
Poché
Het Binnenhof representeert al meer dan achthonderd jaar de Nederlandse politiek. 
Je zou kunnen stellen dat de fysieke representatie van het Binnenhof inzicht 
geeft in de manier waarop Nederland vorm kreeg en nog steeds verandert. Nu het 
complex gerenoveerd gaat worden ontstaat een unieke kans om een andere kijk op 
het Binnenhof te geven. Stel je voor dat we een frame introduceren dat als podium 
dienst doet en het iconische complex tijdens de verbouwing van vijf en een half 
jaar nog meer zichtbaar maakt in de stad. 

Het frame kan worden gezien als een coulisse met de hele Haagse binnenstad als decor. De 
coulisse bevinden zich als een toeristische trekpleister aan de Hofvijver met de gebouwen 
van het Binnenhof als achtergrond. De coulissen vormen een symbolische transitie van de 
‘buitenwereld’ naar binnen. In deze ‘binnenwereld’ is een scala aan programmeringen en 
mogelijkheden denkbaar. Stel je voor: een tijdelijk restaurant, podium voor presentaties, 
balletvoorstellingen of een stadscamping. Dit frame kan de aanleiding vormen voor een route 
van activiteiten waar de hele stad van profiteert. Een plek waar het startschot gegeven kan 
worden voor een culinaire tocht door de stad. Een plek waar de eerste partituur van culturele 
evenementen zich kan afspelen. Of kamperen met het Binnenhof en de Hofvijver als decor, 
een droom die werkelijkheid kan worden. 

De transitie van een buiten- naar binnenwereld komt tot een climax door een adembenemend 
fotomozaïek. Dit PVC mesh geveldoek keert het Binnenhof letterlijk binnenstebuiten, waardoor 
je een uniek kijkje krijgt in de kamers en zalen achter de gevels. Van veraf zie je duidelijk 
de ordening van de kamers in het fotomozaïek dat is opgebouwd uit 500.000 foto’s van 
Hagenezen en belangrijke personen uit de geschiedenis van onze democratie. Op deze 
manier kan elke Hagenees zich verbonden voelen met het visueel ontwerp, bovendien vormt 
het een spannende zoektocht naar je eigen foto. Deze zoektocht krijgt meer betekenis via een 
interactieve route langs belangrijke personen in de collage. Een route die wordt ondersteund 
met audio, een online app en op bijzondere plekken een virtual reality beeld van de figuur. 
Mensen spelen dus de hoofdrol in dit theaterstuk, waarbij het frame wordt geboden. 

Een theaterstuk dat gekenmerkt wordt door een dynamisch spel van open- en geslotenheid, en 
steeds veranderende perspectieven op de façades van het Binnenhof. ’s Avonds veranderen 
de kamers op het doek door middel van lichtprojecties in een boeiend verhaal over onze 
democratie. Een verhaal dat steeds een andere invalshoek en bijzondere uitwerking kan 
krijgen.

Het frame is een herinterpretatie van de steiger, een representatie van ontwikkeling en een 
perspectief op de toekomst. Een gegeven dat toepasbaar is op democratie en de renovatie 
van het Binnenhof. Met de steiger als symbool wordt subtiel verwezen naar de belangrijke rol 
van het Binnenhof als centrum van de democratie.

De uitvoering van deze coulisse ontwikkeld zich naar de voortgang op de bouwplaats. 
De steiger heeft immers een tweeledige functie in dit verhaal. Waar op dat moment niet 
gerenoveerd wordt kan een openbare coulisse ontstaan. Het materiaalgebruik is eenvoudig 
maar doeltreffend: steigers met het mozaïek ‘gordijn’ als façade. 

De tussenruimte die door de steiger ontstaat creëert een interessant spel met de façade 
van het Binnenhof en heeft een kathedrale coulisse als gevolg. Een plek waar winkeliers 
en horeca makkelijk aansluiting op kunnen vinden door bijvoorbeeld een pop-up steigerbar. 
Een plek waar op zwoele zomeravonden een lichtshow op het doek geprojecteerd word 
waarbij je de verhalen en geheimen van achthonderdjaar Nederlandse politiek door de 
kamers van het Binnenhof ontdekt. Een plek die als pop-up educatie museum inzicht geeft 
over onze democratie aan scholieren. Een plek die als tijdelijk toegankelijk museumdepot 
functioneert. Maar vooral een plek die extra verrijking aan de bouwplaats geeft zonder 
hinder te veroorzaken voor de bouwvakkers die werken aan de toekomst. Poché maakt 
de grote historische én actuele betekenis van het Binnenhof voor Nederland voelbaar en 
bied op verschillenden manieren een nieuw perspectief op de Nederlandse samenleving en 
democratie. 



Kamperen met het Binnenhof als decor, een 
droom die werkelijkheid kan worden

Een geveldoek dat is opgebouwd uit 500.000 foto’s van Hagenezen en 
belangrijke personen uit de geschiedenis van onze democratie



Stel je voor: een tijdelijk restaurant, podium voor presentaties, 
balletvoorstellingen of een stadscamping

Dit frame kan de aanleiding vormen voor een route van 
activiteiten waar de hele stad van profiteert


