
Een stadswandeling door Zutphen, waarbij 
we vooral kijken naar lichtopeningen 

Constant Wi I lems 

De hier beschreven wandeling gaat over lichtopeningen in gebouwen, en is als toelichting 

bedoeld op het artikel over dit  onderwerp in  dit nummer. We schenken hierbij alleen aan- 

dacht aan dit onderwerp en we zullen de historische en culturele waarde van de gebouwen 

buiten beschouwing laten. 

We starten bi j  de Wijn- een juiste interpretatie is van een dergelijk 

huistoren en lopen de venster. Immers, daar zat oorspronkelijk al- 

Lange Hofstraat in. Met- leen maar een luik, geen glas in lood of iets 

een op de hoek van de dergelijks. 

Houtmarkt bevindt zich Rechtdoor naar nr. 12, De Munt. Op  de ver- 

een gevel met kruis- en dieping zijn kruisvensters te zien, van het 

Lange Hofstraat, kloostervensters (ijssalon 

hoek Houtmarkt La Venezia). Merk op dat 

de bovenkanten en de 

kalven (de tussendorpels) horizontaal zijn 

beeindigd in metselwerk. Di t  is kenmerkend 

voor dit soort vensters uit het begin van de 

14' eeuw. Uit andere bronnen is bekend 

dat het pand inderdaad uit die tijd dateert. 

In de bovenste openingen van elk van deze 

vensters zat dus glas-in-lood, onderin za- 

ten houten luiken. Mogelijk om deze reden 

waren de onderste openingen groter dan de 

bovenste: hout was immers goedkoper dan 

glas. De gevel is uitgevoerd in schoon met- 

selwerk, maar u moet zich voorstellen dat 

hij oorspronkelijk was gepleisterd. De zicht- 

bare boogjes boven de openingen in het on- 

derste gedeelte van deze gevel dateren niet 

uit de bouwtijd. 

We gaan linksaf de RoodeTorenstraat in. Bo- 

ven nr. 13 ziet u hoog in de gevel een kruis- 

venster dat te voorschijn i s  gekomen bi j  de 

restauratie van deze gevel. De openingen 

zijn afgesloten met segmentboogjes, wat een 

constructieve verbetering is t.o.v. de hier- 

voor besproken vensters. De onderste ope- 

hiervoor besproken type. Omdat dit gebouw 

dateert uit 1354 i s  het niet waarschijnlijk dat 

er in de onderste openingen van de kruisven- 

sters oorspronkelijk ramen met roedeverde- 

lingen zaten. Ook hier sloten de luiken een 

open gat af. De ramen op de begane grond 

kunnen pas in de 18'eeuw zijn aangebracht. 

Onder de twee kruisvensters aan de linker- 

kant kunt u in het metseIwerk nog boogjes 

ontwaren, die aangeven dat er op de begane 

grond ook vensters zaten met glas-in-lood en 

luiken. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze langer 

geweest dan hun broertjes op de verdieping, 

ningen zijn voorzien van één plaat glas, wat Roode Torenstraat boven 13 
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De Munt, Krulsvenster (I), vroeg type schu~fraam (r) 

maar wel even breed. Ook deze gevel zal in 

de bouwtijd gepleisterd zijn geweest. Aan 

de rechterkant van dit pand bevindt zich een 

lager gedeelte, met twee schuiframen (boven 

de poort) van een vroeg type. De onderdor- 

pels zitten op de juiste wijze in het metsel- 

werk. Eerst een platte laag en daaronder een 

halfsteens rollaag. 

Burgerzaal, kloostervenster met twee kalven 

Rechtsaf de Raadhuissteeg in. Nummer 15 

laat schuiframen zien die stolpramen sugge- 

reren in de middenstijl. U kunt dit verschijn- 

sel in talloze schuiframen in Zutphen zien. 

Nummer 1 I A  heeft pleisterwerk waarin een 

blokmotief i s  aangebracht. Dit was een ge- 

bruikelijke wijze van decoreren in de 13. m- 
eeuw Overigens zal het pleisterwerk op de- 

ze gevel niet uit die tijd stammen. 

