architectenbureau van Bart van
Kasteel heeft nieuwe houten (tentvormige) paviljoens ontworpen op het terras waar
speelruimten voor het casino en restaurants dienden te komen. Na voltooiing van het
hele gebouw zal deze paviljoenbebouwing een duidelijke toevoeging aan het
‘oorspronkelijke’ ontwerp zijn78.
Middencarré
Hoewel sloop van dit gedeelte ook logisch geweest zou zijn heeft men hier maar van
afgezien omdat dit moeilijk te verkopen was aan het grote publiek.
De Kurzaal die in het middencarré gesitueerd was wordt op twee niveau’s overkoepeld,
namelijk een houten binnenkoepel (op een hoogte van circa 14 meter) en een uit
stalenspanten opgebouwde buitenkoepel (op circa 30 meter hoogte). Vroeger was de
binnenkoepel transparant en aan de buitenkoepel vensters zodat via de buiten- en de
binnenkoepel de Kurzaal van bovenaf van daglicht kon voorzien. Bij de renovatie trof
men gipskarton platen aan en deze werden weer vervangen door glas (waren
dichtgemaakt omdat de verlichting de schepen zou misleidden79). Door de hogere eisen
ter aanzien van warmte en geluidsisolatie was er gekozen voor thermopane glas
(2x6mm). Echter bracht dit wel een belastingverhoging met zich mee, waardoor er extra
voorzieningen getroffen dienden te worden. Voordat men met de renovatie begon was
eerst de gehele houten binnenkoepel opgemeten en de dimensies bepaald. De bestaande
houten koepel (Europees hout) voldeed nog prima en er waren geen zichtbare
beschadigingen aangetroffen.
om de extra belastingen te kunnen opvangen waren de hoofdspanten en hulpspanten
voorzien van extra onder- en bovenflensen en de nagelverbindingen verbeterd. Tijdens
het vervangen van de gipskarton platen zag men dat de hulpspanten deels beschadigd
waren waardoor deze op het laatste moment vervangen werden door gelamineerde
spanten.
Deze gehele binnenkoepel hing aan 20 stalen trekstangen die bevestigd waren aan de
stalenspanten van de buitenkoepel en werd door een aantal vloerbalken op het niveau
77
78
79

Polytechnisch tijdschrift Bouwkunde wegen- en waterbouw Kurhaus blz. 6-13.
Houten tentdaken voor het Kurhausterras blz. 281-285.
Noël van Dompseler – Coos Versteeg Kurhaus, baken van Scheveningen blz. 120.
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van de onderregel horizontaal op zijn plaats gehouden. Daarnaast moesten deze
trekstangen ook nog een lager gelegen tussenvloer dragen. In de renovatie is de
tussenvloer vervangen en anders opgelegd waardoor er geen veranderingen aan de 20
stalen trekstangen dienden te gebeuren80.
De loze ruimte tussen de binnen en buitenkoepel word deels gebruikt voor het
onderbrengen van de technische installaties.

Afbeeldingen 12: Doorsnede links, noord-zuid en rechts, oost- west in bestaande en nieuwe toestand Bron:
Polytechnisch tijdschrift Bouwkunde wegen- en waterbouw Kurhaus.

De vloerconstructies rondom de Kurzaal zijn uitgevoerd in hout en de deels
onderkelderde kelder was in metselwerk uitgevoerd. Tegen de gemetselde
kelderfundering zijn betonwanden gestort om zo samen met begane grondvloer en
keldervloer een stijve doosconstructie te vormen zodat raamwerken in de hoektorens zijn
geklemd.
De begane grondvloer (niveau 0) bestond uit een gewelfde baksteenconstructie en is
vervangen door een vlakke plaatvloer, rustend op betonkolommen, wanden en stalen
kolommen. De entresol (niveau 1) was een houten vloer die op stalen balken die op de
stalen koepelkolommen rustten en aan de andere zijden op het metselwerk. Deze zijn in
overleg met de Rijksdienst van Monumentenzorg op een zelfde soort manier vernieuwd
teruggekomen met houten gelamineerde liggers in het zicht rustend op U-profielen aan
de Kurzaal zijde en aan de andere zijde op de vernieuwde staalconstructie. De
80

