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Verslag over 1998
De aard van de activiteiten van het Monumentenfonds in het jaar 1998 werd gekenmerkt door consolidatie.
Het bestuur kwam enkele malen bijeen om de onderhoudssituatie van de door het Fonds beheerde panden
Paviljoensgracht 72/74, Nobelstraat 1, Molenstraat 25 en Koninginnegracht 42 te bespreken. Steeds kon
worden besloten tot het laten uitvoeren van de noodzakelijke onderhouds- en schilderwerkzaamheden.
Bijzonderheden of tegenvallers deden zich daarbij niet voor. Wel is het van groot belang om de
onderhoudssituatie goed in de gaten te houden, nu het, zeker in het geval van de drie eerstgenoemde
panden, al meer dan 10 jaar geleden is, dat zij een restauratie ondergingen. De ervaring met dit soort
panden leert nu eenmaal, dat na zo'n jaar of tien, ook al zijn de panden regelmatig onderhouden,
verdergaande onderhouds- en reparatiewerkzaamheden als gevolg van slijtage en dergelijke noodzakelijk
zijn. Van overheidszijde wordt daarvoor geen subsidie toegekend.
In het huurdersbestand deden zich de gebruikelijke wijzigingen voor. Dankzij de inspanningen van het
bestuurslid Oosterhof en zijn kantoor kon vrijwel steeds de vrijgekomen woning weer snel verhuurd
worden. De belangstelling om een appartement in de Haagse binnenstad te bewonen blijft nog steeds
toenemen. Om de kansen op verhuurbaarheid zo groot mogelijk te doen zijn, wordt ervoor zorggedragen,
dat ook het interieur van de te verhuren woningen er zo verzorgd mogelijk uitziet, met name wat betreft het
binnenschilderwerk, de vloerbedekking en de keuken. De inspanningen van Oosterhof Makelaars om de
panden van het Fonds in een goede staat te bewaren en bewoond te houden kunnen niet hoog genoeg
gewaardeerd worden.
In één geval kon nog geen nieuwe huurder gevonden worden. Dat betrof de schuilkerk met aangrenzende
ruimte in het Nobelhuis, die jarenlang in gebruik was bij de Federatie van Musea in Zuid-Holland. De
Federatie, die een groter onderkomen nodig had, is inmiddels naar Leiden verhuisd. Met potentiële
gegadigden vindt thans overleg plaats. De firma Ketel droeg zorg voor het in een goede staat houden van
de tuin van Koninginnegracht 42.
Er deden zich geen mogelijkheden voor voor de aankoop van een nieuw pand. Het financiële beleid was
erop gericht de schuldenlast van het Fonds in verband met de aankoop en de renovatie van het pand
Koninginnegracht 42 zoveel mogelijk te verkleinen. De stichting is in financieel opzicht gezond. De
jaarstukken werden zoals gebruikelijk opgesteld door Kramer Accountants te Leidschendam.
In 1999 zal het 25 jaar geleden zijn dat het Monumentenfonds in het leven werd geroepen. Het bestuur
beraadt zich over de mogelijkheden om deze gebeurtenis zowel passend als feestelijk te gedenken, daarbij
uitgaande van een evenement in het belang van de monumentenzorg in Den Haag, zoals in 1994 met het
symposium >Monumenten Zorg of Vreugde?' ook gebeurde. Tenslotte werd in het bestuur intensief van
gedachten gewisseld over de toekomst van de stichting in verband waarmee ook een gesprek werd gevoerd
met een delegatie uit het bestuur van de te Amsterdam gevestigde Vereniging Hendrick de Keyser.
A.G. Sijthoff overleden
Dit verslag moet worden afgesloten met een tot droefenis stemmend bericht: op 20 juni overleed in zijn
woonplaats Voorschoten op 86-jarige leeftijd de heer A.G. Sijthoff, medeoprichter in 1974 van de
stichting. De heer Sijthoff, tot 1978 directeur van het familiebedrijf, dat onder meer de Haagsche Courant
uitgaf - de uitgave van de Haagsche Courant ligt thans in andere handen - was niet alleen een in Den Haag
zeer geziene en bekende figuur, maar ook een zich zeer bij Den Haag en dan vooral historisch Den Haag
betrokken voelende persoonlijkheid. Het oude en zo snel verdwijnende Den Haag, in het centrum waarvan
het Sijthoff bedrijf zovele jaren had gefloreerd - hoe dierbaar was ons niet zijn `troetelkind' op de hoek van
de Wagenstraat, het Planetarium met de des avonds verlichte ronddraaiende nieuwsberichten - had zijn
intense liefde en belangstelling en `A.G.' - steeds op de achtergrond blijvend - was er de man niet naar om
het daarbij te laten. Met medestanders als J.H.C. Voorhoeve en L. Molhuysen zocht hij naar wegen en
(financiële) mogelijkheden om het behoud van dat oude Den Haag te waarborgen. Daartoe werd in 1974
het Monumentenfonds in het leven geroepen en daartoe ontstond enkele jaren later als `dochter'
Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V., waarvan Sijthoff jarenlang commissaris was. Na geruime tijd

van Die Haghe bestuurslid te zijn geweest, benoemde deze geschiedkundige vereniging hem in 1983 tot
erelid.
Maar zijn grootste betekenis voor Den Haag ontleent Sijthoff aan de wijze waarop hij van 1936 tot 1978
het familiebedrijf voortzette en de Haagsche Courant tot een begrip maakte tot in de wijde omgeving van
Den Haag.
Wij gedenken deze ras-Hagenaar met respect en dankbaarheid.
Zoals telken jare mogen wij ook dit jaar hen, die zich aangesproken voelen door de doelstellingen en
activiteiten van het Fonds, opwekken het Fonds te (blijven) steunen. Het versterken van de financiële basis
van het Fonds zal het mogelijk maken, wanneer zich daartoe een goede gelegenheid voordoet, weer een
stukje van dat oude en vertrouwde Den Haag door een aankoop te bewaren voor de toekomst!
Het bestuur van de Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving, dat bestaat uit:
mr R.A. Gallas, voorzitter
L. Oosterhof, vice-voorzitter
ir. L. Vis, secretaris
drs A.E. Groeneveld, penningmeester en
mr G.W. van Herwaarden, lid
zegt allen, die door de jaren heen het Fonds in staat stellen te functioneren, van harte dank voor hun
bijdrage daartoe.
Het secretariaat van het Monumentenfonds is gevestigd ten kantore van ir L. Vis, architect, Laan van
Meerdervoort 29A, 2517 AC Den Haag, tel. 070-3615722, fax 070-3455455.
Postrekeningnummer 5377051
VSB Bank NV Den Haag (bankgiro 3946) 89.07.88.065
F. van Lanschot Bankiers NV (bankgiro 28900) 22.58.20.242

HET MONUMENTENFONDS KAN UW STEUN UITSTEKEND GEBRUIKEN!

Tekst eerste foto: (plaatsen naast de koptekst)
A.G. Sijthoff als voorzitter van het Monumentenfonds bij de opening van het gerestaureerde Nobelhuis in
1984.

tekst tweede foto: (over de volle breedte ?)
Het bereiken van het hoogste punt tijdens de restauratie van het Spinozahuis aan de Paviljoensgracht.
Geheel links op de steiger A.G. Sijthoff. Geheel rechts J.H.C. Voorhoeve met naast hem L. Oosterhof en L.
Molhuysen )in werkpak. Voorts medewerker van de N.V. HABO.

