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Waarom een historische vereniging in Zutphen?
Iedere Zutphenaar en Zutphenees weet dat zijn stad een rijke historie heeft,
maar bij deze eenvoudige wetenschap blijft het meestal. Wie echter iets meer interesse bezit, zal voor zichzelf vaststellen dat er aan die rijke geschiedenis erg
boeiende kanten zitten. Wandelend of fietsend door stad of omgeving, of lezend
in boeken of artikelen die er al over dit onderwerp zijn geschreven, kunnen er allerlei vragen opkomen. Hoe is dit allemaal geworden tot wat het nu is? Wie waren de mensen die in de loop van de eeuwen deze stad hebben gebouwd en hoe
hebben zij geleefd? Wat is er allemaal al verdwenen van wat zij hebben nagelaten?
Om hierover van elkaar en van anderen meer te weten te komen en de belangstelling daarvoor in bredere kring te stimuleren, heeft een groep enthousiastelingen besloten een poging te doen om in Zutphen een historische vereniging op te
richten. Via een oproep in een aantal kranten werd gepeild of er voldoende interesse voor dit plan bestond, en toen dit inderdaad het geval bleek te zijn - meer
dan honderd belangstellenden meldden zich al aan - werd besloten om op 23 november 1981 tot de oprichting over te gaan.
De oprichters stellen zich voor dat vooral drie soorten activiteiten erg belangrijk kunnen zijn: het organiseren van lezingen; het verrichten van praktisch werk
in werkgroepen; en het regelmatig laten verschijnen van een tijdschrift. In de komende tijd zal het jaar 1990 een grote rol spelen; dan is het namelijk 800 jaar geleden dat Zutphen stadsrechten kreeg, en dat kan een goede aanleiding zijn om
allerlei activiteiten te ontplooien.
Door middel van lezingen kunnen onderwerpen die met de geschiedenis van
onze stad verband houden, door deskundigen worden belicht. Bovendien kunnen
deze lezingen een goede gelegenheid vormen om met anderen die dezelfde belangstelling hebben, in contact te komen.
Een aantal leden van de vereniging kan een werkgroep oprichten om zelf in
de praktijk aan een vorm van historisch onderzoek te doen. Zo ligt er op het gemeentearchief nog een schat aan oude archivalia, waaruit nog heel veel onbekende gegevens over Zutphens geschiedenis te putten zijn. In samenwerking met medewerkers van het archief kunnen deze gegevens door een werkgroep aan het licht
worden gebracht. Een ander voorbeeld is het terrein van de archeologie. Omdat
de gemeente Zutphen nu eenmaal te klein is om een eigen stadsarcheoloog aan
te stellen, bestaat het gevaar dat archeologische gegevens verloren gaan en dat
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mogelijkheden tot het verrichten van opgravingen onbenut voorbij gaan. En dat,
terwijl de bodem van onze stad nog zo veel niet ontsluierde geheimen bevat.
Een archeologische werkgroep kan, onder deskundige leiding en in overleg
met de provinciale archeoloog, nauwlettend in de gaten houden waar zich mogelijkheden om te graven voordoen en dan ook daadwerkelijk de spade ter hand
nemen.
Het historische tijdschrift, waarvan U hier de eerste aflevering voor zich heeft,
zal onmisbaar zijn als bindend element voor de vereniging. Ieder lid, of hij nu lezingen wil bijwonen of niet, en of hij nu in een werkgroep wil meedoen of niet,
kan via dit blad vier maal per jaar lezen over allerlei onderwerpen die op het oude Zutphen betrekking hebben. De redactie zal er naar streven het blad een zo
gevarieerd mogelijke inhoud te geven, en zij roept iedereen dan ook op om bijdragen te leveren.
De Redactie.

Zutphen in de Middeleeuwen: een archeologische vraagstelling I.
door P. Bitter
In de volgende drie afleveringen van dit tijdschrift zal ik verschillende aspecten van de archeologie in Zutphen bespreken. Allereerst zal ik proberen uit te
leggen wat voor soort gegevens de archeologie aan de kennis over Zutphens verleden zou kunnen bijdragen. In het tweede artikel zal ik een overzicht geven van
wat er van de stadsontwikkeling van Zutphen bekend en vooral ook onbekend is,
m.a.w. voor welke vraagstukken opgravingen een oplossing zouden kunnen geven. En in het derde artikel zal een kritische beschouwing gegeven worden over de
enige echte grote opgraving die in Zutphen heeft plaats gevonden, n.l. het onderzoek op het 's Gravenhof in 1946.

Het belang van archeologisch onderzoek in Zutphen.
Over de stad Zutphen en haar inwoners zijn vanaf de 14e eeuw veel historische bronnen bewaird, en sinds Jacob van Deventer zijn er vele stadsplattegronden van onze stad beschikbaar waaruit de stedelijke ontwikkeling vanaf de 16e
eeuw valt af te lezen.
De periode vóór de 14e eeuw is echter allesbehalve duidelijk. Onze gegevens
hierover bestaan uit: l e vermeldingen met betrekking tot Zutphen in een aantal
middeleeuwse geschriften; 2e elementen in de stadsplattegrond welke o.a. door
Jacob van Deventer in de 16e eeuw werden getekend en die van veel ouder oorsprong zijn; en 3e de gegevens die archeologisch onderzoek aan het licht brengt.
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