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Boeken
Janneke de Jong-Slagman, Hofpredikers in de negentiende eeuw. Een carrière bij de koning,
Hilversum 2013, ISBN, ISSN 978-90-8704-372-8
Dit boek geeft een inkijkje in het hofleven in de negentiende eeuw, waar hofpredikers voor
het eerst in dienst waren van de Nederlandse koningen. Onder hen de Waalse prediker Daniel
Delprat, die beroepen is in Zutphen en op verzoek van koning Willem i van 1817-1841 hofprediker was aan het hof in Den Haag.
Marc Lindeijer, Tussen kasteel en kerk, de katholieke Gelderse adel 1765-1827,
IJzerlo 2014, ISBN 9789491634178
Marc J.F. Lindeijer, gepromoveerd historicus en jezuïet, beschrijft gedetailleerd het leven van
de katholieke Gelderse adel in de late 18e en vroege 19e eeuw, zoals de families Van Dorth,
Hackfort, Van Hövell en Van Nispen.
Bert Koene, Adel in opspraak. De Westerholts van Hackfort in de
achttiende eeuw.
Hilversum 2014, ISBN 9789087044480
Goed geschreven verhaal over het vechthuwelijk van Johan Frederik van
Westerholt met Sophia van Wartensleben, dochter van een Pruisische
veldheer. De auteur baseert zich op veelsoortig bronnenmateriaal waaronder rechtbankverslagen en de uitgebreide privécorrespondentie van
het kasteel Hackfort en met name de havezate Enghuizen, waar een
dochter van het paar woonde met haar echtgenoot Jakob Adolf van
Heeckeren.

Websites
http://www.librije-zutphen.nl/
Website van de Zutphense librije in de Walburgiskerk, die dit jaar 450 jaar bestaat.
http://www.cultuurtijdschriften.nl/
De Historische Vereniging Zutphen is nu ook vindbaar op de nieuwe website Cultuurtijdschriften, voortgekomen uit een samenwerking tussen Naturalis en de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed.
http://www.archieven.nl/nl/
De website archieven.nl is geheel vernieuwd. In totaal zijn 96 miljoen beschrijvingen en 85
archiefbeherende instellingen aan elkaar gekoppeld, die regelmatig worden geupdated. Op
de website kunt u onder andere heel eenvoudig zoeken in de collectie, in de beeldbank of in
het krantenarchief. Bij personen is het mogelijk te zoeken op uw eigen naam. Geeft héél interessante informatie.
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