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Zicht over de Bleek en de gracht, op een ingekleurde ansichtkaart uit circa 1910. Linksvoor de grote en kleine vlonder van het
bleekveld. Daarachter de tuin van Proostdijsteeg 1-3 en de brug naar de tuin van de Proosdij.
Coll. Regionaal Archief Zutphen, fotonr SZU002026196
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INLEIDING
De Bleek vormt als historische groenstructuur een belangrijk onderdeel van de beleving van de stad Zutphen.
Het terrein van de Bleek, de Binnengracht, de stadsmuur en het huis Kerkhof 18 zijn in tien verschillende objecten beschermd als rijksmonument (complexnummer 530133). De Bleek fungeert in actuele situatie vooral als
kijktuin vanaf de Martinetsingel. Op het westelijke terrein-deel zijn kleine percelen in bruikleen als siertuin bij
bewoners van Kerkhof 2, 6, 8 en 10.
De Bleek is niet opengesteld, maar zeer fraai beleefbaar vanaf de Martinetsingel. De hoge historische en recreatieve waarden van het gebied zijn kort samengevat, dat hier in een notendop het verhaal van Zutphen vertelt
wordt door het ensemble van Binnengracht, Bleek, stadsmuur, Drogenapstoren, huizen en Walburgiskerk.
Daarnaast heeft het terrein belangrijke ecologische waarde als afgesloten, ruim groengebied aan de rand van
de dichtbebouwde binnenstad.

AANLEIDING VAN HET TUINHISTORISCH ONDERZOEK EN WAARDESTELLING
Stichting Het Wijnhuisfonds is sinds 1989 eigenaar van de Bleek. In 2008 heeft de stichting de groenstructuur
van de Bleek hersteld. Om de Bleek duurzaam in stand te houden, heeft de stichting behoefte aan een toekomstvisie. Op basis daarvan kunnen beheer en herstel gericht bijdragen aan een betere bescherming en beleving van dit bijzondere groengebied in de Zutphense binnenstad. De informatie over de historische ontwikkeling van de Bleek bleek tot op heden versnipperd aanwezig en is soms niet eenduidig. Om de historie van de
Bleek overzichtelijk te bundelen en analyseren, is het voorliggende onderzoek en tuinhistorische waardering
opgesteld. Het rapport dient voor het Wijnhuisfonds als basisdocument bij visie– en planvorming voor de Bleek,
als onderlegger bij subsidieaanvragen en kan door de stichting eveneens worden ingezet bij contacten over de
Bleek met andere belanghebbenden.

WERKWIJZE ONDERZOEK EN WAARDESTELLING
Voor de beschrijving van de historische ontwikkeling is gebruik gemaakt van bestaande literatuur, aanvullend
archiefonderzoek, kadastraal onderzoek, kaarten en (lucht)foto’s. De bevindingen uit de veldinventarisatie van
18 april 2017 zijn opgenomen in het hoofdstuk actuele situatie. De conclusies uit beide hoofdstukken vormen
de basis voor de tuinhistorische waardering. Bij het onderzoek zijn veel voor nu nieuwe en aanvullende gegevens over de ontwikkeling van het terrein gevonden. Deze zijn in dit rapport zodanig beschreven, dat een samenhangend beeld van de vier eeuwen ontwikkeling van het terrein ontstaat.

LEESWIJZER
Het historisch onderzoek en waardestelling opent met de aanduiding van het plangebied. Hoofdstuk twee betreft de historische ontwikkeling. Om de geschiedenis overzichtelijk te houden, is deze per terreindeel beschreven met gegevens over omvang, eigenaren en gebruik. Hoofdstuk drie bevat de actuele situatie van het plangebied. Hoofdstuk vier geeft een analyse van de historie in relatie tot de actuele situatie, gevolgd door de conclusies. In hoofdstuk vijf is de tuinhistorische waardering van de Bleek opgenomen.
Het rapport wordt afgesloten met de bijlagen met de redengevende omschrijving van de vijf groene rijksmonumenten en enkele overzichtskaarten.

NAAMGEVING VAN DE BLEEK
Het groengebied tussen stadsmuur en Binnengracht heeft tot ver in de twintigste eeuw geen eigennaam gehad. De verschillende delen van het terrein stonden van eind zeventiende tot eind de negentiende eeuw bekend als ‘de hof van (naam eigenaar)’, ‘de buitenhof van’ of ‘de benedentuin van (de Proosdij/ Dat Bolwerck)’.
De huidige naam De Bleek kreeg het gebied in de tweede helft van de twintigste eeuw, vanuit de herinnering
aan de bleek-functie die het centrale deel van het terrein heeft gehad tussen circa 1870 en circa 1920.
De Binnengracht wordt in kadastrale stukken overigens consequent aangeduid als Beek.

VOORUITBLIK OP HET ONDERZOEK
De historie van de Bleek als één van de ‘buitenmuurse grondterreinen’ rond de binnenstad, voert terug tot midden zeventiende eeuw; het moment waarop de Binnengracht tussen de oude stadsmuur en de nieuwe vestingwerken begon te verlanden. Deze verlandde delen werden door stedelingen ontgonnen en actief uitgebreid om
tuinen aan te leggen. Veelal zijn door aangrenzende huiseigenaren openingen in de stadsmuur gehakt om de
‘buitentuin’ met het binnen-erf te verbinden. Soms huurden rijke stedelingen uit de stad een deel van zo’n terrein als losliggende buitentuin (zogeheten ‘speeltuin’) en plaatsten hier een tuinkoepel als dagverblijf. Voor de
Bleek zijn beide typen tuinen de basis; het westelijk deel als speeltuin van familie Op ten Noort en het oostelijk
deel als buitentuinen van de huiscomplexen Proosdij en Dat Bolwerck. In de negentiende eeuw is het centrale
deel van de Bleek omgevormd tot tuinderij en later deels blekerij. Eerste helft twintigste eeuw is dit perceel en
het aangrenzende deel gebruikt als productieboomgaard door brandewijnstokerij Mispelblom & Co. Vanaf de
jaren zestig zijn de meeste aangrenzende huizen door het Wijnhuisfonds aangekocht en/of gerestaureerd.
Daarbij is ook de stadsmuur hersteld en gereconstrueerd. Het tuinenterrein de Bleek kwam in 1989 via de gemeente ook in bezit van het Wijnhuisfonds. Door de combinatie van buitentuinen, stadsmuur en huizen heeft
het Wijnhuisfonds hier een historisch zeldzaam waardevol ensemble in bezit.
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Paardenwal

IJssel

Martinetsingel

Afb. 1.1 De ligging van de Bleek in Zutphen, aan de zuidelijke rand van het oude stadscentrum.
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HET PLANGEBIED

Adres: bij Proosdijsteeg 3
Eigendom:
Stichting het Wijnhuisfonds
Gebruik:
niet opgesteld historisch groencomplex
Status: rijksmonument, in tien afzonderlijke objecten, zie bijlage

LIGGING VAN HET PLANGEBIED
He plangebied de Bleek ligt langs de zuidgrens van het oude centrum van Zutphen (afb. 1.1). Het terrein wordt
begrensd door de stadsmuur en de gracht langs de Martinetsingel en ligt tussen de Drogenapstoren en de weg
bij de voormalige vispoort (Afb. 1.2). Zie ook bijlage IV, met de uitvouwbare kaart.
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F
Drogenapssteeg

8
Martinetsingel

Afb. 1.2 De ligging van De Bleek tussen de stadsmuur
len die in eigendom zijn bij Stichting Wijnhuisfonds.
A
buitentuin ´s Gravenhof 5-7
1
B
buitentuin Kerkhof 2en 6
2
C
bleek
3
D
Proostdijsteeg 1-3 buitentuin
4
E
Proosdij buitentuin
5
F
Bolwerck buitentuin
6
7
8

(noord) en de Binnengracht (zuid). Groen gearceerd zijn de terreindeVoormalige Vispoort
Voormalige destilleerderij Mispelblom
Witte huis (Kerkhof 18)
Proosdijsteeg 1-3
De Proosdij
Dat Bolwerck
Drogenapstoren
Binnengracht
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Afb. 2.1 Zutphen schematisch
weergegeven
als
middeleeuwse ringburcht
rond het jaar 900, in de
oksel van IJssel en Berkel.
Het westelijk deel van het
Bleek-terrein ligt binnen de
omwalling, het oostelijk
deel is onderdeel van de
opgehoogde grond tussen
wal en water.

Afb. 2.2
Zutphen, met
schematisch de stadsmuur
zoals die in fasen is gebouwd in de 13e eeuw.
De stadsmuur staat over
het Bleek-terrein en door
de tuin van de Proosdij.

Aanpassen naar kaart op foto DSC_0822
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DE HISTORISCHE ONTWIKKELING

PERIODE TOT CIRCA 1680 HET BLEEK-TERREIN ALS IJSSELHAVEN EN STADSGRACHT
2.1 ONTWIKKELING

VAN DE STADSMUUR

De locatie van de huidige stadsmuur langs de het Bleekterrein dateert uit de tweede helft van de 14 e eeuw. De
historie van Zutphen als versterkte plaats voert vermoedelijk terug tot de Frankische nederzetting uit de 3 e
eeuw. Rond het jaar 900 had de stad de vorm van een ringburg (afb. 2.1) in de binnenbocht van een grote
IJssel-meander. Deze meander liep aan de zuidzijde ten zuiden van de huidige Martinet-singel.1 De nederzetting kreeg onder de Gelderse graven tussen 1191 en 1196 stadsrechten. In de tweede helft van de 13 e eeuw is
de oude versterking vervangen door bakstenen stadsmuren met poorten en (halfronde) torens. Bij het huidige
Bleekterrein stond deze stadsmuur deels over het terrein en maakte bij De Proosdij een haakse bocht naar
‘binnen’ (afb. 2.2). Het plangebied lag daarmee destijds deels binnen en deels buiten de ommuring.
Door de rivierstroming erodeerde de grond voor de zuidelijke stadsmuur zo sterk, dat in 1357 de zuidelijke meanderarm werd vergraven en gekanaliseerd. De bodem onder een deel van de stadsmuur was hier echter zo
verzwakt en/ of weggeslagen, dat de muur rond 1360, inclusief Vispoort, bij het westelijk deel van het Bleekterrein iets naar ‘binnen’ werd herbouwd als rechte stadsmuur, met nieuwe Vispoort en de Roode toren (ook
bekend als Doodgraverstoren). Rond 1445 is de oostelijke haakse hoek opgeheven en naar buiten herbouwd, in
het verlengde van de westelijke muur, met de Drogenapstoren. Hiermee ontstond de huidige locatie van de min
of meer recht doorlopende muur langs de Bleek.
Als gevolg van de kanalisatie van de IJssel, lag de zuidelijke stadsmuur tot aan de Roode toren aan de dode
IJsselarm. Dit deel werd in gebruik genomen als open rivierhaven. 2 De grond tussen muur en haven werd tot
aan de Roode toren ingericht als uitvalsweg vanaf de Vispoort en havenkade (afb. 2.1). De uitvalsweg liep bij
de Roode toren via een dam naar het zuiden. Tussen de Roode toren en de latere Drogenapstoren werd langs
de nieuwe stadsmuur de stadsgracht doorgetrokken (afb. 2.3).

