drs. F.D. Zeiler, professioneel mediëvist,
in de arm genomen, die momenteel de
redactionele afwerking van het manuscript verricht. Als alles loopt volgens
plan, moet dit eind 2005 resulteren in
een bijzonder waardevol boek, niet
alleen voor historisch geïnteresseerden
in Genemuiden, maar in de hele provincie.
Niet minder waardevol is Leven in Blankenham van drs. Ton de Graaf. In dit
manuscript, dat is gebaseerd op een
doctoraalscriptie en dat momenteel de
laatste redactionele bewerking ondergaat, wordt het wel en wee van Blankenham beschreven in de periode van
ruwweg 1650 tot 1850. Centrale vraag is
hoe een kleine plaats met een eenzijdige
beroepsstructuur - de veeteelt - problemen als veepest en overstromingen heeft
verwerkt en wat de gevolgen waren voor
de inwoners. Daarbij is er aandacht voor
het kerkelijk leven, de waterstaatssituatie, de demografische ontwikkelingen,
de instellingen van zorg en onderwijs, de
veehouderij en de economische ontwikkelingen. Bijzonder zijn de uitgebreide
lijsten van boerderij- en veldnamen die
als bijlage bij het boek zijn opgenomen,
en die voor de huidige generatie Blankenhammers veel herkenbaars zullen
bieden. Het streven is erop gericht de
publicatie in de loop van 2006 uit te
brengen.
Het is verheugend om te zien hoe in
Overijssel, door professionals en vrijetij dshistori ei, gestaag wordt doorgewerkt aan het vullen van de leemten in
onze gewestelijke geschiedschrijving. leroen Kummer

Deventer blik

Waarschijnlijk op 18 november presenteren IJsselacademie en Stichting
Industrieel Erfgoed Deventer (SIED) de
publicatie Deventer Blik. Geschiedenis van

arbeidsmigranten in een Nederlandse
Industriestad (1945-2005). Ewoutvander
Horst is de auteur. In het vorige nummer
van dit magazine las u er al over. Het
boek verschijnt in het kader van een
groot siED-project dat in 2003 begon en
afgesloten wordt in 2006. Een theaterproductie, een expositie, een documentaire, een kinderboek en veel meer is
gecreëerd in de afgelopen tijd. Meer
informatie vindt u op www.deventerblik.nl

Over het kinderboek iets meer: Bloedbroeders gaat over de Turkse jongen Emre
die samen met zijn vriend Marnix een
geheime club opricht. Het verhaal speelt
in Deventer, is spannend en kleurrijk en
toont de passies van twee culturen en
verschillende generaties: de opa van
Emre werkte bij blikfabriek Thomassen
en Drijver. Schrijver is René Berends, die
samenwerkte met oud-studenten van de
PABO van Saxion Hogeschool IJselland in
Deventer. Uitgave Corps 9 en SIED, prijs
€ 12,75. ~J°°k van Zeeland

