Signaleringen
Jessie Jongejans
Boeken
Gerben Graddesz Hellinga: Hertogen van
Gelre. Middeleeuwse vorsten in woord en
beeld, 1021-1581, Zutphen 2012
Het graafschap en later het hertogdom Gelre omvatte tot halverwege de zestiende eeuw
bijna de hele oostelijke helft van het huidige
Nederland. Alle Gelderse vorsten worden in
dit boek in aparte hoofdstukken beschreven.
Tussen die hoofdstukken in worden allerlei
aspecten van het leven in de middeleeuwen
belicht: ridders, het feodale systeem, het
leven van boeren en stedelingen en de verschillende manieren van oorlogvoeren. Want
Gelre voerde tussen 1021 en 1581 vele oorlogen, onder andere met Frankrijk, Brabant,
Utrecht en Duitse vorsten.
Het boek is te bestellen bij de Walburgpers
(www.walburgpers.nl).

Redactie I.D. Jacobs, J.A.E. Kuys, C.A.M. Gietman en
R.M. Kemperink: Biografisch Woordenboek
Gelderland deel 9, Hilversum, verschijnt
december 2012
Verscheidene auteurs hebben ruim 45 biografieën van bekende en minder bekende
Gelderse mannen en vrouwen verzameld die
in het verre of recente verleden hun sporen
verdiend hebben in de Gelderse geschiedenis. Bijvoorbeeld Pierre Janssen, als directeur
van het Arnhems gemeentemuseum, koningin
Wilhelmina, als inwoner van Apeldoorn, en de
Zutphense kroniekschrijver Konrad van Achteveld. Het boek kan voor € 15,- worden besteld
bij Uitgeverij Verloren (www.verloren.nl).
Gert Banis, Peter Kooij en Zeno Kolks: Herman
van der Worp (1849-1941) Met fotografisch oog geschilderd, Delden 2012
Geïllustreerde biografie over de in Zutphen
geboren kunstschilder Herman van der Worp
bij de overzichtstentoonstelling van zijn werk
in Delden. Zie voor een indruk van een van
de hoofdstukken het artikel ‘Kunstschilder
Herman van der Worp’ van auteur Peter
Kooij in het tijdschrift Zutphen 2012-3.
Bert Gravesteijn, Ap Lammers, Chiel Veerwater,
Gerrie Willemsen, Cor Bierhof: Zutphen de Mars,
125 jaar wonen en werken tussen water
en spoor, Uitgave van de Historische Vereniging
Zutphen, Zutphen 2012
Rijk geïllustreerde uitgave van werkgroep
de Mars van de Historische Vereniging Zutphen over 125 jaar wonen en werken in de
Zutphense wijk de Mars. Het boekje schetst
de ontwikkeling van deze ‘geïsoleerde’ wijk
van Zutphen, en geeft tevens een treffend
beeld van de saamhorigheid tussen de bewo-
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ners van deze wijk. Te bestellen bij de Historische Vereniging Zutphen en te koop bij het
Regionaal Archief, Spiegelstraat 15, 7201 KA
Zutphen. Zie ook het artikel van auteur Bert
Gravesteijn ‘De Mars’ in het tijdschrift Zut
phen 2012-3.
Richard Schuurman: Spoor naar Woeste
Hoeve, Hilversum 2012
De journalist Richard Schuurman ging op
zoek naar de 23-jarige Poolse raf-piloot
Czesław Oberdak, die in mei 1944 een noodlanding maakte bij Dalmholte bij Ommen.
Samen met de Amerikaanse vlieger Franklin Coslett, die de oorlog overleefde, heeft

Oberdak op negen plaatsen in Overijssel
en Gelderland ondergedoken gezeten. Zij
zijn uiteindelijk door de Duitsers als ‘Todeskandidate’ opgesloten in De Kruisberg in
Doetinchem. Oberdak blijkt samen met 117
mannen op 8 maart 1945 te zijn gefusilleerd
bij Woeste Hoeve, waarna hij naamloos werd
begraven op het ereveld in Loenen. Het boek
geeft ook een gedetailleerde reconstructie
van deze Duitse vergelding voor de aanslag
op ss-generaal Rauter. Het boek is te bestellen bij Uitgeverij Verloren in Hilversum
(www.verloren.nl).
Bert Fermin: Rhienderink, Brake en Scheurkamp, Zutphen 2012
Verslag van archeologisch en historisch
onderzoek naar drie historische erven in
Warnsveld, mogelijk gemaakt door de vervanging van het riool in onder andere de Rhienderinklaan en de Kozakkenlaan.
Leo Robbers e.a.: Zutphense roei- en zeilvereniging Isala. Lustrumboek bij de 100ste
verjaardag, Zutphen 2012
De geschiedenis van honderd jaar verenigingsleven wordt in dit boekje in beeld gebracht.

Websites
http://www.beethoveninzutphen.nl
Website bij het muziektheaterstuk Ludwigs Wieg, dat is opgevoerd in de Buitensociëteit in Zutphen. Zie ook het artikel van de auteurs Michel Groothedde & Sietze Wierda ‘Is Ludwig van
Beethoven in Zutphen geboren?’ in het tijdschrift Zutphen 2012-3.
http://www.onsdna.nl
Nieuwe, duidelijke site voor mensen die archiefonderzoek willen doen. De website geeft inzicht
in wat je in archieven kunt vinden en hoe je moet gaan zoeken. Op de website staan ook voorbeelden van mensen die hun zoektocht met goed resultaat hebben voltooid.
http://elzeluikens.wordpress.com/tag/napoleonblog/
Informatieve website over keizer Napoleon en Gelderland. Deze blog wordt elke twee weken
aangevuld met een nieuw artikel. De site geeft een gedetailleerd kijkje achter de schermen met
citaten van ooggetuigen/tijdgenoten.
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