Signaleringen
Jessie Jongejans
Boeken
Chris Schriks: Zij schreven geschiedenis. 250
jaar Groote of Oranje Sociëteit Zutphen,
Zutphen 2013, ISBN/EAN 978-90-820272-0-4
Naar aanleiding van het vijftigste lustrum van
de Oranje Sociëteit is een uitgebreid boek geschreven over de geschiedenis van deze ‘Heeren’club vanaf de roerige periode van 1763
tot heden. Zie pag. 44 in dit tijdschrift.
Jos Houtsma: De stem en de pen, Breda 2012,
ISBN 9789067282772
Hertaling van de liedjes uit het zogeheten
Zutphens Handschrift, de oudste bron van het
Nederlandse populaire lied. Het Zutphens
Handschrift werd gevonden in de Anna Amalia Bibliotheek in Weimar en bevat vijftig liedjes en zestig spreuken, van ene Hans uit Polsbroek bij Zutphen uit 1537. Jos Houtsma is
hierop gepromoveerd. Hij maakte een hertaling van de liedjes in hedendaags Nederlands
en behandelde twaalf liedteksten uitgebreid.
Johan de Jong: Geschiedenis van Het Hassink
in Epse, Deventer 2013, ISBN 9789090268620

Geschiedenis van het huis Het Hassink in Epse,
die teruggaat tot 1200, maar in de Tweede
Wereldoorlog gebombardeerd werd door de
Engelsen. In het tweede deel worden vier biografieën beschreven van de bewonersfamilies
Bouwer, Bruce, Du Tour van Bellinchave en
Van der Feltz. In het derde deel worden zestien boerderijen beschreven van het voormalige landgoed.
Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, ISBN
978-90-5345-410-7
Ruim geïllustreerd overzicht van circa vijfhonderd kastelen in Gelderland, gerangschikt per gemeente, waarvan er nog 270
bestaan. Alle huizen en kastelen dateren van
vóór 1600 en behoorden aan de adel of aristocratie. Het boek heeft algemene inleidende
hoofdstukken over ligging, politieke omstandigheden, de families en de bouwkundige
ontwikkelingen, waarbij ook aandacht is voor
de ontwikkeling van tuinen, parken en landschappen. Verschijnt in het voorjaar 2013 bij
uitgeverij Matrijs (www.matrijs.com).

Websites
http://www.beeldbankwo2.nl/index.jsp
Mooie beeldbank van het NIOD met beelden van 31 verschillende instellingen over de Tweede
Wereldoorlog. Klik op het zoekvenster en tik Zutphen en u zult verbaasd staan over wat u ziet.
http://www.oorlogsbronnen.nl/
Netwerk oorlogsbronnen is een gecombineerde website van onder andere het niod, de kb,
Nationaal Comité 4 en 5 mei, Het Nationaal Archief en Beeld en Geluid. Op de site zijn tekstdocumenten, video- en audiofragmenten en duizenden afbeeldingen te vinden. Tik Zutphen
of Warnsveld in het zoekvenster.
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