Heerden, F.A. van; Schrama, J.M., Houtconstructies in en rond het Kurhaus Scheveningen – Houtconstructeur periodiek van de vereniging van
houtconstructeurs (VHC)
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verdiepingsvloeren (niveau 2 en niveau 3) bestonden ook uit houten vloeren die ook door
beton vloeren zijn vervangen. De vloerconstructie boven het oude toneel is nu
opgehangen aan een extra vakwerkspant dat tussen de hoektorens op de zolder
geplaatst kon worden. Voor de zoldervloer (niveau 4) blijven de houten vloerconstructies
bestaan alleen boven dit gedeelte ligt een horizontale staalconstructie die de krachten
van de koepelkolommen overbrengt naar de hoektorens81
Uiteindelijk bleef er van het middencarré niet veel meer over dan een deels aangevulde
staalconstructie, de koepelconstructie en wat gerestaureerde binnenbetimmeringen van
de voormalige Kurzaal82.

81
82

Polytechnisch tijdschrift Bouwkunde wegen- en waterbouw Kurhaus blz. 34-37
Houten tentdaken voor het Kurhausterras blz. 281-285
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Hoofdstuk 8 Kurhaus 2007
8.1 Inleiding
Vandaag de dag is het Kurhaus bekend onder de naam Steigenberger Kurhaus Hotel
(Hotels AG, van oorsprong Duitse Hotelketen). Buiten het 5 sterren hotel met 255
kamers heeft het Kurhaus ook 15 verschillende soorten congreszalen (gelegen rondom
de Kurzaal en op de begane grond) de Kurhausbar en 2 restaurants waaronder het
Kurhaus restaurant in de Kurzaal en een à la carte Restaurant Kandinsky aan de
zeezijde.
Enkele stijlvolle zalen zoals de Spiegelzaal en de Conversatiezaal (wordt nu de Cor
Ruyszaal genoemd) zijn helemaal in hun oude staat gerestaureerd. De andere zalen zijn
zo ontworpen dat ze voldoen aan de hedendaagse eisen die gesteld worden aan een
congreszaal betreft het licht en geluid. Hierdoor heeft het Kurhaus hotel een zeer breed
scala aan soorten evenementen die hier kunnen plaatsvinden. De maximale capaciteit
van alle zalen is 2700 personen, inclusief de Kurzaal.
Het kurhaus manifesteert zich de laatste jaren als de plek waar unieke evenementen
plaatsvinden zoals het “concert by the sea”, jazzconcerten, wereldwijde congressen en
ministeriële conferenties83.
8.2 Stedenbouwkundige context
15 jaar later 1989, een nieuw stedenbouwkundig plan voor de Gevers Deynootweg en
omgeving is opgesteld door Donald Lambert84 van het Rotterdamse ‘buro voor
stadsontwerp Urbis’. In het plan staat centraal een groot plein, dat als entreeruimte van
de badplaats moet gaan fungeren. De stroming bezoekers vanuit de tram en uit de
parkeergarages komen hier langs op weg naar het strand. Het plein ligt terzijde van de
as van de Badhuisweg en is de schakel naar de noordelijke ontsluiting van de badplaats.
Aan het plein zullen verschillende functies komen waaronder horeca, woningen, winkels
en een bioscoop dit programma zorgt voor een belangrijke bijdrage aan het concept van
de four-seasons badplaats, die in het plan van Dhr. Bakema ook voorkwam. Echter wijkt
het plan Urbis op twee punten essentieel af van het plan van Bakema. Ten eerste wordt
de landzijde actief betrokken en ten tweede wordt gebroken met de verticale scheiding
van verkeersoorten. Auto’s worden gestald in parkeergarages onder gebouwen85.

