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van de late 16e eeuw en 17e
eeuw spaarzaam bebouwd werd.
Een oude sloot, volgestort met
middeleeuws bouwpuin (baksteen, onder- en bovenpannen),
wijst wellicht op een oude perceelscheiding. Aan mobiele
vondsten kon nog geborgen
worden: scherven van 17eeeuwse majolicaborden en enkele Siegburgfragmenten.
Beide terreinen konden voor
nauwkeuriger waarnemingen
niet betreden worden in verband met verontreiniging van
het terrein.
Michel Groothedde

Oplossing 'Wie kent dit'
Inmiddels zijn we achter de ouderdom en de functie van de
merkwaardige roodaardewerlzen
tegels met taps toelopende gaten. De heer J. Thijssen, stadsarcheoloog van Nijmegen, herkende de tegels onmiddellijk. In
Nijmegen heeft hij eenzelfde
vondst gedaan. Het gaat om
zgn. eesttegels*. Eesten is het
proces van drogen van de ontkiemde granen bij het bereidingsproces van bier door middel van vloerverwarming. Het
zijn dus ventilatietegels van de
eestvloer in een bierbrouwerij.
Een klein onderzoekje in het
Historisch Kadaster leerde ons
dat het pand Groenmarkt 20
- waar de tegels werden gevonden - vanaf de eerste helft van
de 17e eeuw de brouwerij van
Reyner Scheers was. Van 1685
tot 1759 is het pand eigendom
geweest van de brouwer Reyner
Jansen en zijn zoon Bernard
Reynders. D e tegels zullen in de
periode 17e eeuw en eerste helft
18e eeuw in de brouwerij gefunctioneerd hebben.

* Voor meer informatie over eeststenen

Foto van de opgraving bij de stadsmuur,
omgeving Berkelruine.
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verwijzen wij graag naar J. Hollestelle,
'Iets over eesten en eeststenen' in Bijdragen en Mededelingen van het Nederlands Openluchmuseum, 1989,2 (jr.
52) 22w.

Uit de aanwinsten van de stadsbibliotheek heb ik de volgende
boeken geselecteerd:
Schluter, D., Betovering en vervolging - Over toverij in Oost-Nederland tussen de 16de en ZOste
eeuw. Broekhuis Hengelo
(Twente Alzademie Reeks 4),
z.j.; 199 blz.
De auteur (historicus en journalist) doet vanaf 1987 onderzoek
naar de opvattingen over toverij
en magie in Oost-Nederland en
in het Duitse grensgebied. De
'betoverde wereld' (heksen en
duivelbanners) krijgt in dit boek
een plaats die wezenlijk is: onderdeel van de geschiedenis van
het dagelijks leven. De auteur
baseert zich - naast de indrukwekkende literatuur - ook op
bronfragmenten.
Jaarboek Numaga, jr XXXVIII
(1991). [Nijmegen, 19911, 176
blz.; f 35,OO voor leden van de
vereniging Numaga.
Het eerste jaarboek van Numaga dat voorheen het gelijlznamige tijdschrift uitgaf. I n dit jaarboek o.a. artikelen over 'Een
Romeins viziermaker van het
Korps Plateau te Nijmegen
(1 59 l)', 'Arnold Coeman
(1620- 1688), een Nijmeegs jurist en zijn werkinstrument' en
'Deze wereld is niet de echte,

Een portret van de vergeten Nijmeegse schrijver Jan Hel1 (189 11970)'.
Het jaarboek is rijk geïllustreerd
en voorzien van een register.
Om de vraag te voorkomen
waarom zoiets in Zutphen niet
kan, lzan ik u meedelen dat gebleken is dat ons ledental te gering is en de meeste leden blijkbaar de voorlzeur geven aan een
regelmatig verschijnend periodiek dan aan een jaarlijkse uitgave.
Jaarboek van het Centraal Bureau
voor Genealogie en het Iconografisch Bureau, deel 45 (1991).
's-Gravenhage, 1991; 288 blz.;
voor leden van het CBG.
Naast een uitvoerig jaarverslag
onder andere een door Geertruida de Moor geschreven artikel 'Schenkers van glasramen
aan de abdij Leeuwenhorst bij
Noordwijk(erhout) in de zestiende eeuw'.
P.J. Fierst van Wijnandsbergen
komt terug op een in 1988 in dit
Jaarboek gepubliceerd artikel
'Een ondeugdzaam heer van
goeden huize' (het levensverhaal
van Floris Pieter Fiers, 17771824). Danlzzij die publikatie
was hij in staat een hiaat van
tien jaar in deze levensgeschiedenis in te vullen.
R.J.F. van Drie doet verslag van
onderzoek in 19e-eeuwse gevan-
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Afbeelding uit H. Voorn, Wonen in Papiermakersland

genisarchieven in het artikel
'Gevangen voorouders'. Hierin
ook een index op het Geheim register 1882-1890.
Het jaarboek sluit af met het
wapenregister (alle in 1990 ingeschreven nieuwe familiewapens).
Voorn, H., Wonen in Papiemakersland. Buhrmann-Ubbens,
ZutphenNelp, 199 1; 46 blz.;
prijs ?
Dit boekje laat ons kennismaken
met de regio waar de papierindustrie haar bakermat vond:
Velp en omstreken. De auteur
was jaren lang conservator van
de Papierhistorische afdeling
van de Koninklijke Bibliotheek
in Den Haag en uitgever van het
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tijdschrift 'De Papierwereld'.
Het boekje is te gebruiken als
gids voor een wandeling door
papiermakersland en is voorzien
van prachtige illustraties.
IGoniek van de Achterhoek,
twaalf maanden Achterhoeks
nieuws in beeld, 1991. Gaanderen
1992; 126 blz.; f 24,90.
Maar al te snel wordt vergeten
hoe het voorbije jaar geweest is.
In deze uitgave is geprobeerd
het Achterhoeks nieuws in herinnering te roepen. Een enkele
keer wordt ook een toelichting
gegeven die als aanvullend lzan
worden beschouwd (bijv. bij het
100-jarig bestaan van de doolhof in Ruurlo.
Jaap Riemens

