
 

HEEL LANG GELEDEN 

Ruim 10.000 jaar geleden begint het verhaal van de eerste ‘Zutphenaren’. 
Het waren rondzwervende jagers en verzamelaars. Na het smelten van het 
ijs tijdens de laatste ijstijd werd het Nederlandse deltagebied een 
luilekkerland voor hen. 

Het landschap zag er een beetje ‘parkachtig’ uit. Her en der lagen bossen 
van berken, populieren en dennen, afgewisseld door open grasvlakten. 

Hoewel de jagers-verzamelaars geen vaste woonplaats kenden, kozen ze 
voor hun tijdelijke kampen wel plekken waar ze regelmatig terugkeerden. 
Rond Zutphen zijn diverse nederzettingen gevonden, vooral op de 
rivierduinen, zoals de Leestense Enk, de Looërenk en de binnenstad.  

Rond 5000 jaar geleden vestigden de eerste boeren zich in deze streek. In 
de tijdvakken Bronstijd en IJzertijd (4000-2000 jaar geleden) waren er 
boerderijen op vrijwel alle hoge delen in en rond Zutphen. Ook de 
rustplaatsen voor doden bieden aanknopingspunten voor archeologisch 
onderzoek. Deze plaatsen lagen markant in het landschap. Eén van de 
grafheuvels viel op door de bijzondere grafinhoud. Er was een vrouw 
begraven die behalve schaaltjes ook bronzen sieraden en een bijzondere 
glazen kralenketting had meegekregen. Het glas was afkomstig uit Zuid 
Europa en het Midden-Oosten. De archeologen noemden deze bijzondere 
vrouw ‘de prinses van Leesten’. 

Vlak voor het begin van de jaartelling woonde in Zutphen en omgeving een 
Keltische stam. Dit blijkt b.v. uit de vondst van Keltische munten en glazen 
armbanden. De bewoners hadden ook contacten met de Romeinen in het 
zuiden, omdat er ook Romeinse munten en vaatwerk zijn gevonden. Omdat 
het gebied in de loop der tijd steeds natter werd, moesten de bewoners 
hogere rivierduinen opzoeken, waar ze nieuwe woonplaatsen stichtten. Dat 
waren inmiddels geen Kelten meer maar Franken, die hier Chamaven 
werden genoemd.  

VROEGE MIDDELEEUWEN 

Zutphen lag in een uitgestrekt gebied dat Hamaland werd genoemd. De 
IJssel stroomde, als ‘nieuwe’ rivier, door dit gebied naar het noorden. Het was 
een zijarm van de rivier de Rijn. Tussen 750 en 800 veroverde de Frankische 
koning Karel de Grote het Saksische oosten tussen de IJssel en de Elbe. Ook 
het Christendom werd naar het Saksenland gebracht door missionarissen als 
Lebuinus (Deventer) en Liudger (Wichmond). Zutphen was al een permanent 
bewoonde plaats toen de Franken in deze streken uitgebreide landgoederen 
begonnen te stichten. Zutphen werd het bestuurlijk centrum van een 
graafschap aan de IJssel. De Frankische graven van Hamaland hadden in 
Zutphen een hof, daar waar nu, veelzeggend, het plein ’s-Gravenhof is. 

Het is niet bekend hoe de nederzetting Zutphen in de vroege middeleeuwen 
werd genoemd. De naam ‘Zutphen’ duikt rond het jaar 1000 op en kan met 
de aardrijkskundige ligging van het gebied samenhangen: Zuid-venne, 
waarbij ‘venne’ zoiets als ‘drassig overstromingsland’ betekent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DE VIKINGEN KOMEN ! 

Van rond 800 tot 1100 waren de Noormannen of Vikingen de schrik van 

Europa. Zij plunderden en veroverden grote delen van Europa. 

Zutphen werd in 882 door de Vikingen aangevallen, geplunderd en verwoest. 

Tijdens opgravingen tussen 1996 en 2004 werden diverse macabere resten 

van deze verwoesting gevonden. Dit waren de eerste archeologische 

bewijzen van een Vikingen aanval op het vaste land van Europa. Als reactie 

op deze aanval werd de eerste grootschalige versterking aangelegd. Zutphen 

kreeg een ringwalburg, een aarden wal en een diepe gracht rond de plek 

waar zich woningen en opslagplaatsen bevonden. Je kunt deze ringwalburg 

nog herkennen als je een rondje loopt over de IJsselkade, de Groenmarkt, 

Houtmarkt, Zaadmarkt en Martinetsingel. De hofstraat (Lange Hofstraat) 

kwam uit op het centrale deel van de burg: het  grafelijke hof. De grote zaal 

die de Vikingen hadden verwoest werd herbouwd als een  nog grotere houten 

zaal van 28,6 bij 9.7 meter met een portaal aan de noordzijde. Ten noorden 

hiervan ontstond een plein waar markt werd gehouden. Dit plein bestaat nog 

steeds: het ’s Gravenhof. 

ROND HET ‘s GRAVENHOF 

Op de plaats van het houten hof uit de Hamelandse periode werd omstreeks 

1040 een groot ‘paleis’ van tufsteen gebouwd. Het was 53 m lang en 12,5 m 

breed. Een monumentale trap leidde omhoog  naar exact het midden van de 

zaal, waar je direct oog in oog stond met de vorst op zijn troon! Jammer 

genoeg is er boven de grond van dit opvallende gebouw niets meer te zien. 

Alles wat we ervan weten, hebben archeologen ontdekt. 

Keizer Hendrik III schonk het graafschap rond Zutphen in 1046 aan zijn 

trouwe rijksbisschop  Bernhold van Utrecht. De bisschop liet het bestuur van 

de Zutphense burcht  en het graafschap over aan de graven van Zutphen. 

De graven trokken al snel hun eigen plan. Door het huwelijk van gravin 

Ermgard van Zutphen en Gerard III van Gelre werd het graafschap in de 12e 

eeuw definitief verbonden met Gelre.  

Vermoedelijk al rond 1025 is er een kapittelklooster gesticht. Sint Petrus was 

de eerste patroon van de kerk. In 1105 wijdde de Utrechtse bisschop 

Burchard de door graaf Otto van Zutphen herbouwde kerk in. De nieuwe 

patroonheilige werd Walburgis. Zij was rond 750 een Engels familielid van 

Bonifatius. Onze-Lieve-Vrouw (Maria) bleef patroon van het schip van de 

kerk.  

