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circa 890-1050

In de negende eeuw werd Zutphen
het bestuurlijke centrum van een
graafschap aan de IJssel. Dit
graafschap was een onderdeel van
het Frankische rijk van Karel de
Grote en zijn nakomelingen. Het
graafschap werd namens de
Frankische koning bestuurd door
leden van het aristocra sche
gravengeslacht Van Hamaland. De
grafelijke hof en de omliggende
nederze3ng Zutphen waren
vermoedelijk van oudsher voorzien
van een ruim opgeze4e versterking,
bestaande uit een dubbele gracht
met bijbehorende wallen. De droge
grachten waren V-vormig, vijf meter
breed en twee meter diep. De
versterking sneed het zuidelijke
puntje af van de zandrug waarop de
nederze3ng lag. Het is niet
ondenkbaar dat deze versterking is
aangelegd in de derde eeuw na
Christus. De C14-dateringen (2008)
wijzen op die ouderdom. In dat geval
zou de sub tel van dit boek
'Zeven en eeuwen versterken en
verdedigen' moeten luiden.
Aan de noordrand van het graafschap lag de handelsplaats Deventer waar ook een belangrijk kapi4elklooster
geves gd was. Zutphen en Deventer werden in 882 door Vikingen aangevallen en verwoest. In de periode 19972004 werden in Zutphen de macabere resten van menselijke skele4en met sporen van geweld en geslacht vee in
een verbrande nederze3ng met een kerkje en een grafelijke houten hof jdens archeologische opgravingen
gevonden. De sporen van deze verwoes ng vormden de eerste archeologische bewijzen van een vikingaanval op
het vasteland van Europa. Als reac e op deze vikingaanval werd een grote ronde versterking aangelegd: de
ringwalburg. De versterking bestond uit een 25 meter dikke aarden wal en een 20 meter brede en vier meter
diepe gracht. De ringwalburg werd aangelegd binnen de oudere versterking zodat de nederze3ng niet
onbeschermd was jdens de aanleg. Dit moet zijn gebeurd tussen 886 en 895 door hertog Everhardus van
Hamaland, graaf van de IJsselgouw, in opdracht van de Frankisch-Lotharingse koning. Ringwalburgen verschenen
langs de rivieren en kusten van noordwest Europa als reac e op de veelvuldige vikingaanvallen in de periode 879
tot 892. De meeste burgen waren vluchtburgen.
In de Zutphense burg woonden ongeveer 500 mensen maar wel 3500 mensen uit het omliggende graafschap
konden er hun toevlucht zoeken in jden van vikinggevaar.
De Zutphense burg was zeer strategisch gelegen op het hoge rivierduinencomplex tussen de IJsseloever en de
monding van de Berkel.
De ligging van de ringwalburg is goed af te lezen in de huidige topograﬁe van de stad. De wal en de gracht aan de
noord- en oostzijde tekenen zich af in het verloop van de huidige markten Groenmarkt, Houtmarkt en Zaadmarkt. De aanleg van de 12 hectare grote ringwalburg en de daarbinnen gelegen wegenstructuur betekenden voor
het verwoeste Zutphen de blauwdruk voor de ontwikkeling van de middeleeuwse stad. Binnen de burg lag de
Hamalandse grafelijk hof. Voor de hofgebouwen lag een open terrein waar de markt werd gehouden en waar de
rechtspraak in de open lucht werd uitgeoefend. Verder was er in de burg een kleine parochiekerk (de voorganger
van de latere Sint Walburgiskerk), boerderijen, opslagplaatsen voor voedsel en woningen van ambachtslui. Alle
gebouwen, behalve de kerk, waren van hout, vlechtwerk en leem.
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circa 1050-1150

Na een machtsconﬂict tussen graaf
Balderick en gravin Adela van
Hamaland enerzijds en de bisschop
van Utrecht en de Rooms-Duitse
keizer anderzijds, werden de
Hamalandse goederen
geconﬁsqueerd en viel de grafelijke
macht in deze streek terug aan de
keizer. Binnen de Zutphense
ringwalburg werd in opdracht van
Hendrik II (1002-1024) of zijn
opvolger keizer Koenraad II (10241039) een tufstenen paleis ('palts')
gebouwd in Romaanse, vorstelijke
s jl. Dit imposante gebouw was 54
meter lang en 12,5 meter breed en
had een uitgebouwd portaal. Keizer
Hendrik III (1039-1056) schonk in
1046 het Zutphense graafschap aan
rijksbisschop Bernold van Utrecht,
een trouwe handlanger van de keizer.
Bisschop Bernold s ch4e naast de
palts een grote Romaanse
kapi4elkerk gewijd aan Sint Pieter (en
sedert 1105 aan St. Walburga). De
kerk deed in de elfde eeuw dienst als
ceremoniële paltskerk. Wanneer de vorst de residen e Zutphen aandeed op zijn reizen door zijn uitgestrekte rijk,
werd hij in de kerk met veel ceremonieel onthaald als hoogste wereldlijke gezagsdrager namens het Christendom.