Afb. 2.3
Zutphen, met
schematisch de stadsmuur
zoals die in 1360 is herbouwd (bij de Bleek) en in
de 14e en 15e eeuw is
aangevuld rond stadsuitbreidingen.
De stadsmuur staat op
haar huidige plaats.
Het westelijk deel van het
Bleek-terrein is vanaf de
Vispoort tot aan de Roode
toren onderdeel van haven, havenkade en uitvalsweg vanaf de Vispoort.
Het oostelijk deel is vanaf
de Roode toren tot aan de
Drogenapstoren onderdeel
van de stadsgracht.
In de 16e eeuw hadden de
panden aan de huidige
Proostdijsteeg tuinen tussen de huizen en de stadsmuur.

Tuin Proosdij

Roode toren
Vispoort
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Tuin Dat
Bolwerck
Drogenapstoren
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Afb. 2.4 Zutphen, schematisch weergegeven, tussen
circa 1650 en 1730. Rond
de stad zijn de vestingwerken aangelegd.
Tussen de stadsmuur en
de vestingwerken ligt een
brede binnengracht. Langs
de stadsmuur ontstaan de
eerste buitenmuurse terreinen waarin het Bleekterrein herkenbaar is. Vanaf de Vispoort is een nieuwe uitvalsweg aangelegd.
In de binnentuinen van
Proosdij en Dat Bolwerck
zijn dan bijgebouwen weer
gegeven. De Proosdij heeft
een hoog toren-achtig
tuingebouw aan/ op de
stadsmuur.

Tuin proosdij

Vispoort

Roode toren
met tuinkoepel

Tuin Dat
Bolwerck
Drogenapstoren

Torengebouw
Proosdij

Buitentuin van
Op ten Noort

Afb. 2.5 Zutphen op de kaart van Braun en Hogenberg uit 1617. Tussen de Vispoort (links) en de Roode toren is het terrein
in functie als kade bij de haven. Vanaf de Roode toren tot aan de Drogenapstoren is de gracht intact tot aan de stadsmuur.
Op de uitsnede zijn van links naar rechts de Vispoort, een eerste waltoren, de Roode toren, de muurtoren van de Proosdij en
de Drogenapstoren zichtbaar. Of de eerste waltoren correct is, is betwijfelbaar.
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2.2 ONTSTAAN VAN DE BINNENGRACHT EN DE EERSTE BUITENMUURSE TERREINEN
Het werk aan de muren en grachten ter verdediging ging door in de 15e en 16e eeuw. Vooral gedurende de
Tachtigjarige oorlog was Zutphen regelmatig onderdeel van de frontlinies. Vanaf 1591 was Zutphen in Staatse
handen en werden de vestingwerken aangelegd. Als laatste onderdelen van de vesting Zutphen zijn in 1618 het
Slijkbolwerck en de Vispoortgracht opgeleverd.
De impact van de vestingwerken is goed zichtbaar in de kaartvergelijking tussen de kaart van Braun en Hogenberg (1617, naar J. van Deventer 1560) en de kaart van Blaeu (1649, naar Nicolaas van Geelkercken 1639, afb.
2.5 en 2.6). De kaart uit 1649 toont dat voor de Vispoort een hoornwerk ligt en ter hoogte van het Bleekterrein een hol bastion. Door de aanleg van het bastion vervielen vanaf de Vispoort de kade langs de muur en
de uitvalsweg over de dam ter hoogte van de Roode toren. Ook de havenfunctie verviel. De uitvalsweg werd
verlegd naar het westen, via een brug nagenoeg in het verlengde van de Vispoort. Door de vestingwerken werd
de oude gracht de Binnengracht, tussen stad(smuur) en vestingwerken.
Op 30 maart 1621 liep het Twaalfjarig bestand af, waarna tussen De Nederlanden en Spanje de oorlog werd
hervat. Dit had geen grote gevolgen voor Zutphen. In de De repertoria op de resoluties van de magistraat3
staan namelijk vanaf 1623 toestemmingen vermeld, waarmee stadsbewoners op het buitenmuurse terrein en
op de diverse bastions tuinen mogen aanleggen. Op de kaart uit 1639 zijn die eerste buitentuinen niet weergegeven, alleen een (smalle) strook grond tussen de stadsmuur en de Binnengracht. Dit buitenmuurse terrein lag
volgens de kaart langs vrijwel de gehele muur van de oude stad. Op de bastions van de vesting zijn wel tuinen
en bleekvelden getekend.
De toestemmingen voor buitentuinaanleg werden ad revocationem gegeven, zodat in geval van (oorlogs)nood
de stad vrij over de terreinen kon beschikken. Dit lijkt overigens niet gebeurd te zijn in het Rampjaar 1672,
toen Franse troepen ook Zutphen belegerden en de stad zich na raadsbesluit van 15 juni op 23 juli overgaf.
Voor de aanleg van de buitentuinen werd regelmatig een strook van Binnengracht drooggelegd en opgehoogd
tot bewerkbare grond. Dit liep soms uit de hand, waardoor de waterbeheersing in het gedrang kwam. In 1667
besloot de raad bijvoorbeeld “De hoven langs de Laarpoortenbinnengragt, zoo veel afteneemen dat die gracht
zijn behoorlijke breedte weederom krijge”.4 In mei 1696 volgde een algemene resolutie om “De eijgenaars der
hoven aan de binnengracht, door de schout te doen aanzeggen, haar hoven door aandijking niet vorder uit te
strekken, bij poene van 10 guldens”.5 Wel kreeg ‘de Heer van Enghuijsen’ (een lid van de familie Van Heeckeren) in 1695 toestemming om bij of van de oude stadshaven enkele vijvers langs zijn buitentuin te maken.

Afb. 2.6 Zutphen op de kaart van Blaeu uit 1649, naar Nicolaas van Geelkercken uit 1639. Met het terrein van de Bleek als
smalle grondstrook langs de stadsmuur tussen de Vispoort (linksonder) en de Drogenapstoren. Op de uitsnede zijn van onder
(west) naar rechts (oost) de Vispoort, de Doodgraverstoren en de Drogenapstoren zichtbaar. De muurtoren van de Proosdij is
niet weergegeven.
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Afb. 2.7 Detail van Zutphen in de Stedenatlas van Frederick de Wit, uitgegeven 1698.
Drogenapstoren

Tuin Dat Bolwerck

Tuin Proosdij, met bijgebouwen en op de stadsmuur het toren-/ tuingebouw

Doodgraverstoren

Braakliggend terrein op de
locatie van de opgeheven kade
tussen Vispoort en Doodgraverstoren
Kerkhof 12
Kerkhof 10
Kerkhof 8
Kerkhof 6
Kerkhof 2
‘s-Gravenhof 5

Vispoort
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‘De straat van
de vijf huizen’
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2.3 EEN KNELLENDE STADSMUUR
Het lijkt er sterk op dat de Zutphense huiseigenaren langs de stadsmuur in het laatste kwart van de zeventiende eeuw met smart hebben gewacht op de mogelijkheid om de muur te doorbreken. Met de vestingwerken
hadden de muren immers geen relevante verdedigingsfunctie meer. Bewoners gingen zelfstandig aan de slag
met vensters en deuren ‘uithakken’. Kennelijk in die mate dat in 1692 het stadsbestuur waarschuwde met het
volgende (samengevatte) besluit: “Alle de geene welke buiten kennis van haar ed. en achtb. ’s stadsmuuren
doorgehouwen en daar buiten eenig getimmer gemaakt hebben, zulks binnen 5. a 6. dagen weeder in vorige
staat te herstellen”.6 Vanaf dat moment werd door diverse eigenaren toestemming gevraagd en hen verleend
om te voorzien in het felbegeerde licht en lucht via de stadsmuur. De doorbraak in de muur “om licht te scheppen” komt diverse malen als reden in de vergunningaanvragen voor.

PERIODE NA 1680 HET BLEEK-TERREIN, VAN SIERTUINEN TOT PRODUCTIEBOOMGAARD
De ontwikkeling van het Bleek-terrein is hierna van west naar oost per (huis)perceel beschreven. Dit omvat
waar mogelijk informatie over omvang, eigenaars en gebruik. de drie grote buitentuinen vanaf circa 1680, de
19e-eeuwse splitsingen en de 20e-eeuwse aanpassingen. Daarbij wordt ook (kort) ingegaan op de aangrenzende huizen achter de stadsmuur. De drie tuinen betreffen de Vispoort met grote buitentuin van familie Op ten
Noort en de ‘buitenhoven’ of ‘benedentuinen’ van de huizen De Proosdij en Dat Bolwerck. De informatie over
opeenvolgende eigenaren en de eerste vermelding van of aanwijzing dat het buitenmuurse deel als tuin in gebruik is genomen, is afkomstig uit de repertoria op de Zutphense verpondingsregisters 7 en andere archiefbronnen, die waar relevant zijn vermeld in de eindnoten.

Afb. 2.8 Zutphen tussen
circa 1730 en 1817. Het
Bleek-terrein krijgt vorm
en wordt in gebruik genomen door de aangrenzende bewoners. Dit terrein
loopt door tot en met de
Drogenapstoren.
Ter hoogte van Proosdij en
Dat Bolwerck wordt de
stadsmuur
afgebroken.
Hierdoor is er visuele verbinding met de siertuinen
op het Bleek-terrein.
Het tuingebouw op de
muur verdwijnt bij deze
veranderingen.
Op
de
grens van de Proosdijtuinen wordt een tuinkoepel
geplaatst.
Het westelijk is in gebruik
als groentekwekerij/ moestuinen. Naast de Doodgraverstoren is een nieuw
gebouw geplaatst (nu: De
Tonnenmakerij).