Afbeeldingen 13: Ontwerp voor het stedenbouwkundig gebied Scheveningen-bad, 1989-1991 bron:
www.urbisstadsontwerp.nl.

83

www.kurhaus.nl.
Donald Lambert, was onder andere redacteur van tijdschrift ARCHIS, sinds 2002 stadsbouwmeester van Utrecht en met URBIS bezig met
herstructureringsprojecten zoals, Bijlmermeer, stationsgebieden rondom CS Utrecht en CS Den haag.
85
Maurits de Hoog, Een nieuw perspectief voor Scheveningen-Bad blz. 39-41.
84
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Scheveningen badplaats is inmiddels helemaal volgebouwd (wanneer je de tram uitstapt
weet je niet wat de zeekant is, omdat alle gebouwen zo dicht op elkaar staan). Het
Kurhaus is inmiddels ook verdwenen achter de bebouwing van het Kurhaus plein. Tussen
alle nieuwbouw projecten is het Kurhaus nog het enige gebouw dat herinnert aan de
vroegere chique badplaats.
Vandaag dag is de gemeente is bezig met het ontwikkelen van plannen om de
Scheveningse haven aantrekkelijker te maken voor het toerisme. Wonen, werken,
recreatie in een maritieme omgeving. In verband met stijging van de waterspiegel wil de
gemeente ook de kust versterken. De boulevard wordt helemaal vernieuwd naar het plan
van de Spaanse Architect De Solà-Morales86 Daarnaast zal de huidige boulevard verlengd
worden en dienen als koppeling tussen de badplaats de haven en het oude Norfolk87
terrein88.
Problemen die zich nu vooral in de zomermaanden voortdoen zijn: de infrastructuur
waardoor er veel parkeerproblemen en verkeersdrukte met als gevolg ook
geluidsoverlast veroorzaakt. Door de enorme stromingen toeristen (jaarlijks 12 miljoen)
geeft dit een enorme druk op de leefbaarheid in het gebied.
Vanuit het masterplan Scheveningen wil men betere voorzieningen voor het openbaar
vervoer, fietsers en alternatieve vervoermiddelen en een transferia buiten de kuststrook
om de hoeveelheden bezoekers in goede banen te leiden89.
Betreft nieuwbouw rond Scheveningen badplaats zal er op het korte termijn weinig
veranderen. Ontwikkeling van nieuwbouw en renovatie ligt nu meer in het havengebied.
De hoofddoelstelling van de badplaats: integrale, duurzame kwaliteitsverbetering van
Scheveningen-Kuststrook. Met de nadruk op verbetering van de sociale kwaliteit
(leefbaarheid en woonkwaliteit) en economische kwaliteit (verbetering van
werkgelegenheid door ontwikkeling in de toeristische en recreatieve sector)90.

86

Manuel de Solà-Morales Rubio (Barcelona, 1939) Spaanse-Catalaanse Architect met internationale bekendheid vooral in stedenbouwkundige
schaal, zijn bekendste werk is het busstation en stationsplein van Leuven.
87
Rederij Norfolkline: ferrydienst van Scheveningen - Felixstowe / Killingholme van 1958 tot 2006.
88
Scheveningen–Haven – Parel aan de zee.
89
Stadsdeelplan Scheveningen 2007 blz. 12 en 19.
90
Masterplan Scheveningen-Kuststrook – voortgangsrapportage 2001-2005 blz. 8.
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Afbeelding 14: Het Kurhausplein en Gevers Deynootplein, het Kurhaus verdwenen tussen de hoogbouw en de
dichte bebouwing, 2005 bron: www.kustfoto.nl.