Bij zijn afwezigheid drukte de imposante vorstelijke architectuur, een rivierfront van 120 meter natuurstenen
gebouwen, de onbetwiste macht uit van de keizer en de Utrechtse rijksbisschop. De grote bouwcampagne werd
besloten met de verbetering van de omwalling en de gracht van de ringwalburg. De gracht uit de negende eeuw
werd verder uitgediept en verbreed tot een meer dan 25 meter brede en vijf meter diepe gracht. Ongetwijfeld is
met het vele vrijkomende zand de hoofdwal fors verhoogd. Leden van een aristocra sch geslacht, die zich graven
van Zutphen noemden, bestuurden de burg namens de bisschop tussen ca. 1050 en 1120. De macht en rijkdom
van de graven bracht hen al snel in conﬂict met hun heer de bisschop. Graaf Godschalk (ca. 1050-1064), graaf O4o
de Rijke (1064-1113) en graaf Hendrik van Zutphen (1113-1120) gedroegen zich dan ook als zelfstandige vorsten.
Rond 1120 s erf het Zutphense gravengeslacht uit. Na een groot machtsconﬂict in de jaren 1122-1125, waarbij de
strijd om de Zutphense erfenis ook een rol speelde, werd direct rond de palts en de kapi4elkerk een 16 meter
brede en meer dan vijf meter hoge aarden wal en een 13 meter brede en drie meter diepe gracht aangelegd.
Onder de wal werd jdens archeologisch onderzoek een dikke brandlaag met puin aangetroﬀen wat wijst op
oorlogshandelingen voorafgaande aan de aanleg van de binnenburcht. Een tufstenen poort in de Lange Hofstraat
gaf toegang tot het bestuurlijke centrum van de stad.
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circa 1150-1200

Zutphen kwam na 1100 steeds meer
in de machtsgreep van de graven van
Zutphen, die oorspronkelijk
leenmannen van de bisschop waren.
Na 1138 komt de 'Zutphense erfenis'
uiteindelijk in handen van de jonge
graaf Hendrik I van Gelre en Zutphen.
Zijn vader Gerard van Gelre was
getrouwd met de Zutphense
gravendochter Irmgard. Zo werd
Zutphen een Gelderse nederze3ng.
Graaf Hendrik (1138-1182) heeJ de
burg Zutphen als residen e gebruikt
waar hij met zijn familie en gevolg
gedurende lange jd verbleef. Hij
bestuurde Zutphen en het
graafschap eigenmach g en
bevorderde de ves ging van
kooplieden en ambachtslui, die hij in
ruil voor hun aKankelijkheid en
steun bescherming bood. De nieuwe
nederze3ng ten noorden van de
oude ringwalburg (nu het
Beukerstraat- en Barlhezekwar er)
liet de graaf van een eigen omwalling
met een brede gracht voorzien: de
(Oude) Wand. De omwalling liep
vanaf de huidige Zaadmarkt via de Bernhardsteeg langs de Oude Wand en Rozengracht en sloot daar op de
IJsseloever van de Barlheze aan. In de omwalling waren op regelma ge afstand van gemiddeld 65 meter tufstenen
poorten en torens opgenomen. Sommige straten en stegen die naar de torens leidden, zijn er nog al jd: de
Vaaltstraat, Beukerstraat (poort), Agnietensteeg en Lombardsteeg. Geheel in het noodwesten kwam de in 1944
verdwenen steeg Apenstert uit op de gelijknamige hoektoren. In de late middeleeuwen werd deze toren de
stadsgevangenis. In het noordelijke verlengde van de Lange Hofstraat en Korte Hofstraat lag de noordelijke
stadspoort. Nabij deze poort liet de Gelderse graaf een eigen 'Gelders' hof bouwen ter plaatse van het latere
Dominicanerklooster (nu Broederenkerk en Stedelijk Museum). De vroege stadsomwalling met tufstenen torens
en poorten is een pres gieus fenomeen. De Gelderse graaf wilde zich met Zutphen klaarblijkelijk meten met de
enige stedelijke nederze3ngen in de wijde omtrek die ook een dergelijke stadsversterking hadden: Deventer en
Utrecht. Voor het eerst gaat de handel in Zutphen een rol van betekenis spelen. Tussen de Beukerstraat en de
Laarstraat lag een haventje met een tolplaats in de Berkel: de Schupstoel (= scheepstol). Op de IJsseloever langs de
Waterstraat en Barlheze werden houten kades aangelegd.
In de oude ringwalburg verschenen de eerste natuurstenen huizen van belangrijke func onarissen van de
grafelijke hof en de kerk. Deze lieden, zoals de proost en de deken van het kerkkapi4el en de grafelijke
dienstlieden ('ministerialen') onderscheidden zich sterk van de gewone inwoners door hun huizenbouw. Deze
tufstenen huizen hadden vaak een verdedigbaar gesloten uiterlijk met romaanse vensters op de verdieping.
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circa 1200-1250

Tussen 1191 en 1196 verleende
graaf O4o I van Gelre en Zutphen
(1182-1207) de stad stadsrechten.