Binnentuin Proosdij

Vispoort met
tuinkamer

Doodgraverstoren met
tuinkoepel

Buitentuin van
Op ten Noort

13

Binnentuin
Dat Bolwerck
Drogenapstoren

Buitentuin
Proosdij

Buitentuin
Dat Bolwerck
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25 m

Afb. 2.9 De buitentuin van Op ten Noort, weergegeven op de kaart van de actuele
situatie. Links de Vispoort met tuinkamer, rechts de halfronde Roode toren als tuingebouw. De buitentuin had deze omvang van circa 1680 tot 1817.

Afb. 2.10 De grafsteen van Gijsbert op
ten Noort en Wilhelmina Wentholt, tegen
de zuidmuur in de St Walburgiskerk.

Afb. 2.11 De Vispoort op een tekening uit 1718. Rechts het terrein van de Bleek, weergegeven als een open landstrook tussen stadsmuur en voormalige gracht. Het terrein wordt van de openbare weg gescheiden door een schutting. Gesigneerd
Joost Berkhuijs, 1718, coll. Archief De Poll, Zutphen.
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2.4 DE BUITENTUIN VAN OP TEN NOORT
1680-1817: Een grote tuin tussen Vispoort en Proosdij
De eerst bekende eigenaars van het westelijke Bleek-terrein, dan bekend als perceel 1575, zijn Gijsbert op ten
Noort (1635-1701) en Wilhelmina Wentholt (1644-1726).8 Op 7 januari 1680 kocht Gijsbert van Stephanea van
der Hell (1646-1716), weduwe van Johan Ruijter tot Vieracker (1631-1678), haar stadshuis met stal tussen de
Langestraat en de Kuiperstraat (nu locatie gemeentehuis) en haar buitentuin, met de Doodgraverstoren. Van
toestemming om het buitenmuurse terrein tot tuin in te richten is voor de eerdere eigenaren geen resolutie
gevonden.
De entree tot de buitentuin lag naast de toren, op ongeveer dezelfde plek als tegenwoordig. De toren had geen
verbinding met de tuin. Dat blijkt uit akte van toestemming uit 1682 voor Balthasar Valck van Dat Bolwerck (§
2.10) om een poort in de stadsmuur te maken, met aantekening dat “de heer Op ten Noort” aan deze toestemming geen rechten kon ontlenen. Op 17 februari 1696 kreeg Gijsbert de toestemming “om den toorn in ’s stadsmuur van buiten in zijn hof bij de Vischpoort” [de Doodgraverstoren] om te bouwen tot tuinhuis.9
Uit de verkoop van het bezit in 1817, blijkt dat de buitentuin het langgerekte deel besloeg vanaf de Vispoort tot
aan de buitentuin van de Proosdij. Voor het bezit van het complex was de eigenaar jaarlijks een belasting verschuldigd aan de stad. Of Gijsbert op ten Noort dit gehele perceel van Stephanea van der Hell kocht, of dat de
tuin later is uitgebreid, is niet bekend.
In de zeventiende eeuw werd het voor de gegoede burgerij gebruikelijk om net buiten de stad een ‘speeltuin’ te
hebben, met een tuinhuis of koepel als dagverblijf. Over de inrichting van de buitentuin van familie Op ten
Noort zijn geen gegevens bekend.10 Op de prent van de Vispoort uit 1718 is te zien dat de buitentuinen aan
weerszijden van de poort van de weg werden gescheiden door houten schuttingen, met daarin een toegangsdeur (afb. 2.10). De tuin zelf is echter als braakliggende grond voor de stadsmuur getekend.
De inrichting van de tuin was doorgaans een combinatie nut- en sierbeplanting, met bloemen, groenten, kruiden en vruchtbomen, aangelegd in de gangbare geometrische stijl. Families met (werk)contacten bij de VOC en
WIC kleedden hun speeltuinen ook aan met exotische planten en volières met uitheemse vogels.
Een tuinkamer boven de Vispoort
De buitentuin vererfde na 1701 op Johan op ten Noort (1667-1727), gehuwd met Nalida Verstegen (16651713). In 1701 kocht het echtpaar als stadshuis een complex van drie huizen, schuur en enkele kleine huisjes,
lopend van De Korenaar (nu Zaadmarkt 97) naar de Bernardsteeg.
Na 1727 vererfden het Zaadmarktcomplex en de buitentuin op het echtpaar Joost Johan op ten Noort (16971768) en Geertrui Margaretha Daendels (1696- 1758). Op 11 maart 1729 kreeg Joost Johan toestemming om
“den toren boven het Vispoortjen aen deszelfd hof gelegen” tot koepel (“kamer”) te verbouwen, op voorwaarde
dat hij het torentje verfraait: er “uiterlijk eenig embellissement tot cieraad van de stad te geven”.11 Uit de verkoopakte van 1817 blijkt dat het aangrenzende deel van de stadsmuur hierbij hoorde als een soort balkon;
“met het daarbij behoorende plat ten oosten van dezelve Vischpoort, boven op de stadsringmuur.”

Van de Vispoort is behalve de
prent uit 1718 ook een tekening
uit 1833 bekend (afb. 2.11), hieruit is op hoofdlijn de verfraaide
situatie te herleiden; boven de
poort werd in de tuinkamer een
groot venster aangebracht, waarachter gordijnen zijn weergegeven. Aan de tuinzijde van de
poort is in 1833 een grotere uitbouw met een groot venster
zichtbaar, waar de prent van
1718 een kleine hangende uitbouw weergeeft. De toegang tot
de tuin was vanaf de buitenzijde
van de poort via een tuinmuur
met poort en steunberen.

Afb. 2.12 De Vispoort met tuinkamer in de toren op de tekening uit 1833. J.M. Kronenburg, 1833. Coll. Topografisch Historische Atlas (THA), nr P 03685a
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Afb. 2.13 Prent van de Martinetskoepel op de Bourgonjetoren en het uitzicht over landschap en IJssel, met
lofdicht.
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Riolering van huizen aan het Kerkhof
Uit akten komt een minder verfrissende link met de muurhuizen naar voren: de huizen aan het Kerkhof hadden
hun afwatering/ riolering via de stadsmuur, door de buitentuin naar de binnengracht. Op 7 februari 1733 bereikten Johan en bewoners hierover een overeenkomst: “de heer Raadsvriend Op ten Noort met Willem de Charon St. Germain ingegaan hadde accoordt over seckere waterleijdinge, gaende uijt het huijs van den laestgemelden door het achterhuijs en over de wehre van Wichert Moulijn, en sigh door den hoff van den heer Opten
Noort ontlastende in de gracht”.12
De derde generatie Op ten Noort
Na 1768 vererfde de buitentuin op Gerard David op ten Noord (Zutphen 1730-1811) en Henriette Beatrix Brantsen (1735-1815). Dit echtpaar huwde in 1756 en kocht als stadshuis in 1766 een van de grootste panden op de
Zaadmarkt (nu nr 91).13 Ter gelegenheid van hun gouden huwelijksfeest is door hun kinderen op 9 december
1806 een lofdicht uitgebracht. Volgens dit lofdicht leidden zij een goed en rustig leven, door God gespaard voor
onheil en grote levensstormen. De Patriottenopstand van 1784 en de latere Franse tijd hadden op deze gezeten
regentenfamilie kennelijk weinig weerslag gehad. Als zij in Zutphen verbleven, konden de Op ten Noorts vanuit
hun koepel in de Doodgraverstoren genieten van de tuin en vanuit tuinkamer boven de Vispoort van het weidse
uitzicht over het landschap en de IJssel. Het buitenleven bij de stad had voor familie Op ten Noort wellicht dezelfde beleving als voor dominee Martinet, toen gebruiker van de koepel op de nabije Bourgonjetoren, die daarover een kort lofdicht schreef (afb. 2.13).
De enige afbeeldingen waarop een puntje van de tuinaanleg te zien zijn van 1744 en 1816 (afb. 2.14); het is
het zicht op de Drogenapstoren vanaf de vestingwal. Daarbij is de meest oostelijke punt van de Op ten Noorttuin te zien, met een rond perk met kleine boompjes, mogelijk stamrozen.

Afb. 2.14 De buitentuinen, stadsmuur met Proosdijtoren en Drogenapstoren in 1816. Linksvoor de buitentuin van Op ten
Noort, met heesterperk met mogelijk stamrozen. W. van der Worp, coll. Stedelijk Museum Zutphen (SMZ), id.nr 0250-P01162
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Afb. 2.15 De eerste splitsing van de buitentuin van Op ten Noort door familie Scholten in 1817, weergegeven op de kaart van
de actuele situatie. Dit betrof de Vispoort (links) en een bescheiden aangrenzende buitentuin (nu de buitentuin van ‘s Gravenhof 5).

Afb. 2.16 Verkoopakte bij de eerste opsplitsing van de buitentuin van Op ten Noort. De handtekeningen van Garrit Jan Scholten, Jenneken Struikmans en Hendrik Immink. Detail van aktenr 2385, RAZ, arch.nr 349, inv.nr 218
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2.5 DE BUITENTUIN VAN OP TEN NOORT OPGEDEELD
Aankoop van het terrein door familie Scholten
Gerard David overleed in 1811. Uit de erfenis verkocht zoon Mr Hendrik Jan Op ten Noort (1769-1857), mede
namens de andere erfgenamen, op 16 januari 1815 de buitentuin met de beide tuinkoepels aan landbouwer
Garrit Jan Scholten (1780-1843) en Jenneken Struikmans (1809-1841). Zij kochten ‘den tuin N1575, schietende
onder langs de stadsringmuur, van de Vischpoort, oostwaarts, tot aan den buitenhof die behoort heeft aan nu
wijlen Jongvrouwe Florentine van Heeckeren, hier ter stede; mitsgaders gelijk regt aan den koepel boven dezelve Vischpoort en wijders aan den bij den onderhavigen tuin behoorenden ronden toren en de gemelde stadsringmuur, welke toren den ingang heeft ten zuiden van het choor van den groote of st Walburgiskerk alhier;
zijnde behalve de directe belasting het voorschreven perceel bezwaard met een tins. Jaarlijks op Martini aan
deze stad te betalen en wel, wegens den tuin zelve ad achttien stuivers en ten aanzien van de gemelden toren
ad twaalf stuivers”.14 Dit voor het bedrag van 1650 gulden Hollandsch Courant, te betalen in twee gelijke termijnen. Per 1 mei en per 1 augustus.
In twee fases is het westelijk deel van deze buitentuin door familie Scholten vervolgens doorverkocht aan derden. Dit betreft de buitentuin ter hoogte van ’s Gravenhof 5 (1817) en de buitentuin ter hoogte van kerkhof 2
en 6 (circa 1822). Van beide tuinen is hierna het verloop van de verdere geschiedenis afzonderlijk beschreven.

