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Boeksignaleringen
FEMIA SIERO & CHRISTIAAN TE STRAKE
W. van der Meij: Etsen in Zutphen,
uitgeverij DeDoc, Zutphen, 2009
Dit boek met Zutphense etsen van de bekende kunstenaar Wim van der Meij is gelijktijdig verschenen met een overzichtstentoonstelling van zijn werk in het Stedelijk Museum Zutphen.

nering aan deze schermutselingen samen
met de verhalen van de bevrijders tot een
boek verwerkt. Daarbij heeft hij ook gebruik
kunnen maken van de gegevens uit de oorlogsjournalen van de bevrijders.

Michel Groothedde e.a.:
Discovering Secrets Zutphen, 2009,
uitgeverij GT FrontlineMedia, Harfsen, 2009
Dit boekje, met tekstbijdragen van Michel
Groothedde, legt op een speelse en luchtige
manier de verborgen schatten bloot uit het
rijke historische verleden van Zutphen. Tal
van kleinere, vaak archeologische wetenswaardigheden verspreid over de stad, worden beschreven.

I. Hiemstra: Koninklijke Marechaussee
Brigade Zutphen: historie 1891 t/m 1973,
Zutphen, 2007
In eigen beheer uitgegeven weerslag van het
onderzoek van de auteur naar de geschiedenis van de Marechaussee in Zutphen. Als
oudgediende van het Wapen der Koninklijke
Marechaussee kreeg hij geregeld vragen over
wat de Marechaussee nu precies deed. Dit
was de aanleiding voor het onderzoek. (Een
samenvatting van deze tekst verschijnt in een
van de komende nummers van Zutphen.)

Henk Dijkman: De Glens van Leesten
(uitgever onbekend), 2009
Het gezin Dijkman woonde tijdens en direct
na de oorlog in de aan de school gebouwde
onderwijzerswoning in Leesten. Van daaruit
registreerde zoon Henk in april 1945 hoe de
oprukkende Canadese bevrijders onder vuur
kwamen te liggen van de Duitse bezetter.
Henk Dijkman, die enkele jaren na de oorlog naar Canada emigreerde, heeft de herin-

Wim van Dok: Het verhaal Wahl:
een zoektocht naar een familiegeschiedenis
in een veranderend Europa, waarbij een
Duitse familie Nederlands wordt in de
Franse tijd, Oosterhout, 2008
Beschrijving van de geschiedenis van de familie Wahl in de maatschappelijke en culturele ontwikkeling van haar tijd. Vanaf de negentiende eeuw tot heden is de familie onder
andere woonachtig in Brummen.

ZUT PHEN

45

