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Werkgroep Bouwhistorie Zutphen Inleiding

Inleiding
Over Zutphen, de fraaie middeleeuwse Hanzestad zijn veel historische, 
archeologische en bouwhistorische publicaties geschreven. Teksten die 
geschikt zijn voor het voortgezet onderwijs ontbraken verrassend genoeg 
vrijwel volledig. De Werkgroep Bouwhistorie van de Historische Vereniging 
Zutphen hoopt met de voor u liggende lessenserie deze leemte althans 
gedeeltelijk op te vullen. De serie is opgezet voor het voorgezet onderwijs, 
maar wellicht zullen ook geïnteresseerden of gidsen iets van hun gading 
vinden.

Het thema is: Torenhoog. Tien torens in Zutphen. In tien overzichtelijke informatiekaarten kunnen 
leerlingen lezen over deze beeldbepalende monumenten. Op de achterzijde staat een spannend 
verhaal uit de geschiedenis van de toren en een uitleg over een zichtbaar detail, dat de bouwhis- 
torie spelenderwijs uit de doeken doet.

Bij iedere kaart hoort een vragenblad. Hiervan bestaan twee versies: een voor onderbouw havo/vwo 
en een voor bovenbouw havo/vwo. Leerlingen kunnen deze vragen maken als ze bij de toren staan.

Er is gekozen voor een losbladige, vrij toegankelijke serie. De docent heeft zo alle keuzevrijheid de 
les of lessen af te stemmen op de behoefte. Hij of zij kan één of meerdere torens uitkiezen in een 
groepswandeling of de leerlingen zelfstandig langs alle torens laten lopen door middel van de bij-
gevoegde wandeling. De docent kan dan zelf de vragen selecteren die de leerlingen moeten beant-
woorden. Maar het is ook mogelijk de serie over meerdere lessen te verdelen, te combineren met 
een project, of in te bedden in een bestaande lessenreeks. Een nakijkmodel is per mail op te vragen.

De serie is geschreven door verschillende leden van de Werkgroep Bouwhistorie en geredigeerd 
door een redactiegroep bestaande uit leden met zowel bouwhistorische als onderwijskundige  
achtergrond. De redactie heeft zijn uiterste best gedaan om complexe begrippen in helder Neder-
lands uit te leggen en tegelijkertijd recht te doen aan de historische feiten. De losbladige opzet 
biedt mogelijkheden voor toekomstige uitbreidingen en verbeteringen. Mocht u op- of aan-
merkingen hebben dan kunt u die sturen naar scholen@historiezutphen.nl . 

Wij hopen dat u veel plezier heeft van het gebruik van deze lessenserie! 

De redactiegroep van de Werkgroep Bouwhistorie Zutphen
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Handleiding voor gebruik
Vrij toegankelijk
Alle bestanden zijn gratis te downloaden in PDF-formaat van www.historiezutphen.nl/nl/torens 
Hier is voor gekozen om scholen optimale vrijheid te geven.

Flexibel
Zoals hierboven al beschreven is het project losbladig opgezet om docenten optimale vrijheid te 
bieden in het gebruik. Elke set van informatiekaart en vragenblad is los te gebruiken, of in com- 
binatie met één of meerdere andere sets. Ook kan de overkoepelende wandeling worden gebruikt 
om de torens te verbinden.

Enkele suggesties voor gebruik:

1. Kinderen wandelen in groepjes van vier de torenwandeling langs de tien torens. Bij alle
torens lezen zij de informatiekaart en beantwoorden de door de docent gekozen vragen.
Later kijken zij op school zelf hun vragen na met het antwoordblad.
Deze opzet is geschikt voor een hele dag.

2. De torenwandeling wordt verdeeld over meerdere momenten.

3. De docent kiest voor ieder groepje enkele torens uit.
Na afloop delen de leerlingen informatie met elkaar.

4. De docent bespreekt één of enkele toren(s) van te voren met de kinderen en daarna lopen
de kinderen naar de toren(s) en beantwoorden daar de vragen. De docent bespreekt hun
antwoorden in de volgende les met de kinderen.

Welke variant ook wordt gekozen, het is belangrijk om te weten dat om de vragen te kunnen beant-
woorden, de kinderen de toren moeten kunnen zien en de informatiekaart van de betreffende toren 
bij de hand moeten hebben.
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Informatiekaarten
Elke informatiekaart is als volgt 
opgebouwd:

Titel
Waar gaat de tekst over?

Kop
Een pakkende tekst als inleiding

Tekst
Informatie in meerdere alinea’s

Kader
Feiten over de toren

In detail
Een rubriek over een zichtbaar 
detail van de toren en over een 
bouwhistorisch begrip

Verhaal
Een verhaal uit de 
geschiedenis van de toren

Vragenbladen
Bij elke toren zijn twee vragenbladen beschikbaar.
Ω Vragenblad onderbouw is geschreven voor klas 1, 2 en 3 van het havo-vwo. Deze kaart is naar 

inzicht van de docent ook te gebruiken voor de hogere jaarlagen van het VMBO.
Ω Vragenblad bovenbouw is geschreven voor klas 4 en 5 van het havo-vwo.

Elk vragenblad bestaat uit één vel A4, soms dubbelzijdig en sluit aan op de bijbehorende 
informatiekaart.
De docent kiest zelf welke vragen de leerlingen moeten maken.

Nakijkmodel
Een nakijkmodel voor docenten is op te vragen door via email contact op te nemen met de  
werkgroep. Wilt u mailen vanaf uw schoolmail? Dit om te verifiëren dat u docent bent. U kunt uw 
mail richten aan scholen@historiezutphen.nl . Ook voor geïnteresseerden is het opvragen van de 
antwoorden mogelijk, leg dan even uit waarvoor u het wilt gaan gebruiken.

Input
Omdat dit een nieuw project is zijn wij erg nieuwsgierig naar uw bevindingen en ervaringen met dit 
project. Wellicht kunnen wij uw input gebruiken voor eventuele volgende kaarten! Wij waarderen 
het dan ook erg als u opmerkingen wilt mailen naar scholen@historiezutphen.nl .

Informatiekaarten
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Werkgroep Bouwhistorie Zutphen

Bourgonjetoren
Dit is de toren waar vroeger de kanonnen in  
stonden. In Zutphen stond maar één zo’n toren 
en deze is zeer goed bewaard gebleven.

Zutphen was in de 15e eeuw betrokken bij de  
Gelders-Bourgondische oorlogen. De hertogen van 
Bourgondië streefden er al een eeuw naar alle Neder-
landse gebieden te veroveren. Gelre en Zutphen waren 
de laatste gewesten die ze wilden veroveren en waren 
moeilijk in handen te krijgen. Om zich tegen de Bour-
gondiërs te verdedigen bouwde Zutphen deze toren en 
daarom heeft deze de naam Bourgonjetoren gekregen.

In onze streken werden in de 15e eeuw voor het eerst 
kanonnen gebruikt bij oorlogsvoering. Om de vijand af 
te schrikken en de haven te verdedigen werd de toren 
gebouwd en met kanonnen uitgerust. De toren verrees 
op de plek van de oude Veerpoort, die dus eerst werd 
afgebroken. De bouw duurde slechts een jaar. De aan-
sluitende stadsmuur, die nu nog zichtbaar is naast de 
toren, is ongeveer 200 jaar ouder.

Als je naar de toren kijkt zie je drie schietgaten op de 
begane grond en vijf op de eerste verdieping. Achter de 
gaten stonden kanonnen. Zo konden ze van een flinke 
afstand in verschillende richtingen de vijand bestoken. Maar de vijand zou natuurlijk 
proberen deze toren te verwoesten om de Zutphense kanonnen tot zwijgen te  
brengen. Dat zou hij ongetwijfeld doen door er met zijn eigen kanonnen op te  
schieten. Om die reden is de muur van de toren uitzonderlijk dik, wel 4 meter.  
Je moest wel erg zwaar geschut hebben om die kapot te krijgen. 
Nu zie je een grasveld rond de buitenkant van de toren, maar dat was vroeger niet 
zo. In de tijd dat de toren werd gebouwd lag daar een brede, met water gevulde 
gracht.

Informatiekaart Bourgonjetoren

Ω Hoogte: 12 meter
Ω Bouwjaar: 1457
Ω Theekoepel: ± 1750
Ω Muurdikte : 4 meter
Ω Basisvorm: halfrond
Ω Aantal stenen: 300.000
Ω Gebruik: verdediging

(kanonnen)
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In detail: Het koepeltje 
In 1741 woonde baron van Heeckeren in het grote 
huis ‘t Waliën achter de toren. Omdat de toren 
geen militair nut meer had, kreeg hij toestemming 
er een theekoepeltje op te bouwen. De baron kon 
daar thee drinken met prachtig uitzicht over de 
IJssel.

Omstreeks 1770 was dominee Martinet predikant 
in Zutphen. Naast dominee was hij ook natuur-
kundige en opvoedkundige. Van de baron mocht 
hij het koepeltje gebruiken om rustig aan zijn 
boek te schrijven. Hier schreef hij zijn ‘Katechismus der Natuur’, een boek dat in vele talen werd 
vertaald en lang als schoolboek werd gebruikt. De theekoepel is naar hem vernoemd en heet sinds-
dien de Martinetkoepel.

In de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers het huis Waliën, dat toen als 
kazerne werd gebruikt, opgeblazen. Het huis werd vernietigd, het theekoepeltje werd beschadigd, 
maar de Bourgonjetoren heeft het 20e-eeuwse geweld moeiteloos doorstaan. Tegenwoordig is er  
in de toren een architectenbureau gevestigd.

Verhaal: Het kanon 
Een geschutstoren zonder geschut is niets, dus er moesten ook kanonnen komen. Het grootste 
kanon werd besteld in Xanten, vlak over de grens in Duitsland, aan de rivier de Rijn. Het kanon was 
vijf meter lang en woog met onderstel meer dan 10.000 kilo. Een wel uitzonderlijk groot kanon!  
Het werd per schip over de Rijn en de IJssel naar Zutphen vervoerd.

Men bestelde een passende kogel in Keulen en kocht er tegelijk de gietmal bij om zelf in Zutphen 
meer van dit soort kogels te kunnen gieten. Toen het kanon en de kogel in Zutphen waren  
afgeleverd, moest er natuurlijk ook een keer mee geschoten worden.
In de Zutphense archieven lezen we over een feestelijke bijeenkomst na het eerste kanonschot, 
waarbij na afloop 14 quarten (= 28 flessen) wijn werden gedronken in het Wijnhuis. Daarna  
nuttigden 61 man een feestmaal in de gildetaveerne van de ‘sciplude’ (schippers) in de Barlheze. 
Dit straatje bestaat nu nog steeds.

Voor zover bekend heeft men het grote kanon nooit echt gebruikt. Toen hertog Karel de Stoute van 
Bourgondië in 1473 Gelre uiteindelijk veroverde, was de strijd al beslist voordat zijn troepen bij 
Zutphen waren. De hertog was wel onder de indruk van het kanon. Hij heeft het in beslag genomen 
en er zijn halfbroer David, die bisschop van Utrecht was, nog mee bedreigd. Niemand weet precies 
wat er daarna met het kanon gebeurd is. De inwoners van Zutphen hebben het in ieder geval nooit 
meer terug gezien. 
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Bourgonjetoren
Vragenblad onderbouw
Naam: Klas:

1. In het kader staat dat de toren half rond is. Schets op dit blad hoe de plattegrond er dan uit-
ziet. Schets ook de aansluitende stadsmuur aan beide kanten.

2. Waarom wilden de Bourgondiërs het Hertogdom Gelre zo graag veroveren?

3. Kort na de verovering door de Bourgondiërs werd Gelre toch weer zelfstandig.
Hoe kon dat gebeuren?

4. De Bourgonjetoren verving de Veerpoort. Verklaar de naam Veerpoort.
Denk hierbij aan de rivier de IJssel.

5. Waarom is de toren niet tegelijk met de stadsmuur gebouwd?

6a. Hoelang heeft men over de bouw van de toren gedaan?

b. Wat was de reden voor deze duur van de bouw?

7. De toren had ondermeer tot doel de haven te verdedigen. Waarom?

8. Beredeneer hoe groot een middeleeuwse kanonskogel moet zijn geweest. Meet eerst de
diameter van het gat, waar de loop van het kanon doorheen stak en hou rekening met 4 cm.
wanddikte van de kanonsloop.

Vragenblad onderbouw Bourgonjetoren
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9. De muur aan de kant van de stad is veel dunner dan het muurwerk dat buiten de stadsmuur
steekt. Waarom is dat?