2.6 EERSTE AFSPLITSING: DE VISPOORT MET BESCHEIDEN BUITENTUIN
Familie Immink
Enkele maanden na de aankoop van het grote terrein, verkocht het echtpaar Scholten op 1 mei 1817 de tuin
met Vispoort-koepel aan Hendrik Pantaleon Immink (1768-1852) en Geurdina van Sittert (1784-1876).15 Zij
kochten “alzoodanig regt als zij verkooperen zijn hebbende aan den koepel boven de Vischpoort alhier, met het
daarbij behoorende plat ten oosten van dezelve Vischpoort, boven op de stadsringmuur (tot aan het plat den
Heer Wijnkooper Willem Frederik Hesselink toebehoorende [ Kerkhof 2]) mitsgaders met een gedeelte van den
hof No 1575 schietende onder langs de stadsringmuur van de Vischpoort af oostwaarts, en wel dat gedeelte dat
zich uitstrekt van den ingang van dien hof bij de Vischpoort tot daar in die gezegde stadsringmuur zich geplaatst bevindt het vensterraam van den mr timmerman A. Voortman, zullende op de hoogte waar dat vensterraam begint, in eene rigte dwarslijn tot aan de binnengracht doorloopende scheiding tusschen het onderhavig
verkocht gedeelte van gemelden hof, en den overigen hofgrond die de verkoopers voorzich behouden en de
koopers verpligt zijn ten hunnen kosten tot afscheiding der wederzijdsche gronden aldaar, doch op hunnen
grond te doen maken en te onderhouden een staketsel of planketsel; voorts op de navolgende conditiën:
1.
(de koper verklaart bekend te zijn met de plichten, lasten en rechten)
2.
verkoopers blijven ten hunnen laste houden de tins welke van den geheelen hof jaarlijks Martini [ 11
november] aan deze stad verschuldigd wordt, zonder dat het thans verkochte gedeelte daarmede en
…… …… zal zijn bezwaard
3.
(risico en rekening zijn vanaf nu voor de kopers)
4.
(kosten koper)
5.
verkoopers of derzelver regtverkrijgende zullen niet vermogen op minder van zes voeten van de hier
boven vermelde afscheiding of schutting eenige opgaande boomen te planten, het geen hier, bij wege
van servituut wordt vastgelegd
6.
(mocht de Vispoort ooit worden voorzien van deuren die afgesloten kunnen worden, omdat het verkochte terrein alleen toegankelijk is via de buitenzijde van de poort, dan geldt er voor huis en hof van verkopers een recht van overpad)
7.
(verkoop voor 550 gulden, dit is voldaan)
Stadstimmerman Voortman bewoonde het aan Kerkhof 2 grenzende deel van het huiscomplex aan het ’s Gravenhof. De buitentuin van familie Immink omvatte daarmee hetzelfde terrein als de huidige buitentuin bij ’s
Gravenhof 5-7.
Het echtpaar Immink woonde op Lange Hofstraat 31. Over de inrichting en gebruik van tuin door Immink zijn
geen gegevens bekend. Uit hun eigenaarsperiode dateert wel de eerdergenoemde tekening van de Vispoort
met tuinkamer (afb. 2.12). Vanaf de poort tot aan de brug over de Binnengracht staat een tuinmuur met steunberen, met daarin de toegangsdeur tot de buitentuin. De beplanting van de tuin is schetsmatig als dichte begroeiing die tot de bovenkant van de stadsmuur reikt.
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Afb. 2.17 Zicht vanuit de buitentuin ‘s Gravenhof 5,
op de achtergevels van Kerkhof 2 en 4 en in de verte
de Drogenapstoren. Op de voorgrond de schutting
als erfscheiding. H. Berendsen, 1928. Coll. SMZ, id.nr
0250-P04357

Afb. 2.18 Zicht vanaf het Vispoortplein. Links de dienstwoning van het Gymnasium (‘s Gravenhof 5-7). Op de voorgrond de
buitentuin, afgeschermd met een smeedijzeren hekwerk. Daarachter het deel van de stadsmuur achter het gymnasium en de
achtergevels van Kerkhof 2 en 4. Detail van ansichtkaart circa 1900. Coll. RAZ, arch.nr 451, fotonr SZU002026268
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Familie Steenkamp
In 1847 verkocht Immink zijn buitentuin met koepel aan de meesterwagenmaker Johannes Wilhelmus Steenkamp (1806-) en diens vrouw Maria Wilhelmina Derksen (1803-).16 Zij kochten “den koepel boven de Vischpoort alhier, met het daarbij behoorende plat ten oosten dier poort boven op de stadsring maar /: tot aan het
plat thans den Heer Griffier van der Muelen toebehoorende:/ mitsgaders hunnen eigendommelijken tuin schietende onder langs gezegden stadsringmuur, komende een en ander bij het kadaster voor in Sectie F Numero’s
2538, 3309 en 2540___
Hebbende verkooperen den eigendom daarvan verkregen van wijlen de echtelieden Garrit Jan Scholten en Jenneken Struikmans alhier, bij acte den eersten Mei achttienhonderd vijftien voor wijlen den alhier geresideerd
hebbenden Heer Notaris Schluiter en getuigen gepasseerd behoorlijk geregisteerd, doch niet blijkende van gedane overschrijving ten kantore van hijpotheken bij welke Acte onder anderen is bedongen___
A.
Dat verkooperen gezegde echtelieden Scholten of derzelven regtverkrijgenden nimmer zullen vermogen
op minder dan zes voeten van de schutting tusschen hun eigendom/: thans toebehoorende aan den
Heer Advocaat van Dijk :/en den voorschreven tuin eenige opgaande boomen te planten______
B.
Dat zoo de Vischpoort te eeniger tijd voorzien mogt worden van deuren die gesloten kunnen worden
hunlieden huis en tuin onderworpen zal zijn aan het servituut van te moeten gedoogen een vrijen over
en doorgang naar bovenverkochten tuingrond”
De koop kost 800 gulden “Nederlandsch courant”.
Gemeente Zutphen
In 1860 kocht de gemeente Zutphen de “woning en tuin van J.W. Steenkamp op en bij de Vischpoort”.17 In het
gemeentelijk jaarverslag als volgt gemeld; “het vertrek boven de binnen Vischpoort en daaraangrenzend woonhuis en tuin”.18 Na aankoop werden woning en tuin weer aan Steenkamp verhuurd.
Kort daarna is de Vispoort met de portierswoning (westzijde) “tot verruiming van de passage weggebroken.”
Op dat moment waren er al plannen voor vergroting van het Stedelijk Gymnasium, want “het woonhuis, hetwelk bij mogelijke vergrooting van de localen van het Stedelijk Gymnasium noodig zal zijn, is voorlopig verhuurd.” Daarmee verdween de poortkoepel van familie Op ten Noort. Het deel stadsmuur langs ’s Gravenhof 57 werd in 1881 afgebroken, ten behoeve van de bouw van het nieuwe gymnasium.19
Ter hoogte van ’s Gravenhof 5-7 is de stadsmuur tot aan de sloop altijd compleet gebleven. Het oude pand
stond met de brede kant tegen de stadsmuur en had een ruim voorplein. In 1637 verkocht het echtpaar Van
Clout-Van Haes het pand aan het stadsbestuur, dat sindsdien eigenaar bleef. Vanwege de ligging in de breedte
en het gebruik van stadswege, was er vermoedelijk geen behoefte om aan de muurzijde extra vensters aan te
brengen.
Sinds de afsplitsing van dit deel buitentuin in 1817, is het perceel een zelfstandig onderdeel van De Bleek. Op
een tekening uit 1928 van H. Berendsen is te zien dat de afscheiding met de buitentuin van Kerkhof 2 is vormgegeven met een schutting (afb. 2.17). Sinds het restaurant Het Schulten Hues in 2012 in het gymnasiumgebouw is gevestigd, doet de buitentuin dienst als tuin met terras.

2.7 TWEEDE AFSPLITSING: EEN BUITENTUIN VOOR KERKHOF 6, LATER VOOR KERKHOF 2 EN 4
Aan de lange buitentuin/ kwekerij van familie Scholten grensden achter de stadsmuur de huizen Kerkhof 2 en 6
tot en met 16. Het merendeel van deze panden heeft nooit een buitentuin bezeten. De uitzondering hierop vormen vanaf circa 1820 en circa 1850 respectievelijk de huizen Kerkhof 6, met Kerkhof 4 als achterhuis, en Kerkhof 2.
Kerkhof 2, Dat Maegdenhuys
Huis Kerkhof 2 heeft tot ver in de 19e eeuw geen buitentuin gehad. Wel blijkt uit de eerdergenoemde verkoopakte uit 1817 van de buitentuin met de Vispoort, dat de bovenzijde van de stadsmuur achter Kerkhof 2 diende
als “plat” of balkonterras voor de bewoners. Dit impliceert dat er vanaf de binnenplaats tussen huis en stadsmuur een toegang naar bovenop de muur is geweest. De eigenaar sinds 1804 was wijnkoper Willem Frederik
Hesselink (1774-1852), gehuwd met Sara Helena Hoffman (1778-1820). In 1839 werd het huis met erf “van
achteren uitziende over de stadswal” geveild en voor fl 2220,00 gekocht door griffier Willem van der Muelen
(1787-1847) en Françoise Adriana Warnardine Balfour van Burleigh (1785-1867).
De toevoeging van de buitentuin gebeurde op een onbekend moment tussen 1839 en 1878. De stadsplattegrond van 1878 (bijlage 3) toont dat de brede buitentuin van Kerkhof 6 dan gesplitst is een smalle tuin achter
nummer 6/4 en een bredere tuin achter nummer 2. Deze buitentuin is op oude foto’s niet goed te onderscheiden, vanwege de schijnbaar dichte begroeiing op het perceel.
In augustus 1844 is zoon Carel Ulrich van der Muelen (1817-1882) op dit adres ingeschreven.20 Op 4 april 1881
werd aan Carel het restant van de stadsmuur aan de binnenplaats van het nieuwe gymnasium overgedragen. 21
Dit stuk muur stond langs zijn buitentuin. Het is niet duidelijk of dit ook het moment is waarop/ waarna de
stadsmuur achter Kerkhof 2 is afgebroken en vervangen door het achterhuis. Uit de tweede helft van de negentiende eeuw ontbreken afbeeldingen en in de index op de raadsnotulen komt deze verbouwing niet voor tussen
1816 en 1895. De buitengevel van het achterhuis van Kerkhof 2 is vanaf circa 1900 op enkele oude foto’s (afb.
2.17 en 2.18) en de tekening uit 1928 (afb. 2.16) wel goed te onderscheiden.
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Afb. 2.19 De tweede afsplitsing van de buitentuin van Op ten Noort door familie Scholten circa 1820, weergegeven op de
kaart van de actuele situatie. Dit betrof een buitentuin voor Kerkhof 6, die zich uitstrekte langs Kerkhof 2.

