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Jessie Jongejans
F. Keverling Buisman, Hof van Gelre en Zutphen, 1543-1811
Hilversum, 2015, ISBN 978-90-8704-555-5
Karel v stelde in 1543 als landsheer van hertogdom Gelre het Hof van Gelre en Zutphen in. Tot
1795 bleef dit hof een rechtsprekende instelling maar ook een bestuursorgaan van het gewest.
De auteur beschrijft de ontwikkeling aan het Hof van Gelre en Zutphen aan de hand van enkele rechtszaken. Deze uitgave van uitgeverij Verloren verschijnt in december 2015.
Y. Kuiper en B. Olde Meierink (red.), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw
Hilversum 2015, ISBN 978-90-8704-538-8
Dit boek biedt een vogelvluchtperspectief van de buitenplaatsen die in de
Gouden Eeuw ontstonden. In dit boek is ook een bijdrage van B. Olde
Meierink en E. Storms-Smeets te vinden over adellijke en burgerlijke buitenplaatsen in Gelderland (1609-1672) onder de titel ‘Transformatie en
nieuwbouw’.
B. Fermin, Zutphense Stads Aeck
Zutphense Archeologische Publicaties nr. 100, augustus 2015
B. Fermin beschrijft in deze publicatie de vondst, de berging en de technische en historische
achtergronden van het eind 2014 gevonden scheepswrak in Zutphen. De publicatie is te koop
bij de Zutphense boekhandels.
Historische Vereniging De Elf Marken, Eefde – Kroniek van een verknipt dorp
Zutphen 2015
Gebonden uitgave op A4-formaat over wonen, werken en leven in Eefde,
met aandacht voor verhalen over bijvoorbeeld Arnold van Keppel van huize
Voorst, maar ook met een historische kroniek over de geschiedenis van Eefde vanaf de prehistorie tot nu. Het boek verschijnt op 27 november 2015
en is via de boekhandels in de regio en bij de Historische Vereniging De Elf
Marken (dem) te verkrijgen.
Vriendschap en gedichten, Ida Gerhardt – Angrid Tilanus
Utrecht 2015, ISBN 978-9-46228-636-8
Een briefwisseling tussen dichteres Ida Gerhardt en de dertig jaar jongere Angrid Tilanus is
uitgegeven als eerste in een reeks van de Wolf van Kassel Stichting. Het boekje (hardcover) telt
tachtig pagina’s en is te bestellen voor € 18,- via de website http://de-roos.eu/
http://www.topotijdreis.nl/
Tijdreis in historische kaarten, een website en app van het Kadaster vanwege het tweehonderdjarige jubileum: het Topografische Bureau (nu Topografische Dienst) werd in 1815 opgericht.
Je kunt op de kaart een locatie kiezen (Zutphen, Warnsveld, maar bijvoorbeeld ook je geboorteplaats) en een tijd kiezen voor de kaart, beginnend bij 1815.
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