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Van gouden eeuw tot gouden toekomst

Eeuwenlang bloeide Zutphen als middelpunt van de handel. Als volwaardig l id
van het machtige Hanze handelsliedenverband en spil in de Rijn- en Oostzee-
handel. Nu, bijna tien eeuwen later, gloort er weer een gouden toekomst als
poort naar Scandinavië en het Oostblok.

De fundering voor de Zutphense Gouden Eeuw werd in '1190 gelegd toen het voor-
malige Zuidveen door Graaf Otto I van Gelre van stadsrechten werd voorzien. Verge-
zeld van belangrijke handelsvoorrechten, zoals vri jstell ing van tollen en gunstige

bepalingen voor vreemde kooplieden, die de toen al op donderdag gehouden week-
markt bezochten.

Voor Zutphen, met een gunstige handelsligging aan de twee waterwegen lJssel en
Berkel, de grondslag voor eeuwen van groei en bloei. Langsvarenden kregen van de
Zutphense bestuurders veel vri jheden, in ruil voor een vri je doorvaart op de Rijn,
desti jds al een belangrijke handelsroute. Voor Zutphen de poort naar het belangrijke

Noorse handelscentrum Bergen, terwij l ook al Engeland en de Oostzee-eilanden
Lubeck, Danzig, Wismar en Rostock met handelswaar werden aangedaan.

Gewichtige handelsbetrekkingen
Het hoogtepunt van de Zutphense Gouden Eeuw was gebaseerd op de Rijn- en
Oostzeehandel. Vanuit Kóln werden wijn, specerijen en natuursteen gehaald, terwij l
vooral vee en zuivelproducten werden geëxporteerd. De Oostzeehandel concen-
treerde zich op het Zweedse schiereiland Schonen, waar een belangrijke Zutphense
handelsnederzetting was gevestigd. Hier werd harlng ingekocht en de Rijnse wijn
en zout (voor de haring) werden afgezet.

Vanzelfsprekend deden deze gewichtige handelsbetrekkingen Zutphen almaar
sti jgen in aanzien. Wat onder andere tot uit ing kwam in een - sinds de aanvang -

volgerechtigd l idmaatschap van het machtige Duitse koopliedenverband 'de Hanze',
vanaf eind 13e eeuw.



Door de drukke, bloeiende handel bleeÍ de ontwikkeling van industrie in Zutphen erg
achter. Een ontwlkkeling die Zutphen laïer op zou breken. Wat de lJsselstad wél aan
industrie herbergde, was voornamelijk op het gebied van scheepvaart. En juist daar
zit de bottelnek. Want met de uitvinding van het kompas, verplaatste het zwaarte-
punt van de scheepvaart zich van binnenvaart naar zee en dus namen de Hollandse
steden de macht over.

Wat dat betreft l iep Zutphen ook in zeven sloten tegeli jk. In haar stri ld met de
Bisschop van Utrecht besloot deze bij 'zi ln' Deventer de lJssel te sluiten voor naar
Zutphen varende schepen. Daarnaast verliep de haringvangst in Schonen slecht en
tot overmaat van ramp raakte de Heer van Gelre in oorlog met de Bourgondiërs...
De handel zat definit ief aan de qrond.

Spaanse furie en Franse bezetting
In de daarop volgende eeuwen werd Zutphen geteisterd door periodes van oorlog.
De Spaanse furie en Franse bezetting l ieten hun sporen ruimschoots na.Toch bloer-
de de handel in de 19e eeuw op, gegangmaakt door de week- en jaarmarkten.
Vooral de handel in hout f loreerde, dat zowel over land als rivier werd aangevoerd.
Over de Berkel met de typische houtschuiten, oftewel de Berkelzomp,

Ondanks dat Zutphen tot aan deTweede Wereldoorlog vooral handel- en marktstad
en centrum van welvarende landeli jke omgeving bleeÍ, werden in de 19e en 20e
eeuw voorwaarden geschept voor een industrieel klimaat. In 1864 werd de spoor-
brug over de lJssel aangelegd, met al vlot vijf spoorwegverbindingen. HetTwente-
kanaal werd in 1936 in gebruik genomen. De landbouwcrisis in 1870 was voor
Zutphen definit ief het teken een meer industrieel karakter aan te nemen.

