PUBLICATIES E N 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 rubriek wordt op de bedoelde
publicaties en scripties de aandachtgevestigd. Alle vermelde
titels zijn op het gemeentearchief te raadplegen.

De opgenomen woordenlijsten hebben gedeeltelijk betrekking op het Zutphense dialect.

C. M. Schulten, Militair onderwijs in de achttiende eeuw. Overdruk, 1983.
Hierin komt o.a. de artillerieschool te Zutphen aan de orde.
Stichting Oude H.B.S., rapporten over de volgende gebouwen: St. Hubertusgesticht, Vormingscentrum Nieuwhaven en woningen Melatensteeg.

C. L. Verkerk, Het stadsrechtprivilege van 13 juli 1233 voor Arnhem. De
íon)echtheid van Gelderse stadsrechtoorkonden, in het bijzonder van Zutphen, Arnhem en Wageningen. In: Bijdragen en mededelingen Gelre, deel
LXXIV (1983), blz. 41-49.
Onder meer de visie van de auteur over de echtheid van het omstreden
Zutphense stadsrecht uit 1190.
\

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.
A. J. Geurts, Fragmenten van handschrift en druk. Enige opmerkingen over
bewaring, conservering en ontsluiting. In: Nederlands Archievenblad, 87e
jaargang 1983, afl. 1, blz. 4-15.
Veel voorbeelden uit het Zutphense gemeentearchief.

F. W. Jolink, Particulier boekenbezit in Zutphen in de 18e eeuw. Doctoraalscriptie Nijmegen 1983 (100 blz.).
Wie bezaten er boeken (beroep, milieu) en welke soorten boeken bezaten
zij? De auteur vond 15 particuliere bibliotheken en een aantal zeer kleine
verzamelingen.

,

Vijfentwintig-jarig jubileum 1958-1983 van de speeltuinvereniging kindervreugd. Zutphen 1983 (24 blz.).
Vijftig jaar Scheidsrechtersvereniging Zutphen en Omstreken in vogelvlucht.
Jubileumuitgave Zutphen 1983 (32 blz.).
J. M. A. van der Werff, De restauratie van de torenbekroning van de St.
Walburgskerk te Zutphen. Scriptie Rotterdam 1983 (19 blz.)
Beschrijving van de diverse ontwerpen voor een nieuwe bekroning n.a.v. de
prijsvraag die na de torenbrand van 1948 werd uitgeschreven, tot en met de
uiteindelijke restauratie.

M. W. C. de Jonge, Nieuwe bestemming voor de Broederenkerk te Zutphen.
In: Heemschut aprillmei 1983, nr. 415.

J. Kreijenbroek, Bijna 200 jaar kende Zutphen een vismarkt. In: Jaarboek
Achterhoek en Liemers, deel 6, 1983, blz. 62-70.
Het wel en wee van de vismarkt tussen 1735 en 1927.
Leo Lensen en Willy H. Heitling, Stad in de Middeleeuwen. Dagelijks leven in
Zutphen. Zutphen 1983.
H. Ruitenbeek, De Polsbroek. Een wijk in Zutphen, haar ontwikkeling in de
negentiende eeuw. Kandidaatsscriptie Nijmegen 1983 (70 blz.).
Naast stedebouwkundige aspecten worden de sociale omstandigheden behandeld (woningtoestanden, hygiëne, prostitutie, de "Klompenkerk").

A. H. G. Schaars, 19e-eeuwse woordenverzamelingen uit Achterhoek en
Liemers, A . C. W. Sturing, R. W. Tadama, J. Gimberg, M. Bruyel e.a. Telgen
van 't Wald 4, Doetinchem 1983 (158 blz.).

HET STEDELIJK MUSEUM
ten behoeve van uw historisch onderzoek
voorwerpen betreffende de geschiedenis van stad en
graafschap
- topografische collectie: gedrukte kaarten, schilderijen,
prenten, foto's, prentbriefkaarten
- historische tentoonstellingen
-

Het deel van de topografische collectie dat niet geëxposeerd is, kan tijdens
kantooruren bekeken worden na een telefonische afspraak (05750 - 16878).