Afb. 2.20 Zicht op de achtergevels van Kerkhof 2, 4 en 8. Circa 1930. Detail van glasnegatief, coll. Gelderland in Beeld, fotonr GDC002001025
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Kerkhof 6
Het pand Kerkhof 6 was sinds 1714 bezit van familie Du Moulin. In 1764 verkocht zij het complex door aan het
pasgetrouwde echtpaar Laurens Morange Lobry (1737-1787) en Anna Catharina van Schrader (1733-). Hun
zoon Nicolaas (1766-1818) zal het complex verhuurd hebben; vanaf 1787 tot aan zijn dood was hij predikant
(ver) buiten de provincie. Na het overlijden van Nicolaas is het complex in 1818 door de erfgenamen geveild.
De nieuwe eigenaars werden op 17 december 1818 de Leidse jurist Jacobus van Dijk (1794-1856) en zijn
vrouw Waanderina ten Cate (1798-1879). Jacobus werd als procureur werd aangesteld bij de Zutphense rechtbank. Het huis was belast met het onderhoud van de helft van het riool “hetwelk uit het belendende huis van
den Heer Willem Frederik Hesselink zich ontlast door den hof van den tuinier Scholten, onder langs de stadsringmuur gelegen.” Jacobus kocht het pand op de veiling voor 1450 gulden.
Tussen 1818 en 1820 kocht hij van familie Scholten het achterliggende deel van de buitentuin erbij. Hiervan is
echter geen koopcontract aangetroffen.22 Dit perceel besloeg volgens het Kadastraal Minuutplan (opgemeten
1823, bijlage 2) de buitentuin over de breedte van Kerkhof 2 en 6.
Vergunning in 1820 om de stadsmuur te doorbreken met een deur naar de buitentuin
Op 20 mei 1820 kreeg Van Dijk vergunning om de stadsmuur achter zijn huis af te breken en op te bouwen als
muur met vensters en deur.23 Van Dijk was (kort) daarvoor met de afbraak van de muur begonnen. De burgemeester liet het werk stilleggen, omdat de muur onder gemeentelijk toezicht viel. Van Dijk verweerde zich in
zijn brief van 18 mei dat hij en de aangenomen metselaar van buiten Zutphen kwamen en geen weet hadden
van het stadsrecht op de muur. De muur verkeerde volgens Van Dijk in zeer bouwvallige staat, daarbij had Van
Dijk een “strepel hofgrond” aangekocht, die hij graag wilde verbinden met de “where” achter zijn huis. De muur
zou worden opgebouwd tot de oude hoogte, maar nu eensteens dik en voorzien van acht vensters en een deur
als toegang tot de hof. Hij vroeg bij deze vergunning om het werk zo snel mogelijk te mogen voortzetten om
“voor te komen de enorme schaden die de ondergetekende wegens de staking in de ondernomen en aanbesteden opbouw zoo aan huis als hof reeds lijd en nog zal lijden.” De gemeenteraad deed daarop volgens de notulen een “oculaire inspectie” bij het project en keurde het plan goed, op voorwaarde dat Van Dijk jaarlijks op
Martini fl 0,60 recognitiegeld betalen zal.24
Op 21 april 1829 diende Van Dijk een verzoek in om ook de stadsmuur ter hoogte van zijn schuur (Kerkhof 10)
door de gemeente te laten afbreken. Dit verzoek is geweigerd en de gemeente kocht de schuur aan voor f
375,00.25 Het pand werd benut om de aangrenzende school te vergroten. Familie Van Dijk woonde op Kerkhof
6 tot 1849, daarna verhuisden zij naar de Waterstraat.
Een kleine buitentuin voor Kerkhof 4
Zoals bij Kerkhof 2 beschreven is tussen 1832 en 1878 de buitentuin gesplitst, waarbij een smal deel overbleef
voor het achterhuis van Kerkhof 6, dat huisnummer 4 kreeg. Wie hier de eigenaar van was, is niet helemaal
duidelijk, omdat in de bevolkingsregisters de nummers 6 en 4 niet gesplitst voorkomen: In 1849 werden de
pasgetrouwde gepensioneerde apotheker majoor Paul Pierre Briët (1801-1864) en Helena Scholting (1797-)
eigenaar. In 1854 zijn de gepensioneerde militair François George Wolfgang van Veeren (1809-1877) en Rudolphine Theodora van Veeren (1809-1856) hier ingeschreven.
In 1852 worden reeds Hendrik Carel Michaelis (1818-1896) en Henriette Jacoba Verburg (1819-1895) als bewoner ingeschreven. In het bevolkingsregister26 staan zij onder familie Van Veeren vermeld. Mogelijk bewoonden
zij het dan nieuwe achterhuis Kerkhof 4. Hendrik kwam in 1852 in dienst van het Zutphense gymnasium en
nam in 1888 als conrector afscheid. In 1868 verhuisde ook dit gezin naar de Waterstraat. Foto’s uit eerste helft
twintigste eeuw tonen een herkenbaar dichtbegroeide tuin van kerkhof 6 naast het meer open perceel van familie Wissink en later firma Mispelblom (afb. 2.20 en 2.27).
De buitentuin opgenomen in het grote Bleek-terrein
De huizen aan het Kerkhof kwamen in bezit van Wijnhuisfonds en het buitenterrein werd eigendom van gemeente Zutphen. Het huis Kerkhof 4 is, samen met het achterhuis van Kerkhof 2 in de jaren 1970 gesloopt en
vervangen door de gereconstrueerde stadsmuur. In de muur werd voor de nummers 2 en 6 een gezamenlijke
tuinpoort ingebouwd. Dat was ook moment waarop de erfscheiding tussen Kerkhof 6/4 en de boomgaard van
Mispelblom werd opgeheven. De buitentuinen van Kerkhof 2 en 6/4 werden daarmee toegevoegd aan het grote
aangrenzende terrein. Het Wijnhuisfonds verhuurde vanaf 1973 de panden Kerkhof 2 tot en met 8 aan particulieren. Zij kregen de mogelijkheid de aan de muur grenzende strook van het buitenterrein te gebruiken als siertuin, zie verder 2.11.
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Afb. 2.21 Zicht over de blekerij, vanuit de tuinderij. Op de blekerij is de vruchtboom getekend die tot ver in de 20e eeuw
beeldbepalend was. De blekerij is met een schutting gescheiden van de buitentuin van Proosdijsteeg 1-3.
Mooi zichtbaar bij Proosdijsteeg 1-3 is de stadsmuur met het tuingebouw uit 1530. J.C. Greive jr, ongedateerd (tussen 1860
en 1874). Coll. SMZ, nr 0250-P03573a

Afb. 2.22 Twee details van Kadastrale hulpkaarten. Inzet links: de Roode toren met aanbouwen op hulpkaart nr 31, opgemeten 1848. Rechts: de vastlegging van de nieuwbouw na sloop van de toren, op hulpkaart nr 288, opgemeten 1867. Onder
de opmeting (perceelnummers 4900 en 4899) is met potlood de ligging van de gesloopte toren weergegeven.
24

De Bleek

tuinhistorisch onderzoek en waardestelling

juli 2018

Korneel Aschman

2.8

HET OOSTELIJK DEEL VAN DE BUITENTUIN ALS TUINDERIJ, BLEKERIJ EN BRANDEWIJNBOOMGAARD
Buitentuin wordt tuinderij
Garrit Jan Scholten en Jenneken Struikmans splitsten zoals beschreven (§ 2.5), de buitentuinen voor ´s Gravenhof 5 (1817) en Kerkhof 6 (ca 1820) van hun bezit af. Het grote oostelijke deel van de buitentuin van Op ten
Noort, met het tuingebouw in de Doodgraverstoren, behielden zij voor eigen gebruik. Aan het Kerkhof bezaten
zij volgens het Kadaster (1832) het huis en erf, nu nummer 14. De buurman van familie Scholten was sinds 23
mei 1827 de brandewijnstokerij Firma Mispelblom en Co. Familie Mispelblom Beijer kreeg op 14 juni 1827 vergunning om hier “een distilleerfabriek van inlandse brandewijn” te vestigen.27
Kennelijk heeft Scholten het tuingebouw in de Roode toren (of Doodgraverstoren) tussen 1817 en 1832 omgebouwd tot bedrijfsruimte, want voor het Kadaster is de toren aangeslagen als ‘stal’. Garrit Jans beroep is in de
verschillende akten afwisselend als tuinman en landbouwer vermeld. Waarschijnlijk gebruikte hij zijn buitentuin
als commerciële tuinderij. Op een tekening uit 1825 van het terrein richting de Drogenapstoren is een schutting
van staande delen getekend tussen de tuinderij en de tuin van Proosdij.
Jenneken overleed in 1841 en Garrit Jan in 1843. Hierna vererfde de tuinderij op zoon Adrianus Hermanus
Scholten (1817-1862). Uit de nalatenschap van de ouders werd op 18 april 1846 het huis en erf (Kerkhof 14)
verkocht aan de Firma Mispelblom en Co. 28 Tussen 1849 en 1857 pachtte Adrianus nog enkele landbouwpercelen bij Gorssel en Warnsveld. Hij trouwde in 1852 met Hendrika Gardina Klein Kranenburg (1831-1899). Adrianus bewoonde met zijn gezin vermoedelijk het pand op het terrein ten oosten van de Roode toren (huis
rechts, achter de boom, op afb. 2.23). Zij hertrouwde, als weduwe met zes jonge kinderen, in 1863 met
‘akkerbouwer’ Gerrit Wissink (1827-1908). Het gezin bleef wonen in het huis op de tuinderij.29
Tuinderij wordt deels blekerij
Gerrit begon hier een particuliere blekerij. Hiervoor hief hij de groentekwekerij voor ongeveer de helft op en
begon op het oostelijk deel een was- en blekerij. Drie jaar later, per brief van 21 april 1866, diende
“landbouwer en bleeker” Gerrit het verzoek in om de bouwvallige, met pacht belaste Roode toren af mogen te
breken en hiervoor in de plaats het pand met enkele woningen te bouwen (nu Kerkhof 18, afb. 2.22 en
2.23).30 Op 27 april 1866 kreeg hij gemeentelijke vergunning. In 1867 waren sloop en nieuwbouw gereed (afb.
2.22 rechts).
Begin 1867 werd ‘achterbuurman’ Mispelblom Beijer eigenaar van het huis tegen het restant stadsmuur (nu
pand Tonnenmakerij). Hiermee was de grond aan weerszijden van de toegang tot Wissink eigendom van de
brandewijnstokerij. Op 6 maart 1867 kreeg H.D. Mispelblom Beijer vergunning om het restant stadsmuur te

Afb. 2.23 De blekerij van Wissink, op een foto uit 1905. Middenachter de vier ‘bleekhuisjes’ uit 1866, met links een schuuraanbouw. Rechts de oude woning bij de entree vanaf het Kerkhof. Op de voorgrond de brede vlonder langs de gracht. Links
zijn aan de stadsmuur de leifruitrekken bevestigd voor de abrikozenkweek. Coll. SMZ, nr P 03537c.
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Afb. 2.24 De blekerij van Wissink, op een foto van voor 1888. In de Binnengracht is een brede vlonder of steiger zichtbaar.
De aangrenzende tuin van Proostdijsteeg 1-3 heeft een begroeiing met heestergroepen en (vrucht)bomen. Coll. SMZ, nr P
00341.