Een bedrijvige industrie
Wat overigens pas na deTweede Wereldoorlog vorm kreeg, toen het gemeenteli jk
grondgebied aan de noord- en zuidzijde werd venuimd. Vestigingen van nieuwe of
uitbreiding van bestaande bedrijven werd nu mogeli jk. Aan de zuidzijde betekende
dit een uitbreiding tot aan hetTwentekanaal, de huidige Mars. Het handelscentrum
verplaatste zich naar de stationsomgeving. Er ontstond een bedrijvige industrie,
waarvan in de binnenstad niets te merken was. Met Reesink, de NV Industriële
Maatschappij Zutphen en de Gelderse Handelsonderneming als kopstukken.

Inmiddels is de Zutphense industrie volop in ontwikkeling. Upgrading van De Mars,
verregaande infrastructurele verbeteringen en de verdere ontwikkeling van de
potentievolle Revelhorst. Grootse mogeli jkheden dus voor Zutphen om wederom
spin-in-het-web van bedrijvigheid te worden, waarin het als poort naar alle windrich-
tingen kan fungeren. Kortom; een gouden toekomst.

Bronnen: Ach LieveTijd - Achterhoek en Liemers, Hans de Beukelaar e.a., Zwolle, 1996-1998.
Kleine historie van Zutphen, M.M. Doornink-Hoogenraad, Zutphen, 1968. Zutphen, stad met
een rijke histone, Drs. B.J.M. Speet, Zwolle 19BZ
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Naam: Paul  Chr ist iaan van Royen. Funct ie:  inter im directeur
Stedel i jke Musea Bedr i j f / instel l ing:  Stedel jk Museum en Mu
seum Hennette Polak z i jn twee van Zutphens grootste cul turele
instel l ingen, met laa11i lks ruim 20.000 bezoekers.

Wat is in uw visie een belangrijke ontwikkeling in Zutphen:
"Zutphen als kunst-  en cul tuurstad nadrukkel i jker op de kaart
zetten Daarvoor hebben we een cu tureel manifest geschreven,
waarin de vi l f  cul turele instel l rngen -  stadsarchief ,  b ib l rotheek,
Hanze-/MuzehoÍ en Stedel i jke lVusea -  de handen ineen slaan.
Eén van onze meest concrete voornemens s het organiseren
van een cul tuurmarkt  Kunst en Cu tuur in Zutphen. Als Stedel i j te
Musea streven we naar een verdubbeling van het bezoekers-
aantal. En daarvoor zetten we steviq in op een qevarieerd en
aantrekkel i lk  aanbod "

Namen: Ria Fibbers. Functie: uitbater van KoÍf iehuis Restaurant
't Volkshuis Bedrijf/ instell ing: 'De huiskamer van Zutphen'
ofwel  ' t  Volkshuis s een alcoholvr i je ui tbat  ng met een geschie-
denis die teruggaat tot  1898. In de sociale doelstel  ing l igt  onder
meeT een re 'ntegrat ietraject  voor mensen met een arbeids-
handicap besloten.

Wat is in uw visie een belangrijke ontwikkeling in Zutphen:
"  De toenemende synergie tussen de ondernemers in de
binnenstad Zowe detai lhande als horeca. Hierdoor is het ge-
luI t  enLele grootschal ige evenementen van de grond te kr i jgen.
Zoals het welbekende ChocoladeÍest ival ,  de Cul inaire Kerst-
markt  en nog veel  meer.  Zutphen heeft  mmers ongeloof l i jk  veel
te bieden. Kansen die steeds beter worden benut"
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Naam: Rik de Lange. Functie: wethouder Economische Zaken.

Bedrijf/ instell ing: gemeente Zutphen.

Wat is in uw visie een belangiike ontwikkeling in Zutphen:
"De revitalisering van bedrijventerretn De Mars za Zutphen nóg

nadrukkeli jker op de kaart zetten. Verouderde gedeelten worden

opgeknapt en milieuproblemen aangepakt. Bovendien wordt

het terrein beter benut en veel beter toegankeli lk voor verkeer.

Voor bedrijven komt circa tien hectare vri j en ongeveer vijft ien

hectare is bestemd voor woningbouw, onder meer op de p eL
van f i rma Reesink.  Daarmee voegen we een n euwe impuls toe

aan de binnenstad."

