Signaleringen
Jessie Jongejans
Heleen van der Weel, De gebroeders Hemony;
Stadsklokken- en geschutgieters in Zutphen, Amsterdam en Gent circa 16421680
Hilversum 2017, ISBN 9789087046804
De broers François en Pieter Hemony uit
Lotharingen maakten omstreeks 1642 in
opdracht van het Zutphense stadsbestuur
een ‘welluidend klokkenspel’. Zij kregen
het voor elkaar om met hun klokken zuivere
tonen te laten klinken en dat bezorgde hen
vervolgopdrachten en faam. Heleen van der
Weel combineerde stedelijk bronnenmateriaal waardoor een bedrijfsarchief kon worden
gereconstrueerd. In dit boek gaat het vooral
om ‘de mensen achter de klokken’. Het boek
verschijnt in april 2018
Jolande Withuis, Raadselvader; Kind in de
Koude Oorlog
Amsterdam 2018, ISBN 9789403106007
Na de biografieën
van verzetsman Pim
Boellaard en Juliana
schreef de Zutphense
Jolande Withuis een
boek over de relatie
van haarzelf als dochter met haar overtuigd
communistische vader,
de
schaakjournalist
Berry Withuis (19202009), die onder meer redacteur werd van de
Brummense Courant en van het communistische dagblad De Waarheid. Een groot deel
van het boek speelt zich af in Zutphen tijdens
de Koude Oorlog. Het boek verschijnt in februari 2018.
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Frits Gies, Bist du ein Jude; Hoe een joodse
tiener de nazi’s overwon
Zutphen 2018, ISBN 9789462492707
Frits Gies beschrijft in
dit levensverhaal hoe
hij als joodse tiener
de oorlog doorkwam.
Hij was koerier voor
het verzet in navolging
van zijn vader. In zijn
ouderlijk huis zaten
onderduikers,
maar
tijdelijk ook ingekwartierde Duitse (adellijke) soldaten. Hij werd een paar keer betrapt
maar wist steeds weer op het nippertje te ontsnappen aan de Duitse bezetter. Het boek verschijnt in 2018. Een artikel in dit tijdschrift
vindt u op pagina 17.
Website
Literair Zutphen: www.literairzutphen.nl/
De website brengt het literair erfgoed van
Zutphen in kaart en telt ruim 150 schrijvers
en dichters die vanaf de middeleeuwen tot nu
een band met Zutphen hebben (gehad). Hier
vindt u per auteur steeds een korte biografie
en een overzicht van het door hem/haar geschreven werk, soms voorzien van een kort
tekstfragment. U kunt de auteurs vinden op
alfabet, maar ook chronologisch, beginnend
bij vóór 1500 tot en met de huidige tijd.