Afb. 2.25 De blekerij van Wissink, op een foto uit circa 1925. Het terrein dat als bleek in gebruik is, is verkleind ten gunste
van moestuinen langs de ‘bleekwoningen’ en de stadsmuur. De moestuinen werden met een hek afgescheiden van het bleekveld. In deze tuinen zijn goed de oude Jutteperen zichtbaar. Rechts op de achtergrond de schutting langs de tuin van Proostdijsteeg 1-3.Coll. Website meerhierover
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slopen.31
In 1885 kreeg Gerrit Wissink vergunning om ‘een oevervoorziening’ te maken langs de gracht, wat een vlonder
zal zijn geweest.32 De Wissink-situatie met groentetuin, bleek, vier woningen en grote vlonder is zichtbaar op
een prent uit tweede helft negentiende eeuw (afb. 2.21) en op diverse oude foto’s (afb. 2.23-2.25 en 2.27).
Op 5 oktober 1895 verkochten Gerrit en Hendrike Gardina een huis met erf en stal aan de Firma Mispelblom. 33
Waarschijnlijk betreft dit het pand op het terrein waar de familie woonde voor de nieuwbouw van ‘Kerkhof 18’.
In 1901 werd zoon Gerrit Wissink (1873-1951) eigenaar. Hij was gehuwd met Fenneken Haverkamp (18681932). Bij zijn huwelijk in 1898 werd Gerrit vermeld als ‘landbouwer’, later stond hij officieel te boek als ‘bleker’.
Hij voerde de beroepen in combinatie uit. Zo kweekte Gerrit tegen de stadsmuur abrikozen voor de verkoop. De
was- en blekerij was volgens de familiehistorie geen goedlopend bedrijf.34 In 1916 liep het was- en bleekbedrijf
van Gerrit Wissink mogelijk zo slecht, dat hij het grond- en huisbezit verkocht aan de firma Mispelblom. Gerrit
huurde het huis (vermoedelijk één van de vier kleine huisjes) terug voor fl 1,50 per week en is hier tot zijn
overlijden blijven wonen.35 Zoon Karel Wissink (1911-1981) had tijdens en na de Tweede Wereldoorlog een
volkstuin op het Bleek-terrein, waar hij in de oorlogsjaren onder meer tabak verbouwde.36
Blekerij wordt brandewijnboomgaard
Het artikel over de firma Mispelblom zegt: “De Bleek met de bleekhuisjes die achter de stokerij aan de andere
zijde van de stadsmuur lagen werden aangekocht. De huisjes dienden als woningen voor personeelsleden. Op
de Bleek verrees een boomgaard met abrikozen, bessen en pruimen. In de volksmond de Mispelboomgaard,
vernoemd naar de eigenaar Mispelblom van de distilleerderij en niet naar de mispelboom zoals een hardnekkig
misverstand wil”.37
De Bleek-percelen met bleek-functie zijn echter tot halverwege jaren twintig als zodanig in gebruik en zijn daarna stapsgewijs weer ingericht als tuinderij. Deze eerste commerciële boomgaard is daarom mogelijk aangelegd
op het buurperceel van Proosdijsteeg 1-3, zie § 2.9.
Rond 1925 blijkt het oppervlak met bleek-functie (verder) te zijn verkleind. Zo’n tien jaar later is de bleekfunctie geheel opgeheven; foto’s uit midden en tweede helft jaren dertig tonen dat het gehele bleek-perceel is
heringericht met moestuinen en boomgaard. De oude Juttepeer uit circa 1860 38 voor het westelijke huisje is
door de decennia heen een beeldbepalende factor op de afbeeldingen.
Op foto’s uit circa de jaren vijftig zijn deze Bleek-percelen ingericht als bessentuin en (dus) in gebruik genomen
door firma Mispelblom (afb. 2.29). Mogelijk gebeurde dit na het overlijden van Gerrit Wissink in 1951. Een latere foto toont dat er alsnog een boomgaard is ingeplant. De firma is aan het Kerkhof gevestigd geweest tot
1965. Toen werd het bedrijf te groot en verhuisde naar een ruimere locatie op industrieterrein de Mars. 39 De
Mispelblom-boomgaard kwam in 1967 in bezit van de gemeente Zutphen. In het laatste kwart van de 20 e eeuw
werden de stadsmuur en aangrenzende gebouwen gerestaureerd en gerenoveerd. Het pand met de vier woninkjes werd apart verkocht en kreeg en afgescheiden tuin, waardoor bleekwoning en terrein geheel van elkaar
zijn losgeraakt. Het overgebleven terrein werd in 1989 eigendom van Het Wijnhuisfonds.

Afb. 2.26 Gerrit Wissink en Fenneken Haverkamp, met hun zeven kinderen. Gerrit was de laatste eigenaar van blekerij en
tuinderij. Foto circa 1918, in; G. Ridder (2006).
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Afb. 2.27 De blekerij van Wissink in vol bedrijf. Een zeldzaam beeld van de hoogtijdagen van de blekerij. Rechts ligt vanaf
het erf een pad naar vlonder bij de Binnengracht. Ongedateerde, ingekleurde ansichtkaart.
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Afb. 2.28 De tuinderij van Wissink in 1935, in eigendom bij Firma Mispelblom. Het gehele terrein is dan in gebruik als moestuin/ groentekwekerij. Coll. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, obj.nr objnr 19.729.

Afb. 2.29 Het terrein ten tijde van Firma Mispelblom. Aan de gracht is de vlonder afgebroken. Op de oever is met eenjarigen
planten bedrijfsreclame geplant. Foto 1955. Coll. RAZ, fotonr SZU002024093
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Afb. 2.30 De buitentuin van de Proosdij, met de muurtoren uit 1530, tussen circa 1700 en 1895, weergegeven op de kaart
van de actuele situatie. De buitentuin van de Proosdij liep door tot ver in de huidige buitentuin van Dat Bolwerck.

Afb. 2.31 Zicht vanuit het bastion op de buitentuinen. Links de buitentuin van Op ten Noort, met steiger en haag. Midden de buitentuin
van de Proosdij, met hekwerk (voor leifruit?) en opgaande begroeiing die lijkt over te lopen in de buitentuin van Dat Bolwerck. Daarachter
de stadsmuur, de toren van de Proosdij en de Drogenapstoren.30Jan de Beijer, gedateerd 29 juli 1744. Coll. THA, SMZ, nr P04396
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DE BUITENHOVEN OF BENEDENTUINEN VAN DE PROOSDIJ EN DAT BOLWERCK
De twee grote gebouwcomplexen aan de Proostdijsteeg en de Zaadmarkt vormen een eigen verhaal in het terrein van De Bleek. Zij hadden in de 17e- en 18e eeuw het karakter gekregen van grote, chique stadshuizen met
ruime achtererven/ tuinen en bijgebouwen.

2.9 DE BUITENTUIN VAN DE PROOSDIJ
Ontstaan van complex
Het proosdijcomplex (1-9) vindt haar oorsprong in vroeg dertiende-eeuwse bebouwing van het Walburgiskapittel. Begin zestiende eeuw werd het huis bewoond door het echtpaar Van Goltstein-Van Egmond. Rond
1530 werd hertog Karel van Gelre eigenaar. Het pand nu 1-3 bestemde hij tot woning van de proost van het St
Walburg-kapittel, het buurpand (locatie nr 5-9) liet hij samen met het Keppels Armhuis (locatie Dat Bolwerck)
afbreken.40 Proost Sweder van Kervenhem verbouwde het complex in de toen populaire Hollandse Renaissancestijl. Hij voegde een hooggelegen verbindingsgang toe naar de Walburgiskerk en een naar de stadsmuur, waarop hij het een zomerhuis liet bouwen. Deze verbindingsgangen zullen zijn vormgegeven als vensterrijke gangen
boven loggia’s, zoals bij veel kastelen uit de kring van de Hertog of bij aanzienlijke (overheids)gebouwen in die
tijd gebeurde.41 Vanaf het zomerverblijf in de muurtoren werd een toegangsbrug gebouwd naar het grafelijk
huis het Bolwerk (zie § 2.10).

De oudste siertoren van Zutphen
Het zomerhuis van de proost bestond uit
een vierkante toren met een voor die tijd
zeer moderne versiering met trapgevels,
waarvan het deel boven de muur was
vormgegeven als kamer of zaal met grote
vensters aan de grachtzijde. De exacte
locatie van deze siertoren in Hollandse
Renaissancestijl met de mogelijk oudste
tuinkamer van Zutphen, is bekend van het
Kadastraal Minuutplan uit 1823 (bijlage 2).
De toren is ook zichtbaar op diverse achttiende- en negentiende-eeuwse afbeeldingen (afb. 2.xx-2.xx) en is uiteindelijk na
1843 samen met het stuk stadsmuur afgebroken (zie hierna, bij Proostdijsteeg 1-3).

