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Met de restauratie van het mooie 

winkelpand aan de Piet Heinstraat 2b 

en het woonhuis aan de Elandstraat 12 

zijn twee projecten van de Vereniging 

Hendrick de Keyser (HdK) afgerond. 

Momenteel wordt nog gewerkt aan  

het herstel van Huis Tuyt aan de 

Toussaintkade 22 en wordt de restau-

ratie van Elandstraat 10 voor bereid. 

Een goede reden voor de werkgroep 

Levende Historie om Hendrick de 

Keyser daarmee te complimenteren en 

enkele vragen te stellen over het 

vervolg van de plannen in Den Haag. 

Wouter van Elburg (architectuurhistori-

cus bij de vereniging HdK) legt ons, in 

een café met uitzicht op de gerestau-

reerde panden, uit in een café uit 

hoeveel belang Hendrick de Keyser 

hecht aan het restaureren, conserveren 

en beheren van oude huizen voor de 

volgende generaties. De monumentale 

status is niet altijd een vast gegeven, 

maar desalniettemin wordt elke 

nieuwe aanwinst met zorg bestudeerd 

en beoordeeld alvorens de restauratie 

wordt gestart. De inmiddels honderd 

jaar oude vereniging werd in 1918 door 

enkele Amsterdammers opgericht om 

te voorkomen dat beeldbepalende Pand Piet Heinstraat 2b – intererieur voor en na restauaratie
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historische panden teloor gingen door 

op snelle winst gerichte sloop- of 

verbouwingsplannen. Door aankoop, 

restauratie en verhuur wist de vereni-

ging een groot aantal historische 

panden te ‘redden’. Deze strategie 

wordt  nog steeds toegepast. Na 

restauratie zoekt HdK zorgvuldig naar 

huurders, die met respect en zorg het 

gerenoveerde pand als woning of 

bedrijfsruimte willen gebruiken. Vorig 

jaar vierde HdK haar honderdjarig 

bestaan met een groot aantal openstel-

lingen van het bezit en enkele nieuwe 

initiatieven. Zo startte de vereniging 

met het project ‘Museumhuizen’, 

waarin voor het publiek het verhaal 

van de Nederlandse woongeschiedenis 

wordt verteld. Afgelopen jaar gingen de 

eerste vier locaties in Steenwijk, 

Amsterdam, Hoorn en Leeuwarden 

open.  De vereniging is werkzaam in 

het hele land, en sinds kort ook actief 

in Den Haag. Nadat HdK drie jaar 

geleden een groot legaat van meerdere 

panden in het Zeeheldenkwartier 

mocht ontvangen, wordt gewerkt aan 

de restauratie van dit nieuwe bezit. 

Onder leiding van bouwopzichter Frank 

Stoffels zijn de eerste twee restauraties 

voltooid. De nadruk ligt hierbij op het 

unieke Haagse karakter van de panden. 

Het bijzondere van Den Haag is het 

relatief grote aantal chique herenhui-

zen met meer dan zes kamers, die 

omstreeks 1875-1900 rondom de 

binnenstad werden gebouwd. In andere 

grote steden maakten in 1909 deze 

grotere huizen zo’n 10% uit van het 

totale huizenbestand, maar in Den 

Haag lag dat rond de 24%. Veel van dit 

19e eeuwse gebouwde erfgoed is echter 

nog niet in kaart gebracht en het is van 

groot belang dat dit alsnog gebeurt.  In 

Den Haag telt de vereniging sinds de 

openstellingen van de gerenoveerde 

panden nu zo’n 200-tal leden. HdK 

heeft de ambitie om in de toekomst de 

activiteiten in Den Haag uit te breiden 

met onder andere een museumhuis en 

een monument & bedlocatie waar in 

een historische omgeving kan worden 

gelogeerd. Ondertussen groeit de 

vereniging gestaag door. Verwerving 

van panden gebeurt voornamelijk via 

schenkingen en legaten, maar soms 

ook door aankoop. Steeds meer 

mensen zien het nut in van het behoud 

van ons erfgoed en vertrouwen hun 

huis na overlijden toe aan de goede 

zorgen van Hendrick de Keyser. 

De Vrienden van Den Haag bevelen het 

lidmaatschap van HdK dan ook van 

harte aan en nodigen u uit om via 

www.hendrickdekeyser.nl kennis te 

nemen van alle inspanningen van deze 

vereniging en van de prachtige huizen 

en winkelpanden, die u kunt bezoeken 

tijdens de jaarlijkse openstellingen, 

rondleidingen, stadswandelingen en 

fietstochten. 
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