10 Van het Pingsdorf-type aardewerk zijn vele versieringspatronen bekend, o.a. stippen,
gekruiste lijnen, gearceerde driehoeken en ruiten, boogjes, golflijnen enz. Zie A. Bruyn,
Zur Zeitbestimmung mittelalterlicher bemalter Keramik, Chateau Gaillard 1968, blz. 45-47.
Wat betreft de aantallen scherven per bakselsoort: Pingsdorf-baksel A óf Badorf 78 scherven, Pingsdorf-baksel B 115 scherven.
11 W. Lung, Die Ausgrabung nachkarolingischer Töpferöfen in Paffrath ( . . . ) Bonner Jahrbucher 1955-1956, blz. 355-371.
De Ooyerhoekse randscherven zijn van kogelpot-type l b .
12 Potten met sterk uitgebogen randvormen hadden als voordeel dat ze goed konden worden
afgesloten met een lap huid of zo, die werd vastgesnoerd met een touw onderlangs de rand.
13 Zie b.v. R. van Beek en V. T. van Vilsteren, Van Karel de Grote tot Karel de Vijfde; een
archeologisch onderzoek in het oudste gedeelte van Zwolle, in Zwolle in de Middeleeuwen,
Zwolle 1980, blz. 33-43.
14 Vondsten archeologische werkgroep in de Bakkerstraat en Waterstraat te Zutphen, 1982
(nog in bewerking). D e late kogelpotscherven zijn hier meestal gemagerd met fijn grind,
randtype IIB + C is zeldzaam.
15 In Zutphen benadert dit ongeveer 1: 1. Zie P. Bitter, D e vondsten van het 's-Gravenhof
opnieuw bekeken, in Oud-Zutphen 1983, blz. 17-20, 39-46.
16 D e kogelpotaardewerk-import verhouding zou wellicht een aanwijzing kunnen zijn voor
verschil in rijkdom (importaardewerk was kostbaarder dan kogelpotten) of verschil in
levensstijl (boeren t.o.v. kooplui).

PUBLICATIES EN ONDERZOEKSRESULTATEN
O o k buiten "Oud-Zutphen" wordt er regelmatig geschreven over onderwerpen die te maken hebben met de geschiedenis van Zutphen en omgeving. Veel daarvan zal ontsnappen aan de aandacht van de lezers van ons blad. Dit geldt
met name voor kleinere publicaties in tijdschriften en voor
scripties van studenten die op het gemeentearchief onderzoek hebben gedaan. In deze nieuwe rubriek zal op de
bedoelde publicaties en scripties de aandacht worden gevestigd. Alle genoemde titels zijn op het gemeentearchief te
raadplegen.

Th. ten Anscher, De patrocinia van de Nieuwstadskerk te Zutphen voor de
Reformatie. Kandidaatsscriptie Nijmegen 1983 (50 blz.). Resultaten van een
onderzoek naar de verschillende patroonheiligen.
Verena de Bont, Ik druk voor het laatst uw hand in het oude vaderland.
Emigratie uit de Gelderse Achterhoek naar Noord-Amerika in de periode
1848-1877. Doctoraalscriptie Tilburg 1983 (192 blz.). Ontwikkeling van de
jaarlijkse aantallen emigranten en hun hoedanigheid (gezinshoofden-alleenstaanden, beroep, godsdienst); reacties van de kranten; alfabetische lijst
van emigranten.
J. W. ten Doesschate en R. J. C. M. Vlems, Het boekenbezit der Zutphense
kloosters. Aanzet tot een reconstructie. In: Ons Geesterlijk Erf. Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden,
deel 57, afl. 4, blz. 357-395. Betreft de kloosters Galilea, Isendoorn, Heer
Hendrikshuis, Spittaal en het Broederenklooster.

Voor een boek of een boekje

Dokter Jan van der Kluit, direkteur-geneesheer Verenigde Ziekenhuizen Zutphen, Het Nieuwe Spittaal - Warnsveld, I januari 1968-1februari 1983. Ter
gelegenheid van het afscheid van onze voorzitter als directeur-geneesheer.
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M. M. Doornink-Hoogenraad, Adamanshuis, een zusterhuis van de moderne
devotie in Zutphen. Zutphen 1983 (112 blz.). Geschiedenis van gebouwen
en bewoners vanaf de stichting (ca. 1397) tot heden.
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M. M. Doornink-Hoogenraad en M. W. C. de Jonge, De Hofjes van Zutphen.
Zutphen 1983 (32 blz.). Korte geschiedenis van de vijf Zutphense hofjes
(Ruitershofje, Luthers Hofje, Sarepta Hofje, Bornhof, Agnietenhof).
M. M. Doornink-Hoogenraad (tekst) en Th. Rothfusz (kaarten), Historische
stedenatlas van Nederland, aflevering 3: Zutfen. Delft 1983 (32 blz. tekst, 2
losse kaarten). Ruimtelijke ontwikkeling van Zutphen van de vroegste tijden
tot het begin van de negentiende eeuw.