Naam: Marieke Schriks. Functie: wethouder Verkeer en Vervoer.
Bedrijf i instell ing: gemeente Zutphen.

Wat is in uw visie een belangijke ontwikkeling in Zutphen:
"Zutphen werkt hard aan het verbeïeren van de bereikbaarhe d.
Bi jvoorbeeld de ontslui t ing van bedr i iventerre n De Mars r ich-

t ing r i jksweg A1 N/et  de op handen zi jnde omlegg trg varr  de
N348 wordt de doorgaande weg tussen Eefde en Zutphen ont-
z ien en andere belemmeringen weggenomen. Maar ook de ont-
s lu i t ing vanui t  het  zuiden kr i jgt  een d recte verbindinq rnel  De
Mars,  waardoor onder meer het vrachtverkeer vanutt  Arnlrem
veel sneller op locatie isl '
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BtihrmannUbbens

sinds 1 novem ber 20oi is onze businass unit off ice rapers

geintegreerd met de office-activiteiten van Proost en Brandt

en store. Daarmee is een nieuw bedrijÍ ontstaan: Livingof-

fice Paper services, Livingoffice Paper Services heeft twee

verkooplocaties, waarvan een in ZutPhen Van de Viiver:

"onze vier business units ziln allen grote spelers bi,nnen hun

segment; als totaalplaatie ,l jn *. oiort*ist marktleiderl '

"Vanuit Zutphen bestriiken 1as heel Nedeiland

zonder problemen; ons logisti7ke apparaat is

een waar pronkstuk!"

De business unit Screen & Sign heeft in hun segment het

grootste marktaandeel, terwilt ie sp69re businesgunits ook

binnen de top drie zitten Buhrmannubb:::l:êf;)ïJïflï
dochter van het Austral ische b€ursg€rtuLcvtuu '  " '

dat in veel Europese landen een u.rt,9ing heeft tn neemt

dus ln die hoedanigheid de hele Neder landse l rarkt  voor

haar rekening.

"l-)p mppqt rÊírÊntê nlannen van d6r gemeentg Zutphen
'vvv"(v 

y 'v ' '

kondigen verregaande verbetering aan Vên de infrastructuuÍ

en het leefklimaat. waardoor de t-orenEtad voor veel andere

ondernemers een centrumfunctie kan vervullen De ge-

meente is bereid te investeren in bedrijvigheid en - ook al is

heï voor onze positie niet direct van balang - 1vs (i jken reik-

halzend ui t  naar het 'n ieuwe Zutphen' ."

43

Niet uit Zutphen weg te denken
Toonaangevende allround groothandel in de Nederland-
se papierbranche, maar toch een door en door Zutphens
bedriif.Al sinds 1820. "Een ongeloÍeli jk lange geschiede-

nis," aldus directeur Marc van deViiver, "en wat ons be'
treft komt daar nog een lange tiid bii. Wii maken deel uit
van Zutphen. En de Zutphenaren van ons. Je zou het
haast één grote famílie kunnen noemenÍ

Dienstverbanden van 25 oÍ 40 jaar zijn geen uitzondering bil
BuhrmannUbbens. "Onze werknemers identif iceren zich
met het bedrrlf - en andersom," aldus Van de Vijver. " Het gros

van onze werknemers komt uit Zutphen oÍ woont binnen
een straal van dertig kilometer. Dat wil len we ook graag; ge-

li jkgestemde mensen die het wegennet - en het mllleu - niet
extra hoeven te belasten door lange afstanden te reizen. En
werknemers met de lokale mentaliteit l '

"We zijn zeer tevreden over de werkhoudtng van
'de Zutphenaar'; met elkaar de schouders eronder

en samen werken aan een goed resultaat."

"ln een zeer collegiale sfeer; dat proef je in het hele bedrijf...
een goed werkklimaat bevordert het arbeidsproces aanzien-
li jk! " BuhrmannUbbens bundelt vier onderdelen: Enveloppen,
Grafisch Papier, Packaging en Screen & Sign. Drie van deze
businessunits hebben Zutphen als episch centrum met daarbij
verkoopkantoren door het hele land. Het dynamische bedrijf
werkt met circa vijÍhonderd medewerkers in getal.
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