WETENSWAARDIGHEDEN (8)
IN UW "ZUTPHEN-BOEKERIJ" MAG NIET ONTBREKEN:
S. Laansma
D e Joodse gemeente te Zutphen
f l8,50
S. Laansma
Protestants Christelijk onderwijs in Zutphen, geschiedenis van
,t' J h,120 jaar
M . M . Doornink-Hoogenraad
Oud-archief gemeente Zutphen (2 banden)
f 92,H.J. van den Ber
Vierhonderd jaar furgerwee.shuis Zutphen
f TI-M. M . Doornink-Hoogenraad
Kleine historie van Zutphen
f 19,50
M. M. Doornink-Hoogenvuad
De proostdij te Zutphen
f 9,M. M. Doomink-Hoogenraad
Het Stedelijk Museum, Oudheidkamer voor Zutphen
en de Graafschap
f 6,C. F. J. Schriks
Zorg om het stadsbeeld
f 22,N. H . Kiezebrink
De S t . Walburpkerk te Zutphen
f
H. N. van Til
Beknopte geschiedkundige en plaatselijke beschrijving der stad
Zutphen en hare beiallige omstreken
f 18,M . M . Doomink-Hoogenraad
Adamanshuis, zusterhuis moderne devotie
f 17,50
R. Wartena
Inventaris van het archief van de Sint Anthony Groote Broederschap,
1451-1934
f 47,R. Wartena
Oude en Nieuwe 'Gasthuis Zutphen 1625-1975
f 18,R. Wartena
Inventaris van het archief 'van het Oude en Nieuwe Gasthuis
f 52,50
te Zutphen, 1380-1841
A. H. Wertheirn-Gijse weeiink '
Twee woelige jaren in Zutphen: de plooierijen van 1703 tot 1705
f 17,Onze uitvoerige fondslijst is op aanvraag verkrijgbaar.

DE WALBURG PERS
Postbus 222, 7200 AE Zutphen, Tel. 05750-10522
Verkrijgbaar in de boekhandel of rechtstreeks bij de uitgever.

De ouderen onder ons hebben ze op een andere plaats gekend. Eens stonden
deze hardstenen paaltjes met daartussen de kunstig gesmede kettingen voor
het kapitale pand van apotheek Jonker aan de Houtmarkt 73.
Jammer genoeg heeft de gemeente Zutphen destijds getracht -en met
succes helaas - de stoepen in de binnenstad in haar bezit te krijgen. Die
stoepen mèt de daarbij behorende hekken gaven een bijzonder cachet aan
het straatbeeld. Z e werden vrijwel allemaal vervangen door een doorlopend
trottoir van grauwe betontegels. De hekken verdwenen.
D e hierboven afgebeelde paaltjes werden herplaatst in de tuin van het
museum.