DE STADSBRIEF 

Van 1182 tot zijn dood in 1207 was Otto I graaf van Gelre en Zutphen. Hij 

volgde zijn vader Hendrik op als graaf. Hendrik van Gelre en Zutphen had de 

vestiging van kooplieden in Zutphen gestimuleerd en liet om de 

koopmanswijk, onder andere de Beukerstraat, een stadsomwalling 

aanleggen. Zijn zoon, graaf Otto, verleende aan Zutphen, als eerste Gelderse 

stad, stadsrechten. In de stadsbrief, de stadsrechtoorkonde, van ca. 1195 

staat dat te lezen. Dit betekende voor Zutphen dat de stad niet alleen 

zelfbestuur kreeg, maar ook eigen rechtspraak, jaar- en weekmarkten (op 

donderdag), tolvrijheid en andere voorrechten. Daardoor en door de gunstige 

ligging van de stad aan de IJssel bloeide de handel en groeide Zutphen snel. 

Om de vrije stad bouwden de Zutphenaren een bakstenen stadsmuur. 

De stadsrechten waren ook bedoeld om de bisschop van Utrecht en de stad 

Deventer een politieke en economische hak te zetten. Rond 1200 waren de 

Gelderse graaf en de bisschop van Utrecht, die stadsheer van Deventer was, 

in oorlog met elkaar.  

 

 

 

 

   

 

 

     

  



RECHTSPRAAK EN JAARMARKTEN 

 
Nadat de stad stadsrechten kreeg kwam er ook een eigen rechtspraak. De 

lagere rechtspraak en het bestuur van de stad kwam onder de leiding van de 

schepenen, een soort college van wethouders. Er werd op verschillende 

plekken in de stad recht gesproken: er was niet echt een vaste vergaderplek. 

Die kwam er wel in 1450. Vanaf dat moment stond de schepenenrechtbank 

in het vleeshuis, nu de Burgerzaal. 

 

WEEK- EN JAARMARKTEN 

 
Rond 1250 stichtte de graaf van Zutphen een nieuwe stad ten noorden van 

de Berkel: de Nieuwstad. Om de oude en de nieuwe stad werd een 

stadsmuur gebouwd. Op de plaats van de afgegraven wallen en de gedempte 

grachten van de ringwalburg ontstond toen een langgerekte gebogen markt 

jaarlangs grote koopmanshuizen werden gebouwd. De huizen en zelfs de 

straten waren rond 1250 nog overwegend van hout. Later, vooral vanaf 1300, 

werden er huizen van baksteen gebouwd. We kennen de markten nu nog als 

Groenmarkt, Houtmarkt en Zaadmarkt. In de stadsrechtbrief van graaf Otto I 

werd al vastgesteld dat de weekmarkt op donderdag was. Die markt bestaat 

dus al meer dan 800 jaar! De kooplieden die met wagens en karren naar de 

donderdagmarkt kwamen hoefden geen tol te betalen. 

 

ZUTPHEN EN DE HANZE 

De tekst van de stadsrechtbrief doet vermoeden dat de donderdagmarkt en 

het vrachtvervoer over de weg toen vooral van regionaal belang waren. Het 

verkeer over het water besloeg echter een groter gebied, mede dankzij een 

gunstige tolregeling voor de scheepvaart van en naar Zutphen. De veertiende 

eeuw was voor Zutphen een bloeitijd, een ‘Gouden Eeuw’. Zutphen was toen 

een echte vrachtvaardersstad en speelde een belangrijke rol in de 

Rijnhandel. Vanaf de 13 e eeuw waren er al heel goede contacten met de 

Duitse Hanze. Dit was een samenwerkingsverband tussen Noord-Europese 

steden en handelaren van Engeland tot in Rusland. Al vroeg in de 14 e eeuw 

was Zutphen lid van de Hanze. Maar ook daarvoor speelde het al een rol in 

het internationale koopliedennetwerk. Net als b.v. Doesburg, Deventer, 

Zwolle en Kampen behoorde de stad tot de  ‘Zuiderzeesteden’, en maakte 

sinds 1449 deel uit van het Keulse ‘Drittel’ (district) binnen de Hanze. 

 

WIJN EN HARING 

Zutphen had al vanaf 1316 eigen handelsnederzettingen aan weerszijden 

van de Sont in Denemarken, vanwege de haringhandel, die voor de stad erg 

belangrijk was. Vanuit het Rijnland, vooral via Keulen, werd veel wijn 

aangevoerd, die weer verkocht werd in het noorden. 

 

STAD IN DE MIDDELEEUWEN 

In de dertiende eeuw waren de huizen meestal van hout gemaakt. Ook het 

plaveisel van de straten was van hout. Maar na een aantal grote 

stadsbranden stimuleerde het stadsbestuur de bouw van bakstenen huizen. 

Wie zijn huis in steen ging bouwen kreeg van het stadsbestuur het dure 

pannendak cadeau. De rijke kooplieden en adellijke families hadden hun 

huizen al eerder van baksteen gebouwd. Een groot aantal van de 

middeleeuwse huizen is nog bewaard gebleven, al hebben ze nu allemaal 

jongere gevels aan de straat. Enkele huizen uit ca. 1350 behoren tot de 

grootste panden van de stad.  

Graaf Otto II liet omstreeks 1230 aan de noordrand van de stad een aftakking 

van de Berkel graven, om daarmee zijn watermolens van water te voorzien. 

Aan de noordkant van die Molenbeek (de huidige Berkel) stichtte hij een 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



nieuwe stad: de Nieuwstad. Die werd in 1312 door graaf Reinald I officieel bij 

Zutphen gevoegd. 

De stadsmuren werden van bakstenen gebouwd om de stad te beschermen 

en beter te kunnen verdedigen tegen invallen van buitenaf. Aan het eind van 

de dertiende eeuw was de ommuring van de oude stad voltooid en rond 1325 

was de Nieuwstad ommuurd. Grote delen van de ommuring zijn bewaard 

gebleven, vooral aan de zuid- en oostzijde. De stad telde maar liefst 21 

muurtorens, negen landpoorten en twee waterpoorten. Met de torens van 

kerken, kloosters en traptorens van rijke huizen erbij was Zutphen een 

torenrijke stad. Ook toen droeg Zutphen al de titel ‘Zutphania turrita’ 

(Torenstad).  

 

KERKEN, KLOOSTERS EN GASTHUIZEN 

 
De toren van de Walburgiskerk is van veraf te zien. De bisschop van Utrecht 

liet in de 11 e eeuw, in Zutphen, een Romaanse kerk bouwen naar Utrechts 

model. Tussen 1225 en 1265 zijn de eerste drie verdiepingen van de toren 

gebouwd. In de veertiende eeuw werd de klokkenzolder gerealiseerd. De 

eerste spits werd gebouwd in 1484. Die was bijna net zo hoog als de Dom 

van Utrecht, maar brandde in 1600 af. Dat was met de toren ook al gebeurd 

in 1446 en het gebeurde ook nog een keer in 1948. 

