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2008 was opnieuw een jaar van consolidatie en zorg voor ons huizenbezit. Enkele panden waren toe aan een 
goede schildersbeurt en in het voorjaar van 2008 werd het Nobelhuis in de steigers gezet. In anderhalve maand 
waren alle ramen, deuren kozijnen en het overige houtwerk hersteld en geschilderd en stond het pand er weer 
fris bij. De voorgevel werd opnieuw geolied volgens oude receptuur. Intern werden de twee cv-ketels uit 1984 
vervangen door één hoogrendementsketel. 
 
Het Nobelhuis is het tweede pand dat verworven werd door het monumentenfonds en is gelegen aan één van 
de oudste straten van Den Haag . Het bestaat uit een laat 17e eeuws voorhuis en een achterhuis uit de 
vijftiende eeuw. Oorspronkelijk lag dit achterhuis aan een ommuurd voorplein, de bassecour, zoals dit nu nog 
zichtbaar is bij het Venduehuis. Eén der kamers van het achterhuis is op de begane grond en de verdieping 
voorzien van een gemetseld gewelf. Het vertrek rechts daarvan bezit een plafond van moer- en kinderbinten 
met zandstenen kraagstukken onder de moerbalken. De achterzijde werd uitgebreid en werd op zolder 
omstreeks 1630 ingericht als katholieke schuilkerk. Met een altaar tussen de twee vensters van de achtergevel 
werden tot 1940 missen opgedragen. Twee balustrades met gedraaide houten balusters herinneren hier nog aan 
de schuilkerk. Na een lange periode van wisselend gebruik en verder verval werd het pand in 1966 op de 
rijksmonumentenlijst geplaatst. De toenmalige eigenaar ging hiertegen in beroep omdat hij het pand wilde 
afbreken. In 1973 startte Lucas Molhuysen een actie om het pand te behouden. Hij werd één der oprichters 
van het monumentenfonds en in 1978 kon het pand worden verworven door onze stichting. De restauratie 
startte in 1982 waarbij het pand werd verdeeld in vier appartementen en drie kantoorruimtes. In 1984 werd 
het pand feestelijk heropend. De schuilkerk is nu in gebruik als architectenbureau en is tevens het secretariaat 
van de stichting. Een uitgebreide bewonersgeschiedenis staat vermeld in de lustrumuitgave van 1999 van het 
monumentenfonds. 
 
Aan de overige panden van de stichting, te weten het Spinozahuis, de Koningspoort, Koninginnegracht en de 
beheerderwoning van de Joodse begraafplaats, werd het gebruikelijke onderhoud uitgevoerd. De huizen 
verkeren in een goede staat van onderhoud. Het voorhuis van de Koningspoort in de Molenstraat wordt het 
komende jaar intern verbouwd en aangepast om beter te kunnen inspelen op de huurdersmarkt. De overige 
huizen zijn allemaal verhuurd. De gezonde financiële toestand van de stichting stelt ons in staat om de panden 
goed te onderhouden. Bovendien zijn wij steeds alert op het verwerven van een nieuw pand. 
 
Op 11 maart 2009 bestaat het fonds 35 jaar. Voor de meest geslaagde particuliere restauratie zal “het gouden 
sleutelstuk” weer worden uitgereikt. Een deskundige jury onder leiding van het hoofd van het Bureau 
Monumenten in Den Haag zal de winnaar bepalen. 
 
Ook dit jaar hopen wij weer op uw steun te mogen rekenen. Donateurs zijn voor ons werk onmisbaar. 
Bijgevoegd treft u de gebruikelijke acceptgiro aan, die nog geldt voor het jaar 2008. 
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HET MONUMENTENFONDS KAN UW STEUN UITSTEKEND GEBRUIKEN!  



 



 


