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Dat is wat prins Maurits van Oranje gezien moet hebben toen hij in 1591, na de voltooi
ing van zijn belegering van Zutphen, de stad binnentrok. Als we dit beeld voor waarheid
aannemen, moet Zutphen destijds vrijwel geheel in de as hebben gelegen. Er ontstaat dan
ook enige twijfel als de bron van dit citaat tegen het licht wordt gehouden: Vervolch van de
Nederlantsche Oorloghen ende geschiedenissen,1 pas uitgegeven in 1630. Aangezien dit een
tijd was waarin de Spaanse zijde in de hele noordelijke Nederlanden als vijand werd be
schouwd, zal deze vast niet vrij zijn geweest van enige Staatse propaganda.
och kan niet zonder meer het
tegendeel worden beweerd. De
storm van menselijk geweld
die in de jaren zestig en zeven
tig van de zestiende eeuw door
de Nederlanden waaide zou namelijk tijdens de
rest van de oorlog niet meer geëvenaard wor
den.2 De inwoners van de stad Zutphen hoefden
niet lang te wachten op hun portie krijgsgeweld.
Zo werd de stad in 1572 al tweemaal ingeno
men. Eerst op 10 juni door graaf Willem van den
Bergh, waarna er een plundering plaats vond.
Daarna werd de stad door Don Frederik van
Toledo, de zoon van de hertog van Alva her
overd.3 Het jaartal 1572 zal voor vele lezers een
bekende lading hebben. Toch worden de gebeur
tenissen van dit jaar op verschillende manie
ren geïnterpreteerd. Zo wordt geschreven dat
de plunderingen voornamelijk de geestelijke
instellingen troffen en dat de terechtstellingen
beperkt bleven tot militairen en leden van de
burgerwacht.4 Anderen omschrijven de inname
door Don Frederik in minder detail, maar met

flink meer kleur en noemen het een ‘geweldig
bloedbad’5 of een ‘zware tuchtiging’.6 Met al dit
geweld had men willen bereiken dat andere ste
den in het noordoosten van Nederland zich over
zouden geven. Een strategie die door een histo
ricus niet al te zuinig wordt omschreven als ‘a
policy ofbeastliness'.7

Rampspoed
Dat Zutphen onder het Spaanse gezag, dat pas
in 1591 definitief gebroken zou worden, heeft
moeten lijden staat buiten kijf. Nadat de stad
door Don Frederik ingenomen was, werden de
voedselvoorraden in beslag genomen. Samen
met de misère op het omringende platteland
zorgde dit voor een verdubbeling van de graan
prijzen. Zeker voor de minder wel bedeelden
dreigde nu de bedelstaf.8 Na de terugkeer van
een betrekkelijke rust en herhaaldelijke ver
zoeken aan het adres van 'alle mogelijke regeringscollegiën' kreeg Hendrik van Thil, toenma
lig burgermeester van Zutphen, het voor elkaar
dat in 1577 het Spaanse garnizoen de stad ver

De inname van

liet.9 Toen Zutphen overging naar de Staatse zij
de, wat zeker te maken zal hebben gehad met de
weerzin die de Spaanse onlusten hadden opge
wekt bij de bevolking, kwamen de Spanjaarden
terug.
In 1583 werd de stad opnieuw ingenomen,
waarna de situatie verder verslechterde.10 Hal
verwege de jaren tachtig van de zestiende eeuw
was de leegstand in de stad zo ver gevorderd dat
de Spaanse soldaten verlaten huizen afbraken
voor de winning van metalen en brandhout. In
een enkel geval werden er zelfs financiële maat
regelen getroffen om een huurder die de huur
niet meer kon betalen te overtuigen in de stad
te blijven.11 De situatie waar de stad zich aan het
einde van het laatste beleg in bevond was, vol