 

Samen met de torens van de andere kerken, zoals de Sint Jan in de 

Nieuwstad, werd het panorama van de stad door allerlei soorten torens 

bepaald: stadspoorten, muurtorens, dakruiters en traptorens van adellijke 

hoven. Tussen 1616 en 1642 liet het stadsbestuur op het vernieuwde 

stadswijnhuis een hoge speeltoren met een carillon bouwen, de Wijnhuis- 

toren. Elke donderdag en zaterdag speelt de stadsbeiaardier ook nu nog 

prachtige melodiën op de klokken. De straatmuzikant Tonis, die als bijnaam 

‘Drogenap’ had woonde rond 1555 bij de Saltpoort en vernoemde de toren 

naar zichzelf. Waarschijnlijk werd hij zo genoemd omdat hij nogal veel dronk 

en zijn nap (drinkbeker) steeds leeg was. De Bourgonjetoren kreeg in 1742 

de koepel waarin ds. Martinet zijn bestseller ‘Katechismus der natuur’ 

schreef. Bij al die kerken waren ook kloosters waar monniken, o.a. 

Dominicanen en Franciscanen, en nonnen leefden. Aan het eind van de 

Laarstraat stond de Onze-Lieve-Vrouwenkapel en bij de Walburgiskerk was 

het Onze-Lieve-Vrouwen-Maagdenhuis gevestigd.  

 

In Zutphen waren ook diverse gasthuizen (ziekenhuizen) te vinden. Het 

Regionaal Archief Zutphen dat aan de Spiegelstraat is gevestigd in zo’n 

gasthuis. In 1442 stichtten Engelbert Kreynck en Jutte van der Voorst het 

Nieuwe of Sint Elisabeth Gasthuis. Een jaar na de pestepidemie van 1624 

werden het Elisabeth Gasthuis en het Heilige Geest Gasthuis samengevoegd 

en ondergebracht in het leegstaande Sint Catharinaklooster in de Nieuwstad. 

Vanaf toen was in het gebouw het Vreemde of Diaconieweeshuis van de 

Nederlands Hervormde Gemeente gevestigd. Voor burgerweeskinderen was 

er al sinds 1564 een Burgerweeshuis. 

 

BELEGERD, BEZET EN BEVRIJD 
 

De Tachtigjarige Oorlog duurde van 1568 tot 1648. Die begon als een 

opstand tegen Spanje en eindigde met de zelfstandigheid van de Republiek 

der Zeven Verenigde Nederlanden. Van die oorlog kreeg ook Zutphen zijn 

deel mee. 1572 was een echt rampjaar voor de stad. 

De Spaanse hertog van Alva was in 1566 naar de Nederlanden gekomen 

waarna Prins Willem van Oranje met zijn volgelingen tegen hem in verzet 

ging. Het leger van zijn zwager, graaf Willem IV van Bergh, nam de stad op 

10 juni 1572 bij verrassing in. De soldaten plunderden de St. Walburgiskerk, 

en vernielden de kloosters. Later kwam Willem van Oranje zelf met een 

legertje soldaten naar Zutphen. Ook zij richtten veel vernielingen in de kerken 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



aan. De kerkmeester van de Nieuwstadskerk begroef de scherven van de 

gebrandschilderde ramen in de Dieserstraat, waar ze in 1999 bij opgravingen 

weer werden teruggevonden. Op 12 november 1572 stond het leger van Alva 

voor de Nieuwstadspoort en werd Zutphen opnieuw aangevallen. Het was 

heel erg koud en de IJssel en de grachten waren bevroren. Een deel van de 

Spaanse troepen was de IJssel overgestoken en beschoot de stad van de 

overkant. Terwijl de onderhandelingen bezig waren trokken de Spanjaarden 

vanuit het noorden de stad binnen en opnieuw waren moord, wreedheden en 

plunderingen het lot van de Zutphenaren. 

 

In 1585 kwam een Engels leger de opstandelingen te hulp. Het begon een 

veldtocht tegen de Spanjaarden en trok langs de IJssel naar Zutphen. 

In september 1586 ontstond er een hevig gevecht bij Warnsveld waarbij de 

beroemde Engelse krijgsman en dichter Sir Philip Sidney dodelijk gewond 

raakte. In het parkje bij de Coehoornsingel is nog een beeld van hem te zien. 

In 1591 had prins Maurits Breda veroverd en trok met zijn troepen naar het 

noorden om ook andere steden te bevrijden. Met 8000 man voetvolk en 2000 

ruiters kwam hij naar de IJssellinie. Hij had een list bedacht. De 

onderbevelhebber stuurde negen als boeren en boerinnen verklede soldaten 

naar de door Spanjaarden bezette schans tegenover de stad. Ze vertelden 

dat ze eten kwamen verkopen. Zodra de poort open was trokken ze hun 

wapens en namen de schans in. Maurits liet een schipbrug over de IJssel 

aanleggen voor het vervoer van alle manschappen en kanonnen en bevrijdde 

de stad. 

 

VESTINGSTAD ZUTPHEN 
 

Toen Zutphen weer stevig in Nederlandse handen was, kreeg het de rol van 

‘frontierstad’, een van de vestingsteden langs de IJssel die de oostelijke 

grensgebieden van de nieuwe Republiek moesten bewaken. 

Na alle belegeringen, maar ook door de ontwikkeling van de vestingwerken, 

krijgstechnieken en het steeds grotere bereik van de kanonnen begon 

Zutphen al in het begin van de 17e eeuw de vestingenwerken aan te passen 

en te verbeteren. Ze werden vernieuwd en uitgebreid met drie hoornwerken 

(het buitenwerk van een vesting), bastions en rondelen rond de grachten. 

In 1672 nam het Franse leger de stad in. Daarna werd ten noorden en noord- 

westen van de stad de Linie van Coehoorn, naar een idee van Menno van 

Coehoorn, aangelegd. Deze verving twee zeventiende-eeuwse hoorn-

werken. De huidige Coehoornsingel werd naar hem vernoemd. 

De hele middeleeuwse stad en de Spittaalstad werden voortaan als één 

verdedigingswerk gezien. De binnenwal van de vesting, nu de Boompjeswal 

en de Paardenwal, werden in 1707 afgebroken omdat die hun functie hadden 

verloren. De oostelijke en zuidelijke omgeving van de stad, en ook de Mars, 

kon door een slim systeem van schutsluizen, snel onder water gezet worden. 

De vestingwerken werden goed onderhouden. Een mooi voorbeeld hiervan 

is het Bourgonjebolwerk (Bult van Ketjen) dat al in 1595 werd aangelegd 

maar in 1732 de nu nog bestaande bakstenen muur kreeg. 

