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Tot grote voldoening van het bestuur en de bewoner, de heer L. van Huet, konden
de ingrijpende renovatiewerkzaamheden aan het oudste bezit van de stichting, het
Spinozahuis, Paviljoensgracht 72-74, worden afgerond. De zolder en de keuken van
het pand werden vernieuwd. Aan de achterzijde werd een vluchtweg aangebracht.
De werkzaamheden werden onder supervisie van Vis Restauratie Architecten
uitgevoerd door het Aannemersbedrijf Huurman uit Delft. De woning op de eerste
en zolderetage voldoet thans aan de eisen van deze tijd.
De onderhoudstoestand van de andere, door de stichting beheerde panden - het
Nobelhuis, Nobelstraat 1, de Koningspoort, Molenstraat 25, en Koninginnegracht 42 is goed te noemen dankzij de aandacht, die de stichting bij voortduring aan deze
panden kan geven. Steeds blijkt weer het grote nut van een adequate
onderhoudsreservering binnen de begroting. De zich bij monumenten zo vaak
voordoende 'onaangename' verrassingen blijven de stichting dan ook bespaard.
Alleen in het pand Koninginnegracht 42 deed zich enige leegstand voor.
Met het bestuur van de Stichting tot instandhouding van de Joods begraafplaats aan
de Scheveningseweg werd in beginsel tot overeenstemming gekomen over de
overname van de beheerderswoning. Het ligt in de bedoeling dat de stichting voor de
restauratie zorgdraagt. Onduidelijkheid over de eigenaarssituatie was er de oorzaak
van dat de overdracht nog niet kon worden geeffectueerd.
Ook dit jaar nam weer een aantal bestuursleden deel aan het in 1986 op initiatief
van het fonds in het leven geroepen Haags Monumentenplatform. Meestal in
aanwezigheid van de betrokken wethouder vinden hier discussies plaats over actuele
monumentenkwesties en andere, de historische binnenstad rakende zaken.
In 2004 zal het dertig jaar geleden zijn dat het Monumentenfonds in het leven werd
geroepen. Het bestuur stelt zich voor voor de donateurs en andere belangstellenden
in het voorjaar van 2004 een bijeenkomst te beleggen waarvoor als spreker een
deskundige gevraagd zal worden zijn visie op het huidige (rijks- en gemeentelijke)
monumentenbeleid te geven. De donateurs kunnen een uitnodiging daarvoor
tegemoet zien.
Van verschillende zijden mocht het fonds - afgezien van de als steeds zeer
gewaardeerde bijdragen van de trouwe donateurs - weer een aantal substantiele
schenkingen en legaten ontvangen. In het bijzonder memoreren wij hier een legaat
van mevrouw Wagenaar Hummelinck-Lennaertz Wagner. Mevrouw Wagenaar
Hummelinck werd in het Nobelhuis geboren en deed ook al na de voltooiing van de
restauratie, nu zo'n twintig jaar geleden, blijken van haar belangstelling voor haar

geboortehuis door het schenken van bedrag ten behoeve van de aanplant van een
moerbeiboom in de tuin.
Kramer Accountants bracht op 15 juli rapport uit over de jaarrekening 2002. De
accountant was van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld gaf van de
financiele situatie van de stichting. De exploitatie vertoont een licht positief beeld
waardoor gestaag gewerkt kan worden aan het verminderen van de schuld bij in het
bijzonder het Nationaal Restauratiefonds.
Wij hopen ook dit jaar op de steun van onze donateurs te mogen rekenen. Het ligt in
het voornemen deze bijdragen te bestemmen voor de restauratie van de
beheerderswoning van de Joodse begraafplaats. U kunt daartoe gebruik maken van
de bijgevoegde acceptgiro.
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