Boeksignaleringen
Jessie Jongejans
In deze rubriek treft u een selectie aan van boeken en websites die betrekking hebben
op de geschiedenis van Zutphen en omgeving.

Boeken
Henk Makkink en Jan Rossel: Warnsvelders.
Wonen, werken en leven in de twintigste
eeuw, Zutphen 2011
Warnsvelders was een initiatief van het voormalig gemeentebestuur van Warnsveld als afscheidsboek aan de inwoners. In zeven
hoofdstukken wordt de geschiedenis van het
dorp Warnsveld geschetst in de twintigste
eeuw. Het eerste hoofdstuk schetst globaal de
hele geschiedenis van het dorp. Daarop volgen de hoofdstukken ‘Warnsveld tijdens de
Tweede Wereldoorlog’, ‘Groei en ontwikkeling van het dorp’, ‘Warnsveldse ondernemers’, ‘Huisvrouwen, boerinnen en dagelijks
leven’, ‘Sport, cultuur en festiviteiten’ en ‘In
dienst van de gemeenschap’, met een Voor-

woord van Pieter van Veen, oud-burgemeester van Warnsveld en een Nawoord van burgemeester Gerritsen van Zutphen. Het boek
is rijk geïllustreerd met veel niet eerder gepubliceerde foto’s.
De auteur dr. ir. Henk Makkink (1948-2009)
kon dit werk helaas niet voltooien. Dit is
gebeurd door Jan Rossel, die al bij het boek
betrokken was voor de foto’s. Beide auteurs
zijn er goed in geslaagd de bedoeling van het
boek – het benoemen van de eigen identiteit
van Warnsveld – zowel vorm als gestalte te
geven. In dit tijdschrift zal een artikel verschijnen van Jan Rossel over dit boek.
Gerard Zerbolt van
Zutphen: Geestelijke
opklimmingen,
Amsterdam 2011
Gerard Zerbolt van
Zutphen (1367-1398)
behoort tot de vroege
Moderne Devotie.
Deze nieuwe beweging
van christenen ontwikkelde zich onder inspiratie van Geert Grote, Florens Radewijns en
Gerard Zerbolt rond 1375 in Deventer.
Gerard Zerbolt van Zutphen schreef twee
toonaangevende handboeken voor de geestelijke weg.
Het boek De spiritualibus ascensionibus
(Over geestelijke opklimmingen) is nu voor
het eerst in modern Nederlands vertaald
door dr. Rudolf van Dijk, karmeliet en senioronderzoeker Moderne Devotie van het Titus
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Brandsma Instituut aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij scheef ook de inleiding
en de toelichting. Van Dijk was eerder grondlegger van de uitgave van de verzamelde werken van Geert Grote.
Bert Fermin en Michel Groothedde: Steenkool,
bagger, bokkenhoorns. Twee laatmiddeleeuwse complexen van de Schupstoel en
de Nieuwstad in Zutphen, Zutphen 2011
Publicatie over de vondsten bij twee kleine
archeologische onderzoeken in de binnenstad
van Zutphen.
Bert Fermin: Erven uit ijzertijd en volle middeleeuwen in Warnsveld, Zutphen 2011
De archeologische opgraving bij de nieuwbouw van Zorg- en Wooncentrum Den Bouw
legde sporen van bewoning uit de IJzertijd
bloot. Ook bleek dat dit gebied in de middeleeuwen een levendige geschiedenis heeft
gehad.
Caroline Reilink: Het Achterhoek Boek,
Zwolle, 2011
In zo’n 270 verhaaltjes met illustraties wordt
een beeld geschetst van markante personen,
opvallende gebouwen, typische tradities en
gebeurtenissen uit de Achterhoek. De illustraties zijn voor een deel afkomstig uit de collecties van het Regionaal Archief Zutphen, het
Waterschap Rijn en IJssel en het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Fotograaf
Erwin Zijlstra maakte de recente foto’s.

Websites
www.historiezutphen.nl Op de site van de
Historische Vereniging Zutphen kunt u
onder de knop ‘Naslag’ en dan ‘Index Zutphen’ nu ook de gedigitaliseerde nummers
van het tijdschrift Zutphen vinden en lezen.
Alle jaargangen (1982-2011) zijn inmiddels

gedigitaliseerd. De gedigitaliseerde artikelen
zijn ook via zoektermen (zoals: jaartal, auteur,
titel) te raadplegen en te doorzoeken. U kunt
als zoekterm bijvoorbeeld het jaartal 1982 intoetsen, en dan kunt u doorklikken naar de
tijdschriftartikelen.
http://www.arga-nl.nl/ De Stichting Aircraft
Research Group Achterhoek (arga) toont op
de website de resultaten van onderzoek naar
de luchtoorlog boven de Achterhoek tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Met locaties op een
kaart, geborgen vliegtuigen en biografieën
van de piloten.
http://www.atlas1868.nl/ge/index.html De
website biedt per provincie en vervolgens per
plaats gedigitaliseerde gemeentekaarten uit
de negentiende eeuw uit de atlas Jacob
Kuyper (1865-1870). Bijvoorbeeld: behalve
twee kaarten van Zutphen ook Warnsveld,
Lochem, Voorst, Vorden en nog veel meer.
http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/
algemeen/introductie.html Op deze uitgebreide en steeds groeiende website vindt u informatie over de adel, hun (verdwenen)
kastelen en hun wereld in de middeleeuwse
Achterhoek en Liemers. Met bijdragen van
gerenommeerde mediëvisten en archeologen. De website biedt een schat aan informatie, waaronder tevens het onderzoek naar de
palts in Zutphen.
http://www.gelegerdingelderland.nl/ In de
zomer van 2012 wordt in Gelderland het festival ‘Gelegerd in Gelderland’ gehouden. Dit
festival besteedt aandacht aan het militaire
verleden van de provincie en is bedoeld voor
een breed publiek. De website informeert
vanaf het voorjaar van 2012 over de activiteiten op de verschillende locaties.
●

Zutphen – 2012/1

23

