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Het is alweer 35 jaar geleden dat de Stichting Monumentenfonds werd opgericht. Het 7e lustrum 
werd in besloten kring gevierd en de festiviteiten betroffen vooral de uitreiking van het “Gouden 
Sleutelstuk”. 
De uitreiking is inmiddels een vaste lustrumactiviteit 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 de heren Dede en De Booij van het bureau Monumenten 
van de Gemeente Den Haag en de heren Gallas en Vis van het bestuur. Er waren drie 
restauratieprojecten genomineerd: villa ‘Ten Rande’ aan de Carnegielaan, huize ‘Pretty Home’ 
Van Stolkweg 4, en het huis Van Stolkweg 6. Unaniem besliste de jury tot toekenning van de prijs 
aan de heer C.J. Gout, eigenaar en bewoner van “Pretty Home”.  
 
Het komende jaar staat een herindeling van de Koningspoort aan de Molenstraat op het programma. 
Na de verwerving van dit pand in 1984 is aan het interieur niets meer veranderd, waardoor de 
verhuurbaarheid de laatste jaren minder is geworden. Er is een plan gemaakt om de vier 
appartementen van het voorhuis samen te voegen, waardoor twee ruime stadsappartementen 
ontstaan, waarvan een goede verhuurbaarheid wordt verwacht. De bouw- en 
monumentenvergunning zijn verleend en de restauratie zal in januari 2010 aanvangen. 
Aan de overige panden van de Stichting, te weten het Spinozahuis, het Nobelhuis, de 
Koninginnegracht en de beheerderswoning van de Joodse begraafplaats werd het gebruikelijke 
onderhoud uitgevoerd. De huizen verkeren in een goede staat van onderhoud en zijn nagenoeg 
geheel verhuurd. 

 
 

  

 
De uitreiking van het gouden sleutelstuk door 
voorzitter Gallas aan de heer Gout. 

Het prachtig gerestaureerde huis “Pretty Home” 
aan de Van Stolkweg 4. 

 
In het afgelopen jaar zijn opnieuw pogingen gedaan om het huizenbezit van het fonds uit te breiden. 



Ons bod op een monument in Den Haag en één in Wassenaar leidde helaas niet tot aankoop. Het 
bestuur blijft alert op verwervingen van een monument in ons werkgebied. 
In januari aanstaande neemt het bestuur afscheid van Drs. A.E. Groeneveld, die ruim 25 jaar het 
penningmeesterschap heeft vervuld. Het Monumentenfonds is de heer Groeneveld veel dank 
verschuldigd voor de uitstekende wijze waarop hij de afgelopen jaren de financiën heeft beheerd. 
Mede dankzij zijn inspanningen is het fonds een financieel gezonde stichting. Mr. A. de Winter, 
voormalig directeur Euronext, zal zijn functie overnemen. 
 
Ook dit jaar hopen wij weer op uw steun te 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. 
 
Het bestuur van de Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving: 
mr R.A. Gallas, voorzitter 
L. Oosterhof, vice-voorzitter 
ir L. Vis, secretaris 

drs A.E. Groeneveld, penningmeester 
ir J.C. ’t Hart, lid 

 
Het secretariaat van het Monumentenfonds is gevestigd ten kantore van ir L. Vis,  
Vis Restauratie Architecten, Nobelstraat 1E, 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!  
 
 


