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vrouwen in kuise afzondering God dienen.
PAUL offgescheydene
(‘die in enen gheijstlich
levene in kuysheid Gade dienen’). Zouden
Regelant en Stiene zelf ook zijn ingetreden
of was het een godsvruchtige daad
om aflaten te verdienen? Dankzij hun
vrijgevigheid
RAAT komt het Agnietenconvent
JAN ROZEBOOMST
tot stand. Een jaar later krijgt het convent
uitbreiding door een schenking van Henrick
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In een hofje wonen betekent wonen in een AAN kloosterdomein. De nonnen brachten hun
L
oase van rust, middenin de stad. Hofjes INA
dagen door met bidden
EGG en weven.
M
ML
EL
zijn er al vanaf eind 14e eeuw en hadden
O
H
IL
I NEoverzijde kwam er een eeuw
in het begin iets van een klooster.WIn de
Ook
LEde
N aan
K
A
negentiende eeuw werden er in Zutphen
LA later een plek voor godsvruchtige vrouwen in
NA
vooral hofjes gebouwd uit liefdadigheid. ULIA
het AGNIETENHOF 2 (na 13 uur gesloten)
J
Deze wandeling voert u langs een tiental
N
I
NG
hofjes. Niet alle hofjes zijn vrij toegankelijk.
Op 12 december 1397 bestemmen Regelant
NI
O
K van de
Houdt
u
rekening
met
de
privacy
Groenloch en Styne van Griet het door hen
D
TRAA huis aan de Oude Wand hoek
PAbewoners. Op deze route komt u ook langs
bewoonde
S
D
T
R
E
NG
Zutphens belangrijkste monumenten.
Komsteeg
‘ter bewoning van gheystelicken
S
T
AU Ajongfrouwen’.
L
Het is hun bedoeling dat deze
. C RA
Als u de VVV uitloopt gaat u direct links PR ST
de Sprongstraat in. Aan het einde steekt u
over naar de Agnietensteeg. U komt uit op
STRAAT
de Oude Wand.
BEATRIXDE
NWE. BL
EEK
Voor u ziet u een pand, waarvan
u zich
afvraagt of het een kerk of een woning is.
WARNSVELDSEWE
zitT nu een stoffen- en
interieurzaakGin.
RErAA
T
S
R Dit OUDE CONVENT 1 ligt tegenover het
A
LA
Agnietenhof.
Het pand is als woonhuis
NWEgebouwd in 1284. Het was destijds een
U
E
E
L IL
FRANS HALSLAAN
KU woonhuis met erf en boomgaard. In 1288
werd het ter beschikking gesteld aan de
.
Gorde der Dominicanen. Deze monniken
V
kregen
D echter al snel een klooster aan de
Rozengracht. Daarna kwamen er elf zusters
wonen, die samen een vrouwenconvent
vormen. Tot 1700 bleef het een

Adaman van Vorden en zijn vrouw Gees
Blommenaersdochter. Beide panden worden
samengevoegd. Het vrouwenconvent groeit
en bloeit en krijgt een nauwe band met de
Moderne Devotie-beweging. In 1456 wordt
vastgelegd dat alle bezittingen van de
nonnen gemeenschappelijk worden en dat
een vrouw bij uittreding alleen haar kleding
mee krijgt.
In 1461 vindt weer uitbreiding plaats
dankzij een gift van burgemeester Lerinck
die aan de overzijde woont. In zijn tuin
en boomgaard mogen de zusters een
kapel bouwen. Er komt een eigen kapel,
een klok, begraafplaats, dormitorium,
ziekenafdeling, een fraterhuis, weefhuis
en een brouwhuis. Het vrouwenconvent
wordt zo rijk en welvarend dat het jaloezie
opwekt bij Zutphense ambachtslieden. De
handel wordt als concurrentievervalsend
beschouwd en daarom in 1485 aan banden
gelegd. Eind zestiende eeuw gaat het
bergafwaarts met het convent, door zowel
Staatse als Spaanse schermutselingen en
plunderingen. Het hof krijgt daarna diverse
bestemmingen van steeds minder aanzien.
In het begin van de tweede wereldoorlog is
de kapel een aardappelpakhuis. Uiteindelijk
wordt het hofje in de jaren zeventig van de
vorige eeuw gerestaureerd door de Stichting
Wijnhuisfonds. De huizen zijn nu particulier
eigendom.