gens de overleveringen, erbarmelijk, en de stad Zutphen op 16
zou zelfs vrijwel geheel ontvolkt moeten zijn ge november 1572
door Don Frede
weest.
rik van Toledo,
Dit brengt ons weer terug bij de eerder ge F. Hogenberg
noemde ‘geruïneerde ende verlaten huysen’ (bewerkt).
van Bor. Een huis kopen is, zowel nu als toen,
een behoorlijke investering in de toekomst.
Zullen de weinige inwoners van een groten
deels verwoeste en verlaten stad daar vol
doende vertrouwen voor hebben gehad? Om
maar te zwijgen over de invloed die een 'gewel
dig bloedbad’ gehad zal hebben op de huizen
markt. Vandaar de vraag of de gebeurtenissen
van 1572 tot en met 1591 nader verklaard wor
den aan de hand van onderzoek naar het Zutphens vastgoed.
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Portret van Prins
Maurits uit 1614.

Historisch Kadaster
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is on
derzoek gedaan in het Historisch Kadaster.
Het Historisch Kadaster12 bestaat uit meer dan
30.000 uittreksels afkomstig uit gedateerde ak
tes, met name verkoop- en hypotheekadministratie, maar ook erfenissen, bezichtigingen etc.
Zowel de originele aktes als de uittreksels zijn
in beheer van het Regionaal Archief Zutphen,
de originele aktes in het Oud Rechterlijk Archief
(ORA), de uittreksels in de Collectie Historisch
Kadaster Zutphen (1440-1832). Met uitzondering
van een beperkt aantal jaren (1461-1463 en 14821491) is de collectie compleet.13 Deze uittreksels
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zijn in veruit de meeste gevallen voorzien van
een datering. Bijzonderheden opgenomen in de
aktes staan ook regelmatig in de uittreksels ver
meld. Deze uittreksels zijn nog voor de millenni
umwisseling opgesteld door vrijwilligers onder
aansturing van de medewerkers van het RAZ.
Waar verder in dit artikel wordt verwezen naar
aktes, is gebruik gemaakt van deze uittreksels.
Deze aktes zijn gebruikt om een reconstruc
tie te maken van de vastgoedmarkt in Zutphen.
Verstandig is het wel, om bij deze reconstruc
tie de volgende kanttekening te plaatsen. Het
zal ongetwijfeld het doel zijn geweest van het
administratief apparaat om de beschreven za
ken accuraat vast te leggen, helaas is deze aan
name niet zomaar te controleren. Daarnaast
valt eveneens niet te controleren of alle vast
goedtransacties, erfenissen etc. gemeld werden
bij de stedelijke administratie. In de conclusie
van dit artikel zal er een beeld geschetst worden
van de Zutphense huizenmarkt gedurende de
beschreven periode. Maar dit beeld is er dus een
gezien door de lens van een imperfecte stedelij
ke administratie.
Een individuele akte geeft maar een beperkt
beeld van de situatie gedurende de onderzochte
periode. Toch is het, omdat de aktes gedateerd
zijn, mogelijk te onderzoeken of er patronen te
zien zijn in de vastgoedactiviteit. Zo kan bij
voorbeeld gekeken worden hoe het aantal aktes
dat is opgetekend in het jaar 1572 zich verhoudt
tot het jaar daarvoor, en of de jaren zeventig
een typisch decennium vormt voor de zestien
de eeuw. Als de stad in 1591 daadwerkelijk ont
volkt en verwoest was is het een logische ge
dachte om aan te nemen dat er minder (of zelfs
helemaal niets!) te administreren was qua vast
goed ten opzichte van de jaren voorafgaand aan
de oorlog. Maar wordt dit ondersteund door de
gegevens?

Ervoor en erna
De focus van dit onderzoek ligt op de periode
1572-1591, de periode die begint met het beleg
van Graaf van den Bergh en eindigt met de de
finitieve inname door de Staatse zijde onder lei
ding van prins Maurits. Om de gegevens uit deze
periode juist te interpreteren moet het net wij