 

PATRIOTTEN EN ORANJEKLANTEN 

In de tweede helft van de achttiende eeuw was Zutphen een welvarende stad 
met veel burgers die goed over de dingen nadachten. Velen van hen vonden 
het bestuur van de stad en van het land erg ouderwets. Het waren bij 
voorbeeld altijd dezelfde families die de dienst uitmaakten. Het moest 
allemaal toch wat moderner en wat meer democratisch kunnen? 
Vooruitstrevende ondernemers en middenstanders kwamen te staan 
tegenover de traditionele stedelijke elite en het stadsbestuur. Onder de grote 
voorvechters van deze stroming, de Patriotten, waren twee leden van de 
familie Van der Capellen: Joan Derk van der Capellen en in Zutphen zijn neef 
Robert Jasper van der Capellen. De Van der Capellenlaan is naar hen beiden 
vernoemd. Omstreeks 1780 was Zutphen een echt bolwerk van de Patriotten. 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 



Aan de andere kant stonden de Oranjeklanten of Orangisten. Zij stond pal 

achter stadhouder Willem V van Oranje, en waren tevreden met het 

heersende bestuur. Hun leider in Zutphen was de toenmalige burgemeester 

August Robbert van Heeckeren tot Suideras. De tegenstelling tussen 
Patriotten en Orangisten in het land werd zo hevig, dat er zelfs gevreesd werd 
voor een revolutie. In 1787 kwam een leger van de koning van Pruisen orde 
op zaken stellen in Nederland.  

Tientallen patriotten vluchtten toen naar Frankrijk, en de Oranjeklanten 
grepen hun kans. Een groepje van hen blies zelfs het grafmonument van de 
Van der Capellens op, dat op de Gorsselse Hei.  

In 1789 brak in Parijs de Franse Revolutie uit, waarmee een periode van 

grote onrust in Frankrijk en later in heel Europa begon. In januari 1795 

trokken Franse legers over de bevroren rivieren ons land binnen. De oude 

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd opgeheven en vervangen 

door de Bataafse Republiek. 

ZUTPHEN IN DE FRANSE TIJD 

In 1789 brak in Frankrijk de revolutie uit. Die veroorzaakte grote onrust in 
heel Europa, temeer daar de Fransen hun best deden om hun revolutie ook 
naar andere landen te exporteren. In januari 1795 trok een Frans leger over 
de bevroren rivieren ons land binnen. De stadhouder, Willem V, vluchtte naar 
Engeland, en het land heette nu de Bataafse Republiek.  

Op 6 februari 1795 werden in Gelderland de rechten van de mens en de 
burger uitgeroepen. Even later kwam er vrijheid van godsdienst voor alle 
kerkgenootschappen. De katholieken kregen in 1806 hun Nieuwstadkerk 
terug en de joodse burgers konden hun synagoge bouwen in de 
Rosmolensteeg. In 1799 werd een groot deel van het oude hertogdom Gelre 
en het graafschap Zutphen met Utrecht samengevoegd tot het nieuwe 
‘departement van de Rhijn’. In 1802 werd dat weer veranderd. De provincie 
heette voortaan ‘departement Gelderland’ waarmee het graafschap Zutphen 
definitief verdween uit de provincienaam.  

In 1811 kreeg Zutphen een arrondissementsrechtbank, als opvolger van de 
rechtbank die al minstens sinds 1195 had bestaan. Maar er kwam meer. In 
1789 werd in de Kuiperstraat een van de drie nationale artilleriescholen 
gevestigd, die in 1800 werd uitgebreid met een landelijke genieschool.  

In 1808 werd in opdracht van koning Lodewijk Napoleon de Statistieke 
beschrijving van Gelderland gemaakt. Zutphen was in het kwartier de enige 
‘stad der eerste klasse’ en  kreeg naast één burgemeester vier wethouders 
en vijftien vroedschapsleden (raadsleden). Zij werden door de koning 
benoemd. 

Na de bevrijding van de Franse overheersing, in 1813 en de vestiging van 
het Koninkrijk der Nederlanden, werd in 1816 een gemeenteraad ingesteld. 
Zutphen blijft een zelfstandige ‘stad’  en wordt bij de gemeentewet van 1851 
een ‘gemeente’. 

GELEERD IN ZUTPHEN 

De Librije, in de Walburgiskerk, is een kettingbibliotheek die in de zestiende 

eeuw werd opgericht door twee kerkmeesters, Conrad Slindewater en 

Herman Berner. Het was een openbare leeszaal met als motto: de mensen 

voor het rooms-katholieke geloof te behouden door hen ‘goede’ boeken te 

laten lezen. De boeken mochten niet worden meegenomen, daarom zijn ze 

met kettingen vastgemaakt. In Europa zijn nog maar weinig ketting-

bibliotheken te vinden. Veel boeken zijn ‘unica’ wat betekent dat er geen 

andere exemplaren van bekend zijn. 

 

De tegels op de vloer van de Librije zijn nog net zo als ze in de 16 e eeuw 
werden neergelegd. Hier en daar zijn afdrukken van hondenpoten te zien, 
maar er zijn verschillende spannende verhalen dat het geen hondenpoten 
zijn maar afdrukken van de duivel…. De Librije ademt nog steeds de sfeer 
van een heel ver verleden. Dominee Johannes Florentius Martinet was eind 

 

 

 

 

   

 

 

 



18 e eeuw, van 1775 – 1795, predikant in Zutphen. Hij probeerde rede en 

religie in praktische zin met elkaar te verzoenen en zo ook bij te dragen aan 

de welvaart in de stad. In de koepel van de Bourgonjetoren schreef hij zijn 

vierdelige ‘Katechismus der natuur’, die onmiddellijk een internationale 

bestseller werd en zelfs tot in Japan bestudeerd werd! 

 

David de Gorter woonde de laatste jaren van zijn leven in Zutphen. Hij was 

een bekende botanicus (plantkundige), medicus en hoogleraar aan de 

universiteit van Harderwijk. Hij was ook lijfarts van tsarina Elisabeth van 

Rusland en lid van de Keizerlijke Academie van wetenschappen in Sint 

Petersburg. David de Gorter had grote belangstelling voor planten en 

kruiden. Hij schreef een Flora van Zutphen en een boek met als titel ‘Leer der 

Plantenkunde’. Er is een wandelpad naar hem genoemd dat start bij de 

Kaardebol aan de Harenbergweg. 

 

VERVOER 

Tot ver in de negentiende eeuw was de maximumsnelheid voor alle vervoer 
de snelheid van een paard. Vervoer ging over wegen die voor het grootste 
deel niet best waren, of over water.  