Dit betekende zelNestuur, eigen
rechtspraak, jaar- en weekmarkten,
tolvrijheden en tal van andere
voorrechten. De stad trok door de
guns ge ligging aan de IJssel en de
handelsvoorrechten veel kooplieden
aan uit vooral het Rijnland. In de
13e eeuw groeide de stad snel. Alle
oude grafelijke versterkingen
werden geslecht en gedempt. Op de
noordelijke geslechte wallen en
grachten van de ringwalburg
ontstond de langgerekte markt, die
spoedig bebouwd raakte met grote
koopmanshuizen. Afgezien van
enkele tufstenen en bakstenen
huizen waren de huizen en zelfs de
straatplaveisels van hout. Toch
werden er steeds meer bakstenen
huizen gebouwd, vooral door de
adellijke families die in de stad een
winterhuis hadden en door de
rijkste kooplieden. Er werd
begonnen aan de bouw van een bakstenen stadsmuur, eerst aan de noordzijde, dat was de kwetsbare landzijde
van de stad. De Gelderse graaf liet langs deze stadsmuur een gestuwde molenbeek door de zandrug graven voor
de waterkracht van een groot watermolencomplex. De Berkel werd hierdoor omgeleid naar zijn huidige loop door
de stad langs het Rijkenhage en de Rozengracht en sloot daar aan op de bestaande 12e-eeuwse gracht. De
watermolen kwam op de plaats van de 12e-eeuwse noordelijke poort. De Korte Hofstraat, die naar deze poort
leidde, werd dan ook naar het oosten afgebogen. Zo ontstond de Turfstraat als geknikte voortze3ng van de Korte
Hofstraat. De nieuwe Turfstraat leidde ook naar een nieuwe poort: de Engepoort, genoemd naar de Zutphense
Eng, een groot akkercomplex ten noorden van de stad. Om de stad werden na4e grachten gegraven en lage
terreinen bedijkt zodat een gecontroleerde waterhuishouding ontstond met gestuwd Berkelwater in de grachten,
watermolens en een lager gelegen IJsselpeil.
De bakstenen ommuring werd in de loop van de 13e eeuw voltooid. Een muurfragment bij de Bourgonjetoren en
de oostelijke stadsmuur, met drie van de oorspronkelijk vier torens aan de Bornhovestraat-Armenhage, zijn
hiervan bewaard gebleven. Verder kwamen er poorten aan de overige uitvalswegen: de genoemde Engepoort, de
Laarpoort, Spi4aalpoort, Marspoort (aan het einde van de Spiegelstraat), Veerpoort (nu Bourgonjetoren), Vispoort
en Rode poort (uiteinde Zaadmarkt). In tegenstelling tot de stadsmuur aan de landzijde telde de stadsmuur aan de
IJssel- zijde geen waltorens. De muur had een waterkerende func e. De poorten kwamen uit op de handelskade
en de veren over de IJssel.
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circa 1250-1300

Omstreeks 1250 s ch4e graaf O4o II
van Gelre en Zutphen (1227-1271)
aan de noordkant van de molenbeek
(Berkel) en 'zijn' watermolens een
nieuwe stad: de Nieuwstad. Langs de
uitvalswegen van de vrije stad
Zutphen was voordien al wel wat
lintbebouwing aanwezig, maar de
s ch ng resulteerde in een
planma g opgeze4e stad met haaks
kruisende straten die op de
eveneens geplande poorten en
verdedigingstorens uitkwamen.
De nieuwe stadss ch ng had reeds
in 1272 een eigen parochiekerk: de
O.L.Vrouwekerk of Nieuwstadskerk
(nu Sint jan). De eerste verdediging
bestond uit een aarden omwalling
die in de eerste decennia van de 14e
eeuw vervangen werd voor een
stadsmuur. De stadsmuur van de
Nieuwstad telde twee poorten, de
Nieuwstadspoort aan het einde van
de Dieserstraat en de Olypoort (ook
wel Hameipoort of Lokenpoort
genoemd) aan het einde van de
Gasthuisstraat. Verder waren er
zeven halfronde waltorens en twee overhoeks geplaatste vierkante hoektorens: de Krui4oren en de
Blanckentoren. In 1312 besloot graaf Reinald I van Gelre en Zutphen (1271-1318) de grafelijke Nieuwstad onder
één bestuur te verenigen met de vrije stad Zutphen. Daarna werd de ommuring voltooid en werden beide steden
verbonden door middel van waterpoorten over de Berkel. De oostelijke waterpoort, de Berkelpoort, bestaat nog
al jd als symbool van de vereniging van beide stadsdelen. In de noordelijke stadsgracht van de Nieuwstad werd,
wederom op een gestuwd punt in de zandrug, een watermolencomplex aangelegd.
In 1293 schonk gravin Margaretha van Dampierre, de vrouw van graaf Reinald I van Gelre, de oude Gelderse hof
aan de predikheren van de Dominicaner orde. Zij begonnen met de bouw van een grote kloosterkerk die
omstreeks 1310 zal zijn voltooid. Deze Broederenkerk was het eerste, zuiver go sche gebouw in de stad. De
nieuwe go sche bouws jl vond al snel navolging in de bouw van par culiere bakstenen huizen. Er is in Zutphen
een ental gevels van huizen bewaard waarin spitsboognissen zijn aangebracht die sterk aan de Broederenkerk
doen denken.
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circa 1300-1450

In de eerste helJ van de 14e eeuw
was de stad op haar hoogtepunt van
economische bloei. De stad was
opgenomen in een netwerk van
interna onaal handelsverkeer van
Vlaanderen, Engeland, het Rijnland,
Scandinavië tot in de Bal sche
staten. Na een reeks catastrofale
stadsbranden (in 1284, ca. 1310 en
1336) werden de huizen niet meer in
hout herbouwd maar in baksteen. De
stedelijke overheid legde het gebruik
van brandgevaarlijke
bouwmaterialen aan banden,
vaardigde bouwverordeningen uit en
subsidieerde bakstenen en
dakpannen. Gedurende de 14e eeuw
'versteende' Zutphen. De
economische welvaart maakte dit
kostbare proces mogelijk. Met het
oog op de verwachte
bevolkingsaanwas werd een nieuw
stadsdeel aangelegd in een
laaggelegen, bedijkt terrein ten
oosten van de stad: de Polsbroek. De
economische voorspoed en daarmee
de bevolkingsgroei stagneerden
echter. Slechts de hoofdstraten Spi4aalstraat en Laarstraat raakten bebouwd en hadden reeds in 1392 stenen
poorten in de oostelijke omwalling.
