
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Woerden, juni 2010 
 

ZOMER-EXCURSIE naar de Hanzesteden Zutphen en Doesburg 
 

erschillende Nederlandse steden waren in de Middeleeuwen (1356-ca. 1450) onderdeel van 
een Noordduits handelsverbond, de Hanze. De Hanzesteden hielpen elkaar bij de handel in 
zout, granen, vis, hout, dierenhuiden en laken. De kooplieden reisden bijvoorbeeld samen 

(dat was veiliger), kochten samen producten in en deelden het risico bij vervoer per schip. Het 
netwerk van samenwerkende steden strekte zich uit over Duitsland, Nederland, België, Noorwegen, 
de Baltische Staten en Polen. 
 

n Nederland waren in totaal 21 steden aangesloten bij de Hanze. De IJsselstreek speelde daarbij een hoofdrol, 
hoewel ook steden als Groningen en Tiel waren aangesloten. Steden van belang langs de IJssel waren Arnhem, 

Zutphen, Zwolle en Kampen. Kleine plaatsen werden als 'bijsteden' behandeld. De 
grotere steden behartigden de belangen van dergelijke plaatsen, zoals Doesburg, 
Oldenzaal en Ommen. De steden groeiden en bloeiden, wierpen stadsmuren op en 
er werden fraaie koopmanshuizen gebouwd. Uit de koopliedenhanze ontwikkelde 
zich een stedenhanze. Die kende een Gouden eeuw lang voordat zo'n bloeiperiode 
in Holland aanbrak. Toen de Hollandse Gouden eeuw zich aankondigde verschoof 
het economisch zwaartepunt naar het westen en werden de steden in de oostelijke 
landprovincies regionale verzorgingscentra en grensvestingen ter bescherming van 
Holland en Utrecht. De erfenis van de Hanze is in Nederland is het best bewaard 
gebleven in enkele steden langs de IJssel. 

           Zutphen 1617 
 

ij hebben een bijzondere excursie samengesteld, waarmee wij hopen en verwachten 
dat u in een dag een beeld krijgt van zowel de cultuurhistorische als natuurlijke rijkdom 
van deze streek. Voorafgaande aan de excursie zal op dinsdag 24 augustus in De 

Dam in Woerden een lezing worden gegeven door Dr. C.M. Hogenstijn.  
 

e lezing zal gaan over Nederlandse Hanzesteden. Aan de orde komt, na een 
algemeen beeld van het Hanzeverbond, de aansluiting bij dat verbond door kooplieden 
uit het tegenwoordige Nederland. Dr. C.M. (Clemens) Hogenstijn (Deventer, 1948) 

promoveerde   aan  de  Radboud  Universiteit   te  Nijmegen  op  een  rechtshistorische studie      De Waag Doesburg 
over Deventer in de 18de eeuw. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen bekroonde de 
dissertatie met haar driejaarlijkse letterenprijs. De spreker is stadshistoricus van Deventer en verbonden aan 
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek aldaar. Hij is bestuurslid van organisaties in de culturele en 
levensbeschouwelijke sfeer en publiceert op die gebieden. 
 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor deze lezing en daarna voor onze 
 

 
 
 
 

Aan de ommezijde treft u het programma en het inschrijfformulier aan. 
 

U kunt zich aanmelden voor de excursie door  
� de aanmeldingsstrook te sturen naar SHHV Excursie 2010, Koperwiek 38, 3481 DK Harmelen én 
� de kosten à € 56,00 over te maken op ING 330797 tnv Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden. 
 
 

De inschrijvingen worden verwerkt in volgorde van ontvangst van de betalingen. Bij overschrijding van de capaciteit 
van de bus krijgen alleen diegenen bericht die niet mee kunnen. 
 

Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur en de activiteitencommissie, 
Lex Albers, voorzitter SHHV 
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STICHTS-HOLLANDSE  HISTORISCHE VERENIGING 
 opgericht in 1957 gevestigd te Woerden 
 

werkgebied: de  (voormalige) gemeenten: Bodegraven,  Driebruggen,  Harmelen,  Kamerik,  
 Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld. 
 

secretariaat:  Meerkoetlaan 3,  3444 BH  Woerden telefoon:  0348 -  41 41 26 
 internet: www.shhv.info  e-mail:       mail@shhv.info 
 

bank:  ING 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden 
 

KvK-nummer: 40.46.44.34 
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Programma: 
 

08.00 Vertrek vanaf het station Woerden (Noordzijde). 
(bus van Van Rooijen).  
 
10.00 Aankomst in Zutphen. 
In het IJsselpaviljoen worden we ontvangen met koffie/thee en 
gebak.  
 
10.45 Stadswandeling door Zutphen. 
Onder leiding van een deskundige VVV-stadsgids zullen we de 
kronkelige straatjes in het centrum afstruinen en verrast worden 
door het grote aantal hofjes, vele torens van kerken, kloosters en 
stadspoorten. Tussen deze torens bevinden zich prachtige 
koopmanshuizen, waarin zich veel speciaalzaken hebben 
gevestigd.  

 
12.30 Inschepen voor een vaartocht over de IJssel. 
Na terugkeer bij het IJsselpaviljoen schepen we in op de Organza, een schip dat 
ons over de IJssel naar Doesburg brengt. Aan boord kunt u genieten van een 
lunch die bij de prijs is inbegrepen. 
 
14.45 Aankomst in Doesburg 
In ca. 10 minuten wandelen we naar de Grote Kerk in het centrum 

 
15.00 Bezoek aan de Grote Kerk of Martinikerk  
Na een presentatie over de Grote Kerk zullen de 
drie orgels die de kerk rijk is bespeeld worden. Het is ook mogelijk om in kleine 
groepjes het grote orgel van nabij te bekijken. Dit onderdeel kan tot na 16.00 uur 
uitlopen. 
 
16.00 Vrij programma  
Als alternatief is er gelegenheid om vanaf 16.00 uur op eigen gelegenheid een 
wandeling door de binnenstad van Doesburg te maken en daarbij eventueel een 
bezoek aan het streekmuseum De Roode Tooren te brengen. 
 
17.00 Verzamelen bij De Waag 
Hier genieten we van een aperitief met bittergarnituur. 
 
18.00 Vertrek bus uit Doesburg 
 
20.00 Terug in Woerden bij het station 
 
 

 
 
Onderstaande strook invullen en opsturen naar penningmeester SHHV, Koperwiek 38, 3481 DK Harmelen of  
onderstaande  gegevens  overnemen  en uw aanmelding mailen aan administratieshhv@planet.nl 
 
 

Ondergetekende………………………………………………………………………………………….…, lid van de SHHV, 

adres……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

postcode………………. te …………………………………, tel.nr….……….……..…, e-mail …….…….………………..... 

wil deelnemen aan de excursie naar Zutphen en Doesburg op zaterdag 28 augustus 2010 met 

.………….. perso(o)n(en) en heeft …..…x € 56,00 overgemaakt op ING 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische 

Vereniging te Woerden. 

Handtekening: 

 
 
 
…………………………………….. 
 

                      Gezicht op Zutphen 

 
      Grote Kerk Doesburg 