de oude stad Zutphen en de Nieuwstad
bestuurlijk met elkaar verbonden. Hier
voeren Berkelzompen in het begin van de
Hanzetijd de stad in en uit. De poortbogen
werden in vroeger tijden afgesloten bij
vijandelijkheden. Op de weergang zijn
schietsleuven en moordgaten te zien, waar
de vijand werd bestookt met stenen en
gloeiende pek.
Schuin achter de Berkelpoort ziet u
het LEEUWENHUISJE 4 . Het was een
achterhuisje van een groot herenhuis uit
1664. Helaas is het huis gesloopt, maar
het Leeuwenhuisje bleef gespaard. Het is
genoemd naar de consoles in de vorm van
leeuwen, die de erker dragen. Hier vertrekt
de fluisterboot voor een tochtje op de
Berkel.

U verlaat het hofje aan de andere
zijde of loopt -als het hofje gesloten
is- de Komsteeg uit. Voor u ziet u de
BERKELPOORT 3 .
De Berkelpoort vormde de verbinding van de
oude stad met de Nieuwstad. In 1312 werden

TIP

Tijdens een tochtje met een fluisterboot op de Berkel vertelt de schipper
mooie verhalen over Zutphen.

U gaat even naar rechts langs de
Berkelsingel. Op nummer 38 vindt u het
RUITERSHOFJE 5 .
In 1546 kocht de rijke bierbrouwer Henrick
Ruyter een stuk grond aan de Nieuwstad
en bouwde er negentien armenhuisjes op.
Het complex kreeg de naam Ruitershofje.
Ruyter is door de Spanjaarden vermoord
tijdens het Zutphens beleg in 1572. De
Sint Anthonie Grote Broederschap kocht
het complex in 1784 met de bedoeling de
huisvesting voor armen voort te zetten. In
1879 besloot de Broederschap de huisjes
te slopen en aan de Berkelsingel een

nieuw Hofje te bouwen, nog altijd met de
naam Ruitershofje. Er kwamen 19 nieuwe
woningen rond een hofje met in het midden
de gemeenschappelijke pomp. De huisjes
waren bestemd voor weduwen, ongehuwde
vrouwen en echtparen van tenminste 50
jaar. De bewoners moesten protestants zijn
en kunnen bewijzen dat ze een onbesproken
leven hadden geleid.
U loopt even terug, steekt de Berkel
over en komt uit op de Isendoornstraat.
Aan uw linkerhand ziet u de oude
stadsmuur, rechts ziet u op nummer 17 een
pand met de naam SAREPTASTICHTING 6 .
Dit hofje is privéterrein: het kan worden
bezocht tijdens de Open Monumenten-

dagen in september en op de
GemeenschappelijkWonenDag in mei.
Het is een typisch voorbeeld van hofjes
van liefdadigheid. Elisabeth Bax, een
Zutphense predikantsdochter, stichtte in
1895 het hofje met een legaat van 19.000
gulden dat zij ontving in 1874 na het
overlijden van J.J. Jansen uit Overveen.
Met deze weldoener had Elisabeth vijf
jaar lang gecorrespondeerd. Eerst over
liefdadigheidswerk, later ook over religieuze
beleving. De Sareptahof is vernoemd naar
het bijbelverhaal over de profeet Elia en de
weduwe van Sarfat, ofwel Sarepta. De hof
bood gratis onderdak aan minvermogende
weduwen die op straat dreigden te raken.
De bewoonsters moesten zowel van
onbesproken gedrag als van Hervormden
huize zijn. Elisabeth zelf woonde, tot haar
overlijden in 1917, in het huis boven de
poort. Van daaruit beheerde ze de hof, waar
strenge leefregels golden. Zondagsrust was
daar een van: er mocht dan zelfs geen water
worden opgepompt. De tijden veranderden
en vanaf 1998 werden de hofstatuten
zodanig aangepast dat ook mannen op de
hof mochten wonen. Tegenwoordig wonen
er mannen en vrouwen die in gezamenlijk
overleg het dagelijks beheer voeren.
Vanaf 2005 is BOEi, herbestemmer van
monumentaal erfgoed, eigenaar van de hof.
U loopt met de bocht mee langs de
school en ziet vlak daarachter rechts de
SPANJAARDSPOORT 7 .