De 13eeeuwse stadsmuur aan de zuidzijde van de stad is omstreeks 1340 geheel in de IJssel verdwenen. De
eroderende buitenbocht van de IJssel werd in 1356-57 vergraven naar de westzijde. Kort daarop werd begonnen
aan een nieuwe stadsmuur om het gat te dichten. Dit deel van de stadsmuur aan de Mar netsingel bestaat nog
al jd en behoort tot de fraaiste stadsgezichten van ons land. In de eerste decennia van de 15e eeuw werd de
nieuwe muur doorgetrokken naar de Spi4aalpoort, waarbij een deel van de 13e-eeuwse muur verviel. In 1444
werd in deze nieuwe stadsmuur de Saltpoort (Zoutpoort) gebouwd aan het einde van de Markt. De poort raakte
beter bekend onder de naam 'Drogenapstoren', naar de stadsmuzikant Thonis Drogenap van Grol die er in 1555
kwam te wonen.
Er zijn aanwijzingen dat na 1350 de bevolking van Zutphen in aantal afnam. De IJssel verzandde, de pest (zwarte
dood) sloeg genadeloos toe vanaf 1348, de concurren e van de Hollandse steden nam toe en het Gelderse
hertogdom raakte meer dan honderd jaar verzeild in oorlogen waardoor de Gelderse steden vaak langdurig in een
economisch isolement kwamen te liggen.
Omstreeks 1400 groeide het aantal kloosters in Zutphen snel. Er waren in 1460 twee mannenkloosters
(Dominicanen en Franciscanen), zes vrouwenconventen en twee ziekenhuizen (gasthuizen). De meeste kloosters
hadden inmiddels eigen kerken en kapellen. Ondertussen werden ook belangrijke bouwprojecten uitgevoerd. De
Nieuwstadskerk en de rijke Sint Walburgiskerk werden vergroot en omgebouwd tot hallenkerken en de kerktorens
werden verhoogd, de toren van de Sint Walburgis zelfs met een naaldspits tot 107 meter hoogte. Behalve de
nieuwe Saltpoort werd rond 1390 de nieuwe Marspoort gebouwd. De Nieuwstadspoort werd vergroot met
ﬂankerende torens en er werden diverse muurtorens voorzien van leien spitsen. In de 15e eeuw werd Zutphen
vanwege de vele torens van kerken, kloosters, poorten, muurtorens en traptorens van rijke huizen 'Zutphania
Turrita' genoemd: Zutphen Torenstad.
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circa 1450-1591

Omstreeks 1562 tekende landmeter
Jacob van Deventer een voor die
dagen zeer nauwkeurige pla4egrond
van Zutphen. Op deze oudste
pla4egrond die van Zutphen bewaard
is gebleven, is de stad weergegeven in
vrijwel dezelfde hoedanigheid als
twee eeuwen eerder. De
demograﬁsche en topograﬁsche
stagna e is hiermee duidelijk
geïllustreerd. Door de opkomst van
het vuurgeschut is er in de 15e en 16e
eeuw wel veel gemoderniseerd aan
de oude stadsmuren. De
Bourgonjetoren uit 1457 is met zijn
bijna vier meter dikke muren een
goed voorbeeld van een vroege
geschutstoren die op een strategische
plek aan de IJssel aan de stadsmuur
werd toegevoegd. Verder werden de
grachtenstelsels uitgebreid tot twee,
soms drie, parallelle grachten met
aarden tussenwallen om de
schootsafstand van de vijand te
vergroten. Voor de Marspoort en de
Nieuwstadspoort werden in 1532
halvemaanvormige rondelen
aangelegd. Bij de Saltpoort verrees in 1532 een dwangburcht in opdracht van Karei van Gelre (1495-1538). De
kanonnen waren gericht op de stad, op zijn eigen onderdanen. De dwangburcht moest de stad tot
gehoorzaamheid dwingen aan de landsheer in de strijd tegen de Habsburgse keizer Karel V. De gehate burcht werd
kort na de troonsafstand van Karel van Gelre in 1538 gesloopt. In 1549 bouwde een rijke burger, Jurriën
Warninckhof, op het vrijgekomen terrein het prach ge huis 'Dat Bolwerck' (Zaadmarkt 110-112) dat is vernoemd
naar de burcht. Na de roerige oorlog tussen Gelre en Habsburg werd de oostelijke verdedigingswal (nu de Graaf
O4osingel) tussen 1540 en 1565 voorzien van een stenen bekleding met geschutstorens en twee bolwerken naar
Italiaans model (oud Italiaans stelsel). De bolwerken werden uitgevoerd naar ontwerp van walmeester Wynand
van der Maesen van Breda, die op de hoogte was van de jongste ontwikkelingen op het gebied van de
ves ngbouw in Gent, Antwerpen en Breda. Nog voor de voltooiing van deze modernisering tekende Jacob van
Deventer de stad en zo zag de stad er uit aan de vooravond van de voor Zutphen drama sche 80- jarige oorlog.
In 1572 werd Zutphen eerst door de Staatse en daarna door de Spaanse troepen ingenomen. Ondanks de
modernisering bleken de ves ngwerken niet bestand tegen de moderne oorlogsvoering. In 1583 werd de stad
weer door de Spanjaarden ingenomen en tussen 1585 en 1591 werd Zutphen voortdurend belegerd. In 1591
veroverde prins Maurits de stad en begon aan een groots opgezet project om Zutphen te voorzien van de
modernste ves ngwerken.
