Aantal beschermde monumenten in 1978
met 500 toegenomen
207 Het aantal beschermde monumenten in
ons land is in 1978 met 507 toegenomen
en bedroeg per uit. 1978: 41.352. Dit is
een van de vele gegevens die te vinden
zijn in het ook nu weer zeer leesbare en
goed verzorgde jaarverslag van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De samenstellers hebben ook ditmaal kans gezien veel verrassende foto's in het verslag
op te nemen, hetgeen temeer een prestatie mag worden genoemd, in aanmerking nemende, dat er de laatste jaren tal
van uitgaven zijn verschenen met prachtig, afwisselend foto-materiaal.
In zijn voorwoord schrijft de hoofddirecteur J. Jessurun, dat bij een terugblik op
het verslagjaar men tot de conclusie kan
komen, dat het — zij het niet in alle - toch

in vele opzichten een bevredigend jaar
was. „De vooruitzichten voor komende
jaren rechtvaardigen — ondanks te verwachten problemen - een voorzichtig
optimisme, hoewel op korte termijn in
enkele sectoren van de monumentenzorg
de pas wat zal moeten worden ingehouden", aldus de heer Jessurun.
We menen het met deze stellingname
eens te kunnen zijn. Wie elders in dit
nummer kennis neemt van de begroting
1980 van CRM en van ons commentaar
daarop, kan er een bevestiging in zien.
Interessant is in het jaarverslag te lezen,
dat het thans krachtens de wet beschermde monumentenbestand in beginsel als
afgerond wordt beschouwd. Wel worden de nog steeds in grote hoeveelheden
binnenkomende verzoeken van personen

en instanties tot bescherming van oude
objecten in behandeling genomen. Gebleken is echter, dat het gemiddelde kwaliteitsniveau daarvan geleidelijk lager
wordt. Daarom zal in een relatief toenemend aantal gevallen bescherming niet
mogelijk zijn. Het verslag maakt er vervolgens melding van, dat waardevolle
objecten uit de 19e en 20e eeuw meer
prioriteiten zullen krijgen, hetgeen ook
in de begroting van CRM wordt aangekondigd. Van belang is de opmerking in
het verslag, dat de tot dusver opgedane
ervaringen erop wijzen, dat het Rijk niet
de aangewezen instantie is om alle objecten van cultuurhistorische betekenis te
beschermen en via restauraties enz. in
stand te helpen houden. Ook provinciale

ke structuur, bijzondere gaafheid, samenhang met het stadsvernieuwingsbeleid en relatie tot het landschapsbeschermingsbeleid de belangrijkste zijn. In het
landelijk gebied ligt een verdere integratie van de bescherming van stads- en
dorpsgezichten en van waardevolle landschappen voor de hand, aldus het verslag.
Met betrekking tot het vakmanschap in
de restauraticsector wordt o.m. opgemerkt, dat kennis van en ervaring met de
traditionele technieken onmisbaar zijn.
Deze worden echter in het huidige beloningssysteem niet gehonoreerd. Omdat
een steeds verder afnemend aantal oudere
bouwvakkers het traditionele werk nog
beheerst, moeten her- en bijscholing van

W O O N H U I S IN R O T T E R D A M (1930). A R C H
G R A N P R É MOLIÈRE, VERHAGEN EN KOK

G E Z I C H T O P OUDE W A T E R
B E I D E FOTO'S ZIJN TE V I N D E N IN HET RIJK
GEïLLUSTREEROEJAARVERSLAG VAN DE
R I J K S D I E N S T VOOR DE M O N U M E N T E N Z O R G
O V E R H E T J A A R 1978.

en gemeentebesturen hebben in deze *
taak.
Over de bescherming van stads- en
dorpsgezichten lezen we o.a.: Het te voeren aanwijzingsbeleid is gebaseerd op
enige prioriteitscriteria, waarvan stedelij- 21

volwassen en jeugdige werknemers niet
alleen mogelijk (leerlingen-bouwplaatsen, vakopleidingen), maar tevens aantrekkelijk (diploma's, beloning) worden
gemaakt. Zo niet, dan loopt men de
kans, dat binnen afzienbare tijd bepaalde
restauraties, renovaties en onderhoudswerken (gedeeltelijk) onuitvoerbaar worden wegens het ontbreken van
het vereiste vakmanschap.
Ofschoon er meer zou zijn te citeren,
moeten we het hierbij laten. Alleen nog
enkele cijfers:
In 1978 kwamen in totaal 1969 verzoeken
(objecten) voor subsidie binnen, waarvan
210 in Amsterdam en de overige gemeenten, waarvoor een reserveringsregeling

geldt, tot een totaal bedrag van
ƒ 682.250.309Er zijn tot uit. 1978 151 stads- en dorpsgezichten ingeschreven (geregistreerd
ex. art. 21 van de Monumentenwet) en
63 met door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplannen, ex. art. 37, 5e
lid W.R.O.
Sinds eind 1977 is het aantal gemeenten
met meer dan 200 beschermde monumenten met één toegenomen (Bergen op
Zoom). Amsterdam gaat met 6801
(6794) nog steeds aan de kop.
v.d.W.

Het
Hoegenfonds
Ter gelegenheid van het afscheid van
dr. R. Hocgen als voorzitter van de
Bond Heemschut is het vorige jaar
opgericht het Hoegenfonds voor bijzondere doeleinden ter bevordering
van het werk van de Bond Heemschut. Het fonds werd opgericht om
daaruit financiële bijdragen te verstrekken aan groepen, die zich voor
het behoud van een monument - in de
ruimste zin — willen inzetten. Zo'n bijdrage zal in beginsel niet hoger zijn
dan ƒ l .(XX),—, welk bedrag te bestemmen is voor kosten, die een dergelijke
groep maakt om bekendheid aan haar
initiatief te geven. Bij de toekenning
van bijdragen — als hiervoor bedoeld door de beheerscommissie zal op basis
van de navolgende criteria worden
geoordeeld:
1. de aard van de aanbrenger (een
provinciale commissie van de
Bond Heemschut, een individueel
lid van Heemschut, een groep);
2. het te behouden monument en de
kans van slagen tot het behoud
daarvan;
3. de samenstelling van de groep en
het maatschappelijk draagvlak
daarvan;
4. het wervende karakter voor de
Bond Heemschut, als een bijdrage
wordt toegekend.
Geldt het voorgaande voor de werkwijze van het Hoegenfonds, er zij hier
aan herinnerd, dat nog altijd de mogelijkheid bestaat donaties aan het fonds
te doen. Bijdragen kunnen worden
gestort op het speciale postgironummer 3998050 ten name van de Bond
Heemschut rekening Hoegenfonds,
of bij Bank Mees en Hope NV, Amsterdam op rekeningnr. 21 32 72 776
ten name van de Bond Heemschut,
rekening Hoegenfonds.