der worden geworpen. Het is natuurlijk mogelijk
dat waarnemingen die perfect corresponderen
met de hierboven beschreven gebeurtenissen
eveneens verklaard kunnen worden door een
globale trend. Daarom wordt ook gekeken naar
de (grofweg) honderd jaar voor en vijftig jaar na
de focale periode.
Om te beginnen zal eerst een blik wor
den geworpen op de gehele referentieperiode,
1450-1699. Het onderzoek is begonnen met een
zoektocht naar algemene trends waar waarne
mingen uit de focale periode onderdeel van uit
kunnen maken. (Figuur 1)
De eerste vijftig jaar uit de onderzochte
periode lijken nogal woelig, met een tweetal gro
te uitschieters. Maar het is goed mogelijk dat
hier het resultaat van de ontbrekende admi
nistratie te zien is. Als deze uitschieters buiten
beschouwing gelaten worden, is te zien hoe tot
tweemaal toe de stroom aan aktes zich gestaag
opwerkt van zo’n 40 tot 80 aktes per jaar. Vanaf
het begin van de 16e eeuw tot ongeveer de vijf
tiger jaren van diezelfde eeuw stijgt het aantal
jaarlijks opgemaakte aktes verder. Het gros van
de jaartallen zit tussen de 60 en 120 aktes. Deze
toename in activiteit is niet te verklaren door
een toename aan beschikbare bouwgrond, want
de laatste uitbreiding van de stad was al aan
het eind van de 14e eeuw uitgevoerd.14 Daarna
zet zich een licht, maar duidelijk waarneembaar
verval in. Grote variaties van jaar tot jaar doen
zich voor maar lijken overwegend de overheer
sende trends te volgen.

Aantal aktes per jaar (1450-1650)

1572-1591
Dan rest ons nu om te zien hoe de periode 15721591 te vergelijken is met het voorgaande. De da
ling die hierboven is beschreven komt vervol
gens in vrije val met als dieptepunt het jaar 1573.
Zoals in de grafiek te zien is, zijn grote verschil
len tussen opeenvolgende jaren niets nieuws,
maar het jaar 1571 is slechts het tweede jaar
sinds 1512 dat het aantal jaarlijks opgetekende
aktes onder de 45 zakt. Een relatief zeldzaam ge
geven dus, en wellicht een teken dat de Tachtig
jarige Oorlog, die in 1568 aanving, meteen enige
onzekerheid naar de Zutphense huizenmarkt
bracht. Dat de Zutphenaren zich zorgen maak-

Don Frederik van Toledo.
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Aantal aktes per maand (Jan 1570 - Dec 1575)

Figuur 2. Hiaat in aantallen aktes per maand, periode 1570-1576.
Aantal aktes per jaar (1590-1650)

ten is vastgelegd in brieven die op 29 en 30 mei
naar het hof werden gezonden. Ook werden de
eerste Spaanse vaandels die zich dat jaar voor de
poorten van Zutphen lieten zien niet binnenge
laten, waarna er schoten werden uitgewisseld.15
Echt tekenend is het feit dat er na de Staatse in
name van Zutphen op 10 juni 1572 een abrupt
einde komt aan een anders redelijk consisten
te stroom aan aktes. Dat moet wel de invloed
zijn van de twee opeenvolgende belegeringen
uit dit jaar. In de eerste vijf maanden van dit
jaar worden er nog 31 aktes opgetekend (alleen
in de maand mei zelf nog acht). Daarbij laat de
grafiek (figuur 2) zien dat voor de periode tussen
juni 1572 en juli 1573 is er zelfs geen enkele akte
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opgenomen in het archief! Een sterke indicatie
dat de huizenmarkt, of in ieder geval de stedelij
ke administratie ervan, volledig op zijn gat lag.
Nadat in 1573 de stroom aan aktes wat traag op
gang komt - in heel 1573 worden slechts dertien
aktes opgetekend - is er een veerkrachtig herstel
op te merken. Gedurende de jaren 1575-1577 kan
men zelfs weer spreken van een ‘normaal’ peil.
Tot en met 1583 worden er jaarlijks weer zo’n 40
aktes opgesteld.
Volgens Frijhoff was het eerste Spaanse beleg
en de daarop volgende bezetting dan ook niet de
nekslag die omschrijvingen als 'Het Bloedbad
van Zutphen’ suggereren. Naar zijn mening was
het de tweede Spaanse bezetting die de stad
blijvende schade zou hebben toegedaan. Deze
stelling wordt niet verder onderbouwd aan
gezien: ‘systematisch onderzoek naar de ver
woesting van de stad nog node wordt gemist.’16
Wat laten de cijfers dan zien? Met de terugkeer
van de Spanjaarden stort het herstel meteen
weer in. Tussen 1583 en 1591 blijft het peil on
karakteristiek laag, met slechts een enkele 'op
leving’ in 1587 (zie Figuur 1). Als de hiaten in het
archief buiten beschouwing worden gelaten is
er geen enkele vergelijkbare situatie te vinden,
een klaar teken dat de economische situatie in
de stad een ongehoord dieptepunt had bereikt.
‘Duisent gheruineerde en verlaten huysen’ mag
dan overtrokken zijn, de gevolgen van deze ma
laise zullen zeker in het straatbeeld te zien zijn
geweest.