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circa 1591-1650

Van de hand van Johan Isaac
Pontanus verscheen in 1639 in
opdracht van de Staten van
Gelderland de Historia Gelrica, de
geschiedenis van het hertogdom
Gelre. Nicolaas van Geelkercken
vervaardigde voor dat werk de
kaarten van de belangrijkste plaatsen
in de provincie, zo ook van Zutphen.
De verschrikkingen van de
beze3ngen tussen 1572 en 1591 zijn
achter de rug, de wederopbouw is
voltooid.
De ves ngwerken zijn in verband met
het grotere bereik van de kanonnen
naar plannen van ves ngbouwer
Adriaan Anthoniszoon en zijn zoon
Dirck Adriaenszoon Schelven (ook
bekend als Me us) vernieuwd. De
laatste is in 1595 overleden. Zijn
werk werd voortgezet door David van
Orliens en Anthoni Adriaensz.
Schelven - de broer van Dirck. Het is
heel goed mogelijk dat de
hoornwerken van hun hand zijn. De
kaart van Van Geelkercken uit 1639
toont de laatste stand van zaken.
Ves ngwerken uit die jd zijn bijvoorbeeld de Bult van Ketjen (het Bourgonjenbolwerk) uit omstreeks 1600 en de
eerste fase van het Hoornwerk achter de Badhuisweg. De wijzigingen hadden grote gevolgen voor het stadsplan
rond de tegenwoordige Boompjeswal. Straten in de Spi4aalstad werden doorsneden of opgeheven en aan het
oude begin van de Spi4aalstraat is de bebouwing gesloopt.
HoRes en tuinen in het gebied tussen Laar- en Spi4aalstraat werden verplaatst naar de andere kant van de IJssel;
de Hoven ontstond. De status als ves ngstad had behalve de noodzakelijke ruimtelijke ingrepen ten behoeve van
de for ﬁca es ook demograﬁsche invloed; rond 1670 telde de stad naast de ongeveer 5000 burgers ongeveer
2500 ingekwar erde garnizoensoldaten. Tot na het opheﬀen van de ves ng Zutphen bleven soldaten een
vertrouwd beeld in Zutphen.
Er werd echter in deze periode ook druk 'ge mmerd', gebouwd zouden we nu zeggen. Aansprekende
monumenten uit die jd zijn de Wijnhuistoren, de bekroning van de St. Walburgiskerk uit 1637 (verbrand in 1948
en in oude vormen weer teruggebouwd in 1970).
Diverse woonhuizen hadden jdens de oorlogshandelingen de nodige schade opgelopen of waren geheel
verwoest. Deze huizen werden meestal met behoud van de 14e- en 15e-eeuwse bouwmuren opnieuw
opgebouwd. Omdat de bouwtechnieken sinds de middeleeuwen niet noemenswaardig waren gewijzigd en de
meeste van deze huizen in later jd sterk zijn verbouwd, zijn ze niet meteen als 17e-eeuwse wederopbouwpanden
herkenbaar. Zo werden in het verleden veel vroeg 17e-eeuwse panden op basis van de voorgevel aangemerkt als
19e-eeuws, of wanneer men de oude kap had gezien, als middeleeuws. Met name aan de Nieuwstad zijn veel
panden herbouwd, maar ook in de Lange Hofstraat zijn diverse huizen na verwoes ng herbouwd. Duidelijke
voorbeelden uit het begin van de 17e eeuw zijn bijvoorbeeld Lange Hofstraat 3 en Lange Hofstraat 26.
Door recent bouwhistorisch onderzoek is de mythe, dat vrijwel de hele stad in deze periode opnieuw moest
worden opgebouwd, ontkracht. Zutphen is in de kern vooral een middeleeuwse stad.
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circa 1650-1702

Aan het einde van de 1 7e eeuw
func oneerde de middeleeuwse
stadsmuur nog in de verdediging van
de stad en is er sprake van stagna e
in de uitleg van de Zutphense
ves ngwerken. Dit wordt goed
geïllustreerd door een vergelijking
van de kaart van De Wit uit 1698
met de Franse kaart van H. lalliot uit
1672 en met oudere kaarten door
Van Geelkercken uit 1639 en de
kaart van Blaeu uit 1649. Omdat De
Wit vermoedelijk niet kon
beschikken over de kaart uit 1672,
heeJ hij de kaart van Van
Geelkercken als voorbeeld gehad,
maar dan vanuit een ander
perspec ef en met het verschil dat
een aantal onderdelen nauwkeuriger
zijn ingetekend. Let vooral op de
weergave van de Walburgistoren, de
Drogenapstoren en de stadsmuur.
De stad is niet of nauwelijks
veranderd.
Zutphen heeJ gedurende de 17e en
18e eeuw een regionale handels- en
markt- func e, hetgeen zorg draagt voor een niet zeer grote, maar stabiele stroom inkomsten. De stad weet in het
rampjaar 1672 aan plundering door de Fransen onder leiding van De Montauban te ontkomen door grote
aToopsommen aan de Fransen te betalen. In dat jaar wordt door de koning van Frankrijk opdracht gegeven tot
kartering van de veroverde gebieden en steden, waaronder ook de stad Zutphen. Vreemd genoeg zijn na liet
debacle van 1672 de ves ngwerken niet meteen aangepakt. Dit heeJ o.a. te maken met het sluiten van de Vrede
van Rijswijk vlak na 1674, waarin garan es werden vastgelegd voor erkenning van de Republiek.