10. Bedenk waarom de bouw van de Bourgonjetoren lastiger was dan de meeste andere
gebouwen in Zutphen?

11. Hoe kan het dat de dominee in deze militaire verdedigingstoren rustig een boek heeft
kunnen schrijven?

 12a. Zoek op wat een catechismus is.

b. Google op de titel van het werk dat Martinet schreef in de koepel en open het in de DBNL
(Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren). Klik op ‘eerste deel’ en bekijk de gravure
voorin het boek. Noem tenminste twee verschillen tussen de afgebeelde situatie van 1778 en
de huidige situatie.

c. Lees de inleiding van Martinet (pagina 5 t/m 10). Voor wie heeft Martinet zijn werk
geschreven? En wat is naar eigen zeggen zijn aanleiding om het juist voor hen te doen?
Is dat naar jouw mening betrouwbaar?

d. Bestudeer de inhoudsopgave van zijn werk en bekijk enkele passages naar keuze. Martinet
presenteerde zijn kennis in diverse ‘samenspraken’ of dialogen. Toch verschilt zijn werk nog
in meer opzichten van een hedendaags leerboek over de natuur. Geef nog een verschil.

e. Martinets werken waren lang ongekend populair. Leg uit, waarom Martinets werken enerzijds
goed pasten in het nieuwe ideaal van de Verlichting maar anderzijds een verbinding vormden
met de oude zekerheden.

13. De bron in de tekst heeft het over een gildetaveerne. Wat is een gildetaveerne?

14. In de tekst staat dat er een gietmal werd geleverd om kogels te gieten, van welk materiaal
werden die kogels dan gemaakt en hoe deed men dat?
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Bourgonjetoren
Vragenblad bovenbouw
Naam: Klas:

1. In het kader staat dat de toren half rond is. Schets op dit blad hoe de plattegrond er dan
uitziet. Schets ook de aansluitende stadsmuur aan beide kanten.

2. Waarom wilden de Bourgondiërs het Hertogdom Gelre zo graag veroveren?

3. Kort na de verovering door de Bourgondiërs werd Gelre toch weer zelfstandig.
Hoe kon dat gebeuren?

4. De Bourgonjetoren verving de Veerpoort. Verklaar de naam Veerpoort.
Denk hierbij aan de rivier de IJssel.

5. Waarom is de toren niet tegelijk met de stadsmuur gebouwd?

6a. Hoelang heeft men over de bouw van de toren gedaan?

b. Wat was de reden voor deze duur van de bouw?

7. De toren had ondermeer tot doel de haven te verdedigen. Waarom?

8. Beredeneer hoe groot een middeleeuwse kanonskogel moet zijn geweest. Meet eerst de
diameter van het gat, waar de loop van het kanon doorheen stak en hou rekening met 4 cm.
wanddikte van de kanonsloop.

Vragenblad bovenbouw Bourgonjetoren
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9. De muur aan de kant van de stad is veel dunner dan het muurwerk dat buiten de stadsmuur
steekt. Waarom is dat?

10. Bedenk waarom de bouw van de Bourgonjetoren lastiger was dan de meeste andere
gebouwen in Zutphen?

11. Hoe kan het dat de dominee in deze militaire verdedigingstoren rustig een boek heeft
kunnen schrijven?

 12a. Zoek op wat een catechismus is.

b. Google op de titel van het werk dat Martinet schreef in de koepel en open het in de DBNL
(Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren). Klik op ‘eerste deel’ en bekijk de gravure
voorin het boek. Noem tenminste twee verschillen tussen de afgebeelde situatie van 1778 en
de huidige situatie.

c. Lees de inleiding van Martinet (pagina 5 t/m 10). Voor wie heeft Martinet zijn werk geschre-
ven? En wat is naar eigen zeggen zijn aanleiding om het juist voor hen te doen?
Is dat naar jouw mening betrouwbaar?

d. Bestudeer de inhoudsopgave van zijn werk en bekijk enkele passages naar keuze. Martinet
presenteerde zijn kennis in diverse ‘samenspraken’ of dialogen. Toch verschilt zijn werk nog
in meer opzichten van een hedendaags leerboek over de natuur. Geef nog een verschil.

e. Martinets werken waren lang ongekend populair. Leg uit, waarom Martinets werken enerzijds
goed pasten in het nieuwe ideaal van de Verlichting maar anderzijds een verbinding vormden
met de oude zekerheden.

13. De bron in de tekst heeft het over een gildetaveerne. Wat is een gildetaveerne?

14. In de tekst staat dat er een gietmal werd geleverd om kogels te gieten, van welk materiaal
werden die kogels dan gemaakt en hoe deed men dat?
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Broederenkerk
De Broederenkerk is een van de 
drie grote kerken in de binnen- 
stad van Zutphen. De toren van 
de kerk bevat een klok die elke 
avond om tien voor tien wordt 
geluid om de hele stad te herin-
neren aan … ja, aan wat?

In de middeleeuwen waren er meer-
dere soorten kerken. Parochiekerken 
waren bestemd voor het volk en 
kloosterkerken voor de monniken of 
nonnen. In de kloosterkerk kon het 
volk wel in een aparte ruimte terecht 
om toch de dienst bij te wonen.

De Broederenkerk was een kerk van 
de Dominicanen, een kloosterorde 
die oorspronkelijk afkomstig was 
uit Frankrijk. Zij vestigden zich in 1288 in Zutphen. De monniken leefden sober en 
zelfvoorzienend; als ze iets te kort kwamen bedelden ze om in hun behoeften te 
voorzien, zo werden ze ook wel de bedelmonniken genoemd. Gravin Margaretha van 
Dampierre, de vrouw van de toenmalige graaf van Gelre, schonk in 1293 de mon-
niken grond aan de Berkel, waar zij en haar man een hof met een mooie feestzaal 
hadden. Deze grond, bestemd voor het verbouwen tot klooster, lag op de grens van 
de oude stad en de Nieuwstad. De kloosterkerk was rond 1310 klaar en werd in goti-
sche stijl gebouwd. Dit kun je duidelijk zien aan de ramen met spitsbogen en zware 
steunberen met luchtbogen.

De monniken hielden hun dienst in het koor, het achterste gedeelte van de kerk. Een 
koorhek scheidde de monniken af van het volk, dat de dienst mocht bijwonen in het 
schip, het voorste gedeelte van de kerk. Op het dak is de plek van die afscheiding 
nog altijd af te leiden aan de plek van het klokkentorentje. Het sierlijke torentje is 
aan alle zijden opengewerkt waardoor je de klok kunt zien. Het is bekroond met een 
uivormige spits. Misschien valt het je op dat de toren een andere stijl heeft dan de 
kerk. Hij is dan ook uit 1772, toen de kerk al protestants was. In de middeleeuwen 
stond er een kleinere, eenvoudige toren op. Vanaf 1972 werd de kerk niet meer ge-
bruikt. In 1981 kreeg hij een nieuwe bestemming als bibliotheek en is deze eeuwen-
oude kerk openbaar toegankelijk!

Informatiekaart Broederenkerk

Ω Bouwjaar: 1772
Ω Hoogte: 31 meter
Ω Basisvorm: vierkant
Ω Formaat: 4 x 4 m
Ω Gebruik: klokkentoren



Werkgroep Bouwhistorie Zutphen Informatiekaart Broederenkerk

In detail: de dakruiter 
Het torentje zoals we dat nu zien is niet altijd zo groot geweest. 
In het begin stond er een veel kleiner torentje op het dak. De be-
scheiden afmetingen van de toren hadden een bepaalde zin. De 
monniken wilden namelijk niet pronken met wat ze hadden maar 
hadden wel een klokkentorentje nodig om daarmee hun strakke 
leefritme aan te geven. Een grote toren, vanaf de grond opge-
bouwd, was dus niet nodig. Het torentje hoefde alleen maar een 
klok te bevatten en kon door zijn geringe gewicht gewoon boven 
op het dak steunen. We noemen dit een dakruiter. Als een ruiter 
te paard, zo stond het torentje op de nok van het dak, stevig 
maar onzichtbaar verankerd.

In 1772 werd het torentje vervangen door een dakruiter die on-
geveer twee maal zo groot was. Dat is de toren zoals we die nu 
zien. Vermoedelijk herinnerde het oude torentje te veel aan het 
katholieke kloosterverleden, de kerk werd immers na de  
reformatie overgedragen aan de hervormden. De dakruiter lijkt misschien van steen maar is  
gemaakt van hout bekleed met lood. Tijdens het luiden van de klok kun je van buitenaf goed zien 
dat de klok heen en weer beweegt. Tegenwoordig wordt de klok niet meer handmatig geluid zoals 
vroeger maar automatisch. 

Verhaal: de klokken
In de toren hangt al sinds eeuwen een luidklok, die tegenwoordig het poortersklokje wordt ge-
noemd. Uit archiefstukken is bekend dat de stad in 1611 het besluit nam om iedere avond de klok 
van de Broederenkerk te luiden om de mensen te waarschuwen dat de stadspoorten zouden slui-
ten. De poortwachter moest vervolgens drie keer hard roepen of er nog inwoners buiten de poort 
waren voordat hij deze sloot. In de middeleeuwen was het namelijk gevaarlijk om laat op de avond 
buiten de stad te zijn.

Het klokje diende niet alleen als waarschuwing dat de poorten gesloten werden. Een ander archief-
stuk vertelt ons dat een stadsdienaar de opdracht kreeg om ’s avonds om half zes ‘het klokje in 
de Broerentoren te luyden, ten teken dat ingekomen vreemden zig op het wijnhuis zullen aange-
ven’. Het geluid van de klokken was altijd een bron van discussie. Zo klaagde het bestuur van een 
naastgelegen ziekenhuis dat zenuwpatiënten er zeer onrustig van werden. De dienstboden in dat 
zelfde ziekenhuis zagen het luiden als een voordeel; ze wisten nu dat ze hun laatste ronde langs de 
zieken moesten maken. Ook was het bij sommige families de gewoonte, om de verjaardagsvisite te 
beëindigden als het klokje begon te luiden.

In de oorlog werd de klok gestolen door de Duitsers. Na de oorlog schonken de burgers van  
Zutphen een nieuwe klok. Tegenwoordig wordt de klok om 6 uur kort geluid om de gevallenen in de 
oorlog te herdenken en klinkt hij tussen 21.50 en 22.00 uur, als herinnering aan de tijd dat Zutphen 
nog stadspoorten had.
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Broederenkerk
Vragenblad onderbouw
Naam: Klas:

1. Wat is het verschil tussen een kloosterkerk en een parochiekerk?

2. Teken op onderstaande afbeelding een cirkel om een spitsboog, zet een pijl bij de steunbeer
en een kruisje bij een luchtboog.

3. De ingang van de bibliotheek zit in de gevel aan de westkant. Kom je door die ingang binnen
in het schip of in het koor?

4. Leg het begrip dakruiter uit.

Vragenblad onderbouw Broederenkerk



Werkgroep Bouwhistorie Zutphen Vragenblad onderbouw Broederenkerk

5. Op het dak van de kerk zitten zowel leien als dakpannen, het dak van het torentje is anders
bekleed, welk materiaal is dit.

6. Op het dak van de toren zit een bolvormige constructie, hoe noemen we zo’n vorm?

7. Vroeger werd de klok met de hand geluid, tegenwoordig gebeurt dit automatisch met een
motor. Waarom is dit zo besloten?

8. Wat is een poorter?

9. Vraag aan mensen die in de buurt wonen of ze het prettig vinden dat de klok ‘s avonds luidt,
noteer twee reacties.



Werkgroep Bouwhistorie Zutphen

Broederenkerk
Vragenblad bovenbouw
Naam: Klas:

1. Wat is het verschil tussen een kloosterkerk en een parochiekerk?

2. Teken op onderstaande afbeelding een cirkel om een spitsboog, zet een pijl bij de steunbeer
en een kruisje bij een luchtboog.

3. Reken uit hoe lang ongeveer over de bouw van de broederenkerk is gedaan. Zoek uit of dit
lang of kort was voor de bouw van een middeleeuwse gotische kerk. Beargumenteer je ant-
woord met parallellen (andere gotische kerken).

Vragenblad bovenbouw Broederenkerk
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4. De ingang van de bibliotheek zit in de gevel aan de westkant. Kom je door die ingang binnen
in het schip of in het koor?

5. In welke bouwstijl is de dakruiter gebouwd?

6. Op het dak van de kerk zitten zowel leien als dakpannen, het dak van het torentje is anders
bekleed, welk materiaal is dit.

7. Wat is een poorter?

8. De tekst op het klokje luidt:
‘Me dedit civitas Zutphaniensis MDCCCCXLVIII’.
Wat betekent deze tekst?
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Drogenapstoren
De Drogenapstoren is van oorsprong een mid-
deleeuwse stadspoort. ‘s Avonds wordt hij 
prachtig verlicht, en terecht. Dat deze toren er 
nog steeds staat is heel bijzonder.

In de middeleeuwen kwamen de belangrijkste toe-
gangswegen naar Zutphen uit bij stadspoorten. Bij een 
stadspoort kon een poortwachter toezicht houden op 
wie/wat de stad binnenkwam of uitging. Stadspoorten 
hadden een naam, bijvoorbeeld de ‘Vispoort’, grenzend 
aan de Vismarkt. De Drogenapstoren heette bij de bouw 
‘Saltpoort’ vanwege de ligging aan de Saltmarkt. Salt-
markt betekent zoutmarkt, later is dat verbasterd tot 
Zaadmarkt. Vanaf 1555 werd de poort met daarbovenop 
een toren de ‘Drogenapstoren’ genoemd, naar de  
stadstrompetter Thonis Drogenap die daar woonde.