Rechtsaf naar de zijgevel van de Burgerzaal 

(aan de linkerkant). Hier zien we klooster- I 

Suggestie van een 

stolpraam 

vensters met twee kal- 

ven. Alle horizontale 

elementen zijn uitge- 

voerd in natuursteen. 

De Burgerzaal is ge- 

bouwd rond 1450. 

We lopen nu even te- 

rug en houden rechts 

het Kerksteegje totdat 

we de Roode Toren- 

straat weer inlopen, en 

gaan vervolgens rich- 

ting de kerk. Op  de Romano-gotische vensternissen 
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St Walburgn Onder bolvenster, boven kruisvenster Het Bofwerck 

hoek zien we de witte gevel van Proostdijs- 

teeg 1. Ook hier is een blokmotief zichtbaar. 

Aan de kant van de kerk een tufstenen ge- 

vel van hoge ouderdom met een paar kruis- 

vensters. We lopen achter de kerk langs tot 

aan de Librije (lagere aanbouw van de kerk 

aan de zuidzijde). We stoppen hier en kij- 

ken achterom en zoeken de hoge gevel bo- 

ven de witte garage (met de schuin lopende 

hemelwaterafvoer). In het metselwerk zijn 

laat 13e eeuwse z.g. Romanogotische ven- 

sternissen te zien. Als u goed kijkt dan zult 

u steeds meer bouwsporen van deze nissen 

in het metselwerk ontdekken. Een paar van 

deze nissen hadden vensteropeningen, niet 

allemaal. 

U moet zich voorstellen dat alles gepleisterd 

was, waarbij de nissen hoogstwaarschijnlij k 

van geschilderde gotische motieven waren 

voorzien. We lopen nog even rechtdoor 

en stoppen voor de deur van Kerkhof 16 
(Grafisch Museum) . Als u van hieruit naar 

de kerk kijkt dan zult u in het lagere ge- 

bouw een bolvenster ontdekken. Dus twee 

vensteropeningen naast elkaar gescheiden 

door een middenstijl. We komen dit type 

haast niet tegen in de stad. Overigens had 

het echte bolvenster aan de ene opening 

een luik en was de andere opening voorzien 

van glas. 

We lopen weer helemaal terug naar de ge- 

pleisterde gevel van Proostdijsteeg l .  Bij de 

deur ziet u nog een bord waarop de recon- 

structie van de net beschreven achtergevel i s  

uitgebeeld. 

U loopt de Proostdijsteeg in tot nummer 2. 

Hier kijkt u achterom en richt uw aandacht 

op de hoge topgevel met twee Romano- 

gotische nissen. De luiken die er voor zit- 

ten sluiten originele lichtopeningen af. Het 

is alleen jammer dat ze niet goed zijn aan- 

gebracht. De luiken horen aan de binnen- 

kant te zitten, in daar nog steeds aanwezige 

luiksponningen. Tot aan de 14. eeuw was 

het overal gebruikelijk dat luiken aan de 

binnenkant van de openingen zaten. 

We draaien ons weer om en lopen rechtdoor 

de Zaadmarkt op, richting de poort van het 

Bornhof, naast nummer 103. Onderweg kij- 

ken we nog even naar rechts naar de fraaie 

gevel van het Eolwerck, rijkelijk voorzien 

van kruisvensters met natuurstenen onder- 

delen. Merk op dat de onderste openingen 

op de juiste wijze zijn voorzien van één 
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Bornhof, kloosterkozijn 

plaat glas, vóór het later aangebrachte glas 

in lood. 

We lopen door de poort het Bornhof in. 

Daar aangekomen zien we uiterst rechts 

(goed zoeken en ver doorlopen, het huis- 

nummer is 22a) een voorbeeld van een 

kloosterkozijn, naast een deur. Een ko- 

zijn dus met boven een raam en onder een 

luik. Hoewel het misschien geen oor- 

spronkelijk element is laat dit zien hoe een 

kloosterkozijn er uit zag. Ze zijn erg zeld- 

zaam in Zut~hen. 