Het versterken van ves ngwerken gebeurde pas met de dreiging van de Spaanse Successieoorlog in 1702. Rond
dat jaar wordt gestart met de werken aan de Linie van Coehoorn ten noordwesten en noorden van de stad. De
kaart van De Wit geeJ nog de oude situa e weer en was op slag verouderd. De architectuur van de stad verandert
geleidelijk. Naast maniëris sche gevels verschijnen de eerste gebouwen in Hollands classicis sche s jl. Het Hof
van Heeckeren aan de Kuiperstraat is daarvan een goed voorbeeld. Een ander bekend bouwwerk uit deze jd is de
Schelpenkoepel aan het 's-Gravenhof uit 1697.
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circa 1707-1776

In deze periode zijn de werken aan de
Linie van Coehoorn voltooid, het
hoornwerk ten zuidwesten van de
stad aangepast en voorzien van een
ravelijn. De hoornwerken aan de
noordzijde van de stad maken plaats
voor reeksen lune4en. In 1707 wordt
de Boompjes- wal als
verdedigingswerk opgeheven.
Zie ook de Ho3ngerkaart op pagina
69. Reden hiervoor waren succesvolle
proeven van de bekende
ves ngbouwer Menno van Coehoorn
met het onder water ze4en
(inunderen) van de laaggelegen
gebieden rond de stad zoals de Mars
en grote delen land ten oosten en
zuiden van de stad. Hiervoor werd
door middel van schutsluizen de
waterstand van de Berkel kunstma g
verhoogd. De Boompjeswal wordt
ruim honderd jaar later ingericht als
park.
In de bouwkunst zijn de
Lodewijks jlen bezig met hun
opmars. Diverse panden worden in
deze periode ontdaan van hun
topgevels en voorzien van een eigen jdse, ﬁjngemetselde bakstenen of witgepleisterde gevel met kroonlijst. Dit
proces gaat door tot ca. 1900. Een zeer vroeg voorbeeld in Zutphen is de nieuwe gedeputeerdenkamer aan het 'sGravenhof. Deze vleugel werd in 1716 gebouwd tegen het middeleeuwse stadhuis met haar 15e-eeuwse
trapgevels, een groter contrast was niet denkbaar! De in opdracht van de Staten van Gelderland gebouwde
gedeputeerdenkamer kreeg een rijkversierde kroonlijst, die zo tot de verbeelding sprak dat het Zutphense
stadsbestuur in 1729 besloot de oude trapgevels aan de Lange Hofstraat te laten slopen. De kroonlijst van de
gedeputeerdenkamer kon zo doorgetrokken worden tot aan de Raadhuissteeg. Naderhand is de trapgevel van de
Burgerzaal weer gereconstrueerd.
Volledige nieuwbouw is in deze periode echter een grote uitzondering. Zo wordt het middeleeuwse huis
Groenmarkt 28 voorzien van een fraaie bakstenen gevel met rijke kroonlijst. Vanaf de straat is aan de grote
bakstenen van de zijgevel te zien dat de nieuwe gevel er als het ware voor is 'geplakt'. Iets dergelijks is rond 1740
ook gebeurd met een vee! onopvallender vormgegeven pand aan de overkant, op nummer 37, dat in de kern
echter uit omstreeks 1315-1330 dateert.
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circa 1776-1813

Tussen 1776 en 1783 werden aan
weerszijden van de IJssel
landme ngen verricht ten behoeve
van kaarten voor de oostelijke
landsverdediging. Samen met kaarten
van andere delen van oostelijk
Nederland zijn zij de Ho3ngeratlas
gaan vormen, genoemd naar één van
de oﬃcieren, die was belast met de
uitvoering. Het is de eerste zeer
accurate kaart van Zutphen en
omgeving. De ves ngwerken zijn
duidelijk afgebeeld en, wat van
belang is voor het streekonderzoek,
de aanwezige boerenhoeves zijn
duidelijk gekarteerd.
Binnen de stad zijn de tuinen in de
Polsbroek duidelijk zichtbaar.
De ves ngwerken zijn afgebeeld juist
voordat tussen 1781 en 1795
moderniseringen en ba4erijen
werden toegevoegd. Deze
aanpassingen houden verband met
het uitbreken van de Vierde Engelse
Zeeoorlog in 1781 en was vooral
gericht tegen mogelijke invallen van
Oostenrijkse legers vanuit het oosten.
In deze periode wordt ook ten
noorden van de Mars Fort de Pol
ontworpen. Het fort werd overigens pas in de Franse jd gerealiseerd.
In heel het land, en zeker ook in Zutphen, zijn er spanningen tussen de meer inspraak eisende patrio4en en de
oranjegezinden, aanhangers van de stadhouders Willem IV en later Willem V. Deze laatsten weten zich gesteund
door de Pruisische koning. Uiteindelijk zegevierden de patrio4en door de inval van de Fransen in januari 1795. Als
in hetzelfde jaar de Bataafse Republiek wordt geproclameerd en het land feitelijk een vazalstaat van de Fransen
wordt, wordt een verdere uitbouw van de verdedigingswerken uitgevoerd onder leiding van directeur-generaal
der for ﬁca ën Herman van Hooﬀ. Eerst werd in 1796 de Linie van het Wambuis aangelegd, oostelijk van en
aansluitend op de Emmerikseweg en genoemd naar de nabijgelegen gelijknamige herberg. Aan de oostzijde van
de stad werd in 1799 de Linie Van Hooﬀ opgeleverd, symmetrisch doorsneden door de Warnsveldseweg.
