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] krotwoning op het Prinsenhof, tegenwoordig het 
   Hagepoortplein, 1923

] Bewoners aan de David Evekinkstraat  
   in 1923

] plattegrond van de woningen aan de
  Berkelsingel - David Evekinkstraat 

De oorsprong van de David Evekink Stichting

Voor het ontstaan van de David Evekink Stichting moeten we ruim 
150 jaar terug in de tijd. In het crisisjaar 1848 is Europa het toneel van 
revoluties, honger en armoede. Hoewel de revolutie aan Nederland 
voorbij gaat, deelt ons land in de ellende. De snelgroeiende bevolking 
lijdt honger door misoogsten en de arbeidersklasse verpaupert. 

Oprichting van de Spaarkas
Zutphen vormt hierop geen uitzondering. Liberaaldenkende, 
gegoede burgers trekken zich gelukkig het lot aan van de slechte 
levensomstandigheden van de ‘arbeidende stand’. Op vrijdag 22 mei 
1848 stichten acht heren een spaarkas ten behoeve van minvermogenden. 
Het achterliggende idee is simpel: arbeiders kunnen ‘s zomers bij de 
Spaarkas geld inleggen en ontvangen hiervoor ‘s winters de vaak razend 
dure - en daardoor onbetaalbare -brandstof voor hun gezin.  

Van Spaarkas naar woningbouw
In 1872 ontvangt de Spaarkas een legaat van de Zutphense houthandelaar 
David Evekink voor de bouw van arbeiderswoningen. Hiermee worden 
allereerst 45 woningen gebouwd in de huidige David Evekinkstraat en 
aan de Berkelsingel. Kortom, vlakbij de plek waar u nu staat. 

Een naam die voor altijd staat
In 1886 laat de Spaarkas deze bestuursruimte bouwen, aansluitend aan 8 nieuwe 
arbeiderswoningen. Dankzij het opschrift ‘David Evekink’s Stichting 1873’ op de gevel 
van de eerste huisjes aan de David Evekinkstraat raakt de benaming Spaarkas al snel op 
de achtergrond. De instelling wordt meer en meer bekend als: David Evekink Stichting, 
kortweg DES. 



De activiteiten van de David Evekink Stichting

De David Evekink Stichting (DES) is anno nu actief in de verhuur van woningen in Zutphen. 
Het gaat voor een groot deel om woningen die gedurende de achterliggende honderd 
jaar in eigen beheer gebouwd zijn. Zoals de eerste huisjes van de Spaarkas aan de David 
Evekinkstraat uit 1873 en woningen aan de Tadamastraat en Tadamasingel.  

Woningbezit
Na 1900 worden nieuwe arbeiderswoningen opgeleverd aan de Roggestraat, Peppelstraat, 
Wilgestraat, Appelstraat en Da Costastraat en ruimere ‘burgerwoningen’ aan de 
Warnsveldseweg. In 1948 bouwt de DES 10 ‘Oostenrijkse woningen’ aan de Deventerweg. 
Deze houten prefab huizen worden door Oostenrijk aan Nederland  geleverd in het kader 
van een compensatieregeling. 
In de vijftiger jaren bouwt de David Evekink Stichting in het nieuwe ‘Vijverplan’ woningen 
in de Ir. Lelystraat, de Mgr. Nolensstraat, de Dr. Bosstraat, de Dr. de Visserstraat, de 
Troelstralaan, de Prof. Treubstraat en de Prof. Aalbersestraat. Aan de Warnsveldseweg en de 
nieuwe Berkenlaan verrijzen ‘burgerwoningen nieuwe stijl’. Het laatste nieuwbouwproject 
van de DES komt in 1965 gereed: het blok van 4 duplexwoningen aan de Warnsveldseweg 
met beneden bejaardenwoningen en boven eenpersoonswoningen.

 

Verhuur
Een deel van het woningbezit is inmiddels 
verkocht of overgedragen aan andere 
organisaties. In totaal verhuurt de David 
Evekink Stichting nu nog 273 woningen. 
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] Warnsveldseweg, ca. 1930

] de Mgr. Nolenstraat, 1953: het bestuur van de DES, College van B & W en de aannemers op  bezoek

] Tadamastraat, 2010



Deze bestuurskamer kent een rijke historie

De kamer waar u zich nu bevindt, vormt al sinds 1886 het kantoor van de Spaarkas, de 
organisatie die we nu kennen als David Evekink Stichting (DES). De vergaderruimte 
is speciaal voor dit doel gebouwd en is ook nu nog de officiële bestuurskamer van de 
David Evekink Stichting. Tweemaal per jaar vindt hier de bestuursvergadering van de 
DES plaats. Ook zusterorganisaties maken van deze ruimte gebruik.   

In de voetsporen 
De stoelen rond deze tafel zijn van het eerste uur. Zij hebben in de loop der jaren als zetel 
gediend voor tal van Zutphenaren met een vooraanstaande rol in de lokale gemeenschap. 
Tot de bestuurders van de DES behoren bekende namen zoals de liberale wethouder 
Johan Gerrit Klaasen (bestuurder van 1883-1925), ondernemer C.F. Reesink (bestuurder 
van 1948-1949) en de Zutphense jurist Jhr. mr. W. H. de Jonge (bestuurder van 1948-
1988).  

Weldoener David Evekink
Naamgever David Evekink (1834-1871) heeft hier helaas nooit een voet 
over de drempel kunnen zetten. Deze Zutphense houthandelaar trekt 
zich al op jonge leeftijd het lot van ‘de arbeidende stand’ aan. Hij is 
afkomstig uit een gegoede kassiersfamilie en treedt op zijn 27e toe 
tot het bestuur van de Spaarkas. Maar zijn gezondheid speelt hem 
parten en hij moet als bestuurder vaak verstek laten gaan. Wanneer 
blijkt dat hij ongeneeslijk ziek is, trekt David zich in 1871 terug als 
bestuurder. Op 13 februari 1871 overlijdt de weldoener, ongetrouwd 
en kinderloos. Hij laat de Spaarkas een legaat na van 20.000 gulden 
voor de bouw van arbeiderswoningen. Een vermogen voor die tijd! 
Tijdens zijn leven heeft hij al met het bestuur van gedachten gewisseld 
om het geld te besteden aan de bouw van arbeiderswoningen, een 
openbaar badhuis of een volksgaarkeuken.
Het worden uiteindelijk ‘doelmatige woningen voor den arbeidende 
stand’.
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] Bestuur en medewerkers in 1948

] de bestuurskamer zoals het er vroeger uit zag

] de jonge David Evikink 
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