PUBLICATIES EN ONDERZOEKSRESULTATEN

WETENSWAARDIGHEDEN (11)

Ook 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 kleinerepublicaties 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 aandacht gevestigd. Alle vermelde titels zijn op
het gemeentearchief te raadplegen.

W. Albers, De herberg-branderij "Het houten Wambuis" onder Zutphen en
haar eigenaren in de achttiende eeuw. In: Jaarboek Achterhoek en Liemers,
deel 7, 1984, p. 26-34.
Het Houten Wambuis lag aan de huidige Emmerikseweg.
P.J. Begheyn s.j., Een Nijmeegs schoolboekje uit 1551 In: Numaga, jrg.
XXXI, nr. 1, maart 1984, p. 8-10.
Betreft een boekje uit de librije.
P.M. Ie Blanc, De restauratie van de muur- en gewelfschilderingen in de St.
Walburgiskerk te Zutphen. Publikatie Stichting Oude Gelderse Kerken, Aflevering 18, voorjaar 1984, p. 151-172.
De restauratie vond plaats in de jaren 1919-1925. Hierbij deed zich een langdurig conflict voor over de vraag: dienen de schilderingen hersteld te worden in de
oude, ideale toestand (P.J.H. Cuypers), of dient men zich te beperken tot conserveren (Nederlandsche Oudheidkundige Bond).
D. J.H. van Elden, Het uitgestorven Zutphense geslacht Gijse (1562-1874). In:
De Nederlandsche Leeuw, maandblad van het Koninklijk Genootschap voor
Geslacht- en Wapenkunde, 101ste jaargang, 1984, no. 7-8, kol. 241-299.

Jaarverslag Wijnhuisfonds 1983, in het bijzonder:
P. Bitter, De opgravingen in de kapel van het Agnietenconvent (p. 64-70).
J.M. Vliegenthart-van der Valk Bouman, De librije van de Sint Walburgskerk
(p. 51-63).
J. Kreyenbroek, De torenwachter van de St. Walburgstoren. In: Jaarboek Achterhoek en Liemers, deel 7, 1984, p. 73-78.
C.L. Verkerk, Het stadsrechtprivilege van Zutphen van 1190/1191, In: Ad fontes:Opstellen aangeboden aan prof. dr. C. van der Kieft, Amsterdam, 1984, p.
203-227.
De auteur komt tot de conclusie dat de stadsrechtoorkonde die bewaard wordt
op het gemeentearchief geen vervalsing is, zoals door anderen wel beweerd is.

Ter herinnering aan de troonsafstand van Koningin Juliana en de daaropvolgende troonsbestijging van Koningin Beatrix werd in Warnsveld voor het gebouw "De Eekschuur" aan de Bonendaal een lantaarn geplaatst. De inscripties op het hardstenen voetstuk herinneren aan beide feiten.
Wie de gietijzeren lantaarnpaal aandachtiger beschouwt, zal ontdekken, dat
deze kennelijk al eens elders dienst heeft gedaan. Ingegoten in het benedengedeelte van de paal bevindt zich het Utrechtse stadswapen. De paal is inderdaad afkomstig uit Utrecht. De monumentale lantaarn zelf is er nieuw bijgemaakt.

