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Jessie Jongejans
Warnsveld 1940-1945. Herinneringen aan oorlog en bevrijding
Uitg. Comité Herdenkingen Tweede Wereldoorlog, Zutphen 2015,
ISBN 978-90-819989-7-0
Verhalen van ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog in Warnsveld en
zijn buitengebieden. Dit boek bevat tevens achtergrondinformatie over
de militairen en verzetshelden die op het Monument voor de Gevallenen staan. Het boek is gebaseerd op interviews, brieven en dagboeken,
en kwam tot stand op initiatief van de Dorpsraad in Warnsveld.
N. Megens e.a., De Laatste Dagen. Bevrijding van de IJsselstreek
Zutphen 2015, ISBN 9789462490260
Journalist en historicus Niek Megens verzamelde samen met andere
journalisten van de Stentor ooggetuigenverhalen en -verslagen en veel foto’s van de laatste dagen van de Duitse bezetting inclusief de bevrijding
van de IJsselstreek. Daarmee schetsen de auteurs een indringend sfeerbeeld van de laatste zware bezettingsmaanden en de eveneens zwaar
bevochten bevrijding, waarbij ook burgerslachtoffers vielen. Het boek,
uitgegeven door de WalburgPers en de Stentor, is op 1 mei jongstleden verschenen, zeventig jaar
na de bevrijding van de IJsselstreek.
A. Hazon, Licht en Schaduw. Herinneringen aan mijn jeugd en onderduik in Zutphen
Zutphen, 2015, ISBN 978-90-821795-1-4
Aryeh Hazon, in 1925 geboren als Leo Krukziener, zoon van de Joodse
pettenfabrikant in Zutphen, verbleef tijdens de oorlog twee jaar en acht
maanden met een groot deel van zijn familie in onderduik bij de familie
Van der Vegte aan de Oude Wand. Hij emigreerde in 1946 naar Palestina, waar hij vocht in de onafhankelijkheidsoorlog voor Israël en later
als bouwkundig ingenieur werkte. In dit boek, dat eerder in het Engels
verscheen, vertelt hij over zijn jeugd en de onderduik in Zutphen.
Guust de Vries, Leven en werk van David de Gorter, vader van de Nederlandse floristiek
Barneveld 2014, ISBN 9789462037731
David de Gorter (1717-1783) was arts-botanicus, die onder meer in Sint-Petersburg als lijfarts
van tsarina Elisabeth werkte. Hij stelde als eerste een flora samen van heel Nederland. Dat
werk werd voorafgegaan door regionale flora, die De Gorter samenstelde zoals de Flora van
Harderwijk en de Flora Zutphanica (1781). David de Gorter is begraven in de Walburgiskerk in
Zutphen. De geïllustreerde full-colour uitgave is voor € 19,- te bestellen bij de auteur (augustinedevries@gmail.com) of bij de webshop van uitgeverij Boekenbent (www.boekenbent.com).
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