Vanaf 1840 profiteert Zutphen ook van de ‘eeuw van ijzer en stoom’. Op de 
Spoorwegkaart van Nederland uit 1846 staat de lijn Amsterdam-Utrecht-
Arnhem-Zutphen-Zwolle als één van de hoofdlijnen aangegeven. In 1861 
legde koning Willem III de eerste steen voor de nieuwe vaste IJsselbrug zodat 
de treinen daar ongehinderd overheen konden rijden. Door dubbelbrede 
pijlers te bouwen kon naast de spoorbrug een verkeersbrug worden 
aangelegd die de oude schipbrug verving. Er worden nog meer spoorlijnen 
aangelegd en Zutphen ligt in 1865 op een kruispunt van verschillende 
spoorwegen; van oost naar west en van noord naar zuid. De 
Staatsspoorwegen bouwden in Zutphen een ‘standaardstation van de 2de 
klasse’. Als gevolg van grote oorlogsschade in de 2e Wereldoorlog werd dat 
station in 1948 gesloopt. Het nieuwe station werd op 28 mei 1952 officieel 
geopend. Naar een ontwerp van architect Schelling is het nieuwe station 
gebouwd. Het is enkele jaren geleden op de lijst van rijksmonumenten 
geplaatst. 

In de 19e eeuw vond behalve over het spoor ook nog veel vervoer plaats over 
de weg. Het onderhoud van deze wegen was nogal duur en werd betaald 
door voorbijgangers en vervoerders tol te laten betalen. Een voorbeeld 
hiervan is de weg van Zutphen, via Vorden en Ruurlo naar Winterwijken de 
Duitse grens.  

Later kwam de stoomtram; het eerste plan voor een stoomtram naar Hengelo 
(G) dateert al van 1882. In 1902 kon je ook met de stoomtram via Doetinchem 
naar ’s Heerenberg. Deze tramlijn werd zeven jaar later verlengd naar 
Emmerik in Duitsland. Maar je kon ook met de paardentram via Gorssel naar 
Deventer. De Gorsselsche Paardentramway Maatschappij (GTW) opende in 
1889 een paardentramlijn van de Mosmarkt op de Nieuwstad naar de 
Eefdesche Tol. 

STADSUITBREIDING 

Tot 1874 mocht Zutphen niet uitbreiden buiten de eeuwenoude 
vestingmuren. Pas onder de Vestingwet van dat jaar ontstond er ruimte voor 
stadsontwikkeling. 

Door de komst van de spoorwegen en de vaste oeververbinding was Zutphen 

in de jaren 1850-1860 al voorzichtig begonnen met het afbreken van de 

vestingwerken aan de kant van de IJssel. In 1878 werd gestart met het 

ontwikkelingsplan van de stadsarchitect F.H. van Etteger. De belangrijkste 

vernieuwingen waren, naast het afmaken van de IJsselkade, de aanleg van 

het Rozenhofkwartier en het Coenenspark aan de andere kant van het 

station.  

Zutphen volgde de landelijke trend om op de plaats van de vestingwerken 

een groene ring rond de oude stad aan te leggen. De bevolking kon daar dan 

                

 

 

 

 

 

 



heerlijk wandelen en de gegoede burgerij kon er gaan wonen. Rond de 
eeuwwisseling werd, langs de verlengde Nieuwstad en de Deventerweg veel 
gebouwd. Ook werd langs de Grote Gracht een nieuwe woonwijk aangelegd: 
de Jacob Damsingel, de Rozenhoflaan en de Coehoornsingel. Aan 
woningbouw voor arbeiders was niet veel behoefte.  Die beperkte zich tot een 
aantal huizenblokken rond het centrum. Tussen 1884 en1896 werd aan de 
Tademasingel en aan de Berkelsingel een aantal huizen door de David 
Evekink Stichting gebouwd. 

Aan de Warnsveldseweg en de Emmerikseweg kwamen kleine 
arbeidersbuurten. Ook op andere plekken in de stad ging men bouwen op de 
plekken van de vroegere bastions en ravelijnen. Er werden gebouwen 
gerealiseerd voor het ‘algemeen nut’, zoals het Stedelijk Gymnasium aan het 
’s Gravenhof, het Gerechtsgebouw aan de Martinetsingel en het Algemeen 
Ziekenhuis en de Buitensociëteit aan de Coehoornsingel. Op het Hoornwerk 
werd de Ambachtsschool gebouwd. 

In 1886 werd het oude watermolencomplex in de Berkel gesloopt. Dit was 
een belangrijke verandering in het historisch straatbeeld van het Rijkenhage 
en de Nieuwstad.  
Ter ere van de troonsbestijging van koningin Wilhelmina in 1898 werd op de 
kruising van de markten en de Sprongstraat de Wilhelminafontein geplaatst. 
 

HET ONTSTAAN VAN WARNSVELD 

Vanaf de achtste eeuw begonnen boeren de woeste gronden langs de 
benedenloop van de Berkel ten oosten van Zutphen te ontginnen. Dit 
gebeurde meestal rond de boerderijen waar men woonde, men noemde het 
‘kampen’. Deze kampen lagen meestal gegroepeerd rondom 
gemeenschappelijke bouwgrond. De namen van die nederzettingen 
eindigden meestal op -veld.   

Over de betekenis van de naam Warnsveld zijn verschillende lezingen in 
omloop.  Gaat het om het veld van de Saksische stam der Warners? Of van 
de Germaanse god Warns? Of van iemand die zoiets als Warner heette? De 
meest waarschijnlijke verklaring is dat de naam afkomstig is van de ‘weren’ 
rondom het dorp: grote ‘weernissen’ of greppels. De Breegraven (de naam 
zegt het al), Vordensebinnenweg, Hofweg en Schoolstraat zijn de breedste 
greppels/weren. Maar er waren er veel meer.  

In het gemeentewapen van de voormalige gemeente Warnsveld dat dateert 
uit 1853 staat echter ‘de god Warns’ afgebeeld. 

De vroegste vermelding van het kerspel Warnsveld staat in een akte uit 1121, 
waarbij Godebold, bisschop van Utrecht de kerk van Warnsveld opdraagt aan 
het kapittel van Sint Pieter in Utrecht.  

Het gebied rondom Warnsveld (Leesten, Warken) werd later georganiseerd 
in ’marken‘. Dit zijn gebieden waar een aantal geërfden (mensen met een 
eigen erf) woonden. Zij beheerden de gezamenlijke gronden en kwamen op 
voor de plaatselijke belangen. Zo zorgden de marken in de verschillende 
buurtschappen, die behoorden tot de parochie Warnsveld, voor het 
onderhoud van het kerkgebouw. Zij hebben tot ver in de 18e eeuw de sociale 
en economische geschiedenis rond Warnsveld bepaald.  

De oudste betrouwbare kaart van Warnsveld dateert uit ongeveer 1560 en is 
gemaakt door Jacob van Deventer. Hij deed dit in opdracht van Philips II van 
Spanje om vooral bij belegering van een stad of dorp goed op de hoogte te 
zijn van de belangrijkste wegen en gebouwen.  