8.3 Bouwkundige/architectonische opzet
Na de enorme renovatie/verbouwing van 1976 hebben er geen grootse veranderingen
aan de buitengevel plaatsgevonden. De voornaamste veranderingen zijn terug te vinden
in de indeling van de ruimtes en het interieur van het Kurhaus. Echter is er weinig te
vinden over hoe men deze wijzigingen heeft uitgevoerd. Alle boeken over het Kurhaus
dateren van de tijd voor en tijdens de laatste grote renovatie van 1976-1979.
Nadat het casino uit het Kurhaus vertrok, om aan de overzijde een eigen pand te
betrekken, kwamen er in 1995 ruimtes vrij. De leeggekomen ruimtes werden in 1997
verbouwd tot zalencomplex door Arn Meijs Architecten BV die onder andere ook
verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van het circustheater te Scheveningen91.
Kentie en Partners Architecten BV zijn verantwoordelijk voor de upgrading van de
hotelkamers, gangen en de grote verbouwing van de entree en de lobby. De twee
maanden durende verbouwing van de entree en lobby die ondermeer een verhoogd
plafond en veel glas in lood kreeg, kostte ongeveer €0,91 miljoen (2 miljoen gulden)92.
Inmiddels is hetzelfde architectenbureau al bijna tien jaar betrokken bij het Kurhaus voor
diverse verbouwingen, zeer recentelijk is in overleg met monumentenzorg een nieuwe
luifel voor het Kurhaus ontworpen en geplaatst en de oude kunststof luifels(toevoeging
door Bart van Kasteel) langs de zijvleugels verdwenen93.

91
92
93

www.kurhaus.nl.
Entree Kurhaus krijgt oude grandeur terug.
www.kentie-partners.nl.
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Afbeelding 15: De nieuw ontworpen luifel bij de entree, 2007 bron: foto Jeroen van de Velde.

Wat de toekomst zal brengen zal een raadsel zijn maar wat men er ook van vind het
kurhaus blijft het gebouw, dat aan de badplaats een karakteristiek “merk” geeft, een
herkenningsbeeld94.
Bijlage 4: Plattegrond van de begane grond van het derde Kurhaus anno 2007.
Bijlage 8: Gevelaanzichten van het Kurhaus van 2007.

