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Met deze nieuwsbrief wil het bestuur van de stichting u op de hoogte stellen van de ontwikkelingen in het 
afgelopen jaar. Op veel terreinen vonden activiteiten plaats. Zo werd aan een aantal panden van de stichting 
groot onderhoud verricht. De instandhouding van monumenten is immers de doelstelling van de stichting. 
Daarnaast werd door het bestuur veelvuldig overleg gevoerd met diverse partijen over onderwerpen die de 
stichting aangaan.  

 
De woonkamer en keuken van Nobelstraat 1-F na de renovatie 

Zeer verheugend is te noemen het feit dat de studiezaal in het Spinozahuis ( Paviljoensgracht 72/74) na vele 
jaren weer in gebruik is genomen. Thans kunnen belangstellenden weer terecht in het pand, waar Benedictus de 
Spinoza op 21 februari 1677 zijn laatste adem uitblies. Het bestuur van de gelijknamige vereniging zou een deel 
van het huis graag willen herinrichten tot biografisch museum, maar is daarvoor aangewezen op de 
medewerking van de huurder. Het houtwerk aan de voor - en achtergevel van het pand werden geschilderd. In 
het Nobelhuis (Nobelstraat 1 a t/m h) werd het appartement op de parterre in het achterhuis stevig onder 
handen genomen. De badkamer en wc werden vernieuwd, het tegelwerk van de keuken hersteld, terwijl ook het 
houtwerk en de wanden opnieuw werden geschilderd. Voor 2019 staat het bovenliggende appartement op de 1e 
verdieping een vergelijkbare groot-onderhoudsbeurt te wachten. Aan de buitenzijde van het achterhuis van de 
Koningspoort (Molenstraat 25 t/m 25e) werd noodzakelijk schilder- en reparatiewerk verricht. 
Vermeldenswaard is dat onlangs een boek is verschenen over de verzetsvrouw en kunstenares Ru Paré (1896 -
1972), die in de oorlogsjaren enige tijd het restaurant “Eliza’s vlucht” in de Koningspoort exploiteerde. Het werd 
een centrum voor verzetslieden. Ru Paré wist 52 Joodse kinderen uit de handen van de bezetter te houden. Met 
vertegenwoordigers uit de Joodse gemeenschap vond overleg plaats over de eventuele verkoop van de 
beheerderswoning bij de Joodse begraafplaats aan de Scheveningseweg 21 a. Op de Koninginnegracht 42 a t/m 
f werd het appartement 42 C na het vertrek van de huurder gerenoveerd.  

Het bestuur kwam in 2018 tweemaal bijeen. In de op 15 februari gehouden bestuursvergadering werd de 
jaarrekening 2017 vastgesteld. Voor het jaarverslag 2017 wordt verwezen naar de hieronder vermelde website.  



Het administratief beheer van het fonds werd verzorgd door het accountants-en adviesbureau W. Driessen, welk 
bureau ook de jaarrekening van de stichting opstelde. Het commercieel en technisch beheer is ondergebracht bij 
Oosterhof Beheer B.V. Wim de Lange van dit kantoor slaagde er ook dit jaar weer in om leegkomende woningen 
en bedrijfsruimten, in de meeste gevallen aansluitend, te verhuren. 

Ook in 2018 maakte de voorzitter namens het fonds deel uit van de Raad van Commissarissen van Stadsherstel 
Den Haag en Omgeving N.V. en woonde hij de bijeenkomsten bij van het Haags Monumentenplatform. De 
secretaris bezocht de ledenvergaderingen van de Landelijke Federatie Het Behouden Huis.                                                                                                                                                                
Het omvangrijke archief van het fonds zal in 2019 worden ondergebracht bij het Haags Gemeentearchief. 

In de vorige Nieuwsbrief werd melding gemaakt van verkennende gesprekken met Stadsherstel Den Haag en 
Omgeving N.V. over een nauwere vorm van samenwerking tussen de stichting en de vennootschap. Aanleiding 
daarvoor is het feit dat het voor de stichting steeds moeilijker wordt om in de huidige markt een actieve 
restauratie-rol te vervullen, terwijl Stadsherstel, waarmee de stichting vanuit de historie nauw is verbonden, wel 
over de nodige schaalgrootte en middelen beschikt en voorts de ambitie heeft om in het kader van haar 
Strategisch Plan het draagvlak onder het publiek te vergroten. De gesprekken met Stadsherstel werden 
afgelopen jaar voortgezet en hebben er toe geleid dat in beide organisaties het principebesluit is genomen om 
op de ingeslagen weg voort te gaan. De wijze waarop aan een eventuele transformatie van de stichting vorm 
gegeven kan worden is echter nog onderwerp van overleg. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zullen wij u 
informeren.  

Als gevolg van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient de stichting te 
beschikken over toestemming voor het toezenden van de jaarlijkse Nieuwsbrief en uitnodigingen voor 
bijzondere evenementen. In verband daarmee is bij deze Nieuwsbrief een verklaring gevoegd, waarmee u kan 
aangeven dat u donateur wenst te blijven (of worden) van het Monumentenfonds en de jaarlijkse Nieuwsbrief 
en andere informatie van de stichting wil blijven ontvangen. U wordt vriendelijk verzocht deze verklaring in te 
vullen en op de aangegeven wijze aan ons te retourneren.  

Het bestuur is de donateurs van de stichting bijzonder 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            NL82 ABNA 0891 2206 31  

ten name van   Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving                                   

onder vermelding van donatie 2018 

Het bestuur van Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving: 

mr. R.A.Gallas, voorzitter  

ir. L.Vis, secretaris                                                                                                                                                   

mr. A. de Winter, penningmeester 

 R. Stroeve, 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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