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EEN KADESTEEN IN HET LICHT VAN
DE STADSGESCHIEDENIS VAN ZUTPHEN

In de Oyerhoek, in het uitbreidingsplan 'Leesten' van de gemeente Zutphen,
staan twee boerderijen, de Luchtenberg en 't Brinke, die beide het veld moeten
ruimen voor de komende uitbreiding.
De gebouwen zijn nieuw. Bij de bevrijding van Zutphen in april 1945, zijn
de boerderijen die er stonden, in vlammen opgegaan (zie Oud-Zutphen, 1990,
nr. 1). Met het verdwijnen ervan zal dus geen bijzonder landschapsschoon verloren gaan
Anders is dat gesteld met een schuur van 't Brinke. Aan de Oyerhoekseweg
staat een met riet gedekt gebouw, waarin zich enige dichtgemetselde ramen bevinden en waarin nog houten kozijnen te onderscheiden zijn. Het gebouw wekt
de indruk, wat de voor- en rechter zijgevel betreft, nog uit de achttiende eeuw
te stammen. Zou restauratie erin zitten, nu de gemeente Zutphen eigenares geworden is?
Daar hoeven we niet aan te denken, gezien het beleid dat de gemeente voert
ten aanzien van historische boerderijen. We hoeven maar te denken aan de
boerderij van 't Oye en het groepje van drie aan het Kerkpad (de Kijkover, de
Tabaksschuur, maar bovenal het karakteristieke boerderijtje de Brummelmate
uit 1763), dat ongeveer vijftien jaar geleden - zonder enige noodzaak - tegen
de vlakte ging. Thans zijn op dit plaats huizen in eenzelfde stijl gebouwd.

Naar aanleiding van het artikel in het Zutphens Dagblad van 17 mei 1990 (Steen
schipbrug krijgt plaatsje op IJselkade) volgt hieronder een nadere uitwerking
van de gegevens die op deze steen vermeld worden. Het gaat om een steen die
afkomstig is van de kademuur, deze draagt als inscriptie de namen van de
stadstimmermeesters G. Kreynck en A. Valck.
Een 'timmermeester' was in de tijd van de Republiek niet een beroep in ambachtelijke zin - een timmerman die zijn meesterproef had afgelegd - maar
een stedelijke functie, voorbehouden aan leden van het stadsbestuur.

Gerard Kreynck

*

G(erard) Kreynck en A(driaen) Valck maakten tussen de jaren 1641 en 1700 inderdaad deel uit van de Zutphense magistraat. De Kreyncks behoorden tot de
alleroudste regeringsgeslachten van Zutphen. Ze waren al vroeg grootgrondbezitters en wijnverkopers. Al vóór het jaar 1400 was er in de stad een Kreyncksteeg.
De eerste schepen met die naam was er in 1343. Ger(h)ard Kreynck (ook wel
Crayinck genaamd), later heer van de havezathe De Beele onder Voorst, werd
in 1612 geboren. Na beëindiging van zijn rechtenstudie in Leiden werd hij in
1642 schepen van Zutphen. Hij vervulde sindsdien - tot aan zijn overlijden
in 1692 - vrijwel alle mogelijke functies in het bestuur van stad, gewest en
generaliteit (zoals burgemeester tussen 1672 en 1691, gedeputeerde ter StatenGeneraal, bewindhebber der Oost Indische Compagnie, scholarch, overprovisor van het Bornhof en het Gasthuis). Tussen 1645 en 1680 was hij timmermeester van de stad. Tenslotte maakte hij zich bijzonder verdienstelijk door het
overschrijven van talloze oude archiefstukken in - bij elkaar 35 (!) - boekwerken. Door zijn erfgenamen in vrouwelijke lijn (de Schimmelpennincks)
werden deze banden in 1878 aan de gemeente geschonken. Het is de z.g. Collectie Kreynck, die nu berust in het Gemeentearchief.

Adriaen Valck
Ook mr Adriaen Valck stamt uit een oud regentengeslacht. Zijn overgrootva-

