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Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving vierde in 2014 haar 40-jarig bestaan. De stichting, die in de 

jaren ’70 is opgericht door een aantal Hagenaars dat zich ernstig zorgen maakte over de sloopwoede die toen 

heerste in de stad, heeft gedurende haar bestaan beeldbepalende monumenten verworven en gerestaureerd, te 

weten het sterfhuis van Spinoza aan de Paviljoensgracht 72/74, het “Nobelhuis” in de Nobelstraat 1 A t/m H( met 

fraaie schuilkerk), de “Koningspoort” in de Molenstraat 25 t/m 25 E, het pand Koninginnegracht 42 A t/m F en de 

beheerderswoning op de Joodse begraafplaats aan de Scheveningseweg 21A. Daarnaast heeft de stichting de aanzet 

gegeven tot de oprichting van Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V. en aan de wieg gestaan van het Haags 

Monumentenplatform. 

Het is gebruikelijk dat de stichting bij de viering van een lustrum een prijs toekent – het “Gouden Sleutelstuk” – aan 

een persoon of instelling die naar de mening van het bestuur in de achterliggende periode een belangrijke bijdrage 

heeft geleverd aan de instandhouding van het monumentale erfgoed in Den Haag. Aan de prijs is een geldbedrag 

verbonden van EUR. 2.500,00.  

Na overleg met de Afdeling Monumentenzorg en Welstand van de gemeente heeft het bestuur besloten het 

“Gouden Sleutelstuk” bij de viering van het 8e lustrum toe te kennen aan Stichting Het Hooftshofje vanwege het 

succesvol afronden van het dakisolatieproject in het fraaie hofje aan de Assendelftstraat, waarmee de leefbaarheid 

van de woningen aanmerkelijk is verbeterd. De gemeente heeft dit project als proef genomen voor het isoleren van 

monumenten. 

Tijdens een bijeenkomst in het 

Hooftshofje op 29 november werd, 

in aanwezigheid van degenen die 

nauw bij het project zijn betrokken 

en vertegenwoordigers uit de 

Haagse monumentenwereld, het 

“Gouden Sleutelstuk” door de 

wethouder voor Stadsontwikkeling, 

Wonen, Duurzaamheid en Cultuur, 

de heer J. Wijsmuller, overhandigd 

aan één van de regenten van het 

hofje, de heer W.F.J van Notten, die 

uit handen van voorzitter Gallas de 

bijbehorende cheque in ontvangst 

mocht nemen. Na een interessante 

toelichting van architect ir. E.J. 

Nusselder op het 

restauratieprojectie volgde een 

rondgang door het hofje. 



 

Aan het Nobelhuis vond dit jaar groot onderhoud plaats. Het dak werd vernieuwd en ook de verwarming in het pand 

werd verbeterd. Klein onderhoud aan de buitenkozijnen vond plaats aan het Spinozahuis. 

 Er vonden dit jaar een aantal mutaties plaats in het huurdersbestand, waardoor soms sprake was van tijdelijke 

leegstand. Naar een geschikte huurder voor de voormalige winkel van het antiquariaat Pallas en Janos in de 

Koningspoort wordt nog gezocht. 

   

Het dak van het Nobelhuis tijdens de onderhoudswerkzaamheden Lippe Oosterhof met zijn beoogde opvolger in het 

bestuur  Robert Stroeve 

Op 12 december nam het bestuur afscheid van Lippe Oosterhof, één van de founding fathers van de stichting. Met 

zijn kennis ( als makelaar) van de markt, zijn zakelijk inzicht en zijn onvermoeibare inzet is Lippe, die op 23 

september zijn 90e (!) verjaardag vierde, in al die 40 jaren voor de stichting van onschatbare waarde geweest. Wij 

zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd. Bij het schrijven van deze nieuwsbrief ziet het er naar uit dat het bestuur 

zich zal weten aan te vullen met een waardige opvolger van Lippe. 

Het bestuur is de donateurs van de stichting erkentelijk voor hun jaarlijkse bijdragen. Mede dankzij giften, erfenissen 

en legaten blijft het mogelijk kostbaar Haags erfgoed te behouden. 

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als U Uw bijdrage voor dit jaar zou willen overmaken naar rekeningnummer 
IBAN NL82 ABNA 0891 2206 31 ten name van Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving onder 
vermelding van “ donatie 2014”.  

Het bestuur van Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving: 

Mr. R.A. Gallas, voorzitter 

Ir. L. Vis, secretaris 

Mr. A.de Winter, penningmeester 

Ir. J.C. ‘t Hart, lid 

Het secretariaat van het Monumentenfonds is gevestigd in het “Nobelhuis” ten kantore van ir. L. Vis, Vis Restauratie 

Architecten, Nobelstraat 1E,2513 BC Den Haag, tel. 070-3615757, e-mail info@monumentenfondsdenhaag.nl 

Website: www.monumentenfondsdenhaag.nl.  

De stichting is gerangschikt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), fiscaal nummer 4167612, en ingeschreven 

in het Handelsregister onder nummer 41149304 
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