Mechtelt van der Vhene
In een zeldzaam geval zijn er samenhangen
de gegevens te vinden in het Historisch Kadas
ter. Zo wordt er melding gemaakt van een ge
ruïneerd huis17 en krijgslieden die vastgoed
kopen.18 Bij één van deze verkoopaktes wordt de
motivatie achter een eerdere verkoop vermeld:
‘(Verkochtwordt het) huis en hof, datJohan van Goltstein op haar aanraden 19 januari 1591 aan Rogier
de Mantua had verkocht, om te voorkomen dat het
als leegstaand zou worden afgebroken, met recht
om het terug te kopen wanneer de stad weer aan de
Staatsen zou komen.’
‘Haar’ refereert in dit geval naar de verkoop
ster. De dame in kwestie bleek getrouwd te zijn

geweest met deze Spaanse officier: ‘Mechtelt van
derVhene, weduwe Evertvan Lyntelo, op 28 mei 1591
getrouwd met Rogier de Mantua, kapitein van de ho
ning van Spanje, nu ook overleden.’
Deze datum plaatst de trouwerij slechts twee
dagen voor het einde van het Staatse beleg door
prins Maurits! De schaarste aan aktes - in 1591
werden gedurende de maanden voor het einde
van het beleg slechts zeven aktes opgetekend lijkt de notie dat de stad in 1591 ‘vrijwel geheel
ontvolkt’ te ondersteunen. Toch laten gebeur
tenissen als de trouwerij van Mechtelt van der
Vhene zien dat, in ieder geval op een bepaald ni
veau, het leven in Zutphen door ging.

Herstel
Nadat de stad in 1591 door Staatse troepen on
der aanvoering van prins Maurits weer is her
overd op de Spanjaarden, is er weer een geleide
lijk herstel (zie Figuur 3). Binnen tien jaar klimt
het peil weer boven de 50 aktes per jaar om daar
slechts zelden nog onder te duiken. Desondanks
blijft het peil na de bezettingen lager dan in de
50 jaar ervoor.
Het is duidelijk dat de periode 1572-1591 een
dieptepunt vormt in termen van activiteit rond
om vastgoed. Meer nog dan het jaar 1572 kan de
periode 1583-1591 worden aangemerkt als een
zwarte bladzijde. Maar zowel het hiaat van 15721573 als de ongekende schaarste aan aktes tus
sen 1573-1591 scheppen het beeld dat de gezond
heid van de Zutphense huizenmarkt gedurende
de onderzochte periode bedroevend moet zijn
geweest. Het veerkrachtige herstel na 1572 wekt
wel de indruk dat, hoe hevig de Staatse en
Spaanse acties de stad ook beschadigd hebben,
er nog voldoende vastgoed overeind is blijven
staan om te verhandelen. Hetzelfde kan worden
gezegd over de jaren na 1591, waarbij de activi
teit desondanks blijft steken op een beduidend
lager peil. Het is een duidelijke aanwijzingen
dat de belegeringen en het bijkomende oorlogs
geweld in de periode, met name tussen 1583-1591
de stad Zutphen ernstige schade hebben berok
kend waarvan zij langdurig niet in staat is geble
ken om te herstellen.
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