In de architectuur zet het classicisme door.
Een fraai, maar helaas verdwenen, voorbeeld is de Nieuwe Nieuwstadspoort uit 1783, gebouwd in de eerste wal
(kapitale wal) net buiten de Nieuwstad. Een eenvoudiger voorbeeld is de gevel van Lange Hofstraat 21 met een
prach ge kroonlijst uit 1792-1799 met ﬁjne blokvertanding. Ook is toen de gevel (zij het met oude stenen) nieuw
opgemetseld.
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ZUTPHEN IN DE NEGENTIENDE EEUW
ln 1812 is een begin gemaakt met het
landelijk opmeten van alle bebouwde
en onbebouwde percelen in
Nederland ten behoeve van een
nieuw stelsel van grondbelas ngen.
Na 20 jaar was dit omvangrijke project
afgerond en zag de zogenaamde
kadastrale minuut het licht. De
vervaardigde kaarten zijn
tegenwoordig van onschatbare
waarde voor een ieder die historisch
onderzoek doet en laten een uniek
beeld zien van de Nederlandse steden
en het pla4eland vóór de slech ng
van ves ngwerken en de opkomst van
grote infrastructurele werken als
kanalen, spoorlijnen en later
snelwegen.
ln de stad Zutphen veranderde
gedurende de eerste helJ van de 19e
eeuw in grote lijnen niet zo veel. Pas
het volledig opheﬀen van de ves ng
in 1874 markeerde een omslag. Tot
die jd mocht slechts binnen de
ves ng gebouwd worden. ln deze
periode zijn de Marsbinnenpoort
(1820) en Spi4aalsbinnenpoort (1823)
gesloopt.
Kort na de voltooiing van de kadastrale minuut is de nieuwe begraafplaats gerealiseerd buiten de ves ng tegen de
gemeentegrens van Warnsveld. Omdat de bijbehorende aula in jden van oorlog snel omvergetrokken moest
kunnen worden om vrij schootsveld te behouden, is deze geheel van hout. In de stad werd in 1834 de
binnengracht versmald en de Boompjeswal aangelegd. Dit was in eerste instan e een wandelgebied; pas vanaf
1880 worden hier de eerste huizen gebouwd.
ln 1855 werd de lJsselzijde van de ves ng door het 'Departement van Oorlog' vrijgegeven, waarna in hetzelfde
jaar het Marspoortbolwerk werd gesloopt. ln de jaren erna werd een nieuwe lJsselkade aangelegd en verrezen in
het deel tussen de Bult van Ketjen en de deels verbrede en nieuw aangelegde Marspoortstraat de eerste
herenhuizen. Dit waren zonder uitzondering classicis sch vormgegeven panden met ecclec sche invloeden.
Daarbij werd goed gekeken naar diverse s jlkenmerken uit vorige eeuwen. Eén van de fraaiste voorbeelden van
deze bouwtrant in Zutphen is het pand Waterstraat 51 uit 1863. Mooie voorbeelden staan ook op de hoek
IJsselkade-Marspoortstraat en elders aan de lJsselkade. Het tussen 1878 en 1890 tot stand gekomen deel van de
lJsselkade ten noorden van de Brugstraat is bij het bombardement van oktober 1944 helaas grotendeels
verwoest en daarna gesloopt.
De Zutphense bevolking steeg in de 19° eeuw van 7.700 zielen in 1815 naar 15.500 in 1875. De enkele honderden
garnizoenssoldaten komen hier nog bij. Deze werden echter vanaf de Franse jd niet meer bij burgers
ingekwar erd, maar in kazernes gehuisvest. In Zutphen is voor dat doel vooral gebruik gemaakt van bestaande,
vrijkomende complexen zoals het oude lsendoornklooster en vanaf 1834 de Waliënkazerne, het voormalige
verblijf van de baron van Heeckeren van Waliën aan het 's-Gravenhof.
Vanaf 1854 werd de lsendoornkazerne uitgebreid met een groot regiment cavaleristen (huzaren) waarvoor een
groot stallencomplex en een manege werd gebouwd.
Met de bevolkingstoename s jgt de woningnood en aan de Laarstraat ontstonden sloppen, die een voorbode
waren van het volbouwen van de Polsbroek met goedkope, slecht gebouwde woningen.
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1878

De opheﬃng van de status van
ves ngstad ging schoksgewijs. Was in
1855 al de ijsselzijde vrijgegeven, kort
daarop was aan de noordzijde de
weg vrij om de stad aan te sluiten op
het uitbreidende spoorwegnet. Ten
behoeve van de spoorverbinding
tussen Arnhem en Deventer werd
tussen 1862-1864 een nieuwe
spoorbrug over de IJssel gebouwd
met dubbelbrede pijlers zodat naast
de spoorbrug ook een verkeersbrug
kon worden gerealiseerd. Het
landhoofd aan de stadszijde en de
spoorweg met het sta on dienden
echter binnen de ves ng te liggen.
Een ingrijpende aanpassing van de
ves ng aan die zijde was
noodzakelijk. Tussen 1861 en 1864
werd het Statenbolwerk bij de
Krui4oren naar het noorden toe
vergroot evenals het ravelijn bij de
Nieuwstadspoort. Het Molen- en
Traliebolwerk werden volledig
ontmanteld en de grachten gedempt.
