
BOEKBESPREKING 

Zorg om het Stadsbeeld door 
Drs. C.F.J. Schriks. De Wal-
burg Pers Zutphen, 1982, 280 
pp., prijs ƒ 19,50. 

Monumentenzorg is niet alleen een zaak van de bekende 
Rijksdienst te Zeist, maar veelal ook van particu-
lieren. Dezen zijn soms bewoners van een historisch 
pand of stadsdeel, of soms alleen maar geïnteresseerd 
in, of bezorgd om het historisch stads- en dorps-
schoon. Maar allen zijn ze amateur en hebben het 
bedrijf van actievoeren voor behoud van monumenten 
in de praktijk moeten leren. Er zijn nu eenmaal 
geen handboeken waarmede degene wiens hoofdbezig-
heid in een andere sfeer ligt, enigszins uit de voeten 
kan. Toch zijn de bemoeiingen van particulieren op 
het gebied van de monumentenzorg onmisbaar. Daarom 
is bovengenoemd boek een waardevolle aanwinst. Zorg 
om het Stadsbeeld is namelijk het verslag van een 
aantal1 amateurs 1 over hun activiteiten in Zutphen. 
Het boek werd uitgegeven ter gelegenheid van het 
vijfenvijftigjarig bestaan van de Stichting Wijnhuis-
fonds Zutphen, en behelst een verslag van wat 
gedaan werd door Wijnhuisfonds, Stadsherstel, de 
David Evekinkstichting, het Zutpiiense gemeentebe-
stuur en de Woningbouwvereniging Zutphen. De resul-
taten van deze inspanningen veroorzaken bij de 
toerist-met-gevoel-voor-monumenten een aangename 
indruk, bij degene die in zijn eigen gemeente zich 
met monumenten bezighoudt, waarschijnlijk een licht 
gevoel van afgunst. Nu kan natuurlijk geen enkele 
gemeente letterlijk met een andere vergeleken worden, 
en de lezer ontkomt niet aan de indruk dat de om-
standigheden in Zutphen gunstiger waren dan elders 
(al geeft het boek ook voorbeelden van zaken die 
nodeloos verdwenen) - toch biedt dit boek nuttige 
en vooral praktische informatie voor de monumenten-



beschermer. De schrijver noemde zijn boek een 
Drieluik over de thema's De stad en het monument, 
Het recht in de Monumentenzorg en De Monumentenzorg 
in Zutphen. 

Graag bevelen wij U deze in aangename stijl 
geschreven Zutphense success story van harte aan. 
Het boek is bovendien fraai verzorgd, met talrijke 
illustraties en vele nuttige bijlagen. Om de prijs 
behoeft U het niet te laten! 

L.J.W. 
Urnen delven. Het opgravings-
bedrijf artistiek bekeken onder 
redactie van Drs. Marianne 
Addink-Samplonius. De Bataafse 
Leeuw, Dieren, 1983, 144 pp., 
Prijs ƒ 25,— 

Een Hilversumse tentoonstelling (in De Vaart) en een 
opmerking van Prof.dr. W. Glasbergen resulteerden 
in een buitengewoon interessant en fraai boek onder 
redactie van de Hilversumse gemeente-archeoloog. Het 
is werkelijk een vondst om eens na te gaan, hoe de 
buitenstaander, met name een artistiek begaafde buiten-
staander, aankijkt tegen het werk van de archeoloog. 
Het boek telt, behalve de inleiding, 31 bijdragen 
van vakarcheologen naar aanleiding van 35 afbeeldingen. 
Deze bijdragen zijn verrassend goed leesbaar (hoeveel 
moeite kostte dat de redacteur, of zouden archeologen 
boeiender schrijven dan andere wetenschappers?) maar 
tevens van een wetenschappelijke verantwoording voor-
zien. De afbeeldingen zijn fraai gereproduceerd en de 
keuze is interessant: van een bijna surrealistisch 
schilderij dat wordt toegeschreven aan Saerendam(1625) 
tot eigentijdse grafiek. Het is verleidelijk om 
nader op de inhoud in te gaan. Ik volsta hier echter 
met de opmerking dat Urnen delven niet alleen een 
leesboek is, maar ook een prachtig kijkboek, niet 
in het minst door de verzorgde uitvoering. 

- 36 - L.J.W. 



Urnen Delven ... 



Graag vestigen wij de aandacht op een uitgave 
van de Provinciale Planologische Dienst Noord-
Holland, getiteld: "Cultuurhistorische betekenis 
van Villaparken", waarin o.a. aan de orde komen 
de bebouwingsgeschiedenis van Hilversum, de ont-
wikkeling van 1900 tot heden, en de tuinarchitec-
tuur . 

Het rapport (Studierapport 19) telt 64 blad-
zijden en is geïllustreerd met foto's en kaarten. 
Het is te bestellen bij de P.P.D. Noord-Holland, 
Postbus 4078, 2003 EK Haarlem en kost ƒ 12,80, 
inclusief verzendkosten. 