WONEN IN WARNSVELD 

De vroegste bebouwing in Warnsveld is ontstaan op de hoger gelegen 
gronden rondom de Martinuskerk. De kerk zelf duikt voor het eerst in de 
geschiedenis op in 1121. In 1378 wordt al melding gemaakt van de 
boerderijen ’t Hoenekink en ’t Spiker. Ten zuiden hiervan lag de herberg de 
Roskam die we nu kennen als Huize Welgelegen. Naast de kerk lag de 
herberg de Prins, het was ook een boerderij die later verbouwd is en nu Huis 
Alpha heet. 

 

 

 

 

 

 

 



Het dorp breidde zich verder uit langs de Breegraven en de Bonendaal en 
vanaf de 17e eeuw langs de Rijksstraatweg richting Lochem. Langs deze weg 
werden karakteristieke villa’s gebouwd, zoals bijvoorbeeld Huize Baank. Dit 
huis, vroeger een boerderij, werd in 1694 gekocht door de grootgrondbezitter 
Arnold Joost van Keppel die het huis zo noemde. 

In 1850 liet de landbouwer Oudenampsen een achtkantige molen bouwen op 
het land, dat hij kort daarvoor had gekocht, de Hunnekinkskamp. Deze molen 
‘Nooit Gedacht’ is nu nog beeldbepalend voor Warnsveld. 

Grote uitbreidingen in Warnsveld vinden plaats vanaf 1930. De Nieuweweg, 
Landweg, Vordensebinnenweg, Rhienderinklaan, Boschlaan, Bonendaal en 
het Abersonplein worden in die jaren aangelegd. Vanaf eind jaren ’60 vindt 
een echte groeispurt plaats met Welgelegen, Scheperkamp en Overkamp. 
Aan de zuidkant van het dorp ontstond winkelcentrum de Dreiumme. 

GELOVEN IN ZUTPHEN 

Zutphen heeft een rijke religieuze geschiedenis. Terug te vinden in de kerken 
en kloosters die bijna allemaal al eeuwen lang gevestigd zijn in de stad. 

De Walburgiskerk werd in 1050 gesticht als Romaanse kapittelkerk en in 
1105 ingewijd door bisschop Burchard van Utrecht. Walburga is de 
patroonheilige waar de kerk naar werd genoemd. Zij leefde van 710 tot 780. 
Tot 1591 was de Walburgiskerk de oudste kapittelkerk van Zutphen, maar na 
de reformatie werd het de hoofdkerk van de Hervormde Gemeente (later 
Protestantse Gemeente Zutphen). De reformatie is de periode waarin de 
protestanten zich afscheiden van de Rooms-Katholieke Kerk. 

De ‘Nieuwstadskerk’ is nu de rooms-katholieke kerk. Deze Middeleeuwse 
parochiekerk is omstreeks 1250 gesticht in de Zutphense stadsuitbreiding 
Nieuwstad. De kerk werd in 1572 geplunderd en ging tijdens de reformatie 
eveneens over in protestantse handen. De Franse Koning Lodewijk 
Napoleon gaf in 1816 de kerk weer terug aan de katholieke gemeenschap, 
die hem gewijd hebben aan Sint Johannes de Doper.  

De Broederenkerk was de grote 14e eeuwse kloosterkerk van de 
Dominicaner orde. Op de kerk staat een klein torentje waarin het 
poortersklokje hangt dat al sinds 1611 te horen is. Vroeger waarschuwde 
men op die manier dat de stadspoorten gingen sluiten, want in de 
middeleeuwen was het gevaarlijk om ’s avonds laat buiten de stad te zijn. Nu 
is de Broederenkerk al sinds 1983 in gebruik als bibliotheek. 

In 1683 kreeg de kerkenraad van de Lutherse Kerk toestemming van het 
stadsbestuur van Zutphen om een eigen kerk te bouwen. Die toestemming 
was nodig omdat in die tijd de calvinistische godsdienst de enige ware religie 
was. Evenals de katholieken hadden de lutheranen toen geen burgerrechten. 
De Lutherse kerk vinden we nog steeds in de Beukerstraat.  

In de middeleeuwen waren alle Joden in de stad vermoord of weggejaagd 
omdat men dacht dat zij schuld hadden aan de toen heersende 
pestepidemie. Daarna woonden er eeuwenlang geen Joden meer in Zutphen, 
zij waren alleen welkom als koopman. Na de ‘burgerlijke gelijkstelling’ in 1796 
mochten zij weer terugkomen en werd een kleine synagoge ingericht aan de 
Rosmolensteeg. In 1879 kwam er aan de Dieserstraat een nieuwe synagoge. 
Na de komst van nieuwe inwoners uit o.a. Turkije en Marokko doet ook de 
islam haar intrede in Zutphen. In 1988 werd de Barbaros Moskee gevestigd 
aan de David Evekinkstraat. 
 

WERKEN IN ZUTPHEN 

De industrie was in Zutphen lange tijd vooral gevestigd rond de IJssel en de 
Berkel met op de plek van de huidige Overwelving een groot 
watermolencomplex. In de stad waren hier en daar kleine bedrijfjes. Rond 
1800 was de tapijtweverij de enige grote fabriek waar ongeveer 450 mensen 
werkten. In Hanzestad Zutphen was handel belangrijker dan industrie. In de 
18e eeuw stonden er op de Mars al drie windmolens, nu staan er ook drie 
maar wel iets moderner.  

In de loop van de 20e eeuw werd de Mars hét industrieterrein van Zutphen. 

 

 

 

 

            

 

    

 

 



Er vestigden zich nieuwe bedrijven zoals de technische groothandel H.J. 
Reesink, de Zutphense Broodfabriek en Koelhuis ‘de Landbouw’. Door de 
aanleg van de Noorderhaven in 1882 werd de gasfabriek verplaatst van de 
IJsselkade naar de Mars.  

In de 60-er jaren van de 20e eeuw zorgde de textielindustrie voor veel 
werkgelegenheid met bedrijven als Sturka, Lovable en Juweline Tricot.  

De grafische industrie was ook heel belangrijk voor Zutphen. Uitgeverij 
Thieme was al sinds 1792 bekend in de stad evenals boekbinderij/drukkerij 
Wöhrmann, Bührmann Ubbens en verpakkingsindustrie Spruyt. 

Vanaf het begin van de jaren 70 ging het met de Zutphense industrie snel 
bergafwaarts. De meeste textielfabrieken verdwenen en ook andere 
bedrijven gingen weg. Er kwam andere bedrijvigheid voor terug, 
transportbedrijven, grote winkels, sociale werkvoorziening.  

Bij de stadsuitbreiding aan de zuidkant van Zutphen werden De Stoven en 
later De Revelhorst ingericht voor lichte industrie en dienstverlening. 