Deze kerk wordt het eerst genoemd in
1272 en is gebouwd in het stadsdeel de
Nieuwstad, dat de Graaf van Gelre en
Zutphen in 1250 stichtte. De toren werd los
van de kerk gebouwd en omstreeks 1300
met de kerk verbonden. In de toren hangt
waarschijnlijk de oudste klokkenstoel (1441)
van Nederland met vier klokken.

Deze poort dankt zijn naam aan het feit
dat de Spanjaarden in 1572 hier de stad
binnentrokken om Zutphen onder hun gezag
te brengen. Wat u hier ziet is de voorpoort,
gebouwd in de tweede helft van de vijftiende
eeuw. De hoofdpoort, de Nieuwstadpoort
(gebouwd rond 1347), bevond zich een paar
meter van de stoep af. De Isendoornstraat
was destijds veel smaller. Zowel het leger
van Willem van Oranje als de Spanjaarden
richtten in 1572 na elkaar een bloedbad aan.
In 1591 werd de stad heroverd door Prins
Maurits.

Op het kruispunt Dieserstraat- HalterstraatGeweldigershoek gaat u linksaf. Rechts ziet
een poortje met groene deuren ervoor. U
betreedt hier het LUTHERSHOFJE 9 .

U steekt over, passeert de achterzijde
van de SINT JANSKERK 8 en gaat de
Dieserstraat in.

De Evangelisch-Lutherse Gemeente, een
van de vijf kerkelijke gezindten in Zutphen,
stichtte dit hofje in 1850. Het bestond uit 16
piepkleine woningen zonder eigen sanitair.
Het gemeenschappelijk sanitair bestond
uit een pomp en een hokje met daarin een
ton als wc. Een van deze woningen was
bestemd voor de portier, de andere voor de
catechisatie. De portier hield de gevel aan
de straatzijde en het portaal schoon. Hij
moest het licht onder de poort aansteken, ‘s
avonds om 10uur de straatpoort sluiten en
hij in de de wekelijkse huur. Bij ruzie tussen
de bewoners moest de portier bemiddelen.

Een woning omvatte hooguit 10 vierkante
meter oppervlak. Onder de bedstede was
een opslagplaats voor aardappels. Toen
in 1910 de woningwet werd aangenomen,
voldeden de huisjes niet meer aan de eisen.
De huisjes werden daarom aangepast. Met
subsidie werd in de jaren zeventig het hofje
aan de binnen- en buitenkant vernieuwd.
Er bleven uiteindelijk 9 wooneenheden
over. In 1983 werd het hofje overgedragen
aan de Stichting Sociale Woningbouw
St. Walburgis. Tegenwoordig worden de
woningen verhuurd door Woningstichting
Ons Huis. Honderdvijftig jaar na de
oprichting worden de huisjes nog steeds
bewoond.
U vervolgt uw weg over de Dieserstraat.
Halverwege deze straat ziet u de synagoge.

Op 15 augustus 1879 werd de ZUTPHENSE
SYNAGOGE 10 met een feestelijke dienst
geopend. De Joodse gemeente telde
toen zo’n 600 leden. Het is een triest
gegeven dat na de oorlog circa 50 joden
terugkwamen. Helaas worden er nu geen
diensten meer gehouden in de synagoge.
De Zutphense Joodse gemeenschap is te
klein, maar wel zo actief dat er regelmatig
lezingen, concerten en cursussen worden
gehouden. Na de oorlog in 1947 werd
besloten de synagoge te verkopen. De
weinigen die terugkeerden, waren niet
in staat het gebouw te onderhouden. Er
vestigde zich een machinefabriek in. Na

