
Werkgroep Bouwhistorie Zutphen

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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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?
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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?


