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Verborgen woonschatten
▲ Wouter van Elburg (m.) met Frank Stoffels (l.) en Stephan Ligtvoet aan de Toussaintkade. FOTO’S NICO SCHOUTEN ▲ Onder het oude behang zitten meer lagen behang. 

Vereniging Hendrick de Keyser kreeg zeven monumentale panden in het Haagse
Zeeheldenkwartier uit een legaat. Het zijn bijzondere huizen met een verhaal over het leven
in de 19de en begin 20ste eeuw. De restauratie is een soort ontdekkingsreis. 

Hans Hemmes

V
ereniging Hendrick de
Keyser zet zich sinds 1918
in voor het behoud van
historische panden, in
aanvang vooral in Am-

sterdam en nu door het hele land. De
vereniging restaureert, verhuurt en
beheert de huizen, ruim 400 objec-
ten. ‘Een collectie met levende parel-
tjes van de Nederlandse architectuur
en woongeschiedenis’, schrijft voor-
zitter Van den Eerenbeemt in het
dikke jubileumboek Huizen in Neder-
land, de negentiende en twintigste eeuw
(Waanders & De Kunst, 49,95 euro),
dat onlangs is verschenen.
Een van die juweeltjes staat aan de
Toussaintkade 22, een indrukwek-
kend pand uit 1822, gebouwd in op-
dracht van een rijke leerlooierswe-
duwe. De vereniging kreeg dit pand
en zes andere huizen in het Zeehel-
denkwartier min of meer in de
schoot geworpen. Mevrouw Van Da-
len schonk het onroerend goed, om-
dat het niet ten prooi mocht vallen
aan projectontwikkelaars. De rijke
historie moest behouden blijven.

Mijlpaal
En dus lopen architectuurhistoricus
Wouter van Elburg en architect Ste-
phan Ligtvoet tussen de steigers en
bouwmaterialen in dit voorname
huis. Het pand blijkt een mijlpaal te
zijn in de historie. ,,Dit is een van de
eerste woonhuizen die buiten de
Haagse stadssingel is gebouwd. Hier
liep de grens van de stad”, vertelt
Ligtvoet. Aan de rand van de polder

‘t Kleine Veentje (later Toussaint-
kade) lagen alleen wat tuinhuisjes,
bleekvelden en tuinderijen.
Dit was de plek waar het Zeehel-
denkwartier zou verrijzen bij de eer-
ste grote stadsuitbreiding. ,,Den Haag
telde in 1800  40.000 inwoners en in
1900 waren dat er al 200.000. De stad
is dus explosief gegroeid”, schetst
Van Elburg. Op een groot doek bui-
ten verwijst de naam ‘Huis Tuyt’ naar
vroegere bewoners. Rochus Tuyt, een
meubelmaker, kocht het in 1911 voor
16.000 gulden. Vanaf 1939 vestigde
zijn zoon Johannes een praktijk als
zenuwarts in de woning, later kwa-
men er een huis- en tandarts.
Vereniging Hendrick de Keyser wil
dit gemeentelijk monument weer te-
rugbrengen naar de staat van begin
20ste eeuw. Ligtvoet heeft onderzoek
gedaan naar de bouwgeschiedenis en
legde dat vast in een 3D-schets. ,,Er is

heel veel verbouwd sinds 1822. Kijk
maar naar deze aanbouw van een
serre met later een extra etage erop.” 
De serre zelf blijft. Op een binnen-
wand is een schildering in art-nou-
veaustijl ontdekt. ,,Dit was een heel
populaire stijl rond 1900, maar je ziet
dat soort schilderingen haast nergens
meer.” De kunst zal zichtbaar zijn
onder een kijkvenster. Op zolder
werden meerdere lagen behang ont-
dekt, zelfs het originele uit 1822. Ook
het stucwerk op plafonds met weel-
derige ornamenten heeft twee eeu-
wen doorstaan. De restauratie moet
eind september klaar zijn.
Iets verderop in een huis aan de
Elandstraat 12 wordt hard gewerkt
door de Leidse restauratie-aannemer
Burgy. Er klinkt gezaag en radiomu-
ziek. Frank Stoffels is projectleider in
dit wonderlijke pand met de naam
Huis De Quack, gebouwd in 1879.

,,Dit was heel spannend. Toen we
hier voor het eerst kwamen, leek het
wel een spookhuis. Er had meer dan
25 jaar niemand gewoond. We moes-
ten veel asbest verwijderen, schim-
mels en zwam op de plafonds en er
waren funderingsproblemen”, om-
schrijft Stoffels de situatie.

Zoektocht
Toch was de zoektocht naar originele
sporen in het gebouw spectaculair.
,,Alle deuren waren dichtgetimmerd
met triplex. Wat een feest wat er dan
tevoorschijn komt!” Hoogtepunt is
de vreemde constructie aan de ach-
terkant: de traptoren van Jan de
Quack. Hij was een gerenommeerd
architect (1864-1941) die het huis
kocht en zijn eigen plan trok. Zo con-
strueerde hij een uitbouw met trap-
toren, waarin ook toiletten zaten. Het
had weinig gescheeld of de toren was
omgevallen. ,,Er zat in de muur een
gat waar ik een vuist in kon steken”,
zegt Stoffels. Volgens Van Elburg is
dit een ‘typisch Haags huis’. ,,De
mensen woonden op de eerste en
tweede etage, inwonend personeel
werkte beneden. Dat zie je bijna ner-
gens anders zo in Nederland.” 
Bij de restauratie komen de origi-
nele kleuren weer terug. Onder de
microscoop bleek dat er soms wel 15
verflagen waren aangebracht. Het
herstel van deze panden is ook een
statement tegen projectontwikke-
laars die hun slag slaan in de trendy
buurt. ,,Wij willen laten zien waar
het Zeeheldenkwartier voor stond.
Elk huis heeft zijn eigen karakter. Dat
verhaal moet verteld worden.”

Toen we hier
voor het eerst
kwamen, leek
het wel een
spookhuis
–Frank Stoffels
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Doel is 35  museumhuizen 
De doelstelling voor
Vereniging Hendrick
de Keyser is voor de
komende jaren om 35
monumentale panden
in de stad na restaura-
tie museaal open te
stellen. Belangstellen-
den moeten door de
woningen kunnen
lopen, om te zien hoe

mensen daar vroeger
gewoond hebben. In
Den Haag doet Huis
De Quack aan de
Elandstraat in de toe-
komst waarschijnlijk
mee aan dit pro-
gramma. Het onderko-
men van de excen-
trieke architect zal
dan opnieuw worden

ingericht met meubi-
lair uit 1902. Bezoe-
kers kunnen dan kij-
ken in de werkkamer
met tekentafel, waar
De Quack zijn ontwer-
pen maakte. De ope-
ningsdatum is niet be-
kend.
Meer info op museum-
huizen.nl