94

Wielen, J.E. van der, Het Kurhaus blijft! blz. 255.
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Hoofdstuk 9 CONCLUSIE
Komende bij de conclusie van deze architectuurscriptie kunnen we in ieder geval stellen
dat het Kurhaus een zeer rijke geschiedenis heeft, het gebouw heeft zo zijn
hoogtepunten gekend maar ook zijn dieptepunten (zie bijlage 1).
De conclusie is onder te verdelen in twee gedeeltes. Het eerste gedeelte is gefocust op
de gebouwschaal en het tweede gedeelte op de stedenbouwkundige schaal.
Om antwoord te geven op de vraagstelling kunnen we zeggen dat er helemaal niks van
het Kurhaus van 1885 is overgebleven. Tijdens de brand van 1 september 1886 is het
gehele Kurhaus tot aan de gehele grond afgebrand. Echter hadden de Paviljoens deze
brand wel overleefd, maar zijn inmiddels verdwenen. Het Palais de Danse door een brand
op 24 februari 1975. Het Paviljoentheater is verwijderd en niet meer terug gekomen bij
de laatste renovatie van 1976-1979.
Nogmaals kijkend naar de vraagstelling en ditmaal uitgaande van het Kurhaus van 1887.
Het kurhaus was binnen 9 maanden met de originele tekeningen van het ontwerp van
1885 opnieuw gebouwd, echter wel met enkele wijzigingen, waaronder de verhoging van
de koepel de meest opvallende is.
Tijdens de grootste verbouwing van 1976 zijn de gehele zijvleugels van het Kurhaus
inclusief de fundering gesloopt en met een hele nieuwe betonconstructie opgebouwd. Van
het middencarré is de hele buitenschil vervangen en zijn grotendeels houtenvloeren
vervangen door betonvloeren.
Men kan dus stellen dat de enige overgebleven onderdelen van het Kurhaus de deels
aangevulde
staalconstructie,
de
koepelconstructie
en
wat
gerestaureerde
binnenbetimmeringen van de voormalige Kurzaal, de spiegelzaal en de conversatiezaal
zijn.
Als we naar de stedenbouwkundige schaal uitzoomen en de vraagstelling bekijken, wat is
er nog over van de oude chique badplaats Scheveningen. Door de sloopdrang van de
jaren zestig en zeventig hebben bijna alle beeldbepalende gebouwen (hotel Les galeries,
Palace hotel, hotel Rauch, Grand Hotel, Hotel Garni en
Hotel d’orange) van de
Scheveningse badplaats niet overleefd, enkele hadden al de tweede wereld oorlog niet
overleefd (waaronder Hotel d’orange). De kustlijn werd gedomineerd door deze hotels
met hun grote percelen, met aan weerszijden brede tussendoorgangen, die de relatie
met het binnenland hadden. Vandaag de dag is door de enorme bouwdichtheid aan de
kuststrook de relatie van de kust en het land niet meer terug te zien. Wat zo
kenmerkend was voor de badplaats.
De Badhuisweg (het aanzicht vanuit den haag naar Scheveningen) als brede laan met als
eindpunt het grote Gevers Deynootplein. Het Kurhaus fungeert als centraalpunt is nog
deels aanwezig. Door de komst van de bebouwing aan het Kurhausplein en de hogere
bebouwing (Holland casino en Bioscoop) aan het einde van de badhuisweg valt het
Kurhaus weg en heeft niet meer die vrije ruimte die het vroeger had aan het Gevers
Deynootplein.
De tijden zijn veranderd en jaarlijks heeft Scheveningen miljoenen bezoekers te
verwerken die niet meer voor enkele maanden in de badplaats verblijven. De chique
badplaats die alleen in de zomermaanden opleefde, heeft nu 365 dagen per jaar(fourseasons) bezoekers wat een hele andere stedenbouwkundige opzet nodig heeft.
Wat toch in het gehele onderzoek veel belangrijker is, zijn de emotionele en
maatschappelijke waarde die het Kurhaus met zich meebrengt. De nog steeds centrale
plek waar het Kurhaus staat en de uitstraling van het gebouw die de herinnering oproept
naar chique begintijden van de badplaats.
Msc 3/4 ®MIT | Geschiedenis Scriptie | Jeroen van de Velde | B1185381 | jvandevelde@hotmail.com

34

AR3Ar150^Ar | Geschiedenis Scriptie | Het Kurhaus, Scheveningen
Geraadpleegde Literatuur
Adam Zijlstra, A. Het kurhaus van badhuis tot levend monument: een kroniek van 160 jaren
Haag 1979
Ben Deiman, B. Overzicht in woord en beeld van heden en verleden van de hofstad
2000

Den

Schiedam

Botine Koopmans, B. Vis en vertier op Scheveningen, de ontwikkeling van een vissersdorp,
badplaats en zeehaven Den Haag 2003(VOM reeks 2003)
C.H. Slechte, Scheveningen tussen twee wereldoorlogen; het dorp, de visserijm de badplaats in de
jaren 1918-1940, Den Haag 1978
Hans Pars en Karel Wagemans Kurhaus een vorstelijk verblijf

Den Haag 2003

H.P.H. Rosenberg, Architectuurgids van Den haag 1800-1940 Den Haag 1988
Kees Stal, K. Den Haag – de stad in Delen. dl6: Scheveningen

Den Haag 1992

Lex Dalen Gilhuys, Scheveningen bad 175 jaar Den haag 1993
Michiel Nooren en Angeline Jansen, Scheveningen rond kerk en Kurhaus Weesp 1983
Morren, Th. Van Badhuis tot Kurhaus