NAASTENLIEFDE EN ARMENZORG 

Naastenzorg begon al vroeg in Zutphen. In oktober 1268 schonk Wilhelmus, 
Ridder van Vorden, aan het Hospitaal in Sutphania akkerland voor de 
verzorging van een geestelijk of lichamelijk gehandicapte jongen. De 
‘gasthuizen’ werden gesticht door rijke mensen. De dankbare armen of 
zieken moesten als tegenprestatie bidden voor het zogenaamde zielenheil 
van de schenkers. Deze dachten daardoor, na hun dood, korter in het 
vagevuur door te hoeven brengen.  

Het leven was er streng. Je had geen eigen bezittingen. Door erfenissen 
kregen gasthuizen een groot aantal huizen en landerijen rondom Zutphen. 
De Provisoren waren toezichthouders van deze gasthuizen en instellingen. 
Zij voerden strenge inspecties uit in de instellingen en op het landerijenbezit. 

De instellingen zoals St. Anthony Groote Broederschap en het Oude en 
Nieuwe Gasthuis (voorloper van ons huidige Gelre ziekenhuis) waren eerst 
binnen de stad gelegen. Vanwege de gedachte dat frisse buitenlucht en 
arbeidstherapie gestichtsbewoners goed zou doen, werd in 1898 in het 
landelijke Warnsveld voor psychiatrische patiënten de instelling Groot Graffel 
gebouwd. Het heet tegenwoordig GG-Net.  

In 1320 vermaakte kanunnik Borro zijn huis en hof, aan de Zaadmarkt, aan 
armen en behoeftigen. Eeuwenlang hebben arme bejaarden, vanaf 30 jaar 
(!), in het ‘Oude’ Bornhof gewoond. Mannen en vrouwen leefden er 
gescheiden.  

Het Burgerweeshuis (1564) was een weeshuis voor Zutphense kinderen. 
Weeskinderen van niet-burgers werden ondergebracht in het ‘armen- en 
vreemdenhuis’ in de Spiegelstraat. Hier is nu het Regionaal Archief Zutphen 
gevestigd. 

BOEREN IN ZUTPHEN 

Van oudsher woonden er ook boeren in de stad. Leesten, de Zuidwijken en 
Helbergen waren vroeger ongerepte weilanden en natuurgebied. Tientallen 
boeren verdienden er de kost. De stadsboeren hadden hun akkers en weiden 
buiten de poorten, maar hun boerderijen, schuren en stallen binnen de 
stadswallen. Het schootsveld vanuit de vestingstad moest immers vrij en ruim 
zijn zonder obstakels van boerderijen. De stadsboeren woonden in de 
Laarstraat, de Polsbroek, Komsteeg, Raadhuisstraat en de Rode 
Torenstraat.  

Landbouw speelde eeuwenlang een centrale rol in de Zutphense economie. 
Dertig procent van de stadsbegroting werd gedekt door inkomsten uit gras- 
en landverpachtingen. Handelaren belegden hun geld in waardevaste grond. 
De Zutphense burgers hadden het recht 2 stuks vee op de gezamenlijke 
stadsweiden te laten grazen.  

De allerkleinste stadsboer was vadertje Davids uit de Polsbroek. Hij had één  

 

 

 

 

 

 

        

 



koe, één kalf en één varken. Vers hooi en oude mest werden aan- en 
afgevoerd via het gangetje van zijn piepkleine huisje.  

Multifunctioneel waren de boerderijen in de binnenstad. Schillen en 
keukenafval werden door stadsboeren opgehaald en aan het vee gevoerd. 
Dagelijks zag je vee door de Zutphense straten van en naar de stadsweiden 
en naar de veemarkten gaan.  

Zutphen was ook het handels- en verwerkingscentrum voor het agrarisch 
achterland. In de binnenstad van Zutphen waren eeuwenlang markten zoals 
de graanmarkt, leer- en wolmarkt, ganzen- en veemarkt. 

In 1960 is de laatste stadsboer uit de stad vertrokken. De vroegere 
stadsweiden van Zutphen zijn ook vandaag de dag nog in gebruik door de 
huidige Zutphense boeren, zoals b.v. de weide van de ijsbaan. 

DE HOVEN 

Aan de westkant van de IJssel ligt de Hoven. Vóór 1747 werd dit gebied de 
Overmarsch genoemd. In die tijd stroomde de rivier heel anders dan nu. In 
1406 is de ‘Emper meander’ afgesneden en doorgegraven. Daardoor kwam 
Zutphen aan de IJssel te liggen. Bij Empe is nog steeds die oude arm van de 
IJssel te zien. 

De bewoners konden altijd al naar de stad via een veerpontje. Al in 1486 was 
er  een oeververbinding met een houten brug op palen. Deze raakte in de 
winter regelmatig beschadigd door het ijs in de rivier. In 1604 werd een 
stevige schipbrug aangelegd die pas in 1866 vervangen werd door een vaste 
brug. In de tweede wereldoorlog is die IJsselbrug verschillende keren 
gebombardeerd en opgeblazen. 

Het oudst bekende huis van de Hoven was Huis de Marsch, dat al in 1272 
genoemd wordt. Het stond in de buurt van de huidige Hoveniersweg. De 
laatste bewoner Jasper van der Capellen tot de Marsch liet het huis in 1801 
afbreken. In 1830 stonden in de Hoven 40 woningen en woonden er ongeveer 
300 mensen. Het waren boeren, tuinders en ook arbeiders. Er stond een 
herberg, ‘Het Kanon’. De arbeiders werkten o.a. in de steenfabriek van 
jonkheer Coenen die ook burgemeester was van Zutphen. 

Een bijzondere inwoner van de Hoven was ‘Boer Kip’. Hij woonde met zijn 
familie in een boerderij in de Oude Touwbaan. Herman kon al vroeg goed 
tekenen maar door de drukke werkzaamheden op de boerderij had hij daar 
geen tijd voor. De laatste 25 jaar van zijn leven heeft hij heel veel geschilderd. 
Bij zijn overlijden liet hij de boerderij na aan de gemeente en nu is het een 
heel bijzonder museum geworden.  

De Hoven is nog steeds een hechte gemeenschap met jaarlijks het ‘Heufs 
volksfeest’. Door de jaren heen zijn er ook woningen bijgekomen 
(Mulderskamp, De Teuge, Molenweg). De drukke doorgaande Weg naar 
Voorst wordt binnenkort vervangen door een nieuwe rondweg.   