1970 was industrie niet meer toegestaan in
de binnenstad en kwam het pand leeg te
staan. De gemeente overwoog het pand te
slopen. Gelukkig slaagden enkele betrokken
burgers er in om geld in te zamelen
waarmee de synagoge in ere werd hersteld.
Op 15 december 1985 op de achtste dag van
het Chanoukafeest, werden de lichten weer
ontstoken. De Thorarollen, essentieel voor
een synagoge, waren al die jaren bewaard
gebleven op een veilige plek in een kluis van
de Nederlandse Handelsmaatschappij op de
IJsselkade.
Vlak voor de brug over de Berkel gaat u
de Beekstraat in. Halverwege die straat
vindt u het KRUKZIENERHOFJE 11 (niet
toegankelijk).
Dit was oorspronkelijk geen hofje maar een
pettenfabriek. U ziet het bord Pettenfabriek
Krukziener boven de poort. Deze fabriek is in
1884 gebouwd in opdracht van de uit Almelo
afkomstige Joodse familie Krukziener.
Ruim honderd Zutphenaren vonden werk
in de goed lopende fabriek, die voor heel
Nederland en ook daarbuiten petten
fabriceerde. Tijdens de oorlog werden alle

bedrijven van Joodse eigenaars onteigend.
Twee van de drie broers Krukziener doken
met hun gezin onder, de derde broer werd
met zijn gezin in Auschwitz vermoord.
Toen de oorlog was afgelopen keerden

de twee broers terug in de fabriek, maar
na alle narigheid in de oorlog lukte het
hen niet meer om samen te werken. Ze
bouwden een muur en splitsten de fabriek
in tweeën. De fabriek bleef nog bestaan
tot 1970, maar de bloeitijd was wel voorbij.
Petten raakten uit de mode en uitbreiding
met hoeden en stropdassen bracht
weinig soelaas. Het duurde nog tot 2000
voordat het Krukzienerhofje verrees uit de
verwaarloosde panden. In de jaren tussen
1970 en 2000 zat er een jongerencentrum
in. Architect Géke de Wilde ontwierp vijf
woningen met een binnentuin achter
de oorspronkelijke gevel. De huizen zijn
particulier eigendom.
U loopt de Beekstraat uit, gaat linksaf,
steekt de Overwelving over langs de
haringkar en komt dan terecht in de
Turfstraat. Daar houdt u rechts aan.
Aan uw rechterhand ziet u een poortje.
U gaat er doorheen en komt in de
ROSMOLENSTEEG 12 .
Dit was het hof van het Dominicanenklooster, behorend bij de kloosterkerk, die
rond 1300 is gebouwd door Dominicanen.
Deze monniken kwamen in 1288 uit
Vlaanderen naar Zutphen. Ze vestigden
zich eerst in het Oude Convent tot ze in het
klooster konden trekken op de grond die
ze van de vrouw van de toenmalige graaf

van Gelre hadden gekregen. Rond 1310 was
de kerk en het klooster klaar. Het werd een
kerk in gotische stijl zonder hoge kerktoren.
De monniken hadden daar geen behoefte
aan. Ze leefden zelfvoorzienend en zeer
sober. Pronken met een hoge kerktoren
paste niet bij hun levensstijl. Ze hadden
wel een torentje nodig met een klok, een
zogenaamde dakruiter, om zich aan hun
strikte levensritme te kunnen houden. In
1772 werd de dakruiter vervangen door
een twee keer zo grote. De klok kreeg
daarmee een andere functie en de naam
Poortersklokje. Om tien uur ’s avonds gingen
de stadspoorten dicht. De burgers van
Zutphen moesten naar binnen en anderen
moesten de stad verlaten. Nog altijd luidt de
klok van 21.50 uur tot 22 uur, ter herinnering
aan die tijd. In de kerk zit nu de Openbare
bibliotheek.

U gaat terug naar de Turfstraat en direct
rechtsaf naar de ingang van de bibliotheek
op het Broederenkerkplein.
Recht er tegenover op het
Broederenkerkplein ziet u een bijzonder
bouwwerk. Het is in feite een modern hofje
met luxe appartementen rond een centrale
tuin. Het pand oogt oud maar is in 2015
opgeleverd.
U gaat terug naar de Turfstraat, richting
markt via de Korte Hofstraat. Daar staat u
recht voor de WIJNHUISTOREN 13 .