De
Proosdij
‘stadspaleisje’

als

particulier

Na 1591 werd het complex bestemd als
ambtswoning voor de Staatse garnizoenscommandeur. In de zeventiende eeuw
raakte het complex in verval. Plannen om
het complex als een Prinsenhof te bestemmen voor prins Maurits en diens opvolgers
kwamen niet van de grond. In 1672 werd
het pand door de Franse troepen beschadigd en bezet. Uiteindelijk werd het complex op 12 februari 1697 door de stad
Zutphen voor fl 3525,00 verkocht aan de
Maria van Rechignevoisin des Loges (1639
-1720), weduwe van Philips van Goltstein
(1630-1675).
Maria verkocht de Proosdij op 31 oktober
1705 aan haar zoon Evert Jan Benjamin
van Goltstein (1664-1744), gehuwd met
Charlotte Agnes van Essen (1683-1748).
Mogelijk trad zoon Evert al eerder op namens zijn moeder; op 22 mei 1696 betaalde de heer van Goltstein de helft van het
aankoopbedrag van de Proosdij en op 6
april 1701 wordt door de Magistraat aan
de heer Van Goltstein toestemming gegeven om “tot het zetten van een huijsje of
kamertje eenige gaten in ’s stadsmuur te
mogen breken”.42
Het tuingebouw zal aan de binnentuinzijde
gebouwd zijn, met zichtvensters naar de
buitentuin; de prent van Jan de Beijer van
29 juli 1744 (afb. 2.31) toont ten westen
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van het muurgebouw achter de beplanting de indruk van een raampartij met/of poort. Een vergunning tot gebruik van buitenmuurse grond tot tuin is niet aangetroffen. De inrichting en gebruik van de buitentuin zal echter in het begin van de achttiende eeuw zijn begonnen. De Beijer geeft voor de buitentuin ook geen duidelijke
aanleg weer. Wel tekent hij hoog hekwerk, dat mogelijk bedoeld was voor het kweken van leifruit.
De Proosdij vererfde na 1744 op Everts dochter Reiniera Charlotte van Goltstein (1710-1772) en Allard Philip
van der Borch (1690-1766).43 Bij de volgende vererving in 1772 is er sprake van “stallingen, plaatzen, binnenen buitenhoven”.44 De zeer ruime buitentuin liep door tot halverwege achter Dat Bolwerck (zie afb. 2.30).
Schoondochter Sophia Juliana gravin van Rechteren (1730-1793) verkocht, als weduwe van Frederik Willem
van der Borch van Verwolde (1737-1781), op 29 november 1788 de Proosdij aan de ongehuwde Florentina
Henrietta van Heeckeren (1739-1814).45 Zij bewoonde het pand Proosdijsteeg 1-3, met binnen- en buitentuin.
Het pand de Proosdij met binnentuin werd verhuurd aan “juffrouw Pauw”.46 Het complex vererfde in 1814 op
nichtje Jacoba Alexandrine Helena Beatrix barones van Heeckeren van Enghuizen (1763-1818). Zij was gehuwd
met Cornelis Anne baron Mackay (1769-1841), wethouder van 1825 tot 1841.
Op het Kadastraal Minuutplan (1823, bijlage 2) is de Proosdij weergegeven als een uitgebreid gebouwencomplex, met bijgebouwen en boven- en benedentuin. Op de grens van boven- en benedentuin is dan de eerdergenoemde vierkante toren met tuinkoepel zichtbaar. Het complex van twee huizen is in 1841, kort na het overlijden van baron Mackay, geveild, waarbij ook de erven en binnentuinen werden gesplitst. De ruime buitentuin
bleef nog tot eind negentiende eeuw één geheel en in bezit bij Proosdijsteeg 1-3.

Afb. 2.32 Evert Jan
Benjamin van Goltstein (1664-1744),
als landcommandeur
van de Ridderlijke
Duitse Orde Balije
van Utrecht. J.G.
Colasius, 1734. Coll.
RDO, inv.nr
PR.10.0.3

Afb. 2.33 Allard Philip
van der Borch (16901766). Coll. Huis Verwolde, Laren, inv.nr GK4340

Afb. 2.34 De verdeling van de buitentuin van de Proosdij/ later Proosdijsteeg 1-3 rond 1890, over de huizen Proosdijsteeg 13, de Proosdij en Zaadmarkt 110 (koetshuis Dat Bolwerck). Kadastrale kaart ten behoeve van de aanlag van elektriciteit, circa
1900. Gemeente Zutphen, arch.nr 2, inv.nr 2024
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PROOSDIJSTEEG 1-3
Het pand Proosdijsteeg 1-3 werd op 11 oktober 1841 uit veiling van de nalatenschap Mackay-van Heeckeren
gekocht door J(oh)an (Gerard) baron Sloet van Lindenhorst (1804-1873) en Henriette Brouwer Wicherlink
(1807-1870).47
Sloet kreeg op 1 juni 1843 vergunning om de stadsmuur “tusschen deszelfs beide tuinen alhier” af te breken.48
De gemeente motiveerde het besluit met de reden dat de muur geen nut meer voor haar had en zij ook niet in
het hoog noodzakelijke onderhoud kon voorzien. Sloet werd vrijgelaten om de muur te herstellen of af te breken. Dit was voor zijn eigen risico en kosten, met name in het verband waarin de muur stond tot of in aanraking kwam met de aanliggende erven en gebouwen. Of Sloet de vergunning heeft gebruikt is niet duidelijk; de
tekening van de blekerij uit de periode 1860-1874 geeft de vierkante siertoren namelijk nog weer (afb. 2.21).
Op de nieuwe perceelgrens met de Proosdij werd een tuinmuur gemetseld, waarvoor in latere verkoopakten
onderhoudsbepalingen zijn opgenomen. De stadsmuur en de toren met tuinkamer zijn in ieder geval voor 1878
afgebroken; op de Stadskaart (bijlage 3) komt de toren niet meer voor. Hiermee verdween een voor Zutphen
zeer karakteristiek onderdeel van de stadsmuur en de bijbehorende gebruiksgeschiedenis.
In juli 1843 is het echtpaar dominee Jan Gijsbert van Griethuijsen (1808-1889) en Martha Johanna Luchtmans
(1810-1882) op dit adres ingeschreven. Zij zullen het complex van familie Sloet gehuurd hebben, want pas op
17 november 1855 werd het huis met binnen- en buitentuin aan hen verkocht.49 Na 1889 werd het huis bewoond door dr Dirk Bruins (1854-1926), rector van het gymnasium, en zijn vrouw Evadina ten Cate Fennema
(1856-1894). Bruins’ dochter Eva Dina beschreef haar herinneringen aan de tuinen als volgt: “Achter het huis
bevond zich de prachtige bloementuin, die zich uitstrekte tot de stadsmuur, daarachter een lager tuingedeelte,
waar vele vruchtbomen stonden, 3 aspergebedden, en verder ook groente gekweekt werd, de tuin werd afgesloten door een grachtje, dat 's winters wel eens overstroomde, zodat we een privé ijsbaan hadden.”50
De grote buitentuin gesplitst
In 1894 splitste Bruins de grote buitentuin van Proosdijsteeg 1-3 (perceel F 7438, groot 22,8 are). Twee delen
hiervan verkocht aan de aanpalende buren van respectievelijk de Proosdij en Zaadmarkt 110/ Dat Bolwerck.
Deze situatie is zichtbaar op een kadastrale kaart uit circa 1900 (afb. 2.34). De bij Proosdijsteeg 1-3 overgebleven buitentuin is waarschijnlijk na 1909 in gebruik genomen door firma Mispelblom, als het eerste deel van de
eerdergenoemde Mispelboomgaard.
De buitentuin Proostdijsteeg 1-3 is op foto’s een dichtbegroeid perceel (afb. 2.35 en 2.36), dat met een schutting van het Scholten/ Wissink-terrein was afgescheiden. De “vele vruchtbomen” die Eva Bruins zich herinnerde
zijn goed zichtbaar in het boomgaardachtige karakter (afb. 2.35).

Afb. 2.35 De bloeiende boomgaard op de voormalige buitentuin van Proostdijsteeg. Het Wissink-terrein op de voorgrond is in
gebruik als tuinderij. Ongedateerd, periode 1930-1960. Coll. Gelderland in Beeld
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Van stadspaleisje naar zorgkantoor
Op 16 januari 1906 verkocht Bruins het complex aan notaris Jacobus Hendrikus Wijers (1851-1907), gehuwd
met Gerhardina Aleida Tjeenk Willink (1864-1953).51 Het betrof “heerenhuis en tuinen aan de Proosdijsteeg 1 te
Zutphen, sectie F, nrs. 3102 [huis], 7656 [buitentuin], 5024, 7873, 7874 [pakhuis en 2 bergplaatsen] en 5028
[binnentuin].”
Gerhardina verhuisde als weduwe, met drie van de vijf kinderen, in juli 1909 naar Hilversum. Het complex werd
in 1909 eigendom van de Protestantse Wijkverpleging te Zutphen (Kadastrale legger, artikel 6002). Het pand
kreeg de bestemming van wijkconsultatiebureau voor TBC-bestrijding, de buitentuin werd mogelijk in gebruik
gegeven aan de firma Mispelblom.
Per 1 september 1909 ging weduwe Wilhelmina Antonia Piepers-Schoemaker (1865-1948) met drie dochters en
zusje Tonia Schoemaker (1877-1955) een dienstappartement in het pand bewonen. In het bevolkingsregister
staat bovenaan haar blad “conciërge” vermeld.52 Vanaf 1917 werd het pand betrokken door de stichting Zutphense Wijkverpleging Hermine, die fuseerde met de stichting voor wijkkraamverpleging. Het pand diende als
zusterhuisvesting, magazijn voor verpleegartikelen en consultatiebureau. Vanaf 1947 was het complex in gebruik bij Het Groene Kruis, dat in 1961 het pand kocht van de stichting. 53 Kort daarop werd in 1964 Proosdijsteeg 1-3 met de buitentuin verkocht aan het Wijnhuisfonds. Deze heeft het huis gerestaureerd en verdeeld in
appartementen. Onder meer werd dit bewoond door familie J.M. Germans, voorzitter van Stichting Wijnhuisfonds. Het Wijnhuisfonds gaf de buitentuin in bruikleen aan de huishuurders, die hier onder meer schapen
hielden. In de loop der tijd verdwenen de meeste vruchtbomen. Hierdoor is de oude fruittuin van Bruins en de
mogelijk oudste Mispelblom-boomgaard tegenwoordig het meest open deel van De Bleek.