Den Haag 1908

Noël van Dompseler – Coos Versteeg Kurhaus, baken van Scheveningen Den Haag 1979
Robert van Lit, Scheveningen een badplaats in beeld, Den haag 1981
Wim de koning Gans, Scheveningen in oude foto’s - de badplaats in beeld 1860-1960 Den haag
1996

Artikels vakbladen
Architectenburo Spruit, Heringa en de Jong Het ontwerp voor de Kurhauspleinbebouwing,
oktober 1978

Utrecht

Bart de Vries, De ondergang en opkomst van Scheveningen, Personeelsblad Nationale Nederlanden
(Twee N) Juni, juli 1985 blz. 25-32
Beknopte kroniek van het Kurhaus Scheveningen, Courier Magazine, december 1975
Bram Kemper The development of the kurhaus – an analysis of a social myth Wonen en – TA/BK
no.6 jaargang 1982 maart blz. 8-24
De opening van het Kurhaus te Scheveningen - Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage 12 juli
1885
Donald Lambert en Karen van Vliet Stedebouw in brokstukken:stadsruimte in Scheveningen
ARCHIS no. 8,jaargang 1986 augustus blz. 34-41
Entree Kurhaus Krijgt oude grandeur terug, Haagse Courant, 20 december 2000
Haags Gemeente archief - chronologisch overzicht van de maatschappij Zeebad Scheveningen
Heerden, F.A. van; Schrama, J.M., Houtconstructies in en rond het Kurhaus Scheveningen –
Houtconstructeur periodiek van de vereniging van houtconstructeurs (VHC) nr. 4 (1978) blz 2-8
Het herbouwde Kurhaus - Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage 4 juni 1887
Houten tentdaken voor het Kurhausterras Technovisie Jrg 8 nr. 13 (1978) blz 281-285
Msc 3/4 ®MIT | Geschiedenis Scriptie | Jeroen van de Velde | B1185381 | jvandevelde@hotmail.com

35

AR3Ar150^Ar | Geschiedenis Scriptie | Het Kurhaus, Scheveningen

Kees Hagendijk Kurhaus Dynamischer STEDENBOUW no. 588 jaargang 54 maart blz. 97-99
Maurits de Hoog Een nieuw perspectief voor Scheveningen-bad ARCHIS no. 7, jaargang 1991 juli
blz. 38-41
Mr. A. Adama Zijlstra Vaar wel, Scheveningen! Bonte herinneringen aan een badplaats, Leiden
1974 blz. 222-223
Nota Kurhausplein Scheveningen Plan en programma Commissie (werkgroep Kurhausplein) ’sGravenhage, mei 1975 (Zilveren boekje)
Petri, W.J. Eerherstel kurhaus – Scheveningen. Nivag contour – Den Haag – Jrg 5 nr. 1 (jan
1980) blz 16-19
Polytechnisch tijdschrift Bouwkunde wegen- en waterbouw Kurhaus nummer no. 4, jaargang 33
april
Renovatie Kurhaus, Technisch vakblad Baksteen, 1978
Vernieuwd monument voor Scheveningen Jrg 12 nr. 5 (1978) blz 18-23
Zuiden, D.S van, over een groote hotel- en cafe-organisatie in onze stad, Haagsche gids Jrg 6 nr. 5
mei 1934 blz. 135-140

Overige bronnen
Architectenburo Spruit, Heringa en de Jong Het ontwerp voor de Kurhausplein bebouwing,
oktober 1978