Aan de overkant ziet u HUIS
MORGENSTERRE 14 . Dit huis werd later
bekend als huis ‘Gelre’. U kunt er nu een
ijsje eten. Het grote pand is een typisch
voorbeeld van een gotisch veertiendeeeuws huis. Binnen ziet u de zware
balklagen en de grote kapconstructie uit de
veertiende eeuw. Het heeft een trapgevel
aan de achterzijde. Het huis was eigendom
van de graven van Gelre en tot 1425 was het
een stadsherberg.

Misschien hoort u het carillon vanuit de
toren. Op deze plek stond in 1371 een
herberg “to Vreden”, waar het stadsbestuur
zijn gasten ontving. Hier werd wijn geproefd
en verhandeld. Vanwege de centrale
ligging werden hier in de middeleeuwen
straffen uitgevoerd onder veel publieke
belangstelling. In 1446 heeft men een kleine
toren toegevoegd met een uurwerk. Deze
toren was een voorloper van de huidige
Wijnhuistoren, die in de eerste helft van
de zeventiende eeuw is vernieuwd door
Edmond Hellenraet. De huidige toren
heeft 47 klokken en de stadsbeiaardier
geeft hier elke donderdagochtend een
concert in de toren. Om het kwartier hoort
u ook een melodie die de beiaardier heeft
geprogrammeerd via de computer. Onderin
de toren ziet u een oude weegschaal van de
vroegere stadswaag.

TIP

U vervolgt uw weg door de Lange Hofstraat
en gaat de tweede straat rechts, de
Bakkerstaat in. Halverwege gaat u
links onder een poortje door naar het
WÖHRMANNHOFJE 15 .
Dit is een twintigste- eeuws hofje, gebouwd
op de plek waar De Koninklijke Drukkerij
Wöhrmann diverse panden had. Toen deze
vertrok is met gedeeltelijke nieuwbouw een
nieuw hofje gecreëerd.

Elke donderdag speelt de stadsbeiaardier van 11 tot 12 uur op het
Wijnhuiscarillon met haar 48 klokken. Bovendien klinkt elk kwartier
een wijsje van het carillon. Dat gebeurt al sinds 1644.

U steekt door naar de Kuiperstraat. Ga
hier even links en dan direct weer rechtsaf
de Gravinnehofsteeg in. U komt Langs de
Zutphense musea.
Het oudste deel van dit stadspaleis, HOF
VAN HEECKEREN 16 , dateert uit de late
dertiende eeuw. Dit Rijksmonument is vanaf
2017 de nieuwe locatie van het Stedelijk
Museum Zutphen, Museum Henriette
Polak en de archeologische dienst van de
gemeente.
U komt uit op het ’S GRAVENHOF 17 ,
het oudste bestuursplein van Nederland.
Hier wordt al vanaf het jaar 800 (en men
vermoedt al vanaf 400) bestuurd. Onder
de grond bevinden zich de resten van een
oude Palts (Romeins paleis) uit omstreeks
1050, gebouwd door de Utrechtse Bisschop
voor de Duitse koning, als hij hier op bezoek
kwam. U ziet hier het oude en nieuwe
stadhuis.
Links van de Gravinnehofstraat ziet u
de SCHELPENKOEPEL 18 , de toegang
tot Hof van Heeckeren dat onderdak
biedt voor de Zutphese Musea. Baron
van Heeckeren liet deze koepel in 1697
bouwen naar het ontwerp van de Zweedse
architect Horleman. Hij ontving de koepel
als geschenk van de Koning van Zweden,
waar hij ambassadeur was. De grot
werd ingelegd met schelpen, mineralen
en gesteente, die de Hollandse VOCzeevaarders meebrachten. Er zijn in
Nederland nog drie andere schelpenkoepels:

TIP

in Kasteel Roosendael, Paleis Het Loo
en Nienoord in Leek. In 2001 is de
schelpenkoepel gerestaureerd. Er werden
in totaal 10.500 schelpen verwerkt tijdens
deze werkzaamheden. De ‘kokkel’ en het
‘nonnetje’ beide voorkomend in de Noordzee
maken voor ongeveer 50% deel uit van de
gebruikte schelpensoorten.
U steekt het ‘s Gravenhof over naar
de WALBURGISKERK 19 .
De kerk is in 1100 herbouwd door Graaf Otto.
Hij liet zichzelf en zijn vrouw er begraven.
De basiliek is de basis van de kerk. Tussen
1200 en 1275 werd ze verbouwd in RomanoGotische Rijnlandse stijl. De dertiendeeeuwse toren is in de vijftiende eeuw
verhoogd. Uitbreiding met een toren en
zijbeuken volgde in de vijftiende eeuw.