DONKERE JAREN 

Op 10 mei 1940 vielen de Duitse troepen Nederland binnen en Zutphen werd 
direct getroffen. ’s Morgens in alle vroegte bliezen manschappen van het 
Grensbataljon de stadsbruggen op en uiteindelijk ook de IJsselbruggen. In 
de korte, hevige strijd die daarop volgde zijn zowel bij de inwoners als bij de 
Duitsers heel veel mensen omgekomen. Bewoners die voor het geweld 
waren gevlucht en daarna terugkeerden vonden hun huizen totaal verwoest 
of zwaar beschadigd aan. Voor de verbinding met de Hoven werd een pont 
voor fietsers en voetgangers aangelegd. Het werden heel donkere jaren voor 
de inwoners van Zutphen.  

In april 1943 moesten alle joden uit Gelderland en Overijssel zich melden in 
kamp Vught. De Joodse gemeenschap van Zutphen, die uit ruim 400 mensen 
bestond, woonde vooral in de omgeving van de Barlheze en de Nieuwstad. 
Van hen zouden slechts 40 de oorlog overleven. 

28 september 1944 was ook een ‘rampdag’ voor Zutphen. Een Duitse 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



munitietrein die met ruim 60 wagons op het spoorwegemplacement stond 
werd door de geallieerde vliegtuigen beschoten en ontplofte. Tot in de verre 
omtrek kwamen granaten neer en ontstonden veel branden. Heel veel huizen 
en bedrijven raakten zwaar beschadigd. Het stationsgebied veranderde in 
een puinhoop. Na de oorlog is dat gebied, en het station, weer helemaal 
opgebouwd 

Op 14 oktober 1944 miste het geallieerde bombardement op de IJsselbrug 
zijn doel. Huizen in de omgeving van de Barlheze, Rozengracht, Broederen- 
kerkplein Kuiperstraat en Groenmarkt werden zwaar getroffen. Er vielen in 
totaal zo’n 90 slachtoffers. 

Ook Warnsveld werd getroffen. In de omgeving van de Molenbult kwam op 
28 maart 1945 een V1 naar beneden die verscheidene mensen het leven 
kostte en een enorme ravage veroorzaakte. 

Na een eerdere felle strijd werd op 8 april 1945, de stad ten oosten van de 
IJssel bevrijd en na veel gevechten volgde op 14 april ook de Hoven.  

VERDWENEN WIJKEN, de Polsbroek 

Zutphen staat bekend om zijn goed bewaarde historische panden uit lang 
vervlogen tijden. Toch zijn er ook wijken die verdwenen zijn. Tussen de 
Laarstraat en de Spittaalstraat was vroeger de wijk de Polsbroek, een 
gezellige volksbuurt. Deze wijk is al in de 14e eeuw ontstaan, het was een 
moerassig gebied dat men geleidelijk aan ging ontginnen en bebouwen. Er 
woonden vooral arme Zutphenaren. Het is bekend dat de kerk er al in 1604 
zes armenhuisjes bezat. Eenvoudige huisjes met maar één stookplaats en 
geen toilet.  

In de tweede helft van de 19e eeuw leidden hongersnood en sociale onrust 
tot  misstanden en problemen. Aan het begin van de 20e eeuw ging het 
gemeentebestuur van Zutphen plannen maken om de wijk op te knappen, 
maar pas in de jaren 70 is dit uitgevoerd. De Polsbroek werd afgebroken en 
er kwamen nieuwe huizen, grote winkels en een heel grote parkeerplaats.  

VERDWENEN WIJKEN, de Mars 

Er is nog een woonwijk die inmiddels is verdwenen. Het Marswegkwartier, 
het gebied ten noorden van het spoor en grenzend aan de IJssel en het 
Twentekanaal. Ook deze wijk heeft een lang verleden. In 1863 werd bij 
opgravingen voor de nieuwe vestingwerken een grote hoeveelheid 
‘jacobakannetjes’ gevonden, waarschijnlijk uit een scheepswrak van eind 14e 
eeuw.  

Later is er allerlei bedrijvigheid gekomen, van molens en steenfabrieken in 
de 16e eeuw tot een lijmfabriek in de tweede helft van de 19e eeuw. Doordat 
de Mars aan een spoorlijn en aan de rivier lag vestigden zich diverse 
bedrijven, fabrieken en groothandels. Zutphen stond ook bekend om haar 
drukkerijen, uitgeverijen en haar textielnijverheid. 

Nu in de 21e eeuw zijn veel van deze fabrieken en bedrijven verdwenen en is 
het Marswegkwartier afgebroken. Het gebied heeft een nieuwe naam 
gekregen ‘de Noorderhaven’, er worden nieuwe huizen en appartementen 
gebouwd. 

STADSUITBREIDING NA 1945 

In de jaren na de oorlog moest ook Zutphen weer worden opgebouwd. Huizen 
die kapot waren, werden hersteld of afgebroken en nieuwe wijken werden 
gebouwd. Zowel voor Zutphen als voor Warnsveld werd gekozen om aan de 
zuidkant nieuwe woningen te bouwen. In de jaren 50 en 60 werden eerst de 
wijken Staatsliedenkwartier, Helbergen en de Voorsterallee gebouwd. In 
1970 presenteerde de gemeente Zutphen een structuurplan waarin de 
Zuidwijken en Leesten al waren opgenomen. Er zouden tussen de 10.000 en 
15.000 mensen komen te wonen.  

In diezelfde tijden werden ook plannen gemaakt voor nieuwe 
wegverbindingen waaronder de Den Elterweg en de weg richting Dieren met  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 



daarin ook een nieuwe brug over de IJssel. Die Cortenoeversebrug werd in 
1976 officieel geopend.  

Het grondgebied van Zutphen was niet groot genoeg om ruimte te bieden 
aan alle noodzakelijke uitbreidingsplannen. Op 1 januari 1989 vond er een 
beperkte gemeentelijke herindeling plaats. Zutphen kon daardoor de wijk 
Leesten en het bedrijventerrein De Revelhorst op eigen grondgebied 
realiseren. In 2005 werden Zutphen en Warnsveld definitief samengevoegd.  

In de binnenstad werd de wijk de Polsbroek afgebroken. Er kwam zo ruimte 
voor grote winkels en een enorme parkeerplaats ook voor bezoekers aan de 
historische binnenstad. 

 

 

 

 

 

De Historische Vereniging Zutphen kreeg in 2019 de vraag om mee te werken 
aan het ‘verzamelboek vol geschiedenis’ van de Jumbo supermarkten in 
Zutphen. 

Samen met het Erfgoedcentrum van de Gemeente, het Regionaal Archief, de 
Musea Zutphen en Monumentenzorg Zutphen is dit boek tot stand gekomen. 

Het boek maakte nog eens duidelijk hoe rijk de geschiedenis van onze stad 
is. Zo rijk, dat het een heel opgave was, om een keuze te maken uit alles wat 
er bekend is over Zutphen, Warnsveld en de Hoven. De ‘Historische Atlas 
van Zutphen’(2011), en ook andere boeken waren de inspiratiebron voor de 
verhalen. 

februari 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