Utrecht

Den Haag.nl > Stadsdeelplan Scheveningen 2007
> Scheveningen–Haven – Parel aan de zee, juni 2007
> Masterplan Scheveningen-Kuststrook – voortgangsrapportage 2001-2005,
februari 2006
Haags gemeentearchief, Gemeentebestuur Agendastukken 1884 nr. 862
Haags gemeentearchief, Gemeentebestuur Agendastukken 1886 nr. 87
Haags gemeentearchief, Gemeentebestuur Agendastukken 1887 nr. 392, 2520
Jaarverslag 1884 van maatschappij tot bevordering der bouwkunst blz 42-44
Kurhaus.nl > Steigenberger Kurhaus Hotel - Geschiedenis van het Kurhaus hotel Scheveningen
Novatv.nl > archief > Plein Kurhaus 'Lelijkste Plek van Nederland'

Msc 3/4 ®MIT | Geschiedenis Scriptie | Jeroen van de Velde | B1185381 | jvandevelde@hotmail.com

36

AR3Ar150^Ar | Geschiedenis Scriptie | Het Kurhaus, Scheveningen
Bijlage 1
Overzicht van de bouwkundige aanpassingen van het Kurhaus van 1885 tot 2007
1883 Officieel verzoek ingediend op 9 mei voor de verbouwing van het Badhuis en voor de aanleg
van het omliggende terrein.
1885 Het stedelijk badhuis wordt gesloopt en het eerste Kurhaus komt hiervoor in de plaats. Het
Kurhaus wordt op 11 juli officieel geopend en bestaat uit een concertzaal (de Kurzaal), 120
kamers, 2 restaurants en verschillende zalen naar een ontwerp van Johann Friedrich Henkenhaf en
Friedrich Ebert.
1886 Het kurhaus brand tot aan bijna aan de grond af. De paviljoens aan beide zijden blijven
intact. De herbouw geschiedt binnen een jaar tijd.
1887 Het tweede Kurhaus wordt op 19 juni officieel geopend. Het gebouw herrezen uit de as heeft
enkele wijzigingen waaronder de koepel die met 8m is verhoogd en is er meer aandacht geweest
voor brandveiligheid.
1897 Kurhausbar op het Gevers Deynootplein geopend.
1900 Aanbouw van winkelgalerij en het restaurant Rotonde onder het terras ontworpen door
architect W.B. van Liefland.
1901 Opening van het Wilhelmina wandelhoofd op 8 mei. Ontworpen door W.B. Liefland en Ir.
Wyhofski.
1943 De pier brand af op 18 maart door de bezetters.
1969 Het Kurhaus wordt gesloten.
1972 De start van de enorme renovatie/restauratie van het Kurhaus. Alleen het middencarré blijft
nog staan maar de zijvleugels worden helemaal tot aan de fundering gesloopt.
1979 Het vernieuwde derde Kurhaus wordt heropend. Met 241 hotelkamers, 2 restaurants en 14
conferentiezalen. Zes maanden later wordt het casino geopend in het Kurhaus.
1990 Totale renovatie van alle Hotelkamers en gangen. Opening van de nieuwe kurhausbar, het
Kurhaus Café en het buitenterras.
1995 Het holland Casino vertrekt uit het Kurhaus en krijgt een eigen pand aan de overzijde van
het Kurhausplein.
1997 De lege ruimten die door het vertrek van het Casino zijn ontstaan, worden verbouwd tot een
zalencomplex, waardoor een verdubbeling van de congres- en vergadercapaciteit. Een toegevoegde
serre is gebouwd die als verbinding dient tussen de zalencomplexen. Tevens zijn er enkele
hotelkamers bij gekomen waardoor het aantal nu op 255 zit.
2001 Opening van gerenoveerde entree en de lobby.
2006 Complete renovatie van de vergaderzalen in de Zuid-vleugel. De Jan Tooropzaal, de
Spiegelzaal en de Jacob Mariszaal. De belangrijkste verandering is de betere bereikbaarheid van
alle afzonderlijke zalen, waaronder bredere gangen en meer ingangen naar de zalen.
2007 Vernieuwde luifel

Bron: Kurhaus.nl > Steigenberger Kurhaus Hotel - Geschiedenis van het Kurhaus hotel
Scheveningen
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