We houden links aan en lopen voor het 

Borrohuis langs tot aan nummer 33. Ook 

hier draaien we ons om en kijken naar de 

gepleisterde gevel van het Borrohuis. De 

voorgevel i s  voorzien van later ingezette ra- 

men. Ongetwijfeld zal een middeleeuwer 

hier kruisvensters in een gepleisterde gevel 

hebben gezien. De kopgevel laat de oor- 

spronkelijke situatie zien, hij is nog steeds 

voorzien van een pleisterlaag. Het huis werd 

gebouwd in 1343. 

We gaan vóór nummer 33 rechtsaf en lopen 

onder het poortje door naar de Schupstoel. 

Rechtdoor richting Beukerstraat, daar rechts- 

Borrohuis, let op de kopgevel 

af en meteen weer links de Oude Wand op. 

We lopen hier naar het beitelhuis recht voor 

ons. Aan dit driehoekige huis i s  veel te zien. 

In de linkergevel zien we een aantal kozij- 

nen van het overgangstype. Kozijnen voor- 

zien van luiken in het onderste gedeelte, 

terwijl de onderramen waren voorzien van 

schuiframen. Een kruising dus van een kloos- 

terkozijn en een schuifraam. Verder vinden 

we hier 1 8 e  eeuwse schuiframen en aan de 

rechtergevel een verzameling vensters van 

diverse typen. In het midden bevindt zich 

Beitelhuis Armenhage. 

(boven) Diverse venstertypen 

Beitelhuis Oudewand. 

(onder) Typische kozijnen 
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een hlvenster, al Is de. middenstijl wat 
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Een opmerkelijke gevel in de Vaalstraat Beukerstraat 44 

dormitorium, waar de nonnetjes sliepen, had het einde van de steeg en kijken van daaruit 
kleinere vensters. Merk op dat dit gebouw naar het pand Beukerstraat 44. Wanneer u 
aan de straatkant in oorsprong geen vensters enige tijd naar de verdieping van dit fraaie 
had. De kozijnen die er nu zitten zijn niet pand kijkt zult u ontdekken dat de drie kruis- 
van de bouwtijd. Het had alles te maken met vensters op de derde verdieping er eigenlijk 
het gesloten karakter van dit klooster. niet kunnen zitten. 
We verlaten deze rustige plek via de poort 
waardoor we zijn binnengekomen en slaan De twee buitenste zijn deels dichtgemetseld 
vervolgens, op de Oude Wand gekomen, omdat het dak er achterlangs loopt. Dit is 
links af. We lopen terug naar nummer 100 echter wel de oorspronkelijke toestand. Men 
en gaan daar rechtsaf de poort door de deed er alles aan om een rijke uitstraling te 
Agnietensteeg in. We lopen omhoog naar de krijgen, de symmetrie mocht niet verstoord 
winkel nummer 10/12 en kijken daar achter- worden. De schuiframen in de daaronder 
om naar de gevels van het Leerinckhuis. In gelegen verdiepingen zijn natuurlijk latere 
de kopgevel zien we twee gotische nissen. toevoegingen. 

We lopen naar de overkant van de straat 
De andere kopgevel, met drie nissen, had- en kijken van daaruit, nadat we ons om- 
den we al gezien toen we het hek op de gedraaid hebben, rechts van ons, naar de 
Oude Wand doorgingen. We lopen door tot geweldige kopgevel van het Assenhuis, 
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Houtmarkt 70 De deur van . .,~tmarkt 70 

Ramen in Houtmarkt 73 Houtmarkt 7- 

Beukerstraat 65. In de gevel zit een aan- 
tal vensters die goed aangeven hoe dik de 
muur wel niet IS. De gevel dateert uit 1391. 
Gezien het nauwkeurig aangehouden met- 
selverband zal de gevel in oorsprong niet 
gepleisterd zijn geweest. Het liep tegen het 
einde van de 14. eeuw en toen raakte het 
pleisteren van gevels in onbruik. We lopen 
vervolgens de Vaaltstraat in, die zich achter 
ons bevindt, en stoppen brj de brievenbus 

