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Jessie Jongejans
Boeken

kosten) bij Uitgeverij Fagus in Aalten (www.
fagus-uitgeverij.nl).

Gerke Hoekstra: Heiligen in het Oosten,
Kranenburg 2012
Kerkhistoricus Gerke Hoekstra schreef een
rijk geïllustreerd boek met verhalen over patroonheiligen van kerken in de Achterhoek
en Liemers. Het boek kan voor € 22,50 (exclusief verzendkosten) worden besteld bij het
Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg,
maar is ook verkrijgbaar bij boekhandels in
de regio.
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Jos Lankveld: Zuivelfabrieken kwamen en
gingen, Aalten 2012
Jos Lankveld onderzocht de ontstaangeschiedenis van 130 melkfabriekjes in de Achterhoek, Liemers en het Gelders rivierengebied.
Het boek geeft een goed overzicht van de
geleidelijke overgang van ambachtelijke naar
industriële melkverwerking in Oost-Gelderland en het Gelders rivierengebied. Het boek
is te bestellen voor € 34,95 (exclusief verzend86
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Ingrid Bakker: Werk in uitvoering, kunstenaars en hun ateliers met foto’s, Zutphen
2012
Een publicatie bij de gelijknamige tentoonstelling in het Museum Henriette Polak. Ingrid Bakker fotografeerde achttien kunstenaars die aan het werk waren in hun atelier.
Al deze kunstenaars hebben werk in de collectie-Polak. In de tentoonstelling worden de foto’s getoond in combinatie met het werk van
deze kunstenaars. De tentoonstelling is nog
te zien tot 16 september 2012. De publicatie
is bij Museum Henriette Polak verkrijgbaar.
Gemeente Zutphen: Hun levens voor onze
vrijheid, Zutphen, 2012
Naar aanleiding van de onthulling van een
herdenkingszuiltje in Leesten voor elf gesneuvelde Canadese militairen in april 1945
heeft de gemeente Zutphen een informatieboekje uit 2005 herzien en opnieuw uitgegeven. In dit overzichtelijke boekje staan een
reconstructie van de bevrijding van Leesten
in 1945, korte biografieën van de elf gesneuvelde Glens en een kaartje met de straatnamen van de gesneuvelde militairen in Leesten-Oost. Het (gratis) boekje is te bestellen bij
Wim Smeerdijk (per e-mail: wim.smeerdijk@
zonnet.nl, of telefonisch: 0575-52 35 52).
Marina Laméris: De Buitenplaats en het
Nederlandse landschap, Zwolle, 2012
Ter gelegenheid van het themajaar van de
buitenplaats is dit rijk geïllustreerde boek
uitgebracht met een overzicht van buitenplaatsen in Oost-Nederland. Met algemene

achtergrondinformatie over het belang van
buitenplaatsen en natuurlijk informatie over
de vele buitenplaatsen in de regio. Het boek
is voor € 24,95 te bestellen bij http://www.
wbooks.com/de-buitenplaats-en-het-nederlandse-landschap.html.

HCC!genealogie: Gens Humana, (dvd) 2012
HCC!genealogie bracht als jaarlijkse publicatie dit jaar een dvd uit met daarop genealogieprogramma’s voor Windows, Linux
en Apple-besturingssystemen. De dvd bevat
daarnaast ook kaarten, kwartierstaten en een
overzicht van honderden genealogische websites. De dvd is voor niet-leden te bestellen via
besteldienst@genealogie.hcc.nl.

Websites
http://zutphen-wo2.piczo.com/?g=13183290&cr=7
Site met foto’s en bijschriften over Zutphen in het laatste oorlogsjaar (1944/45).
http://www.jhm.nl/cultuur-en-geschiedenis/nederland/gelderland/zutphen
Site van het Joods Historisch Museum met informatie over de Joodse inwoners van Zutphen.
http://hetverhalenarchief.nl/bevrijding/index.php?q=node%2F509
Het verhalenarchief in het Nationaal Archief met een dagboek uit Zutphen uit april 1945.
http://hetverhalenarchief.nl/bevrijding/uit-de-laatste-dagen%E2%80%A6-warnsveld
Het verhalenarchief in het Nationaal Archief met een dagboek uit Warnsveld uit april 1945.
http://www.beethoveninzutphen.nl/index2.html
Site bij het muziekdrama over de componist Beethoven die wellicht in Zutphen geboren zou
zijn.

		Zutphen – 2012/3

87

