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Boeken
F. van Kan, F. Keverling Buisman, C.O.A. Schimmelpenninck van der Oije, M.V.T. Tenten
(red): Adel en ridderschap in Gelderland, Tien eeuwen geschiedenis,
Zwolle 2013, ISBN/EAN 978 90 663 0450 5
Dit boek is tot stand gekomen door samenwerking van het Gelders Archief,
de Ridderschap van Gelderland en uitgeverij Wbooks uit Zwolle. Dertien
auteurs beschrijven in Adel en ridderschap in Gelderland de geschiedenis van de
Gelderse adel in elf hoofdstukken. Afgezien van het laatste hoofdstuk heeft
het boek een chronologisch-thematische opzet. Het is rijk geïllustreerd en heeft een uitgebreid
persoonsnamenregister. Adel en ridderschap in Gelderland is tot 1 januari 2014 voor de kortingsprijs van € 39,95 te koop.
W. Derkse, R. Timmermans. W. Al, B. Wilms: Huiskamer van Nederland, Zestig jaar gastvrijheid op
kasteel Slangenburg, Elst 2013, ISNB/EBAN 978 94 90 352 32 5
Gedenkboek van zestig jaar gastenhuis van kasteel Slangenburg. In het gastenhuis van de benedictijner Sint-Willibrordsabdij in Doetinchem is iedereen welkom. Het boek werpt een blik
op het unieke concept van dit gastenhuis in de afgelopen zestig jaar.
J. Jas, F. Keverling Buisman, E. Storms-Smeets, A. te Stroete, M. Wingens (red.): Kastelen
in Gelderland, Utrecht 2013, ISBN/EBAN 978-90-5345-410-7
Dit boek kwam tot stand uit een samenwerking tussen Gelders Genootschap, Gelders Erfgoed, Gelders Archief en Gelders Landschap & Kasteelen.
Kastelen in Gelderland is een overzichtswerk van de bijna 390 middeleeuwse
kastelen en versterkte adellijke onderkomens in Gelderland. Behalve aan
beschrijvingen van de kastelen wordt aandacht besteed aan onder andere
geografische ligging, politieke omstandigheden, adellijke bewoners, bouwkundige ontwikkelingen, tuinen en veranderende functies. Tot 1 januari 2014 voor de kortingsprijs van € 49,95.

Websites
http://www.gelderland1940-1945.nl/
De nieuwe website Gelderland 1940-1945 is het resultaat van een samenwerkingsverband van
onder andere de Gelderland Bibliotheek en het Gelders Archief. De site heeft als doel geïnteresseerden wegwijs te maken in de inhoud van archieven en collecties, zoals de Gelderland
Bibliotheek en Gelderland in Beeld. Tik Zutphen of Warnsveld in het zoekvenster.
http://www.gelderlandinbeeld.nl/
Gelderland in beeld is de gedigitaliseerde beeldcollectie van de Gelderland Bibliotheek in
Arnhem. Op deze site vindt u maar liefst zestigduizend prentbriefkaarten, foto’s, kaarten en
gravures. Tik Zutphen of Warnsveld in het zoekvenster.
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