vóór nr. 4 (aan de rechterkant). Van hier- 
uit hebben we een goed uitzicht op een 
smal pandje aan de overkant van de straat. 
Als u lang naar deze gevel kijkt zult u 
veel ontdekken. Hier i s  uiterst nauwkeu- 
rig gewerkt door de metselaar; hij heeft 
goed laten zien wat hij kon! Links en 
rechts van de schuiframen op de verdie- 
ping zijn de afgekapte overblijfselen te 
zien van de natuurstenen dorpels van de ' 1 1 9  1 ZUTPHEN ( 



oude kruisvensters. Ook sommige duim- 

steentjes ten behoeve van de luiken zijn 

nog te vinden. Overigens vinden we 

boven deze schuiframen in het metselwerk 

z.g. accoladebogen. Dit in tegenstelling 

tot de schuiframen op de begane grond, 

die voorzien zijn van segmentbogen. 

We lopen weer terug naar de Sprongstraat, 

gaan hier links af en lopen door naar de fon- 

tein op de Houtmarkt. Daarachter, op num- 

mer 70, zien we een rijke gevel voorzien 

van kozijnen die doen denken aan kruis- 

kozijnen. Er zijn hier enige variaties op dit 

onderwerp bedacht. De toegangsdeur zit in 

een kozijn met ramen die kenmerkend zijn 

voor deze toepassingen. Een middeleeuwse 

metselaar zou deze vormen zonder meer 

vertaald kunnen hebben in metselwerk, 

waarvan helaas in Zutphen geen voorbeel- 

den meer te zien zijn. 

Aan de overkant van de markt, tegenover dit 

pand vinden we op nummer 73 een goed 

voorbeeld van een oude gevel die voor wat 

betreft het metselwerk niet i s  gewijzigd. De 

huidige schuiframen zitten in de oorspron- 

kelijke openingen die bestemd waren voor 

kruisvensters. De bovenlichten van deze ra- 

men vertonen boogvormen die thuishoren in 

de tijd van de Empire, dus eerste helft van de 

1 9 e  eeuw. Ook de schuiframen zelf verraden 

deze stijl, wat te zien i s  aan de middenstijlen 

die uitgevoerd zijn als ware het stolpramen. 

Wanneer we van hieruit richting de Wijn- 

huistoren lopen zijn we weer terug op ons 

uitgangspunt. 

De Zutphense Courant van 
16 februari 1906 

Uit de krant geknipt door Evelien Marckamp 

Un praeutjen tussen Grades Vennekool en "B6 zie!'gaf i töt bescheid , "i'j hebt daor 

Gait Vreeman aover de beste maniere um op den Leegen kamp den mest al un groote 

't land te bemesten, waorbi'j ze geen van acht dage gestreujd op 't land liggen! Daor 

beiden recht töt kloarheid komt. i s  toch in al dan tied gelaegenheid te aover 

De mest is wel geen heiligheid. ewest, um er em goed onder te warken.'t Is 

Maar doet toch wond'ren waar ze leit. jo zunde van den goeien mest, dat is et!' 

(W.c.H.staring) "Hoe zoo?" vroeg ik weer en 'k hield mi'j 

"I'j handelt krek as un gek,Gait! " zeg Gra- 

des Vennekool gistern aovend , toe 'k zoo 

bi'j schemerdonker van 't wark naor huus 

kwam gaon , tegen mi'j. 

Ik hadde den man niet ezien , ear hi'j vlak 

veur mi'j stond , want ik wazze al gaonde 

diepe in de prakkezaosies eraakt. Zoo doen- 

de kwam mi'j dat zeggen van Grades vri'j 

bots op 't lief vallen en 'k vroege daorumme 

kortaf: 

"Hoe zoo?" 

dom. 

"Och!" zeg hi'j daorop, - "un kind kan jo 

wal begriepen , dat de mest van dat lange 

liggen op 't land der veul slechter op wodt!" 

"k Zegge: wisse doët i dat! Maor wat zo1 

dat dan nog?" 

"O!" gaf hi'j geraakt töt bescheid, - denk i'j 

der zóó aover? In dat geval he'k niks ezegd! 

Mienentwaege meug i'j gerust owwen gang 

gaon, al w i l  i'j em ook laoten liggen töt et 

toekomende jaor!" 

"Kom, low we now ens verstandig met 
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