DE OPGRAVING IN DE WATERSTRAAT
12 SEPTEMBER - 30 OKTOBER 1981.
door Michel Groothedde
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Op 12 september 1981 begon er onder leiding van dhr. H. Lubberding een onderzoek van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (afdeling Deventer)
aan de Waterstraat te Zutphen op het terrein van de afgebroken Spruit-panden.
Tijdens de afbraak was een stuk stadsmuur tevoorschijn gekomen, dat behoorde
tot de ommuring van ca. 1300.
Het doel van de opgraving was er achter te komen:
I hoe diep de stadsmuur gefundeerd was,
I1 op welke grond de stadsmuur gefundeerd was,
111 hoe de stadsmuur gelegen had ten opzichte van het water.

Door middel van scherfvondsten kunnen archeologen nagaan hoe oud een
grondspoor is, en door middel van grondsporen kunnen we zien hoe de bewoning
er toen uitzag. Bijvoorbeeld: een brandlaag bewijst een brand, afvalputten vertellen ons wat de mensen in die tijd weggooiden. De vondsten die bij de opgraving
werden gedaan, dateren van de 10de-12de eeuw tot heden.
Er werden de eerste zaterdagen enkele proefputten gegraven, die later met
graafmachines zijn vergroot. in de derde week werd een lange rij paaltjes gevonden, die zich enkele weken later in een hoek bleken voort te zetten. Dit is misschien een fundering van een houten woonhuis. Tevens werd er op veel hoger niveau een stenen fundering gevonden, die evenwijdig liep met de stadsmuur.
Tijdens de zevende week werd de onderkant van de stadsmuur bereikt op 5,60
meter diepte.
Een grote verrassing was dat de muur in de klei was gefundeerd en niet, zoals
gedacht werd, in de zandgrond. Men veronderstelt dat Zutphen op de dekzandrug onstaan is, maar de stadsmuur van ca. 1300 staat al in de klei van de uiterwaarden.
Vondsten waren: "PingsdorfY-aardewerkschervenl0de-12de eeuw; kogelpotfragmenten en gesmoord aardewerk 12de-13de eeuw; en vroeg tot laat Siegburg
aardewerk 13de-15de eeuw, uit een periode dus dat Zutphen haar hoogtepunt
bereikte. l6de-eeuws schervenmateriaal is zeer weinig gevonden. Import uit het
Rijngebied zoals eerder ontbreekt volledig. Dit komt waarschijnlijk doordat deze
handel in de tijd van Karel V en de Tachtigjarige Oorlog totaal verlamd was.
In de 17de eeuw krijgen we al meer materiaal, en scherven uit de 18de en 19de
eeuw zijn talrijk.
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Ook zijn er waarnemingen gedaan aan het muurwerk zelf, zoals een schietsleuf, stortkokers en rioleringen. Deze laatste elementen dateren uit de 18de en
19de eeuw.
In het industriële tijdperk zijn veel oude gebouwen vervangen door lelijke fabrieken en dergelijke. Tegenwoordig weten we beter met onze oude binnensteden om te gaan, en laten we dan ook hopen dat er op de plek van de Spruitfabrieken huizen komen te staan die de oude sfeer in onze stad zullen doen herleven.

ZUTPHEN IN DE MIDDELEEUWEN: EEN ARCHEOLOGISCHE VRAAG
STELLING 11.

door P. Bitter
In dit artikel probeer ik een overzicht te geven van de ideeën die er bestaan
over middeleeuws Zutphen vóór de 14de eeuw. Het betreft hoofdzakelijk hypothesen, gebaseerd op de vroegste plattegronden van Zutphen (in de 16de eeuw),
aangevuld met enkele waarnemingen die bij de opgraving van 1946 en bij diverse
latere riolerings- en bouwwerkzaamheden werden gedaan.

Theorieën naar aanleiding van de plattegrond van Zutphen.
Reeds 109 jaar geleden herleidde Mr Eyck van Zuylichem een oude stadskern
uit de plattegrond van Zutphen. Deze oude kern werd begrensd door de Zaadmarkt, Houtmarkt en Groenmarkt aan de ene kant en de Waterstraat en Barlheze
aan de andere kant (AFB. 1). Daarbinnen plaatste hij een nog oudere kern rond
het 's-Gravenhof, waar volgens hem "eene groote bevestigde landhoeve of curtis"
had gestaan. Deze oude kern zou reeds in de l l de eeuw over de grachten tot aan
de Berkel zijn uitgebreid. Deze groei zou culmineren in de bouw van een grote
buitenwijk aan de overzijde van de Berkel in de 12de eeuw: de Nieuwstad.