Op het ‘s Gravenhof ziet u ook het Hampshire hotel ’s Gravenhof, een
monument uit 1541. Binnen bevindt zich direct links van de ingang een
pronkkamer met wandbespanningen uit de achttiende eeuw, genaamd de
Pauwenzaal. Als de zaal niet in gebruik is, mag u wellicht even binnen kijken.

TIP

In de Walburgiskerk is de wereldberoemde kettingbibliotheek, De Librije
te vinden. U moet daar wel even de tijd voor nemen (of een nieuw bezoek
plannen). In de Librije liggen unieke zestiende-eeuwse boeken aan de ketting,
nog altijd op hun oorspronkelijke plek.

dit kunstencentrum binnen, als het open is,
en bewonder de tuin aan de stadsmuur.
U gaat linksaf de Zaadmarkt op en vindt
aan uw rechterhand een poort met twee
beelden erop.

U loopt om de kerk heen en steekt het
nauwe straatje de PROOSTDIJSTEEG 20
door.
De huizen zijn nauw verbonden met de kerk
en het bijbehorende klooster. Hier woonde
de proost, het hoofd van het kapittel van de
Walburgiskerk, een belangrijke kerkelijke
functionaris.
U komt uit op Zaadmarkt. Kijk nog
even terug vanaf de markt richting
Proostdijsteeg. Een prachtig
middeleeuws beeld.
Ook de tuin van DAT BOLWERCK 21
Zaadmarkt 112, is een prachtig hof. Ga even

Dit is de ingang van Het OUDE
BORNHOF 22 . Deze toegangspoort dateert
uit 1723, maar het huis waar u tegenaan
loopt is van veel vroeger datum. Dit is het
Huis Borro 23 , genoemd naar de steenrijke
Kanunnik (lekenpriester) Borro die in
1320 een armenstichting oprichtte. Huis
Borro heeft een bijzondere kap, waarvan
de balken volgens jaarringenonderzoek
uit 1343 dateren. Borro bepaalde in zijn
testament dat zijn huis bestemd moet
blijven voor de armen. Nog altijd wordt dit
testament aangevoerd om een commerciële
bestemming tegen te houden.
U bent aan het einde van de wandeling.
Loop via de toegangspoort weer naar
buiten en sla rechtsaf.
De wandeling eindigt hier op de markt, waar
u kunt kiezen uit vele restaurants. Maar

misschien wilt u nog even winkelen in de
Lange Hofstraat of in de aantrekkelijke
wandelstraten van het rondje Korte
Hofstraat, Turfstraat, Beukerstraat,
Korte Beukerstraat, Frankensteeg en
Sprongstraat. Laat u zich vooral ook
verrassen door het bijzondere winkelaanbod
verderop in de Spittaalstraat, Laarstraat en
Nieuwstad.
Op donderdag en zaterdag is de stad in
haar element. Er is een grote warenmarkt
op donderdagochtend en een iets kleinere
de gehele zaterdag. Op zaterdag sluiten
de winkels pas om zes uur en eens per
maand zijn de winkels op zondag open.
Op koopzondag is het parkeren in de
binnenstad gratis.

DEEL JE MOOISTE FOTO’S EN LEUKSTE MOMENTEN MET
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WANDELEN EN FIETSEN IN EN OM ZUTPHEN
Deze stadswandeling is onderdeel van een reeks thematische wandelingen en fietstochten in en om
Zutphen. Ze zijn te koop bij de VVV Zutphen, Houtmarkt 75.
WANDELINGEN MET STADSGIDS
Er zijn verschillende wandelingen met een stadsgids te maken. Informeert u hiernaar bij de VVV Zutphen.
OOK ONLINE!
Bezoek ook onze website: www.inzutphen.nl. Hierop vindt u alle toeristische informatie over Zutphen.
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