Twee nieuwe bas ons met
buitengracht werden ten noorden van
de spoorlijn ingericht. Deze nieuwe buitengracht werd zo'n twin g jaar later vergraven tot Noorderhaven en
vormde het begin van Zutphens grootste industriegebied: De Mars.
Nadat in 1874 als gevolg van de Ves ngwet de ves ng Zutphen oﬃcieel werd opgeheven, kon een start gemaakt
worden met een ambi eus uitbreidingsplan en de ontmanteling van de gehele ves ng. ln het noordoosten en
zuiden van de stad zouden nieuwe wijken verrijzen, waarbij vooral op de zuidelijke uitbreiding werd ingezet. Dit
plan moest dras sch bijgesteld worden toen bleek dat niet op korte termijn het Hoornwerk verworven kon
worden. De geplande woningen en villa's voor de gegoede burgerij werden toen aan de huidige Coehoornsingel
en Rozenhoﬂaan geprojecteerd. Rond 1885 werd begonnen met de bouw. De architectuur voor de herenhuizen
werd uitgevoerd met een mengeling van classicis sche details en stucornamen ek en later met elementen uit de
neorenaissance en vroege jugends l. Elk huis kreeg op de begane grond kamers en-suite met gedecoreerde
stucplafonds en een ruime hal en gang naar de keuken aan de achterzijde. Keukens werden ook wel in het
souterrain gebouwd. Op de verdieping trof men in veel gevallen drie ruime kamers aan met stookplaats voor de
kachel. Op de grote zolders kon de was te drogen hangen en kon men voorraden kwijt. Badkamers waren nog
geen gemeengoed. De arbeiders moesten het met minder doen. Tussen 1873 en 1880 verrees aan de
Berkelsingel echter een complex arbeidershuisjes als reac e op de gewoonlijk slechte huisves ng voor arbeiders.
in 1884 en 1896 werden tussen Tadamasingel en -straat door dezelfde s ch ng vergelijkbare complexen
gebouwd.
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ZUTPHEN IN DE TWINTIGSTE EEUW
Na 1900 is de uitbreiding van de stad
verder ter hand genomen. Aan de
noordzijde werd het industriegebied
De Mars verder bebouwd, waarbij
het Coenenspark deﬁni ef werd
opgegeven. In het noordoosten werd
het Deventerwegkwar er ingevuld
en in het oosten het
Warnsveldsewegkwar er met de
Schildersbuurt. De architectuur in
deze buurten vertoont elementen uit
de Amsterdamse School of het
Zakelijk Expressionisme met
gemetselde gevels, meest
horizontale vensters, ruime
dakoverstekken en kleine
baksteenversieringen. In 1936 kwam
in de s jl van het Nieuwe Bouwen
het hoofdkantoor van Reesink
gereed, ontworpen door W. van
Tijen. Het werd echter in 1944
verwoest. In deze periode is het
overgrote deel van de Linie van Hooﬀ
geslecht ten behoeve van
nieuwbouw aan de oost- en zuidzijde
van de stad. Na de oorlog bleef een
restant over aan de Warnsveldseweg
(bij de voormalige marechausseekazerne) en bij de oude gevangenis aan de Lune4estraat.
Met het toenemen van de oorlogsdreiging als gevolg van de poli eke ontwikkelingen in Duitsland werden na 1933
voorbereidingen getroﬀen om een eventuele Duitse aanval het hoofd te kunnen bieden. Diverse betonnen
kazema4en en geschutskoepels werden gebouwd. Een nog bestaand voorbeeld is kazemat 'Zutphen-Zuid' uit 1936
aan de Oude Kanonsdijk, bedoeld om de IJsselbrug met kanonvuur te kunnen bestrijken.
Ingrijpend was het bombardement van 14 oktober 1944. Grote delen van de noordwestelijke binnenstad en het
sta onsgebied werden verwoest of zeer zwaar beschadigd. In de wederopbouwplannen was weinig ruimte voor
oude sen menten. Vooruitgang werd het credo. Bestaande bebouwing die technisch wellicht hersteld had kunnen
worden, werd gesloopt en ter plaatse werd een nieuw stratenplan uitgelegd. Ook het Oude en Nieuwe Gasthuis
met daarin opgenomen de (restanten van) de 14e-eeuwse stadsmuur en de bijbehorende Oliepoort, alsmede het
15eeeuwse Heer Hendriksklooster werden gesloopt ten behoeve van de nieuwe uitleg. Het nieuwe sta on werd in
1952 geopend, het postkantoor in 1955. Voor een vlo4e aKandeling van het verkeer werd een doorgaande route
over de Overwelving via het Rijkenhage rich ng Warnsveld geprojecteerd. Hiervoor werd de noordzijde van het
Rijkenhage volledig gesloopt.
In 1949 werd de Baakse Overlaat gedicht. Dit betekende dat Zutphen werd verlost van periodieke overstromingen
van de IJssel en de Berkel. De stad kon nu bouwen op de lager gelegen terreinen die al door Menno van Coehoorn
als inunda egebied waren bestempeld. Het gebouwde oppervlak van de stad verdrievoudigde na de oorlog, de
bevolking nam toe tot 46.800 zielen in 2008.
De brandhaarden van vandaag worden tegenwoordig met de modernste technologische middelen op een
mondiaal niveau bestreden. De verdediging van Zutphen zal in de 21e eeuw vooral gericht zijn tegen die andere
vijand: het s jgende water en de problemen met de waterberging.
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