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Paul van der Heijden,
Grens van het Romeinse Rijk. De limes van
Gelderland. Utrecht
2016, ISBN 978-90-5345327-8
Dit boek, uitgegeven in
samenwerking met de provincie Gelderland,
geeft een overzicht van het leven en de activiteiten van de Romeinen tweeduizend jaar geleden in Gelderland. De Rijn was in die tijd de
Romeinse limes maar de Romeinen hadden
uitgebreide contacten met de mensen in de
gebieden rondom de limes, ook in Zutphen.
Het boek toont met plattegronden, foto’s en
reconstructietekeningen aan hoe inheemse
en Romeinse invloeden zich mengden.
J. de Jong, Hof te Dieren. Een cultuurhistorische wandeling.
Utrecht 2016, ISBN 978-94-6148-056-9
Het Hof te Dieren is een overgangsgebied
tussen de Veluwe en de IJssel. Het landgoed
was in de 17e en 18e eeuw een van de belangrijkste bezittingen van de stadhouderlijke
familie. Hier ontvingen zij hun gasten en
hielden zij hun jachtpartijen. Deze (nieuwe)

erfgoedroute leidt u langs verschillende onderdelen van het verleden van de koninklijke
familie.
J. Rossel, Frontreportage
Leesten – Warnsveld –
Zutphen
Zutphen 2016, ISBN 97894-6328-030-3
Een fotoreportage op
basis van persoonlijke
getuigenissen met foto’s
over Warnsveld en Zutphen en de buurtschappen Leesten en Warken tijdens de Tweede
Wereldoorlog en de bevrijding 1–8 april
1945.
A. Kaper, L. van der Zon, J. Janssen (red), Gelderse
verhalen van boeren, burgers en buitenlui,
70 jaar plattelandsgeschiedenis.
Barneveld 2016, ISBN 978-94-9205-523-1
Vierentwintig persoonlijke verhalen schetsen
het beeld van boeren, burgers en buitenlui
in Gelderland. Dit boek is het resultaat van
een samenwerkingsverband tussen Stichting
Landschapsbeheer Gelderland en Erfgoed
Gelderland.

Sites
http://www.ru.nl/mariavangelre/
Zeer toegankelijke en uitgebreide website van de Radboud Universiteit over Maria van Gelre
(1378-1427), de echtgenote van hertog Reinoud iv, hertogin van Gelre en gravin van Zutphen. Zij gaf opdracht tot het maken van een uitzonderlijk gebedenboek van ruim 900 pagina’s, dat overgeleverd is. De website geeft veel achtergrondinformatie en toont de voortgang
van het onderzoek.
http://www.matrijs.com/ en
https://issuu.com/uitgeverijmatrijs/docs/jubileumkrant_2016_issuu
Bij uitgeverij Matrijs zijn vanwege haar 35-jarig bestaan van 1 maart tot 1 juli 2016 tegen zeer
voordelige jubileumprijzen eerder verschenen historische boeken te bestellen.
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