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DE SPUIPOORT
In deze nieuwe rubriek wordt in elk nummer een beeld
gegeven van een van de vele gedenktekens die Den Haag
rijk is. Om even bij stil te staan. Daarbij gaat het niet om
bekende (oorlogs-)monumenten, die kennen we wel.
Wij willen de kleine memorabilia belichten, die ooit zijn
opgericht ter nagedachtenis aan mensen, gebouwen of
gebeurtenissen die er toe deden.
Ze zijn zichtbaar en vertrouwd en ze zijn overal, maar in de
drukte lopen wij er vaak gedachteloos voorbij. Door ze een
voor een naar voren te halen en hun verhaal te vertellen,
komen ze weer even tot leven. In deze eerste aflevering gaat
het over de Spuipoort, die er helaas niet meer is. Daarom is
er een gedenkteken voor aangebracht op de Hofplaats.
Vaak heeft de stad een historisch gebouw verloren omdat
het werd ingehaald door de tijd. Als wij dan terugkijken, is
het soms de vraag of we dat hadden moeten laten gebeuren.
Want wat zouden we in dit geval de sprookjesachtige
Spuipoort nog graag hebben gehad. Om toch in ieder geval
de herinnering te bewaren en zichtbaar te verwijzen naar de
nog bestaande fundamenten in de ondergrond is er een
gedenkteken voor aangelegd. Op de Hofplaats treffen we de
omtrekken van de Spuipoort in messing platen in de straat,
met de twee ronde torens naast de poortingang. Een plaquet
te geeft er uitleg over. Hier verliet men het Binnenhof, via

Spuipoort (beeld collectie Haags Gemeentearchief)

een vaste brug naar het eilandje waar de poort op stond, en
kwam men de stad in via een ophaalbrug. De poort dateert
uit de 14e eeuw en werd in 1861 in opdracht van de eerste

er, zo is het plan, midden op de Hofplaats een centrale

rijksbouwmeester Willem Nicolaas Rose afgebroken. Zijn

bezoekersentree. Via trappen komt men dan eerst in het

opdracht was om de toenmalige problemen van het Haagse

souterrain en passeert men de fundamenten van de Spui

Binnenhof aan te pakken en onder andere de Ridderzaal

poort, die dan achter een glazen pui te zien zullen zijn.

te restaureren. De ruïne van de poort werd in 1986 bij de
nieuwbouw van de Tweede Kamer blootgelegd.
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Bij de aanstaande renovatie van het Binnenhof zal deze
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historische verwijzing opnieuw gestalte krijgen. Dan komt

stadsbeeldenstadsgroen@vriendenvandenhaag.nl

Omtrek voormalige torens Spuipoort (foto Wikipedia)

Plaquette met uitleg (foto Wikipedia)
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