De Saltpoort is gebouwd van baksteen en natuursteen. 
Het poortgebouw is vierkant en heeft dikke muren. 
Daarbovenop staat een achtkantige toren met een hoge 
spits. Deze is gedekt met leien, dit zijn dunne platen 
leisteen. De toren is omringd door een omloop met 
kantelen. Op de hoeken staan vier torentjes, die in de zes-
tiende eeuw korte tijd in gebruik zijn geweest als gevangenis.

Het is niet helemaal duidelijk waarom de Saltpoort werd gebouwd. Vlakbij stond 
namelijk al een poort, aansluitend bij de Spittaalstraat. Waarschijnlijk wilde men 
alsnog een aparte toegangsweg tot de Saltmarkt. Deze is echter nooit aangelegd 
en de poort werd in 1465 dichtgemetseld. Daarna werd hij gebruikt als opslagplaats 
voor goederen en brandstoffen. In de achttiende eeuw werd de spits van de toren 
vanwege de slechte staat afgebroken, de hoektorentjes volgden later.

In de negentiende eeuw werd de stad uitgebreid en de meeste poorten en muren 
werden afgebroken omdat ze in de weg stonden. De Drogenapstoren is de enige 
landpoort die is blijven staan. In 1888 besloot de gemeente om de toren te verbou-
wen tot watertoren. In de toren kwam een enorme metalen waterinstallatie. Het 
gebouw werd gerestaureerd met herstel van de spits en de hoektorentjes. In 1927 
kwam er een einde aan het gebruik als watertoren en de doorgang werd weer open 
gemaakt. Tegenwoordig mag er iemand in de toren wonen: wie wil dat nou niet?

Informatiekaart Drogenapstoren

Ω Hoogte: 47,5 meter
Ω Bouwjaar: 1444–1446
Ω Muurdikte:  2 meter
Ω Basisvorm:  vierkant
Ω Formaat: 11 x 11 meter
Ω Gebruik: poort
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In detail: de poort verdedigen
De doorgang onder de toren is de eigenlijke poort. Deze is 4,5 
meter breed en ongeveer 5 meter hoog. Als je onder de poort 
staat zie je boven je een bakstenen kruisgewelf. Als je naar de 
buitenste doorgang kijkt, aan de ‘veldzijde’ zoals men zegt, dan 
zie je een spleet in het metselwerk van de boog. Daar doorheen 
schoof vroeger een valhek dat vanaf een verdieping hoger kon 
worden neergelaten. Zo konden de burgers bij een plotselinge 
aanval snel het hek laten vallen om de doorgang te blokkeren. 

Een poort was altijd een zwakke schakel in de verdediging van 
de stad. Men deed er alles aan om vijanden tegen te houden. 
Zo was er aan de buitenzijde van de poort een gracht gegra-
ven, met een ophaalbrug erover. Bovendien had de poort grote 
zware deuren, die elke avond werden gesloten. Je kunt de ijzeren 
‘duimen’ waaraan de deuren opgehangen waren nog zien zitten. 
Als vijanden er in slaagden om over de gracht tot bij de deuren te komen dan probeerden zij met 
grote koevoeten de deuren omhoog te duwen. Zo wilden zij de deuren uit hun ophangconstructie 
laten vallen. Gelukkig hadden de burgers een methode om dat te voorkomen. Vlak boven de deuren 
plaatsten ze stenen die uitstaken. Daardoor konden de deuren niet uit hun duimen gelicht worden. 
Die stenen kun je aan de stadskant nog steeds zien. Aan de veldzijde zie je nog bouwsporen van 
deze stenen, hier zijn ze later afgehakt.

Verhaal: Een nieuwe bestemming
Toen de toren in gebruik was als poort woonde er een poortwachter. Hij kon alarm slaan bij brand 
of als er vijanden in zicht waren. Vanaf de hoge toren kon hij namelijk ver zien. De poortwachter 
was in dienst van de stad Zutphen en mocht gratis in de toren wonen.

In 1555 (de poort was toen niet meer in gebruik) kwam er een stadsmuzikant uit Groenlo wonen, 
ene Thonis van Grol. Hij kreeg de bijnaam ‘Drogenap’. Met ‘nap’ kan een drinkbeker of een por-
temonnee bedoeld zijn. Was hij misschien vaak dronken of had hij weinig geld? In ieder geval 
heet de toren tot op de dag van vandaag Drogenapstoren. Over Thonis ‘Drogenap’ weten we niet 
veel. Oude geschriften noemen hem ‘piper’ (blazer) en ‘trumsleger’ (trommelaar). Waarschijnlijk 
speelde hij bij burgerlijke en kerkelijke feesten.

In 1999 werd het ‘Jaar van de Drogenapstoren’ gevierd: het was toen 555 jaar geleden dat de bouw 
begon, 444 jaar geleden dat Thonis er ging wonen en 111 jaar geleden dat de toren werd verbouwd 
tot waterreservoir. Bij die gelegenheid maakte de Zutphense kunstenaar Oscar Rambonnet een 
beeld van Drogenap; het zijn zijn kleren en zijn trompet. Hij heeft geen gezicht omdat we niet 
weten hoe hij eruit zag. Je kunt erin kruipen en je laten fotograferen!

 



Werkgroep Bouwhistorie Zutphen

Drogenapstoren
Vragenblad onderbouw
Naam: Klas:

1. In het kader lees je dat de Drogenapstoren 47,5 meter hoog is.
Dit is behoorlijk hoog voor een toren, waarom was juist deze toren zo hoog?

2. De toren heeft verschillende namen. Welke zijn dat en waarom heten ze zo?

3. Noem twee redenen waarom deze poort in de negentiende eeuw niet is afgebroken en
andere poorten wel.

4. Je ziet hier een archieffoto van de Drogenapstoren. Wanneer moet deze foto genomen zijn?

5. In de tekst worden drie methoden genoemd om de vijand tegen te houden. Het valhek, de
ophaalbrug en de poortdeuren. Wat is het grote voordeel van het valhek ten opzichte van de
deuren en de brug?

Vragenblad onderbouw Drogenapstoren
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6. In de doorgang zie je twee grote ronde stenen liggen. Waarvoor dienden ze?

7. In onze tijd heeft men een constructie bedacht die erg lijkt op de stenen die moesten voor-
komen dat de deuren uit hun duimen zouden worden gelicht. De buitendeuren van onze
woningen zijn op die manier beveiligd. Hoe noem je die moderne beveiliging.

8a.  Wat was de primaire taak van de poortwachter?

b. Vergelijk het beroep van poortwachter met een modern beroep.

9. In de poortdoorgang zie je geen trap. Hoe kom je eigenlijk op de verdieping van deze toren?

10. Geef de twee mogelijke verklaringen van de bijnaam ‘drogenap’.



Werkgroep Bouwhistorie Zutphen

Drogenapstoren
Vragenblad bovenbouw
Naam: Klas:

1. In het kader lees je dat de Drogenapstoren 47,5 meter hoog is.
Dit is behoorlijk hoog voor een toren, waarom was juist deze toren zo hoog?

2. De toren heeft verschillende namen. Welke zijn dat en waarom heten ze zo?

3. Waarom denk je dat er een brug ligt tussen de Martinetsingel en het begin van de Spittaal-
straat?

4. Noem twee redenen waarom deze poort in de negentiende eeuw niet is afgebroken en
andere poorten wel.

5a.  Je ziet hier een archieffoto van de Drogenapstoren. Wanneer moet deze foto genomen zijn?

b. De boomgaard (vroeger een veldje) naast de Drogenapstoren heet ‘De Bleek’.
Leg aan de hand van de foto uit hoe deze plek aan zijn naam komt.

Vragenblad bovenbouw Drogenapstoren
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 6.  In de tekst worden drie methoden genoemd om de vijand tegen te houden. Het valhek, de 
ophaalbrug en de poortdeuren. Wat is het grote voordeel van het valhek ten opzichte van de 
deuren en de brug?

 7.  In de doorgang zie je twee grote ronde stenen liggen. Waarvoor dienden ze? 

 8.  In onze tijd heeft men een constructie bedacht die erg lijkt op de stenen die moesten voor-
komen dat de deuren uit hun duimen zouden worden gelicht. De buitendeuren van onze 
woningen zijn op die manier beveiligd. Hoe noem je die moderne beveiliging.

 9a.  Wat was de primaire taak van de poortwachter?

 b.  Vergelijk het beroep van poortwachter met een modern beroep.

 10.  Geef de twee mogelijke verklaringen van de bijnaam ‘drogenap’.



Werkgroep Bouwhistorie Zutphen

Kruittoren
De Kruittoren staat aan de noordzijde van de 
Nieuwstad, naast het spoor, in een verloren 
hoekje. Circa 700 jaar geleden werd deze hoek-
toren gebouwd bij het verbeteren van de  
verdediging van de stad en was deze plek  
helemaal geen verloren hoekje.

Rond 1250 besloot graaf Otto II een compleet nieuwe stad 
te stichten vlak buiten Zutphen. Er omheen legde hij een 
grote aarden wal met palissades om het goed te kunnen 
verdedigen. Aan de buitenzijde van de wal liepen grachten 
en lag het lage land van de Marsch dat vaak onder water 
stond. Dit maakte het voor vijanden moeilijk de stad te 
naderen. Vanaf de wal hadden gewapende soldaten boven-
dien een goed schootsveld. Het was dus een strategisch 
goed gelegen plek. 

Deze nieuwe stad werd al snel belangrijk. Men bouwde er 
huizen aan rechte straten en ook een kerk. Deze Nieuw-
stadskerk (St. Jan genoemd) zie je achter je, tegenover het 
Baudartius College. In 1312 besloot graaf Reinald I deze 
nieuwe stad, waar al snel heel veel mensen woonden, te 
verbinden met de al bestaande stad Zutphen. Daartoe ver-
ving het stadsbestuur de aarden wal door een gemetselde 
muur met poorten en torens die aansloot op de stadsmuren van Zutphen.

De plattegrond van de nieuwe stad was grofweg rechthoekig, daarom waren er twee 
hoektorens: de Kruittoren en de Blanckentoren. Deze laatste toren bestaat niet meer 
maar de fundering is nu nog onder het Stedelijk Lyceum te zien. De twee hoektorens 
waren vierkant en de overige torens in de muur waren halfrond.

Of de toren bij de bouw een naam heeft gekregen weten we niet, maar kort daarna werd 
hij de Nije Toren en Weidemeesterstoren genoemd. De naam Kruittoren ontstond pas 
toen de toren er 300 jaar stond en niet meer direct voor verdediging werd gebruikt. Aan 
het eind van de 16e eeuw waren de kanonnen inmiddels zo krachtig dat de stadsmuren 
met hun poorten en torens niet meer goed stand konden houden tegen de verwoes-
tende uitwerking van ijzeren kogels.
Er moest iets anders worden bedacht: in de loop van de 17e eeuw werden om de toren 
heen aarden wallen aangelegd, die betere weerstand boden tegen de kogels.
In 1613 metselde men de toren dicht om hem te gebruiken voor de opslag en vervaar-
diging van buskruit. Vandaar de naam Kruittoren. Vroeger kon je niet om de toren heen 
lopen, zoals nu. Aan de kant van de spoordijk lag een diepe, brede gracht. Bovendien 
sloot de stadsmuur aan twee kanten op de toren aan.

Informatiekaart Kruittoren

Ω Hoogte:  ca. 18 m 
Ω Bouwjaar:  ca. 1320
Ω Muurdikte:  ruim 1 m
Ω Basisvorm:  vierkant
Ω Formaat:  8 x 8 m
Ω Gebruik:  verdediging
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In detail: bouwsporen
De Kruittoren is zo lang geleden gebouwd dat er in de loop der jaren verschillende aanpassingen 
zijn gedaan. In sommige gevallen kun je dit zien aan de hand van bouwsporen. Bouwsporen zijn  
fysieke sporen in een bouwwerk waaraan je kunt zien dat er bijvoorbeeld ooit een raam heeft 
gezeten. Dit is dan zichtbaar doordat het raam is dichtgezet met metselwerk dat afwijkt van de al 
bestaande muren. 

In de Kruittoren kun je dit duidelijk zien aan de dichtgemetselde spitsboog. Deze zijde van de toren 
was vroeger open om de toren vanuit de stad aan te kunnen vallen als hij was bezet door de vijand. 
Aan de achterzijde van de toren zie je een ander bouwspoor in de vorm van een schuine streep. 
Dit wijst er op dat er waarschijnlijk ooit een ander gebouw met een schuin dak tegen de toren heeft 
gestaan.

Kijk in Zutphen maar eens goed rond in de binnenstad, de Kruittoren is niet het enige gebouw met 
bouwsporen!

