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Het afgelopen jaar stond in het teken van het dertigjarig bestaan van het Fonds, dat op 14 april werd
gevierd in een der zalen van Sociëteit de Witte. Een groot aantal donateurs en belangstellenden werd
verwelkomd door onze voorzitter, de heer Gallas. Aanwezig als spreker was de heer Baars van het
Nationaal Restauratie Fonds, die de aanwezigen het nodige vertelde over de huidige en komende
subsidieregelingen op monumentengebied en de rol die het Nationaal Restauratie Fonds daarin
speelt.
De daaropvolgende discussie werd geleid door ons bestuurslid de heer Van Herwaarden, die op
zijn bekende wijze de aanwezigen enigszins uit de tent trachtte te lokken. Een van de conclusies
was dat de steun voor monumentenzorg bij de overheid tanende is en dat steeds meer sprake is
van private financiering bij restauraties. Voor organisaties als Stadsherstel, Hendrick de Keijser en
ook het Monumentenfonds blijkt het steeds moeilijker te worden om hun restauratiedoelstelling te
kunnen verwezenlijken.
De uitreiking van het “Gouden Sleutelstuk” is inmiddels een vaste traditie geworden. De prijs
wordt eens in de vijf jaar uitgereikt aan een particuliere monumentenbezitter, die een geslaagde
restauratie heeft uitgevoerd. De jury bestond dit jaar uit Henk Ambachtsheer, Hoofd Afdeling
Monumenten van de Gemeente Den Haag, Casper Postmaa, journalist bij de Haagsche Courant,
en Laurens Vis, restauratie architect en secretaris van het Fonds. Er waren drie restauratieprojecten
genomineerd; Oude Molstraat 36, Bierkade 12/ Bierstraat 31-35 en Weimarstraat 394.
Het laatstgenoemde pand was onderdeel van een project van kleinschalige woonverbetering in de
“Valk-driehoek”, de verbetering van een hele wijk. Alle woningen zijn particuliere eigendom. Lag
in de voorgaande decennia het accent van herstel vooral op de verbetering van het wooncomfort,
thans was hier sprake van herstel van sierende ornamenten en het terugbrengen van de
oorspronkelijke detaillering. De plannen werden uitgevoerd door samenwerking van de NV
Woningbeheer met de Gemeente Den Haag. De verbeteringen werden voorts gestimuleerd door
twee subsidieregelingen: “Particuliere Woningverbetering” en de subsidieregeling “Kleine
Monumentenzorg”. De jury was unaniem in haar oordeel om het gouden sleutelstuk aan dit pand
toe te kennen.
Wethouder Bruins reikte de prijs uit aan de heer en mevrouw Soekhoe, de bewoners van het pand
Weimarstraat 394, en overhandigde tevens een cheque van € 1.000,Een tweede verheugende gebeurtenis was de verwerving van de beheerderswoning op de Joodse
Begraafplaats te ‘s-Gravenhage. Het overleg met de Stichting tot Instandhouding Joodse Begraafplaats
werd op goede wijze afgerond en mondde uit in een gezamenlijk restauratieproject, bestaande uit de
restauratie van de muur rondom de begraafplaats en de Beheerderswoning. De begeleiding wordt
verzorgd door RAB Bureau Den Haag en de uitvoering is in handen van Schakel & Schrale, het
aannemingsbedrijf dat nu voor de vierde keer een restauratieproject uitvoert voor het
Monumentenfonds. Naar verwachting zullen de werkzaamheden voor de jaarwisseling zijn afgerond.
Een aantal Haagse- en landelijke fondsen hebben inmiddels een bijdrage toegekend in de
restauratiekosten.
Aan de overige panden van de Stichting , te weten het Spinozahuis, het Nobelhuis, de Koningspoort
en de Koninginnegracht, werd het gebruikelijke onderhoud uitgevoerd. De huizen verkeren in een
goede staat van onderhoud en zijn nagenoeg geheel verhuurd.

Weimarstraat 394, vóór restauratie

Na restauratie

In het bestuur werd afscheid genomen van Mr G.W. van Herwaarden, jarenlang het
“monumentengeweten” van onze stichting. Vanaf deze plaats wil het bestuur nogmaals zijn dank
uitspreken voor zijn grote inzet voor het Monumentenfonds. De heer Van Herwaarden was sinds
1989 bestuurslid en wordt opgevolgd door Ir. J.C. ’t Hart, voormalig hoofd van het Bureau
Monumenten van de Gemeente Den Haag. Na een aantal jaren de functie van Adjunct- directeur bij
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te hebben vervuld is de heer ’t Hart weer teruggekeerd in
Den Haag en nu werkzaam bij de Rijksgebouwendienst.
Ook dit jaar hopen wij weer op uw steun mogen rekenen. Immers, zonder bijdragen van particuliere
zijde kan een stichting als de onze niet functioneren. Donateurs zijn voor ons werk onmisbaar.
Bijgevoegd treft u de gebruikelijke acceptgiro aan.
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