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Op 8 september werd op een prachtige najaarsdag de afronding gevierd van de restauratie van de 
beheerderswoning en de ommuring van de Joodse Begraafplaats. Een groot aantal genodigden, onder 
wie Burgemeester Deetman, verzamelde zich aan het einde van de middag in het kantoorgebouw 
van NIB Capital tegenover de begraafplaats. De voorzitters van zowel de Stichting tot Instandhouding 
van de Joodse Begraafplaats, Ir Marius Enthoven, als de voorzitter van onze stichting Mr Rob Gallas 
spraken beiden een kort woord en memoreerden het ontstaan en het verloop van deze gezamenlijke 
restauratie.  Omstreeks half vijf verplaatste het gezelschap zich naar de Joodse Begraafplaats, waar 
door Burgemeester Deetman na een korte toespraak een gedenksteen werd onthuld ter gelegenheid 
van de restauratie.  

 
Door de samenwerking van beide stichtingen werd deze restauratie waarvan de totale kosten 
ongeveer 350.000,- euro bedroegen, haalbaar. Door de kosten naar evenredigheid te verdelen kon 
de Stichting tot Instandhouding van de Joodse Begraafplaats zich beperken tot het herstel van de 
muur, terwijl onze stichting de restauratie op zich nam van de beheerderswoning en daarmee weer 
een zich in goede staat bevindende  monument aan haar bezit kon toevoegen. Een groot gedeelte 
van de restauratiekosten werden geput uit het restauratiebudget van de Gemeente Den Haag, terwijl 
daarnaast een succesvolle fondsenwerving heeft plaatsgevonden.  



 
Dat de restauratie van de tuinmuur hard nodig was bleek toen tijdens de werkzaamheden een 
gedeelte van de ernstig verzakte muur omviel. Persoonlijke ongelukken konden maar net worden 
voorkomen. Naast de vertraging die hiervan het gevolg was, bleek ca. dertig meter van de muur 
opnieuw te moeten worden opgemetseld, terwijl andere delen van de muur extra werden gestut. 
 
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. Hoewel in de afgelopen jaren enkele 
huizen met wat leegstand hadden te kampen, is zijn 
dankzij de inzet van Oosterhof Beheer alle woningen 
en kantoorruimtes weer geheel verhuurd.  Dit alles heft 
natuurlijk een positieve invloed op de financiële 
toestand van het fonds en schept ruimte voor nieuwe 
initiatieven. 
 
 
Ook dit jaar hopen wij weer op uw steun te mogen 
rekenen. Donateurs zijn voor ons werk onmisbaar. 
Bijgevoegd treft u de gebruikelijke acceptgiro aan, die 
nog geldt voor het jaar 2006. 
 
Het bestuur van de Stichting  
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Het secretariaat van het Monumentenfonds is gevestigd in het Nobelhuis ten kantore van ir L. Vis, 
Vis Restauratie Architecten, Nobelstraat 1-E, 2513 BC Den Haag, tel. 070-361 5757, 

e-mail monumentenfonds@visarchitecten.nl, Rekeningnummer bij Fortisbank Den Haag 89.12.20.631. 

 
HET MONUMENTENFONDS KAN UW STEUN UITSTEKEND GEBRUIKEN! 

 

 

Noot voor de drukker:  

Het bestuur in volgorde omdraaien waardoor ik dus de heer Vis op plaats drie heb gezet. 
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