Verhaal: Een nieuwe bestemming
Het is niet zo makkelijk om een goede bestemming te vinden voor een monument zoals de Kruit-
toren. De toren is moeilijk te verwarmen omdat het er voortdurend tocht, heeft geen voorzieningen 
zoals een toilet en er is weinig daglicht omdat er alleen schietsleuven in de gevel zitten. Wie kan 
daar nu wat mee? Leegstand van dergelijke gebouwen is niet gunstig omdat dit leidt tot snel verval 
en het is jammer als zo’n monument niet gebruikt wordt.

In de hoofdtekst heb je gelezen dat de toren vroeger ook al een nieuwe bestemming kreeg. In deze 
toren werd buskruit opgeslagen en sinds die tijd heet hij Kruittoren (vroeger; ‘Cruyttoren’). Ook in 
de daarop volgende eeuwen werd het gebouw voor de meest uiteenlopende doeleinden gebruikt.

Nu werken in de Kruittoren jongeren met talent onder deskundige begeleiding aan kunst, techniek, 
design en media. Een aantal is al landelijk bekend geworden. Bij de Kruittoren zie je vaak grote 
boomstammen liggen, daar worden bijvoorbeeld gitaren en meubels van gemaakt. Loop eens naar 
binnen en vertel, in de middeleeuwse sfeer bij een brandend houtvuur, wat voor talent jij hebt. Wie 
weet wil jij er óók mooie en spannende dingen gaan ontwerpen en maken!
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Kruittoren
Vragenblad onderbouw
Naam: Klas:

 1.  Aan de toren zitten aan beide kanten nog kleine stukjes van de stadsmuur. Teken op dit vel 
de stadsmuur aan de toren vast. Bij het tekenen verwerk je de volgende begrippen: kantelen, 
bogen, weergang. Beredeneer hoe de muur eruit gezien heeft aan de hand van wat er nog is 
en wat je in het trottoir ziet aangegeven.

 2.  Meet een zo groot mogelijke baksteen op die je vindt in het metselwerk van de toren. Meet 
vervolgens een baksteen op die je vindt in een nabijgelegen modern gebouw. Wat is het ver-
schil?

 3a.  In de gevel zie je lange smalle sleuven. Hierachter kon een boogschutter staan. Waarom 
waren deze sleuven zo smal?

 b.  De boogschutter binnen moest vijanden die van verschillende kanten kwamen kunnen be-
schieten. Beredeneer hoe de binnenkant van de schietsleuf er dan uit moet zien.

Vragenblad onderbouw Kruittoren
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 4.  In de tekst las je dat de grote spitsboog achter de toren in de zestiende eeuw  
werd dichtgemetseld.

 a.  Waarom was deze dan eerst open?

 b.  Hoe noemen we die opening?

 5.  Wat is een palissade? Omschrijf hoe die eruit ziet.

 6a.  Je ziet op dit vragenblad een kaart van Zutphen van Joan Blaeu uit 1649. Omcirkel op deze 
kaart de Nieuwstad.

 b.  Geef met een pijl de Kruittoren aan.

 7.  In deze toren werd vroeger buskruit opgeslagen. Wat is de samenstelling van buskruit?

 8.  Stel je voor, dat je in de toren zou gaan wonen. Wat zou je eraan veranderen om hem be-
woonbaar te maken? In hoeverre zou je de originele details willen bewaren?
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Kruittoren
Vragenblad bovenbouw
Naam: Klas:

 1.  Aan de toren zitten aan beide kanten nog piepkleine stukjes van de stadsmuur. Teken op dit 
vel de stadsmuur aan de toren vast. Bij het tekenen verwerk je de volgende begrippen: kante-
len, bogen, weergang. Beredeneer hoe de muur eruit gezien heeft aan de hand van wat er nog 
is en wat je in het trottoir ziet aangegeven.

 2a.  In de gevel zie je lange smalle sleuven. Hierachter kon een boogschutter staan. Waarom 
waren deze sleuven zo smal?

 b.  De boogschutter binnen moest vijanden die van verschillende kanten kwamen kunnen be-
schieten. Beredeneer hoe de binnenkant van de schietsleuf er dan uit moet zien.

 3.  In de tekst las je dat de grote spitsboog achter de toren in de zestiende eeuw  
werd dichtgemetseld.

 a.  Waarom was deze dan eerst open?

 b.  Hoe noemen we die opening?

Vragenblad bovenbouw Kruittoren
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 4a.  Je ziet op dit vragenblad een kaart van Zutphen van Joan Blaeu uit 1649. Omcirkel op deze 
kaart de Nieuwstad.

 b.  Geef met een pijl de Kruittoren aan.

 5.  In deze toren werd vroeger buskruit opgeslagen. Wat is de samenstelling van buskruit?

 6.  Stel je voor, dat je in de toren zou gaan wonen. Wat zou je eraan veranderen om hem be-
woonbaar te maken? In hoeverre zou je de originele details willen bewaren?
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Muurtorens
Zutphen is een bijzondere stad omdat er nog 
grote delen van de middeleeuwse stadsmuur 
overeind staan. In deze muur waren zware 
verdedigingstorens opgenomen.

De torens moesten samen met de stadsmuren en poor-
ten een eventuele vijand tegenhouden en laten zien dat 
er met de inwoners van deze stad niet te spotten viel. 
Twee nog overgebleven torens aan de Armenhage  
maakten deel uit van deze stadsverdediging.

De torens met de muren ertussen werden in de tweede 
helft van de dertiende eeuw gebouwd. De stad was toen 
omringd door een hoge stadsmuur. Links en rechts 
van de torens zie je daarvan nog overgebleven stukken 
staan. Daar zie je ook dat boven op de muren gelopen 
kon worden, vijf meter hoog. Je kon op de muur komen 
via trappen binnen in de torens en deuren op de verdie-
ping. Zo kon je in die tijd de hele stad rondlopen over 
de muren en van toren naar toren gaan. Je kwam dan af 
en toe ook nog een stadspoort tegen, zoals bijvoorbeeld 
de Drogenapstoren. De muurtorens werden opzettelijk 
zo gebouwd dat ze de stadsmuur in stukken verdeelden. Als het de vijand was gelukt 
om op de stadsmuur te klimmen dan had hij nog niet de hele muur veroverd. Door 
de deuren in de muurtorens te sluiten voorkwam men dat de vijand zich kon ver-
spreiden over de muren.

Omdat de toren zo’n belangrijke rol speelde in de verdediging werd hij extra stevig 
gebouwd en bovendien hoger dan de muur. De torens hebben een plattegrond in 
de vorm van de hoofdletter D. De ronde kant stak buiten de stadsmuur uit, zodat 
je langs de muur kon kijken en schieten. Als je omloopt, kun je nog de schietga-
ten zien, waardoor de vijand met pijl en boog kon worden beschoten. Ook werden 
vanuit de torens door muuropeningen zonder enig bezwaar hete vloeistoffen en 
zware stenen naar buiten gekieperd op de vijandige soldaten. Voor deze openingen 
zie je nu luiken zitten. De vijand probeerde daarentegen van buiten de stad ook 
voorwerpen de stad in te gooien. Men gebruikte daarvoor speciaal geconstrueerde 
werpmachines. Soms wierp men, in plaats van stenen, rottende kadavers om zo be-
smettelijke ziekten onder de verdedigers te verspreiden. Een vroege vorm van  
biologische oorlogvoering dus.

Informatiekaart Muurtorens

Ω Hoogte: 12 meter
Ω Bouwjaar: circa 1270
Ω Muurdikte: 1,20 meter
Ω Vorm: halfrond
Ω Gebruik: verdediging
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In detail: De ‘open keel’
Bij de torens aan de Armenhage zie je boven de grote deuren 
een venster in de muur. Links en rechts daarvan is een verticale 
streep in het metselwerk te zien. Daartussen zat oorspronkelijk 
geen metselwerk, maar een houten wand. Dit houtwerk kon 
vanuit de stad in brand worden geschoten als de vijand er in 
geslaagd was de toren te veroveren. Op die manier had de vijand 
niets aan de toren omdat hij dan vanuit de stad kon worden be-
stookt. Omdat de toren eigenlijk aan één kant open was, noemen 
we dit een toren met een ‘open keel’.

Voor de torens en de muur lag ook nog een brede gracht gevuld 
met water. Een extra hindernis dus voor kwaadwillenden die de 
stad wilden binnendringen. Die grachten zijn nu overal verdwe-
nen. Ze zijn in de loop van de tijd gevuld met zand omdat ze niet 
meer nodig waren, ze zijn ‘gedempt’ zoals dat heet. Op sommige 
plekken in Zutphen kun je nog verlagingen in het terrein zien die 
verraden waar ooit de grachten liepen. Je kunt dit goed zien bij 
de groenstrook naast het parkeerterrein van de Albert Heijn  
(bij de Boompjeswal).

Verhaal: de torens bewoond
In de loop der tijden raakten de muurtorens in onbruik. Er kwamen andere manieren om een stad 
te verdedigen. De torens die eigendom waren van het stadsbestuur werden vaak verhuurd aan 
mensen die goederen moesten opslaan of men gebruikte de torens voor andere doeleinden. Zo 
staat er 200 meter verderop, in de Bornhovestraat, een zelfde muurtoren die in de tweede helft van 
de vijftiende eeuw werd gebruikt om verstandelijk gehandicapte mensen in onder te brengen. De 
toren stond toen bekend als het ‘dolhuis’. Tegenwoordig is het een woonhuis. Je kunt de toren zien 
als je vanuit de Bornhovestraat het Oskamstraatje in loopt.

Dat de torens voor bewoning werden verhuurd, zie je terug aan het einde van de 16e eeuw. Al heel 
vroeg werden de gebeurtenissen in de stad opgeschreven in de Zutphense memorie- en resolutie-
boeken. Op 30 juli 1594 staat daar te lezen: “‘s Stads toorn in de Bornhavestraat ter woon gegeven 
aan de dochter van J. Harenberg ad revocationem, dog 2. jaaren vast”. Vrij vertaald staat hier dat er 
toestemming gegeven wordt aan de dochter van J. Harenberg om in een muurtoren in de Bornho-
vestraat te gaan wonen. Echter niet voor altijd, maar in ieder geval voor de duur van twee jaar. Over 
welke toren dit precies gaat weten we niet. 

We moeten dit verhaal zien in het licht van die tijd. Zutphen heeft juist in die jaren verschrikkelijk 
geleden onder het oorlogsgeweld tussen Spaanse en Staatse troepen (Tachtigjarige Oorlog). Waar-
schijnlijk waren de woonomstandigheden ellendig in de stad en greep men alles aan om mensen 
onder dak te krijgen.
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Muurtorens
Vragenblad onderbouw
Naam: Klas:

 1a. In de tekst staat dat de torens gebouwd zijn in de tweede helft van de dertiende eeuw.  
Noem een jaartal dat valt in de tweede helft van de dertiende eeuw.

 b.  Wat is dus ongeveer de leeftijd van deze torens?

 2. Hoe kwam je vroeger op de stadsmuur?

 3. Waarom hebben de muurtorens zulke dikke muren?

 4. Waarom steken de muurtorens gedeeltelijk buiten de stadsmuur uit?

Vragenblad onderbouw Muurtorens
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 5. In de torens zitten deuren waardoor je op de stadsmuur kon komen.  
Wat voor doel hadden die deuren als de vijand op de muur was geklommen?

 6. Vroeger rekende men afstanden in voeten in plaats van meters.  
Hoeveel voeten tel je tussen de twee torens?

 7. Wat valt je op als je de grootte van de stenen van de muurtorens vergelijkt met stenen van 
moderne gebouwen?

 8.  Waarom werden muurtorens gebouwd met een zogenaamde ‘open keel’?

 9. Een groot deel van de stadsmuur is in het verleden afgebroken.  
Waarom denk je dat de gemeente de muurtorens nu wil bewaren?

 10. Waar wordt de muurtoren in de Bornhovestraat tegenwoordig voor gebruikt?



Werkgroep Bouwhistorie Zutphen

Muurtorens
Vragenblad bovenbouw
Naam: Klas:

 1. Waarom steken de muurtorens gedeeltelijk buiten de stadsmuur uit?

 2. In de torens zitten deuren waardoor je op de stadsmuur kon komen.  
Wat voor doel hadden die deuren als de vijand op de muur was geklommen?

 3. Bestudeer de stadsplattegrond van Zutphen van Joan Blaeu.
 a.  Hoeveel muurtorens tel je op deze plattegrond van de stad? 

 b. In welk vak liggen de muurtorens aan het Armenhage?

 4. Loop naar de Bornhovestraat. De huizen met oneven nummers hebben de stadsmuur als 
achtermuur. Ga het Oskamstraatje in en kijk naar rechts, hier zie je de andere muurtoren. 
Waarom zitten er heel grote ramen in deze muurtoren en niet in de andere muurtorens?

Vragenblad bovenbouw Muurtorens
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 5a.  Bestudeer het kader over de 10-lagenmaat.  
Neem met behulp van de lineaal de 10-lagenmaat.

 b.  Klopt de datering van de toren?

 c.  Neem nu de 10- lagenmaat van het woonhuis  
Oudewand 47, naast de toren.  
Hoe dateert dit gebouw? 

