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Seijst 1988. - Dl. 18 ontzag en onze goede zorgen, dan zou het toch dwaasheidzijn, meer te hechten aan enkele bijzondere boomen danaan heel een indrukwekkend bosch. En zonder eenige twij-fel is, in een breeder begrip van architectuur genomen,een gansche gracht, ook al biedt er zich geen enkel op-merkelijk poortje, ook al staat er niet een pikantetrapjesgevel op, van oneindig meer belang dan verschil-lende huizen- of torenbouwvallen bij elkaar. Er is bijde belangstelling in ouden bouwtrant, in oude kunst, nogaltijd iets van de 18de eeuwsche liefhebberij voor hetcurieuze exemplaar, voor het zeldzame detail blijvenhangen, maar ik zou geen oogenblik aarzelen bijv. denverkoop van den beker te Veere, waarover indertijd zooveel te doen was, een schamel bagatel te noemen, in ver-gelijk met de onherstelbaren wandaad van een heel stukstadsschoen voor altijd te vernietigen&quot;. &quot;Wie een schilderij verkwanselt vernietigt niet. Wieeen gracht plempt

verwoest, vernietigt, vermoordt eenlevensschoon op onherstelbare wijze&quot;. Verschillende schrijvers hebben zich uitgelaten in dezin van de citaten van Jan Veth. Onder meer de cultuur- > historicus Johan Huizinga. Deze heeft er ook voor ge-waarschuwd: bij restauraties een huis of een gebouwen-complex niet mooier &quot;oud&quot; te willen maken dan nodig is,omdat daarmee juist een verkeerd effect wordt bereikt. t Hij heeft het over het &quot;leerstuk, dat men oude bouwwer-ken volstrekt niet mag restaureren door toevoeging vanontbrekende elementen&quot;. Ergens anders formuleerde hij 1 als volgt: &quot;De ervaring van een halve eeuw liefdevollemonumentenzorg heeft wel overwogen grenzen getrokkentusschen zorgvuldig bewaren en waar het kan herstellen, s en roekeloze nabootsing van oude schoonheid&quot;. Zijn moti-vering is onder meer deze: &quot;Want een deel der histori- . sche sensatie is de volstrekte overtuiging der

echt-heid&quot;. Sedert Jan Veth en Johan Huizinga hun gedachten neer-schreven, is er veel veranderd. De behoefte aan eendoeltreffende verzorging van onze oude stads- en dorps-kernen is toegenomen op een wijze, die zij zelfs nooit thebben kunnen voorzien. Wij zijn thans op een tijdstip m..



Seijst 1988. - Dl. 18 aangeland dat iedere Nederlander met het probleem van derehabilitatie van de oude kernen wordt geconfronteerd. In 1986 waren er 1982 stads- en dorpsgezichten inge-schreven volgens artikel 21 van de Monumentenwet. Demeeste hiervan liggen in de provincies Utrecht, Limburgen Noord- en Zuid-Holland. Op dit moment staat de monumentenzorg in Nederlandweer voor grote veranderingen. Begin 1989 zal waar-schijnlijk een nieuwe Monumentenwet in werking treden,die gemeenten en provincies meer zeggenschap geeft. Detaken van de Rijksdienst zullen meer op het vlak van deadvisering komen te liggen. Om dit alles in goede banente leiden is een, reeds begonnen, reorganisatie nodig.De Rijksdienst in Zeist ziet de toekomst echter met ver-trouwen tegemoet. mevrouw S. Bottinga Herdruk &quot;De straatnamen van Zeist&quot; In het maartnummer werd de verwachting uitgesproken,dat begin mei de geheel herziene tweede druk

van &quot;Destraatnamen van Zeist&quot; zou verschijnen in de serie&quot;Zeist, groei en bouw&quot; bij de uitgeverij Kerckebosch. De vervaardiging van de 28 plattegronden van Zeist,waarnaar bij de straatnaambeschrijvingen wordt verwe-zen, heeft evenwel meer tijd gevraagd dan aanvankelijkwerd voorzien. Wij kunnen de nieuwe uitgave nu omstreeks novembera.s. tegemoet zien. 5m.


