Boeksignaleringen
jessie jongejans

In deze rubriek treft u een selectie aan van boeken en websites die betrekking hebben op
de geschiedenis van Zutphen en omgeving.

Niek Megens: Zutphen – De verdwenen
stad; Voor, tijdens en na het bombardement
van 1944, Zutphen 2011
Een uitstekend geschreven boek over de impact van een tien minuten durend bombardement op 14 oktober 1944 door drie geallieerde squadrons, die de IJsselbrug misten
en een deel van de stad veranderden in een
rampgebied. Het boek bevat herpublicaties
van artikelen die verschenen zijn in de
Stentor en op de website www.destentor.nl/
verdwenenstad, waarin ooggetuigenverhalen van het bombardement centraal stonden. Deze verhalen vormen ook het hart
van het boek, knap aangevuld met een historische schets van (verdwenen) straten en
hun bewoners. Het boek schetst zo ook de
sfeer van de getroffen wijken vóór het bombardement, die na de wederopbouw nooit
meer zou terugkomen. De vele niet eerder
gepubliceerde foto’s van Zutphen vóór, tijdens en na het bombardement verlevendigen dit beeld. In dit tijdschrift zal een artikel
verschijnen van de auteur.

levens- en organisatievormen. Dat kwam
door allerlei economische, politieke en sociaal-culturele structuren die zich op verschillende manieren binnen de stadsmuren ontwikkelden. Thema’s zijn urbanisering, de relaties met het omliggende platteland, de
Hanze, economie, financiën en kredietwezen. Maar ook de verschriftelijking, de stedelijke identiteit, militaire organisatie en religieuze beleving. Het boek bevat een bijdrage van Jeroen Benders over de brouwnijverheid in Zutphen. Job Weststrate belicht
de positie van de Hanze voor de stedelijke
samenlevingen. In dit tijdschrift zal een artikel verschijnen van een van de auteurs.
‘Bijdragen over de bierbrouwerij in Zutphen,
beerputten in Leiden en opgegraven textielresten in Groningen brengen de middeleeuwse stad een stuk dichterbij. Bovendien
zijn de auteurs erin geslaagd om hun onderzoeksresultaten op een aansprekende manier te presenteren. Kortom, een waardig
huldeblijk voor een hoogleraar die niets
moest hebben van universitaire “ivoren torens”.’ (recensie van Marjoke de Roos, in:
Geschiedenis Magazine 46 [2011] 6, p. 58)

Jeroen Benders, Renée Nip, Hanno
Brand (redactie): Stedelijk verleden in
veelvoud; Opstellen over laatmiddeleeuwse
stadsgeschiedenis in de Nederlanden,
Hilversum 2011
Een bundel, opgedragen aan Dick de Boer
bij zijn afscheid als hoogleraar, met zestien
bijdragen over de centrale functies van steden in de late middeleeuwen. De laatmiddeleeuwse stad kende een grote variatie aan

Willem Frijhoff, Michel Groothedde en
Christiaan te Strake: Historische atlas van
Zutphen; Torenstad aan Berkel en IJssel,
Nijmegen 2011
De auteurs zijn er uitstekend in geslaagd op
basis van de nieuwste kennis uit archeologie en geschiedenis een beeld neer te zetten
van de ontwikkeling van Zutphen en directe
omgeving door de eeuwen heen. De stad
blijkt ouder dan gedacht, terwijl de IJssel
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juist jonger is. In 35 lemma’s wordt deze
ontwikkeling via kaarten en aanvullend
beeldmateriaal overzichtelijk geschetst. In
dit tijdschrift zal een artikel verschijnen van
een van de auteurs.

Dirk Verbunt, Wim Jansen en Wim
Wensink: Dwalen en Dromen. Zwerftochten
door Zutphen, Zutphen 2011
Een zwerftocht door Zutphen aan de hand
van een ‘zwerftochtkaart’.

H.J. Versfelt: Kaarten van Gelderland
1773-1813: Achterhoek, Liemers, ArnhemNijmegen, Gieten 2011
Een verzameling door ingenieurs getekende
kaarten, die een goed beeld geven van het
landschap zo’n tweehonderd jaar geleden.

Hackfort, Monument van Cultuur en
Natuur, Natuurmonumenten 2011
Deze uitgave van Natuurmonumenten beschrijft zowel de geschiedenis van het geslacht Van Hackfort als de bouwhistorie van
het gelijknamige huis.

Bert Fermin, Michel Groothedde en Jeroen
Krijnen: Elf eeuwen historie in en onder
Rodetorenstraat 51, Zutphen, 2011
De verbouwing van het pand Rodetorenstraat 51 bood mogelijkheden tot bouwhistorisch en archeologisch onderzoek. Dit
leidde tot nieuwe kennis, niet alleen over
dit pand, dat oorspronkelijk uit de 14e eeuw
stamt, maar ook over de 13e-eeuwse stadsbrand.

Websites

Kees Etienne: Het Oude Bornhof en
omgeving – zeven eeuwen geschiedenis in
Zutphen, Zutphen 2010
Een uitstekend boekje over de Oude Bornhof, gebaseerd op vele losse gegevens uit
archieven, die aangevuld zijn met informatie van vele tijdgenoten.
Bert Fermin: Wulflare. Archeologisch
onderzoek naar prehistorische en
middeleeuwse bewoningsresten aan de
Voorsterallee te Zutphen, Zutphen 2011
Archeologisch onderzoek aan de Voorsterallee geeft nieuwe informatie over deze locatie uit de periode van IJzertijd en prehistorie.

http://www.mijngelderland.nl/ Publieksvriendelijke website voor een breed publiek over
de geschiedenis van Gelderland en dus ook
van Zutphen. Er zijn verscheidene zoekmogelijkheden, bijvoorbeeld op musea, monumenten of archieven. Ook vindt u hier tips
voor een dagje uit.
http://watwaswaar.nl/ Website met historische informatie van verscheidene erfgoedinstellingen over elke plek in Nederland,
waaronder Zutphen. Met onder andere bijdragen van het Centraal Bureau voor de
Statistiek, het Kadaster en het Nationaal Archief.
U kunt ze aanklikken op de website van
de Historische Vereniging Zutphen
(www.historiezutphen.nl) onder ‘Links’.

Adriaan van Oosten, Diana Smallegoor,
Dik Pelgrum: Warken en Leesten – Mensen
en verhalen uit het buitengebied van
Warnsveld en Zutphen, Zutphen 2011
Een verzameling van verhalen, verteld door
oude bewoners van het buitengebied.
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