 6.  Waarom werden muurtorens gebouwd met een  
zogenaamde ‘open keel’ ?

 7.       oorspronkelijke situatie  huidige situatie
  Hierboven zie je twee doorsnedes van een muurtoren aan de Armenhage. In de doorsnede 

van de huidige situatie zie je een bouwkundig element dat later is toegevoegd, waarbij de 
toren een andere functie kreeg. Welk element is dit en welke functie kreeg de toren hierbij?

 8. Tegenwoordig doen we veel moeite om de muurtorens te behouden; we willen ze beslist niet 
slopen. Wat vind je daarvan? Beargumenteer je mening met ten minste drie argumenten.

10-lagenmaat

Mensen die oude gebouwen 
bestuderen noemen we bouw-
historici. Bouwhistorici gebrui-
ken verschillende manieren om 
te weten te komen hoe oud een 
gebouw is. Eén van deze ma-
nieren is het nemen van een 
10-lagenmaat. Dat is de hoogte 
meten van 10 lagen stenen. 
Omdat bakstenen aanvankelijk 
heel groot waren (de zogenaamde 
kloostermoppen) en later steeds 
kleiner werden, geeft dit een rede-
lijk betrouwbare indicatie voor de 
datering van een gebouw.

Tienlagenmaat: 
80-90 cm: 13e-14e eeuw 
70 cm: 15e eeuw
60 cm: 19e eeuw
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St. Janskerk
De spits van deze lange slanke toren staat al 
eeuwen scheef. Hoe dat komt weten we niet, 
maar het zal tot in lengte van dagen wel zo 
blijven.

De toren heeft niet altijd deze hoogte gehad. In de 
middeleeuwen bestond de toren namelijk slechts uit 
de onderste drie lagen met een kleine spits. Achter die 
drie lagen zat een gedachte: het stond symbool voor 
de vader, zoon en heilige geest. 

De toren stond eerst los van de kerk. Pas rond 1300 
is de kerk met de toren verbonden. De kerk, die aan 
Maria gewijd was, stond toen in een zelfstandig ste-
delijk gebied, de Nieuwstad. Daarom heet de kerk ook 
wel Nieuwstadskerk. Pas na 1312 werd dit gebied bij 
de stad Zutphen getrokken en spreken we over één 
grote stad. De verhoging van de toren vond plaats 
in de vijftiende eeuw. De kerkmeesters kregen van 
de stad 25 Rijnse guldens om de toren af te bouwen. 
In 1441 verrees als bekroning de uitzonderlijk hoge 
torenspits met het karakteristieke koepeltje (de lan-
taarn). Het is heel bijzonder dat zo’n oude spits nu 
nog steeds intact is.

De toren had binnen de stad een belangrijke functie. 
Het uurwerk en de klokken gaven de tijd en het ritme 
van de dag aan. De toren was daarnaast in gebruik als 
uitkijkpost en bij gevaar werden de klokken geluid. Om die reden is de toren dan ook 
lange tijd in bezit geweest van de stad in plaats van de kerkelijke parochie.
In de middeleeuwen waren bijna alle burgers katholiek en deze kerk was dus ook 
katholiek. Na de Tachtigjarige Oorlog (1568–1648) werden de katholieken uit de kerk 
verdreven en kwam de Nieuwstadskerk in protestantse handen. In het begin van de 
19e eeuw werd de kerk door Lodewijk Napoleon weer aan de katholieken terugge-
geven. Vanaf die tijd is de kerk aan Johannes de Doper gewijd en kreeg daarmee de 
naam Sint Janskerk. Maar de toren werd vanwege zijn functie pas in 1932 door de 
stad teruggegeven voor het symbolische bedrag van één gulden.

Informatiekaart St. Janskerk

Ω Hoogte:  73 meter
Ω Bouwjaar:  circa 1250
Ω Verhoogd:  1440
Ω Grondvlak:  10 x 10 m
Ω Muurdikte:  op de begane 
  grond 1,6 m
Ω Functie:  kerktoren
Ω Aantal klokken: 4
Ω Oudste klok:  14e-eeuws
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In detail: galmborden en waterlijsten
Als je de klokken luid en duidelijk wilt horen, moeten er gaten 
in de toren zitten om het geluid naar buiten te laten. Er is dan 
echter een probleem. Het geluid vervliegt en de regen gutst door 
de toren. Daarom zie je als je naar boven kijkt speciale galmbor-
den. Deze houten planken weerkaatsen door hun schuine stand 
het geluid naar beneden, zodat het in de stad goed te horen is. 
Ook houden ze regen en sneeuw buiten.

Een truc om ook de buitenkant van de toren te beschermen tegen 
schade door regen is het gebruik van zogenaamde waterlijsten. 
De toren is in lagen opgebouwd. Iedere laag noem je een  
geleding. Onderaan elke geleding is een horizontale stenen richel 
gemetseld. Als de regen langs de toren slaat, loopt het water niet 
rechtstreeks langs de muur naar beneden, maar slaat het naar 
buiten. Zo blijft het kwetsbare metselwerk beter beschermd en 
heeft de toren een langere levensduur. 

Verhaal: de klokken die weer terugkwamen
In de toren hangen de oudste luidklokken van Zutphen. Het zijn er vier. Omdat klokken als het 
ware een stem hadden, gaf men ze ook een naam. Zo heet de oudste klok Maria, deze is gegoten 
in de veertiende eeuw. Twee andere klokken zijn van een eeuw later. De jongste klok is gegoten in 
de zestiende eeuw en weegt 2700 kg. Deze klok werd geschonken door het Nicolaasgilde, het gilde 
van schippers en kooplieden.

Het is heel bijzonder dat de klokken nog steeds te horen zijn in de toren waarvoor zij ooit werden 
gemaakt. Maar dat was bijna mis gegaan. In de Tweede Wereldoorlog, in 1943, werden er twee klok-
ken door de Duitse bezetters uit de toren gehaald. Het was in oorlogen gebruikelijk dat bronzen 
klokken gevorderd werden om wapens van te maken. De inwoners van Zutphen waren het hier niet 
mee eens. Vooral de amateurhistoricus Piet Dullaert spande zich in om de klokken te behouden. 
Hij slaagde erin de klokkenroof te vertragen en daarna de klokken te volgen op hun weg naar de 
gieterij in Duisburg. Zover kwam het niet, een sabotagegroep van het verzet slaagde erin het schip 
waarin ze werden vervoerd tot zinken te brengen. Na de oorlog werd het schip, met daarin nog een 
heleboel andere geroofde klokken, van de rivierbodem gelicht. 

Uiteindelijk belandden de klokken met vele andere geroofde klokken in Tilburg, waar uitgezocht 
werd waar ze vandaan kwamen. Van daaruit zijn ze weer terugebracht naar Zutphen en in 1951 
hingen de klokken weer in de toren. Na een uitgebreide restauratie van de kerk en de toren waren 
de klokken in november 1998 eindelijk weer over de stad te horen.
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St. Janskerk
Vragenblad onderbouw
Naam: Klas:

 1.  Noem twee redenen waarom deze toren heel bijzonder is in 
vergelijking met andere torens in Zutphen.

 2.  Boven de ingangsdeur van de toren is een opschrift in steen 
gebeiteld.

 a.  Schrijf deze over.

 b.  Wat staat hier in modern Nederlands?

 3.  Verwerk de volgende begrippen in de afbeelding. Gebruik pijlen 
om het juiste woord op de juiste plek te zetten. Galmbord, gele-
ding, lantaarn, spits, waterlijst.

 4.  Hoeveel zijden heeft de torenspits (boven de wijzerplaten)?

 5.  Vroeger hoorde je in tijd van gevaar de klokken luiden.  
Burgers herkenden de verschillende signalen.

 a.  Welke rampen of gevaren zouden dit kunnen zijn?

 b.  Waardoor hebben we dit klokgelui tegenwoordig vervangen?

Vragenblad onderbouw St. Janskerk
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 6a.  Tel het aantal geledingen van de toren.

 b.  Hoeveel daarvan hebben galmgaten?

 c.  Als je goed kijkt zie je dat de galmborden in de vierde geleding verder open staan dan die in 
de andere geledingen. Waarom zou dit zijn?

 d.  Wat gebeurt er met het geluid als er geen galmborden zouden zijn?

 7.  De kerk was een tijd in handen van katholieken of protestanten. De toren was echter in 
handen van de gemeente. Waarom was dit?

 8.  Maak een tijdlijn van de lotgevallen van de klokken van de St. Jan van 1940–nu.
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St. Janskerk
Vragenblad bovenbouw
Naam: Klas:

 1.  Noem twee redenen waarom deze toren heel bijzonder is 
in vergelijking met andere torens in Zutphen.

 2.  Boven de ingangsdeur van de toren is een opschrift in 
steen gebeiteld.

 a.  Schrijf deze over.

 b.  Wat staat hier in modern Nederlands?

 3.  Zet bij de pijlen in de afbeelding de juiste benamingen.

 4.  Als de spits zou omvallen, welke kant zou hij dan op 
vallen? Noord, zuid, oost of west?

 5a.  Maak een schatting van de hoogte van de lantaarn (zonder kruis).

Vragenblad bovenbouw St. Janskerk
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 b.  Waarvoor diende de lantaarn, behalve voor decoratief gebruik?

 6a.  Tel het aantal geledingen van de toren.

 b.  Hoeveel daarvan hebben galmgaten?

 c.  Als je goed kijkt zie je dat de galmborden in de vierde geleding verder open staan dan die in 
de andere geledingen. Waarom zou dit zijn?

 d.  Wat gebeurt er met het geluid als er geen galmborden zouden zijn?

 7.  De kerk was een tijd in handen van katholieken of protestanten. De toren was echter in 
handen van de gemeente. Waarom was dit?

 8.  Maak een tijdlijn van de lotgevallen van de klokken van de St. Jan van 1940–nu.
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Traptorens
Ooit bouwden de rijkste Zutphenaren torens 
tegen hun huizen aan met een wenteltrap erin. 
Zo’n traptoren gaf status. Nu zijn ze vaak  
vergeten en verborgen.

Iedereen kent wel de kerktorens in de stad, maar als 
je goed oplet zie je dat ook sommige middeleeuwse 
huizen torens hebben! Deze hoge, slanke trap- 
torentjes werden tegen rijke huizen aangebouwd. Via 
de houten of stenen wenteltrap in zo’n toren kon je 
op alle verdiepingen van het huis komen. 

In Zutphen zijn nog enkele van deze traptorens be-
waard gebleven. Ze vallen tegenwoordig minder op 
door de omringende bebouwing en je moet dus goed 
kijken om ze te ontdekken. Je kunt er bijvoorbeeld één 
zien binnen in het nieuwe stadhuis, één in de Beuker-
straat tegenover de HEMA en één vastgebouwd aan 
de toren van de Walburgiskerk.

Omdat een toren naast je huis status gaf, werd hij 
meestal veel hoger gemaakt dan noodzakelijk. Men 
zette er dan een mooie spits of een ui-vormig dak op 
en dan kon iedereen zien dat je rijk en machtig was en 
dat je smaak had. 
Zutphen was een populaire plek voor edelen die 
’s zomers op hun kastelen woonden en in de winter 
naar de stad trokken. Zij bouwden hier hun kleine winterpaleizen met traptorens die 
ze bij hun kastelen ook hadden. Kijk maar eens bij kasteel Vorden. Dat maakte dat 
er in Zutphen meer traptorens voorkwamen dan in andere steden. Ook belangrijke 
geestelijken, zoals de proost (de belangrijkste geestelijke man van de Sint-Walburgis-
kerk) had een traptoren tegen zijn huis.

De skyline van Zutphen werd rond 1500 dus gekenmerkt door tientallen traptorentjes 
tussen de kerktorens en muurtorens. Na 1700 raakten de traptorens uit de mode. 
Rijk versierde houten trappen in ontvangsthallen van chique huizen namen hun 
plaats in. Veel traptorens zijn inmiddels gesloopt maar her en der kun je nog een 
restant van zo’n toren vinden achter huizen, op binnenplaatsen en in steegjes. En ze 
zijn vast nog niet allemaal ontdekt. 

Informatiekaart Traptorens

Ω Hoogte:  variabel
Ω Bouwjaar: 1400–1650
Ω Basisvorm: meerhoekig/
  vierkant
Ω Plaats: voor, naast of 

achter het huis
Ω Gebruik:  trap
Ω Nog bewaard: circa 10
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In detail: van trap naar gang
Als je het nieuwe stadhuis van Zutphen binnenloopt kun je rechts een traptoren zien. Dit was de 
toren van de Nieuwe Hof van Bronckhorst, het winterhuis van de adellijke familie van Bronck-
horst-Borculo. De traptoren, gebouwd in 1630 staat in de binnenhoek van twee vleugels van dit 
gebouw. Later werden gebouw en toren opgenomen in het stadhuiscomplex. Oorspronkelijk stond 
er een ui-vormige bekroning op de toren, maar in 2001 kwam er een glazen spits op die ’s avonds 
verlicht wordt.

