Signaleringen
Jessie Jongejans
Bert Koene, Oranjeman Suideras 1743-1811. Een leven zonder toegeeflijkheid
Hilversum 2016, ISBN 978-90-8704-566-1
De auteur van het artikel ‘Notulenstrijd in het stadsbestuur in de patriottentijd’ (in Zutphen
2015-4) schreef een uitgebreide biografie over August Robbert van Heeckeren tot Suideras,
die in maart verschijnt. Deze ‘Oranjeman Suideras’ werd in de patriottentijd beroemd en be
rucht als fervent verdediger van het Oranjebewind. De auteur zal na de algemene ledenverga
dering van hvz zijn boek in een lezing toelichten.
M. Bakker & M. Ettema, Verhalen over landgoed Hackfort
Wageningen 2015, ISBN 978-90-75271-928
De werkgroep Oral History van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Stichting Gelders
Erfgoed heeft verhalen opgetekend van mensen die op Hackfort gewoond of gewerkt hebben
of die er geregeld kwamen. Deze herinneringen aan het kasteel, de jachtpartijen en de bewo
ners zijn samen met een korte geschiedenis van het landgoed verzameld in dit fullcolourboek.
Jacques Baartmans, Alexander Philip van der Capellen (1745-1787), De tragische lotgevallen van een dienaar van prins Willem V
Hilversum 2015, ISBN 9789087045067
Biografie over Alexander Philip van der Capellen, broer van patriot Robert Jasper, die in Gel
derland woonde en verwant aan Joan Derk van der Capellen. Alexander Philip diende stadhou
der prins Willem v als kamerheer maar moest ontslag nemen. De auteur schreef eerder een
biografie over Robert Jasper baron van der Capellen tot den Marsch (Hilversum 2010).
D. Holleman, Oorlogsdagboek van tante Jo, Zutphen 1940-1945
Leimuiden 2015, ISBN 978-90-812432-5-4
Tante Jo (†2002) was 35 jaar toen de oorlog uitbrak. Zij woonde aan de IJsselkade en schreef
een dagboek dat loopt van 13 mei 1940 tot 16 december 1945. Het originele dagboek is over
gedragen aan het niod.

Sites
http://www.historiezutphen.nl/nl/torens/
De werkgroep Bouwhistorie van hvz heeft een lessenserie (informatiebladen met vragenlijs
ten) gemaakt over tien Zutphense torens: Bourgonjetoren, de Broederenkerk, de Drogenaps
toren, de Kruittoren, de Muurtorens, de Sint-Janskerk, Traptorens, de Walburgiskerk, de
Watertoren en de Wijnhuistoren. Deze informatie is voor iedereen beschikbaar op de website.
De informatiebladen geven telkens een beknopt maar duidelijk beeld van elke toren, waarbij
ook steeds een verhaal wordt verteld.
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