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Voorwoord
MONETA NOVA VETERIS VRBIS ZVT(PHANIAE) (nieuwe munt van de oude stad
Zutphen) stond er op de stedelijke munten die tussen 1582 en 1605 geslagen
zijn. Geen enkele stad in de Republiek gaf zo’n duidelijk besef weer van haar
hoge ouderdom op het propagandamiddel bij uitstek. Waar kwam dat bewustzijn vandaan? Contemporaine geschiedschrijvers en geografen speculeerden er
lustig op los en zochten de oorsprong van Zutphen in de klassieke oudheid. De
plaatsnaam Zutphen werd etymologisch verklaard uit de Germaanse stamnaam
‘Usipeten’ en de daarvan afgeleide klassieke naam Usipiopolis of de stad werd vereenzelvigd met de door Tacitus genoemde Bataafse stad Navalia.1 De werkelijke
oorsprong van de stad was eenvoudigweg onbekend, maar de hoge ouderdom
was onomstreden. En dat kon ook niet anders. Het ging hier om de eerbiedwaardige hoofdstad van het oude Graafschap en de moederstad van de Gelderse
steden. Die stad moest wel oud zijn.
In zijn beschrijving van de geschiedenis van Gelderland en de stad Zutphen beschreef Johan Isaac Pontanus in 1639 de resten van een oud gebouw, het domus
praetoria op des Greven-hoff: Inter alia praeterea urbis aedificia, reliquiae habentur
seu rudera potius domus cuiusdam praetoriae, quae vetustissima Comitum Zutphaniae
sedes fuit, nunc ob deformationem aspectus diruta, unde & hodie locus ille, prope portam
piscatorem, Op des Greven-hoff vulgo vocatur, arboribus modo, ob viriditatem aestivo
tempore, aspectui jucundissimis, consitus.2 Met deze beschrijving, vier jaar na de definitieve sloop van het gebouw, begon de geschiedschrijving over de Gravenhof.
Vooral na de opgravingen in 1946 werd duidelijk dat hier niet zomaar een gravenverblijf had gestaan.
De voorliggende dissertatie is het eindproduct van een bijzonder onderzoeksproces. Zowel vanuit de historische als archeologische vakwereld werd lang
uitgezien naar een synthetiserend verhaal over de vroege ontwikkeling van Zutphen, een van de vroege schakels in de stadsontwikkeling in Nederland. De
‘Malta’-impuls, de wettelijke plicht om bij verstoring van de bodem opgravingen te laten uitvoeren en rapporteren, heeft de afgelopen jaren veel kennis over
Zutphen opgeleverd. De wortels van de stad bleken veel verder terug te gaan
dan op grond van historische bronnen werd aangenomen. De meest bijzondere
en cruciale fase in de stadwording van Zutphen, de periode tussen 850 en 1200,
bleef echter steken in algemene publicaties die gebaseerd waren op globaal bekeken opgravingsresultaten. De opgravingen op en rond het plein ’s-Gravenhof
vonden plaats in het ‘pre-Malta’-tijdperk (1946-1999) en zijn nooit adequaat uitgewerkt. Met name de kwestie over de datering, fasering, omvang en status van
het tufstenen gebouwencomplex op het ’s-Gravenhof bleef hangen in algemene
aannames en globale reconstructies. Juist over deze volmiddeleeuwse periode
in Zutphen woedt al enige decennia een polemiek onder mediëvisten. Centraal
daarin staan de graven van Zutphen en hun burcht. Is Zutphen een allodium of
een rijksleen? Wie liet het tufstenen paltscomplex bouwen? En waarom? Wat is
de relatie met de omliggende Hamalandse graafschap? Op deze en meer vragen
1 Tadama 1856, 1 - 7; Frijhoff, Groothedde & Ter Strake 2011, 9; Tacitus, Historiae V: 26.
2 Pontanus 1639, 64.
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wil de dissertatie antwoorden en suggesties voor verder onderzoek geven. Maar
voordat dit mogelijk was, moesten de betrokken opgravingen eerst zorgvuldig worden uitgewerkt. Voor deze onmisbare fase van onderzoek zijn subsidies
verkregen van het NWO-programma Odyssee (kortlopend onderzoek) en het
Belvoir werkenprogramma (2010-2012) van de provincie Gelderland.
Het proefschrift behandelt de uitwerking van de sporen, structuren en vondsten
van de opgravingen op en rond het plein ’s-Gravenhof uit de periode van 8501200. De periode daarvoor, de Romeinse en Merovingische tijd, wordt summier behandeld, omdat deze periode niet het hoofdonderwerp van deze onderzoeksfase is. De Karolingische periode wordt wel uitvoerig behandeld omdat
de Zutphense tufstenen aula binnen de context van de Karolingische burg is
aangelegd. Ook heeft dit onderzoek belangrijke aanvullende gegevens over de
Karolingische tijd opgeleverd.
De belangrijkste output van dit onderzoek zijn de nieuwe reconstructies van de
houtbouwfasen en de steenbouwfasen van de representatieve hoofdgebouwen
in zowel 2D (de plattegronden) als 3D (de doorsneden, architectuur een digitale reconstructie en fysieke maquettes). Verder biedt de dissertatie de beschrijvingen en faseringen van de versterkingen, gebouwen en gebouwcomplexen op
en rond het plein.
Een belangrijk bijproduct is de uitwerking van de zoölogische vondstcomplexen
uit de 10e tot 12e eeuw. Aan de hand van de resten van zoogdieren, vogels en
vissen wordt een beeld verkregen van de vleesconsumptie van de adellijke bewoners en bezoekers van de Zutphense hof door de tijd heen.
Verder zal worden ingegaan op de vergelijking van het Zutphense gebouwencomplex met de paltsen en burchten elders in Noordwest-Europa en de status
van de Zutphense palts in internationaal perspectief.
Tot slot komt de vraag aan de orde wie de Zutphense palts heeft laten bouwen.
Of daar een definitief antwoord op kan komen, valt te bezien. In elk geval is een
uitvoerige uiteenzetting van de archeologische en historische context onontbeerlijk om deze vraag te kunnen beantwoorden.
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