Dat de traptoren in de binnenhoek van de twee vleugels gebouwd is, is geen toeval. Op deze 
manier kun je heel makkelijk op alle verdiepingen van de beide vleugels komen én kwam je per ver-
dieping telkens uit op een centraal gelegen ruimte. Tussen de aangrenzende kamers bevonden zich 
toen nog geen gangen. Je moest door elke kamer lopen om het volgende vertrek te bereiken. De 
plek van de traptoren was dus slim gekozen. Op die manier hoefde je door zo min mogelijk kamers 
van anderen te lopen om je eigen kamer te bereiken.

Later vond men het storend dat vooral in voorname huizen de bedienden door al die vertrekken 
moesten lopen om hun werk te doen. Toen werden eigenlijk de gangen uitgevonden. De bedienden 
en anderen die in de vertrekken niets te zoeken hadden, konden nu om die kamers heen lopen, 
zoals wij dat in onze tijd gewend zijn te doen.

Verhaal: de bange proost
Rond 1530 was het hertogdom Gelre, waar Zutphen onder viel, in oorlog met het machtige rijk van 
keizer Karel V. Toen de oorlog echter langer dan dertig jaar duurde wilden de steden de hertog van 
Gelre niet langer steunen. Er ontstond een burgeroorlog en de hertog liet dwangkastelen bouwen in 
de opstandige steden om de burgers onder de duim te houden. Ook in Zutphen kwam zo’n gehaat 
kasteel, onder aan de Zaadmarkt, waar nu het huis ‘Dat Bolwerck’ staat.
 
Direct naast het dwangkasteel woonde proost Zweder van Kervenheim, de baas van de Sint-Wal-
burgiskerk. Hij was een machtig man en steunde de hertog in zijn strijd. In ruil daarvoor werd zijn 
huis, de proosdij, met geld van de hertog vergroot. Zo werd in het hart van de proosdij een trap-
toren gebouwd, van waaruit de proost alle ruimtes kon bereiken. De burgers van Zutphen haatten 
hem zodanig dat hij niet meer veilig over straat kon. Zelfs de kerk tegenover zijn huis, enkel ge-
scheiden door een smal straatje, was voor hem niet te bereiken. 

Een bron uit 1532 meldt de bouw van: eynen ganck van der praistien in die kerck myt twe wyndel-
trappen und die gedeckt myt leyen, daarbij een ordoeys in die kerck daer Syn Fursteliche Genaede 
beliefften myt te hoeren (een gang van de proosdij in de kerk met twee wenteltrappen die met leien 
gedekt zijn en een balkon in de kerk zodat Zijne Vorstelijke Genade (de hertog) de kerkdienst kan 
bijwonen). Er kwam dus een luchtbrug van de proosdij naar de kerk, aan beide zijden bereikbaar 
via traptorens. Zo kon Zweder zich veilig verplaatsen zonder door zijn tegenstanders in de stad te 
worden aangevallen. In 1537 moest de hertog zijn kasteel aan de stad overdragen en de stad begon 
meteen met de sloop van het gehate kasteel. Zweder van Kervenheim vluchtte de stad uit, waarna 
ook de luchtbrug werd gesloopt. 
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Traptorens
Vragenblad onderbouw
Naam: Klas:

 1.  Welke ‘standen’ lieten traptorens bouwen?

 2.  Bij rijke huizen in de stad kwamen traptorens voor, bij 
welke huizen nog meer?

 3.  Waarom woonden de edelen in de winter liever in de stad?
 

 4.  Tegenover de HEMA kun je een traptoren zien.  
Welke kenmerken die je in de tekst hebt gelezen zie je hier? 
Beschrijf deze.

 5.  Welke soort trappen volgden de traptorens op toen deze uit de mode raakten?

Vragenblad onderbouw Traptorens
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 6.  Wat is eigenlijk de moderne elektrische versie van de traptoren? 
  Licht je antwoord toe.

 7.  Waarom zijn traptorens vaak veel hoger dan nodig is om de bovenste verdieping van het 
gebouw te bereiken? 

 8a.  Door wie werd en wordt de traptoren aan de toren van de Sint-Walburgiskerk gebruikt?

 b.  Loop rond de kerk en zoek nog meer traptorens aan de kerk. Hoeveel tel je er? 

 c.  Waarheen leiden de verschillende traptorens?

 9a.  Lees de bron in de originele tekst onder het kopje ‘Het verhaal’.  
Hoe wordt wyndeltrap vertaald?

 b.  Waarom heet een trap in een traptoren zo?

 10.  Waarom kwam de Proost in 1532 via de Proosdij en een wonderlijke luchtbrug met wentel-
trappen de kerk binnen?



Werkgroep Bouwhistorie Zutphen

Traptorens
Vragenblad bovenbouw
Naam: Klas:

 1.  Welke ‘standen’ lieten traptorens bouwen?

 2.  Waarom woonden de edelen in de winter liever in de stad?

 3.  Tegenover de HEMA kun je een traptoren zien. Welke 
kenmerken die je in de tekst hebt gelezen kun je hier zien? 
Beschrijf deze.

 

 4.  Welke trappen volgden de traptorens op toen deze uit de 
mode raakten?

 5.  Wat is eigenlijk de moderne elektrische versie van de traptoren? Licht je antwoord toe.

Vragenblad bovenbouw Traptorens
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 6.  Een deel van de traptoren in de hal van het stadhuis is anders gemetseld, in tegenstelling tot 
de rest van de toren. Hoe komt dat?

 7a.  Door wie werd en wordt de traptoren aan de toren van de Sint-Walburgiskerk gebruikt?

 b.  Loop rond de kerk en zoek nog meer traptorens aan de kerk. Hoeveel tel je er? 

 c.  Waarheen leiden de verschillende traptorens?

 8.  De traptorens waren in de stad dicht bij elkaar te vinden, hoe denk je dat dit komt?

 9a.  Lees de bron in de originele tekst onder het kopje ‘Het verhaal’.  
Hoe wordt wyndeltrap vertaald?

 b.  Waarom heet een trap in een traptoren zo?

 10.  Waarom kwam de Proost in 1532 via de Proosdij en een wonderlijke luchtbrug met wentel-
trappen de kerk binnen?
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Walburgiskerk
De Walburgiskerk is de oudste kerk van Zutphen 
en heeft daarmee ook de oudste toren van de 
stad! Een landmark in de stad, bekroond met een 
gouden bol en een gouden haan.

De toren die je nu ziet is gebouwd vanaf 1225, maar 
daarvoor stond er een oudere kerk uit ongeveer 1100. 
Delen van die oudste kerk zijn wel in de kerk verwerkt 
maar niet meer goed zichtbaar. 

Vroeger waren er nog geen bliksemafleiders. Het is dus 
ook niet zo gek, dat de toren in zijn lange bestaan meer-
dere malen door de bliksem in de brand is gevlogen. 
Dan moest er geblust worden met emmers water! Na 
elke brand bouwde men de toren steeds weer iets hoger 
op. Daarom zijn alle lagen uit een andere tijd. Iedere 
laag noemen we een geleding. De onderste drie zijn 
het oudst. Een halve eeuw later zette men daar nog een 
vierde geleding bovenop. De eerste blikseminslag kwam 
in 1446. Een aantal mensen in de kerk kwam om het 
leven; ze werden bedolven onder het puin en brandende 
balken. Na deze brand bouwden de Zutphenaren nog 
een vijfde geleding op de toren en een gigantisch hoge 
torenspits van 65 meter.

In 1600 was het weer eens raak: de enorm hoge spits brandde na een blikseminslag 
helemaal af. In die tijd vond men een spits niet meer mooi. Naar de mode van die tijd 
werd het een achtkantige houten opbouw met een open lantaarn er op. Die staat nu 
wel bekend als ‘peperbus’. Lange tijd ging het goed, totdat ... in 1948 door onoplet-
tendheid van een loodgieter een enorme brand de toren opnieuw trof. De ‘peperbus’ 
stortte met donderend geweld op de keien van het ’s-Gravenhof en twintig jaar lang 
had de skyline van Zutphen een stompe toren. In 1970 is de ‘peperbus’ gerecon- 
strueerd en sindsdien heeft de toren zijn huidige uiterlijk.

Iedere zaterdagavond om zes uur wordt de zondag ingeluid door een viertal klokken. 
Dit gebeurt nog altijd met de hand; vrijwilligers brengen de klokken in beweging. 
Alleen met Pasen en Kerstmis luiden alle 6 klokken tegelijkertijd!

Informatiekaart Sint Walburgiskerk

Ω Hoogte: 76 meter
Ω Onderbouw: 42 meter
Ω Bouwjaar: 1225
Ω Grondvlak: 12 x 12 m
Ω Muurdikte: 2 m (onder)
Ω Traptoren: 102 treden
Ω Aantal klokken: 6
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In detail: spuwers 
Aan de dakgoten van kerk en toren zitten zoge-
naamde spuwers. Hiermee wordt het regen-
water afgevoerd. Vroeger kende men namelijk 
nog geen regenpijpen. Om te voorkomen dat 
bij hevige regenbuien een enorme hoeveelheid 
water langs de onderliggende gevels gutste, 
maakte men spuwers. Dit zijn in feite lange, 
horizontale buizen waardoor het water naar 
buiten geleid werd, zo ver mogelijk van de 
gevels af. Bij hevige regenval moeten dat flinke 
watervallen geweest zijn. Ze raakten in onbruik omdat de omgeving drijfnat werd van opspattend 
water. Je kunt de spuwers nu nog steeds zien. Heel hoog aan de omloop van de toren werken de 
spuwers nog steeds. Vanwege de grote hoogte is het afkomende water al lang verwaaid voor het de 
grond bereikt.

In de middeleeuwen wilden de bouwmeesters de kerk zo mooi mogelijk maken. Daarom versierden 
ze de spuwers op een bijzondere manier: met kopjes van duiveltjes en monsters.

Verhaal: de ‘Duistere Gang’ 
In de dikke noordmuur van de tweede en derde geleding zit  
een geheimzinnige gang. Deze staat al eeuwen bekend als  
‘de Duistere gang’. Hij is moeilijk bereikbaar en als de oude deur 
die de gang afsluit, piepend en krakend opengaat, wordt meteen 
duidelijk hoe de ruimte aan zijn naam komt: het is er werkelijk 
aardedonker. Alleen halverwege is er één kleine lichtspleet waar-
door er wat daglicht binnenvalt. De gang is maar 60 centimeter 
breed en de stenen traptreden zijn onregelmatig. Jezelf vasthou-
den gaat moeilijk want er is geen leuning en je moet natuurlijk 
ook nog een lamp vasthouden. Eenmaal bovenaan kom je op een 
lage, donkere zolder, die nergens meer naar toe lijkt te leiden. 
Na deze beproeving vraag je je natuurlijk af: wat een moeite voor 
een trap die aardedonker en eigenlijk overbodig is! Er is toch een 
traptoren die naar de klokkenzolder gaat? Kortom: waarom heeft 
men de Duistere Gang dan gemaakt?

Het antwoord is: de duistere gang was de oorspronkelijke toegangsweg naar de hoger gelegen 
torenzolders. Deze gang was vroeger helemaal niet zo duister, want er waren drie lichtspleten.  
Toen de kerk werd verbouwd en de zijbeuken links en rechts van de toren werden verhoogd, raakten 
de lichtspleten van de gang versperd en zouden – op één na – nooit meer licht doorlaten … Door 
de bouw van de traptoren was het niet meer nodig om eerst door de smalle Duistere gang te lopen 
en daarna nog met een houten ladder je weg te vervolgen naar de klokken. Daarom raakte de gang 
in onbruik en kwam er bijna geen sterveling meer ...
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Walburgiskerk
Vragenblad onderbouw
Naam: Klas:

 1. Hoe oud is de oudste steen van de kerk?

 2a. Uit hoeveel geledingen bestaat het stenen gedeelte van de 
toren?

 b. Teken in dit plaatje van de toren alle ramen op de juiste 
plaats.

 c. Schrijf naast de verschillende geledingen het jaar van de 
bouw.

 d. Nu je het overzicht hebt van de bouwfases van de toren, weet 
je ook in welk jaartal de ‘duistere gang’ gebouwd is. Reken 
uit, hoe oud deze gang is.

 3. Op de zuidwestelijke steunbeer van de toren staat een beeldje. Wat stelt het voor?

 4a. Wat is een landmark?

 b. Waarom is de Walburgkerk een landmark?

Vragenblad onderbouw Walburgiskerk
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 5. Een blikseminslag in een gebouw is tegenwoordig niet iets om je veel zorgen over te maken, 
in de middeleeuwen was het echter een groot probleem. Waarom?

 6a. Beneden op de toren zie je enkele plaquettes over de brand. Schrijf de teksten over.

 b. Geef van elke tekst aan over welke van de drie in de tekst genoemde branden ze gaan.
  Brand 1 - Brand 2 - Brand 3.

 7. Op de toren staat een weerhaan. In welke richting kijkt de haan, waar de wind vandaan komt 
of waar de wind naar toe gaat?

 8.  Bestudeer naastliggende foto. Wat was de functie van deze man? Hint: bekijk de infokaart 
van de Drogenapstoren nog even!

