Signaleringen
Jessie Jongejans
Benno van Helden, De lijst van Haeck
Hardenberg 2017, ISBN 9789463182898
Een overzicht van de
hulpverlening aan ontsnapte krijgsgevangenen
en neergeschoten piloten door Jules Haeck tijdens de Tweede Wereldoorlog. Jules Haeck werd
uiteindelijk in oktober
1944 op vliegveld Twente door de Duitsers
vermoord. Hij werkte tijdens de oorlog samen met een paar verzetsmensen in de Achterhoek, waaronder mensen uit Zutphen.
Krijn van der Heijden, ‘Jan Thate, huisarts te
Warnsveld, scènes uit een rijk leven’
Dieren 2017, ISBN 9789078115830
Jan Thate was jaJan Thate
huisarts te
Warnsveld
renlang een zeer
scènes uit
een rijk leven
gedreven en betrokken huisarts
in Warnsveld en
daarnaast
nog
veel meer, onder andere een amateursterrenkundige. Hij noteerde in zijn achtertuin in
Warnsveld het warmterecord van Nederland
van 38,6 graden op 24 augustus 1944. In dit
boek laat de auteur de lezers kennismaken
met de verschillende kanten van deze veelzijdige Warnsvelder.
Krijn van der Heijden

Han Koolhof, Marian van Leeuwen, Laury Schepers, Silvester van Veldhoven

Kasper Reinink, De Wilde Planten in en om
Zutphen
Dieren 2017, ISBN 9789078115823
‘Vanaf 1990 tot 2016 zijn in de gemeente
Zutphen vaatplanten en mossen geïnventariseerd’. Dat is de eerste zin in het eerste hoofdstuk van dit schitterende boek. De auteur is
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iemand met historisch besef; hij
trad in de voetsporen van David
De Wilde Planten
in en om Zutphen
de Gorter (17171783). Ruim 230
jaar geleden publiceerde De Gorter de ‘Flora
Zutphanica’, de eerste Nederlandse streekflora. Het is zeer ongewoon een historische
flora te kunnen vergelijken met een huidige.
Reinink beseft als geen ander wat de haken
en ogen daarbij zijn. In zekere zin is de conclusie, wat de historie betreft, voorspelbaar:
er is veel verloren gegaan.
Net als De Gorter indertijd is Reinink grondig te werk gegaan. Hij inventariseerde o.a.
stedelijk gebied, het IJsselstroomdal, bossen
en heide. Het enige minpuntje is het ontbreken van een index, maar de tabellen achterin
zijn om te smullen.
Kasper reininK

Website
Zutphen op de kaart:
www.zutphenopdekaart.nl
Website van de Historische Vereniging Zutphen, waarbij verschillende monumenten in
Zutphen en omgeving aanklikbaar zijn. Bij
doorklikken verschijnt extra informatie en indien beschikbaar extra fotomateriaal over het
betreffende monument. Het is de
bedoeling dat er
nog meer monumenten worden
toegevoegd.