 9.  Schat wat de doorsnede van de bol bovenop de kerk is.

 10.  Hoe oud is de ‘peperbus’ op de toren?
 

 11.  Waarom zijn de spuwers zo lang?
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Walburgiskerk
Vragenblad bovenbouw
Naam: Klas:

 1.  Wat is in de toren de oudste periode waaruit nog delen bewaard zijn gebleven?

 2a.  Uit hoeveel geledingen bestaat het stenen gedeelte van de 
toren?

 b.  Teken in dit plaatje van de toren alle ramen op de juiste 
plaats.

 c.  Schrijf naast de verschillende geledingen het jaar van de 
bouw.

 d.  Nu je het overzicht hebt van de bouwfases van de toren, weet 
je ook in welk jaartal de  
‘duistere gang’ gebouwd is. Reken uit, hoe oud deze gang is.

 3.  Het drielichtvenster in de voorgevel van de toren heeft een gotische vormgeving.  
Noem een kenmerk van de gotiek.

 4a.  Beneden op de toren zie je enkele plaquettes over de brand. Schrijf de teksten over.

Vragenblad bovenbouw Walburgiskerk
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 b.  Geef van elke tekst aan over welke van de drie in de tekst genoemde branden ze gaan.
  Brand 1 - Brand 2 - Brand 3.

 5.  De toren lijkt helemaal te zijn gebouwd in tufsteen (dit zijn grote grijze blokken), maar is dat 
echt zo? Van welk bouwmateriaal is de toren werkelijk gebouwd?

 6.  Op de toren staat een weerhaan. In welke richting kijkt de haan, waar de wind vandaan komt 
of waar de wind naar toe gaat.

 7.  Bestudeer naastliggende foto. Wat was de functie van deze 
man? Hint: bekijk de infokaart van de Drogenapstoren nog 
even!

 8.  Waarom zijn de spuwers zo lang?
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Watertoren
De naam van dit gebouw zegt al dat dit gebouw 
alles met water te maken heeft. Deze nog jonge 
toren, aan het begin van de Warnsveldseweg, 
heeft een drinkwaterreservoir binnen zijn muren.

Watertorens zijn bijzondere gebouwen die je in vele 
steden in Nederland vaak direct kunt herkennen. Ze 
dienen om de druk op het waterleidingnet constant te 
houden. Om die reden zit er hoog boven in zo’n toren 
een drinkwaterreservoir. Bij normaal drinkwatergebruik 
kan de waterleidingmaatschappij zonder gebruik te 
maken van de watertoren de waterdruk op peil houden. 
Dit doen ze dan met pompen. Maar in bijzondere ge-
vallen, bijvoorbeeld na een belangrijke voetbalwedstrijd 
op televisie, wanneer iedereen opeens naar de wc moet. 
Er wordt dan plotseling veel spoelwater gevraagd en 
zo kan er ineens een tekort aan water ontstaan. In dat 
geval treedt het reservoir van de toren in werking. 
Nadat de druk weer op het normale peil is gekomen 
wordt het tekort aan water in het reservoir weer aange-
vuld en is de toren weer paraat voor een nieuwe voetbal-
wedstrijd. 

Sinds 1889 was de watertoren in de Drogenapstoren ondergebracht. Toen deze te 
klein werd voor de grotere vraag naar water had de stad behoefte aan een nieuwe wa-
tertoren. Deze nieuwe toren bestaat uit een skelet van gewapend beton, waartussen 
metselwerk is aangebracht. In het gebouw bevinden zich 3 verdiepingen; helemaal 
bovenin bevindt zich het waterreservoir. Sinds 1981 wordt de toren nog maar zelden 
gebruikt vanwege technische verbeteringen in het drinkwatersysteem. Het drinkwa-
terreservoir bevindt zich echter nog steeds in het gebouw. Men besloot in 1984 de 
toren deels een nieuwe bestemming te geven en bouwde in de onderste verdieping 
acht woonéénheden. Daarmee is deze watertoren tevens een woontoren geworden.

Informatiekaart Watertoren

Ω Hoogte:  46,2 meter
Ω Bouwjaar:  1927
Ω Architect:  Hendrik Sangster
Ω Vorm:  8-kantig
Ω Reservoir:  600 m3
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In detail: Art deco
De toren is gebouwd in de Art deco-stijl. Deze stijl was in feite een mengelmoes van verschillende 
stijl- en kunststromingen uit de eerste decennia van de 20e eeuw. De stijl legde sterk de nadruk 
op het laten zien van nieuwe constructies en bouwmethoden. Dat is hier goed te zien door de 
gebruikte combinatie van beton en metselwerk. Dat werd dan weer verfraaid met speelse en vaak 
ook overdadige details, zoals je terug ziet bij de waterspuwers halverwege de hoogte van de toren, 
die overtollig water uit het reservoir moesten afvoeren. Verder zie je strakke betonnen versieringen 
en grote en kleine vensters die allen de hoogtewerking van de toren moeten benadrukken. Deze 
strakke verticale lijnen vormden een contast met de bouwstijl die daarvoor in de mode was, waarbij 
vloeiende lijnen gebruikt werden. Het opvallende is dat pas na 1970 de art deco deze naam kreeg. 
Voor die tijd gaf men diverse namen aan die stijl, zoals bijvoorbeeld ‘de Amsterdamse school’.
De toren is ontworpen door Hendrik Sangster, die verscheidene watertorens in die stijl in ons land 
heeft voortgebracht, onder andere de watertoren in Aalsmeer. Die toren lijkt ook erg op die van 
Zutphen.

Verhaal: de toren op springen
De toren heeft flinke schade geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe dat gebeurde weten we 
uit het verslag van een ooggetuige: “In de vroege zaterdagmorgen zien wij de toekomst hoopvol 
in. Het zal nu wel gauw afgelopen zijn. De Duitsers hebben zich over de Berkel terug getrokken. De 
Canadezen kunnen ieder ogenblik hier zijn.
Maar daar komen opnieuw Duitse soldaten uit de Laarstraat.
‘Ze laten weer de brug springen,’ roept iemand.
Maar een ander heeft ontdekt, dat de soldaten een rubberboot dragen. Ze steken over … ‘Allemach-
tig, ze gaan de watertoren in …’
‘Moet die nou ook nog de lucht in? Waar is dat nou voor nodig?’
‘Louter vernielzucht, meneer.’
We zien de soldaten met hun rubberbootje teruggaan over de Berkel. Even later klinkt de zoveel-
ste explosie in deze dagen. Een wolk van rook en stof maakt de watertoren voor ons onzichtbaar. 
Maar als die is opgetrokken, blijkt dat de toren er nog staat. Wel zijn grote, verticale repen uit de 
muur weggeslagen. Even later varen de heren opnieuw met hun rubberboot over de Berkel, maar 
de tweede aanslag op de watertoren lukt evenmin. Zouden ze het nu opgeven? Het ziet er wel naar 
uit. Maar neen. Later in de morgen komen de Duitsers opnieuw met een vracht munitie over de 
Berkel. Na de derde explosie lijkt het mij, dat ik de toren zie wankelen. Is het gezichtsbedrog? De 
toren blijft staan. Bravo! Maar ik kan een vloek niet terughouden. Want weer blijken grote stukken 
uit het prachtige bouwwerk, een der meest karakteristieke monumenten van Zutfen, weg geslagen 
te zijn. En in de buurt kan men voor de zoveelste maal met planken en karton de vensteropeningen 
en andere gaten dicht maken.”
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Watertoren
Vragenblad onderbouw
Naam: Klas:

 1.  Je hebt gelezen dat er na een voetbalwedstrijd veel water in één keer nodig is. 
  Bedenk nog een situatie waarbij direct veel water nodig is.

 2.  Begin vorige eeuw werd voor het eerst gewapend beton gebruikt in Nederland.
 a.  Zoek op wat het verschil is met ‘gewoon’ beton en beschrijf dit in maximaal twee zinnen.

 b.  Leg uit waarom de architect juist bij dit gebouw voor gewapend beton gekozen heeft.

 3.  Onder het reservoir van de watertoren hangt een stalactiet aan het plafond en daaronder 
staat een stalagmiet op de vloer.

 a.  Leg uit wat stalactieten en stalagmieten zijn.

 b.  Uit welk materiaal bestaan ze?

 c.  Waar vind je stalactieten en stalagmieten normaal gesproken?

Vragenblad onderbouw Watertoren
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 d.  Leg uit hoe deze stalactieten en stalagmieten hier ontstaan zijn.

 4a.  Zoek op wat art deco betekent.

 b.  Hoe zie je aan de toren dat hij in de stijl art deco gebouwd is?

 c.  De stijl zette zich af tegen de bouwstijl daarvoor, die vooral met golvende lijnen en 
  plantaardige motieven werkte. Hoe heette deze stijl?

 5.  In welk jaar van de Tweede Wereldoorlog speelde het ooggetuigeverslag bij ‘verhaal’ zich af?

 6.  Na de oorlog werd de schade aan de toren snel hersteld, wat was hier de reden voor?
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Watertoren
Vragenblad bovenbouw
Naam: Klas:

 1.  Je hebt gelezen dat er na een voetbalwedstrijd veel water in één keer nodig is. 
  Bedenk nog een situatie waarbij direct veel water nodig is.

 2.  Begin vorige eeuw werd voor het eerst gewapend beton gebruikt in Nederland.
 a.  Zoek op wat het verschil is met ‘gewoon’ beton en beschrijf dit in maximaal twee zinnen.

 b.  Leg uit waarom de architect juist bij dit gebouw voor gewapend beton gekozen heeft.

 3a.  Hoe heet in het algemeen een bouwstijl die een mengvorm is van verschillende bouwstijlen?

 b.  Zoek op wat art deco betekent.

Vragenblad bovenbouw Watertoren
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 c.  De stijl zette zich af tegen de bouwstijl daarvoor, die vooral met golvende lijnen en 
  plantaardige motieven werkte. Hoe heette deze stijl?

 d.  In de tekst las je dat de bouwstijl ‘art deco’ eerst niet zo heette. Hoe komt het dat een bouw 
stijl pas na lange tijd zijn naam kreeg?

 4a.  Zal een architect die de hoogte van een gebouw wil benadrukken de vensters hoog en smal 
maken of juist laag en breed? Leg je antwoord uit.

 b.  Welke vensters horen volgens jou oorspronkelijk niet thuis in de toren?

 5.  In welk jaar van de Tweede Wereldoorlog speelde het ooggetuigeverslag bij ‘verhaal’ zich af?

 6.  Na de oorlog werd de schade aan de toren snel hersteld, wat was hier de reden voor?
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Wijnhuistoren
Het stadsbestuur van Zutphen liet rond 1625 de 
Wijnhuistoren bouwen. Het bestuur wilde ‘hoog 
van de toren blazen’. De toren laat de macht van 
het stadsbestuur en de trots van de inwoners van 
de stad zien. 

In grote steden was er vroeger vaak een wijnhuis of 
stadsherberg. Daar werden belangrijke gasten van de 
stad ontvangen en feesten gehouden. Vaak werd zo’n 
wijnhuis gecombineerd met andere functies zoals een 
waag. Goederen die de stad binnenkwamen werden 
daar gewogen en gekeurd. Ook was het wijnhuis de plek 
waar lijfstraffen werden voltrokken en als er vijandelijke 
aanvallen waren was het een verzamelpunt voor  
strijdbare burgers. Vanaf het bordes werden openbare 
afkondigingen gedaan. Zo werd het wijnhuis hét  
centrum van stedelijke activiteiten.

Al in de 15e eeuw had Zutphen een voorloper van het 
huidige gebouw. Het stadsbestuur kocht in 1420 een 
herberg om er het stadswijnhuis te vestigen. In 1446 
voegde men een torentje met een uurwerk toe. Omdat 
het wijnhuis zo’n belangrijk gebouw in de stad was 
besloot het stadsbestuur om het gebouw te verfraaien. 
In 1615 begon men met de bouw van een grotere toren 
met uurwerk en carillon. Daaronder kwam een prachtig 
bordes met aan weerszijden trappen. De doorgang naar 
de waag werd met beeldhouwwerk versierd.

Voor een groot project als de Wijnhuistoren werd een bouwmeester benoemd. Het 
stadsbestuur koos voor Emond Hellenraet, een bouwmeester die het vak van steen-
houwen uitstekend beheerste. Helaas was er al snel geldgebrek en kon men alleen 
het onderste, vierkante stuk bouwen. Ruim 20 jaar later was er toch weer geld en 
bouwde men de bovenste, achtkantige delen. Het wijnhuis werd in 1920 bijna hele-
maal door brand verwoest maar vier jaar later herbouwd. Gelukkig bleef de toren in 
de Tweede Wereldoorlog grotendeels gespaard. Tegenwoordig zit er in het wijnhuis 
een restaurant.

Informatiekaart Wijnhuistoren

Ω Hoogte: 47 meter
Ω Bouwjaar: 1615–1641
Ω Bouwmeester: Emond 
  Hellenraet
Ω Brand: 1920
Ω Herbouwd: 1924
Ω Gebruik: stadswijnhuis, 
  waag, plaats 
  voor straffen
Ω Gebruik nu:  restaurant
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In detail: het carillon
Als je goed oplet hoor je in de stad ieder kwartier een melodie: dit is het carillon van de Wijnhuis- 
toren. Een carillon is een verzameling speelklokken van verschillende grootte, meestal zo’n 25 stuks. 
Soms klimt de stadsbeiaardier in de toren om op het carillon te spelen, meestal op marktdagen. 
Een carillon bespelen is zwaar werk: je moet met je vuisten op de toetsen slaan. De deuntjes van 
ieder kwartier speelt hij daarom in op de computer. Soms zijn het psalmen (bijbelse liederen), vaak 
ook moderne liedjes of volkswijsjes zoals Sinterklaasliedjes.

Er was niet altijd een carillon om de tijd aan te geven. Maar de meeste burgers hadden vroeger ook 
geen kostbare klok of horloge (laat staan een telefoon). Daarom moest het stadsbestuur zorgen 
voor een goede tijdsaanduiding. Vroeger hing er een zonnewijzer aan een gevel op de markt, tegen-
over de Wijnhuistoren. Daarmee was de tijd echter nooit precies te bepalen, terwijl dit wel steeds 
belangrijker werd. Steeds meer stedelijke reglementen waren namelijk op tijdsbepaling gebaseerd. 
Daarom werd in 1446 een klok in een torentje op het wijnhuis geplaatst.

Tweehonderd jaar later, in 1646 werd in de toren een nieuw uurwerk met een carillon geplaatst. 
Daarmee werd de toren het muzikale hart van de stad. De broers François en Pieter Hemony 
mochten de klokken gieten. Dit was hun eerste grote opdracht; zij zijn later de beroemdste klokken-
gieters van Nederland en België geworden, omdat zij klokken wisten te gieten die een zeer zuivere 
klank hadden. In het klooster waar nu het Baudartiuscollege staat kregen ze ruimte om de klokken 
te gieten. Helaas is het carillon in 1920 bij de brand grotendeels verloren gegaan; slechts enkele 
klokken zijn bewaard gebleven. Eén daarvan is in het Stedelijk Museum te zien; een ander  
exemplaar wordt in het stadhuis gebruikt om de raadsvergaderingen in- en uit te luiden.  
In 1924 is een nieuw carillon geplaatst.

Verhaal: Hollandse Renaissance
In de 17e eeuw, toen de Wijnhuistoren werd gebouwd, was de bouwstijl ‘Hollandse Renaissance’ 
in de mode. ‘Renaissance’ betekent ‘opnieuw geboren worden’. Men wilde opnieuw bouwen zoals 
er in de klassieke oudheid in Italië werd gebouwd, maar dan wel op een sobere, Hollandse manier. 
De wiskundige verhoudingen van de gebouwen uit de oudheid inspireerden de bouwmeesters om 
deze ook in hun gebouwen toe te passen. Daarnaast wilden ze klassieke ornamenten (versieringen) 
zoals een geveldriehoek in hun gebouwen verwerken. 

In Italië werden de belangrijkste gebouwen van natuursteen gemaakt, maar in Nederland lag 
nauwelijks bruikbare natuursteen in de bodem. Daarom metselde men het grootste deel van het 
gebouw toch in baksteen. Een baksteen is gebakken uit klei en dat was ruim voorhanden. 
Alleen voor de ornamenten gebruikte men het duurdere natuursteen. Dat moest dus uit het  
buitenland worden gehaald. Het stadsbestuur ging op zoek naar een bouwmeester die verstand  
van natuursteen had. Emond Hellenraet werd aangenomen. Hij beschikte over een netwerk dat  
zich uitstrekte tot in het buitenland. In de Wijnhuistoren verwerkte hij talrijke klassieke ornamenten 
en een symmetrische monumentale trap, maar ook baksteen. Later verrezen zijn renaissancegevels 
overal in de stad.
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Wijnhuistoren
Vragenblad onderbouw
Naam: Klas:

 1.  Waarvoor werd het wijnhuis gebruikt? Noem tenminste vier voorbeelden.
 

 2.  Als je vlak voor de poort gaat staan en naar binnen kijkt zie je bovenin een ijzeren balk 
hangen met twee haken. We noemen dit een balans.

 a.  Waartoe diende het?

 b.  Leg kort uit hoe het werkte.

 c.  Van welk werkwoord is ‘waag’ afgeleid?

 3.  Hoe zou je een bouwmeester tegenwoordig noemen?

Vragenblad onderbouw Wijnhuistoren
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 4a. Wat is een carillon?

 b. Om de hoeveel tijd hoor je het spelen?
  

 5a. De Wijnhuistoren is gebouwd in de bouwstijl van de Hollandse Renaissance. 
  Waaraan kan je dit zien?

 b. Op een aparte pagina zie je vijf afbeeldingen van huizen. Twee ervan zijn gebouwd in de stijl  
‘Hollandse Renaissance’. Omcirkel deze huizen.

 6a.  Waarom is niet de gehele Wijnhuistoren van natuursteen gebouwd?

 b.  Hier naast zie je een tekening van de Wijnhuistoren. 
Kleur alle natuurstenen delen in.
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Wijnhuistoren
Vragenblad bovenbouw
Naam: Klas:

 1.  Waarvoor werd het wijnhuis gebruikt? Noem tenminste vier voorbeelden.

 2.  De Wijnhuistoren heeft een zeer rijk versierde toegangspoort. Links- en rechtsboven de poort 
zie je twee vrouwen afgebeeld. Zij zijn allegorieën van twee van de zeven deugden.

 a.  Wat is een allegorie?

 b.  Zoek aan de hand van de attributen uit, welke van de zeven deugden afgebeeld zijn en leg 
ook uit waarom deze attributen horen bij deze deugden.

 c.  Wat denk jij dat de reden zou kunnen zijn om deze twee deugden op de poort van het wijn-
huis af te beelden?

 3a. Als je vlak voor de poort gaat staan en naar binnen kijkt zie je bovenin een ijzeren balk 
hangen met twee haken. We noemen dit een balans. Waartoe diende het?

 b.  Leg uit waarom dit op één centrale plek moest gebeuren.

 c.  Leg kort uit hoe de balans werkte.

Vragenblad bovenbouw Wijnhuistoren
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 d.  Van welk werkwoord is ‘waag’ afgeleid?

 4. Hoe zou je een bouwmeester tegenwoordig noemen?

 5. Op een steen in de muur, enkele meters links naast de voordeur staat een verweerde tekst 
geschreven. Ontcijfer deze tekst.

 6. Google enkele andere torens die een carillon hebben van de gebroeders Hemony.

 7a. Welke overeenkomsten met antieke tempels zie je in de Wijnhuistoren?

 b. Google drie stijlkenmerken van de ‘Hollandse Renaissance’.

 c. Op een aparte pagina zie je vijf afbeeldingen van huizen. 
Twee ervan zijn gebouwd in de stijl ‘Hollandse Re-
naissance’. Omcirkel deze huizen.

 8a. Waarom is niet de gehele Wijnhuistoren van natuursteen 
gebouwd?

 b. Hier naast zie je een tekening van de Wijnhuistoren. 
Kleur alle natuurstenen delen in.
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Wijnhuistoren
  Hieronder zie je vijf afbeeldingen van 

huizen. Twee ervan zijn gebouwd in de 
stijl ‘Hollandse Renaissance’. 

  Omcirkel deze huizen.

Vragenblad Wijnhuistoren

  1. Huis Bartolotti – Amsterdam

  2. Huis Oudaen – Utrecht

  3. Provinciehuis Noord Holland – Haarlem

  4. Oost-Indisch Huis – Amsterdam

  5. Mauritshuis – Den Haag
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Voor de teksten in de bladen is onder andere gebruikt gemaakt van de 
volgende publicaties:
Ω Van kelder tot kap, bouwhistorische wandeling door Zutphen, Werkgroep Bouwhistorie Zutphen (2009)

Ω Vestingstad Zutphen, door Michel Groothedde en Jeroen Krijnen (2008)

Ω Historische atlas van Zutphen, door Willem Frijthoff, Michel Groothedde en Christiaan te Strake (2011)

Ω De toren van de Sint Walburgiskerk, door Jeroen Krijnen, Gert Oldenbeuving en Constant Willems (2008)

Ω 40 jaar geleden, het verzet en de bevrijding in Zutphen 1940–1945, door Jan Tijken (1985)

Ω Het Poortersklokje te Zutphen, door J. Kreijenbroek (jaarboek Achterhoek en Liemers 1981)

Ω De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, deel twee, De Provincie Gelderland, 
Het kwartier van Zutphen, door E.H. ter Kuile (1958)

Ω Hoezeer heeft deze kleine stad allure, door Gosse Koolstra, Michel Groothedde, Jaap Riemens en Ger Rietberg (2001)

Ω De proostdij te Zutphen, door M.M. Doornink-Hoogenraad (1975)

Ω De slag om Zutfen, door Tj. de. B. (1945). Het citaat op informatiekaart ‘de watertoren’ is terug te vinden op pagina 10.

Ω De Tachtigjarige Oorlog: opstand en consolidatie in de Nederlanden (ca. 1560–1650), door S. Groenveld e.a. (2008)

Illustratieverantwoording
De foto’s en tekeningen zijn gemaakt door leden van de Werkgroep Bouwhistorie met de volgende uitzonderingen:

Ω Blad Walburgiskerk; foto Plettenberg;
Zutphen in Oude Ansichten deel 1, geschreven door J. Harenberg (1978), blz. 32.

Ω Blad Drogenapstoren; foto oude situatie;
Zutphen in Oude Ansichten deel 1, geschreven door J. Harenberg (1978), blz. 48.

Ω Bladen Muurtorens en Kruittoren; kaart van Blaeu uit 1647; Historische Atlas van Zutphen, geschreven door Willem 
Frijthoff, Michel Groothedde en Christiaan te Strake (2011), blz. 30.

Ω Blad Wijnhuistoren; geveltekening; Gevelwanden in de binnenstad van Zutphen, door G.E. Hartman, J.C.D. Boeke, 
A.W. Kruiderink, F.P. J. Krijnen, R. Stenvert (1985), blz. 36.

Ω Blad Wijnhuistoren; Huis Bartolotti, Amsterdam. Foto: Els ten Napel. Bron: https://flic.kr/p/aNLsxK

Ω Blad Wijnhuistoren; Huis Oudaen, Utecht. Foto: Wim Fournier. Bron: https://flic.kr/p/7XqEvS

Ω Blad Wijnhuistoren; Provinciehuis Noord-Holland. Foto (uitsnede): Floris Looijesteijn. Bron: https://flic.kr/p/cL2Nt5

Ω Blad Wijnhuistoren; Oost-Indisch huis, Amsterdam. Foto: Jan. Bron: https://flic.kr/p/3a1mLW

Ω Blad Wijnhuistoren; Mauritshuis, Den Haag. Foto: Roman Boed. Bron: https://flic.kr/p/nRMyQK

Bronvermelding
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Disclaimer
Alle rechten voorbehouden

Gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is uitsluitend toegestaan ter toelichting bij het onderwijs of ten 
behoeve van eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, in alle gevallen met inachtneming van de 
wettelijke voorwaarden. Bij gebruik moet in alle gevallen de bron worden vermeld. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers 
rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de Werkgroep Bouwhistorie Zutphen van de Historische Vereniging 
Zutphen de content aanbiedt. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn daarbij niet toege-
staan.

Auteursrechten
Deze website is een publicatie van de Werkgroep Bouwhistorie Zutphen van de Historische Vereniging Zutphen. Hierop 
zijn de Archiefwet, de Auteurswet 1912, de Databankwet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Alle 
rechten op de afbeeldingen en de teksten (‘content’) zijn voorbehouden aan de Werkgroep Bouwhistorie Zutphen van 
de Historische Vereniging Zutphen en/of aan de overige rechthebbenden op de op de website opgenomen documenten. 
Verveelvoudiging van de content met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of het anderszins commercieel 
exploiteren daarvan is niet toegestaan zonder toestemming van de Werkgroep Bouwhistorie Zutphen van de Historische 
Vereniging Zutphen en de overige rechthebbenden.
De Werkgroep Bouwhistorie Zutphen van de Historische Vereniging Zutphen heeft geprobeerd alle rechthebbenden van 
de gereproduceerde documenten te achterhalen. Dit is wellicht niet in alle gevallen gelukt. Voor zover personen auteurs-
rechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met de Werkgroep Bouwhistorie Zutphen van de 
Historische Vereniging Zutphen.
Deze lessenserie is met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden 
bevat. De Werkgroep Bouwhistorie Zutphen van de Historische Vereniging Zutphen sluit alle aansprakelijkheid uit voor 
enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Het is scholen toegestaan, na toestemming van de Werkgroep Bouwhistorie Zutphen, de informatie op deze website door 
plaatsing op een Intranet toegankelijk te maken en de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk over te nemen.

Vormgeving: Peter Kalkowsky, Zutphen



Tekening van Jan de Beijer uit 1743, 

met dank aan de Stedelijke Musea Zutphen

Ontwerp:
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