Afb. 2.36 De buitentuin van de Proostdijsteeg 1-3, rond 1900. De tuin heeft een vrij dichte beplanting, ook op de oever.
Hierdoor zal er geen uitzicht zijn geweest over de gracht en de Martinetsingel. Coll. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
obj.nr OF-05051.
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DE PROOSDIJ/ PROOSDIJSTEEG 5-9
De Proosdij met erf, bijgebouwen en binnentuin werd op 11 oktober 1841 uit veiling gekocht door Florent
Sophius Op ten Noort (1805-1862), gehuwd met Dina Adriana Maria Charlotte Nederburgh (1817-1892).54 Het
gezin Op ten Noort verhuisde in 1855 naar Arnhem. De Proosdij werd na veiling, op 24 november gekocht door
Wilt Adriaan Wilbrenninck (1809-1890) en zijn vrouw Charlotta Elisabeth Louisa Maria barones van Westerholt
tot Hackfort (1811-1859).55 In de overdrachtsakte werden bepalingen opgenomen ten aanzien van het onderhoud van de tuinmuur tussen de Proosdij en Proosdijsteeg 1-3 en het gebruik gezamenlijke welwaterput op het
erf.
Na het overlijden van Charlotta verkocht Wilt, mede namens hun twee minderjarige dochters, de Proosdij op 20
februari 1860 onderhands aan het echtpaar Gerrit Engelbert Pieter Hendrik de Kock van Leeuwen (1819-1864)
en Allegonda Antonia Maria van Stenis (1823-1887).56 De omschrijving van het complex luidde: “Herenhuis met
erf en tuin, Zaadmarkt, wijk C no 270, Sectie F no 3100 en 3101, groot 8 roe en 51 el”.
Dit “erf en tuin” betrof sinds 1841 een bescheiden oppervlak, waarbij de perceelgrens met Dat Bolwerck zeer
schuin over het Proosdijterrein liep. Met de forse bijgebouwen erop, zoals zichtbaar op het Kadastraal Minuutplan, en de hoge stadsmuur erlangs, zal het voor negentiende-eeuwse begrippen benauwd aangevoeld hebben.
Op 2 juli 1860 kreeg De Kock dan ook per omgaande toestemming om de stadsmuur achter de binnentuin te
verlagen tot anderhalve el boven maaiveld.57 De Kock had het voornemen om “op dat erf in den tuin tegen een
gedeelte aan den oude ring- of stadsmuur een zomertent te doen timmeren.” Hiervoor diende De Kock wel te
overleggen met de eigenaar van de buitentuin, toen dominee Van Griethuijsen, van Proosdijsteeg 1-3. Tussen
1823 en 1878 werden ook de grote aanbouw aan het huis en de stal/ koetshuis tegen de stadsmuur gesloopt.
Deze situatie is zichtbaar op de stadsplattegrond van 1878 (bijlage 3). Mogelijk heeft De Kock ook deze verwijdering van deze bijgebouwen geïnitieerd.
In 1863 vertrok het gezin De Kock van Leeuwen naar Nederlands Indië. De Proosdij met binnentuin werd geveild en op 22 maart 1863 voor fl 14010,00 verkocht aan het echtpaar Christiaan Roeters van Lennep (18221872) en Frederica Theodora Gerardina Wilhelmina van Marle (1821-1890).58 Bij de overdracht werden de bepalingen uit 1855 voor de er scheiding herhaald. Anderhalf jaar later vroeg Van Lennep vergunning om de door
De Kock verlaagde stadsmuur geheel te mogen afbreken, om het uitzicht vanaf het huis te verbeteren. De vergunning werd verleend op 19 januari 1865, mits ook Van Lennep dit overlegde met dominee Griethuijsen als
eigenaar van de buitentuin.59
Toen in 1868 het buurcomplex Dat Bolwerck werd verkocht, kocht Van Lennep een oppervlak van 2 roeden van
de binnentuin voor fl 2000,00. Hiermee vergrootte hij de binnentuin en kreeg de perceelgrens het huidige minder schuine verloop.
In juni 1876 wilde weduwe Roeters van Lennep-van Marle “haar huis en erf met tuin in de Proosdijsteeg” veilen.60 De veiling ging niet door en De Proosdij is rond 1878 verkocht. Het complex werd in die periode eigendom van advocaat en procureur Joost Bernhard Solner (1851-1926) en Elisabeth Maria Wilhelmina Menne
(1853-1922).61 Op 2 april 1883 kreeg Joost Bernhard toestemming om de stadsmuur achter zijn tuin af te breken, dit op zijn verzoek “ter verbetering van het uitzicht uit zijne woning.”62 Sindsdien rest van de stadsmuur
langs de ‘stadspaleisjes’ alleen nog het deel ter hoogte van Dat Bolwerck.

Afb. 2.37 Frederica Theodora Gerardina
Wilhelmina van Marle (1821-1890). Foto L.
Wegner, ca 1890. Coll. RKD, ib.nr 1015361

Afb. 2.38 Christiaan Roeters van Lennep
(1822-1872). Foto L. Wegner, ca 1890. Coll.
RKD, ib.nr 1015364
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Afb. 2.39 De grachtzijden van de buitentuinen van Proostdijsteeg 1-3 en De Proosdij, rond 1900. De tuinranden zijn afgewerkt met sierbeplanting, zoals de treurwilg linksvoor op de hoek. Verderop de sierheesters en de Solner-vlotbrug van de
Proosdij-tuin. Coll. RAZ, fotonr SZU002026197

Afb. 2.40 De buitentuin van De Proosdij kreeg rond circa 1890 een gedetailleerde tuinrichting, met wandelpaadjes, gazons,
bloemperken en heestergoepen. Op de voorgrond de vlotbrug over de Binnengracht, waarvoor in 1895 vergunning werd
verleend. Foto circa 1915, coll. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, obj.nr 179.267
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Een buitentuin voor De Proosdij
Nadat tussen 1889 en 1895 de buitentuin van Proosdijsteeg 1-3 was gesplitst en De Proosdij een buitentuin
had gekregen, verbond Familie Solner de binnen- en buitentuin met een gemetselde trap. De nieuwe buitentuin
kreeg een gedetailleerde inrichting als siertuin. Deze aanleg is fraai zichtbaar op foto’s uit de periode 19001915.
Op 1 juli 1895 kreeg Solner, naast jurist ook wethouder van 1894 tot 1917, toestemming voor de aanleg van
een gelegenheid om van zijn tuin over de Binnengracht naar de Martinetsingel te gaan, waar hij werkzaam was
bij de rechtbank.63 Tot circa 1920 was dit een soort vlotbrug met aan beide einden een ophaal-deel (afb. 2.39),
daarna is een vaste brug met een toegangshek geplaatst (afb. 2.41). De vervangende brug is waarschijnlijk
gelegd door zoon, eveneens advocaat en procureur, Jan Laurens Sölner (1876-1967).64 De twee opeenvolgende
bruggen zijn een indicatie bij het beter dateren van de ansichtkaarten van de buitentuinen.
De tuinaanleg lijkt in de jaren na het overlijden van mevrouw Sölner in 1922 sterk vereenvoudigd te zijn; foto’s
uit de jaren dertig tonen een meer begroeid perceel, dan de verfijnde tuinaanleg uit begin twintigste eeuw.
Verval, restauratie en herinrichtng
Jan Laurens Sölner verkocht de Proosdij, inclusief de buitentuin, op 12 september 1950 aan de Rijksgebouwendienst. De dienst wilde hier het Kantongerecht vestigen.65 In die periode maakte J.H. van Heek, eigenaar van
Huis Bergh, zich zorgen over het dreigende verval van dit historisch waardevolle deel van Zutphen. Hierover
correspondeerde hij met de gemeente.
De herbestemming tot Kantongerecht ging niet door. Het complex kwam, inclusief buitentuin, in bezit van de
gemeente. Deze verhuurde het pand aan verschillende particulieren. In de loop der jaren raakte het complex in
verval, zoals op foto’s zichtbaar is (afb. 2.50).
Eind jaren zeventig verkocht de gemeente De Proosdij aan het Wijnhuisfonds. Hierbij wilde de gemeente de
buitentuin in eigendom houden, in de overtuiging dat de buitentuin van Proosdijsteeg 1-3 ook gemeentegrond
was. Nadat het Wijnhuisfonds in februari 1979 aantoonde dat zowel de buitentuin van Dat Bolwerck als van
Proosdijsteeg 1-3 haar eigendom was, was de gemeente in oktober 1979 alsnog bereid de buitentuin van De
proosdij mee te verkopen.66 Na restauratie van het gebouw tussen 1981 en 1985, werd de Proosdij met tuin en
buitentuin in 1987 overgedragen aan de Sint Anthony Groote Broederschap. De Broederschap ging het complex
verhuren aan particulieren, waaronder het BOG-bestuurslid familie Glazer. De buitentuin bleef in eigendom van
het Wijnhuisfonds en is tot op heden in bruikleen bij de bewoners. De tuin werd niet hersteld als siertuin, maar
ingericht als boomgaard. Hierdoor verloor de ‘tuin van Sölner’ haar historisch eigen karakter en ging lijken op
de voormalige Mispelblom-percelen. Deze inrichting is bij het recente Bleek-herstel gehandhaafd.
De buitentuin heeft aan de muurzijde open verbindingen met de buitentuin van Proosdijsteeg 1-3 en met de
buitentuin van Dat Bolwerck.

Afb. 2.41 De achteruitgang de Proosdij, met de vaste brug over de Binnengracht na circa 1925. Detail van foto uit 1940, coll.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, obj.nr 31.304
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Afb. 2.42 De buitentuin van Dat Bolwerck tussen 1682 en 1895, weergegeven op de kaart van de actuele situatie. De buitentuin van Dat Bolwerck liep door tot voor langs de Drogenapstoren.

Afb. 2.43 De buitentuin van Dat Bolwerck in 1743. Rond de Drogenapstoren ligt een begaanbaar terrein. Ten westen daarvan, waar de grond van het Proosdijcomplex al begon, lijkt het buitenterrein vooral uit water te bestaan. Mogelijk heeft De
Beijer veel beplanting weggelaten, om de stadsmuur en St. Walburgiskerk goed in beeld te kunnen brengen. Jan de Beijer,
1743. Coll. SMZ, nr 0250-P02075
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DE BUITENTUIN VAN DAT BOLWERCK

Net als het Proosdij-complex, vormden de percelen 2417-2419/ Dat Bolwerck een uitgebreid geheel van huizen,
bijgebouwen en buitenruimte. Het complex van Dat Bolwerck vormde de blikvanger vanaf de Zaadmarkt.
Ontstaan van het complex
De middeleeuwse bebouwing op deze locatie, het Keppels Armhuis, werd inclusief het proosdijdeel ter hoogte
van nu nr 5-9, tussen 1530 en 1533 door Hertog Karel van Gelre afgebroken. Hiermee ontstond een open terrein tussen de stadsmuur en de Zaadmarkt. Buiten de stadsmuur liet de hertog op een stuk grond tussen de
binnen- en buitengracht een nieuwe grafelijk huis bouwen. Dit verdedigbare stenen huis, in de volksmond de
‘dwangburcht’ genoemd, was in 1532 gereed. De ‘dwangburcht’ belichaamde de slechte relatie tussen stad en
landsheer.67 Vanaf de Zaadmarkt, als slagader van het burgerlijke stadsdeel, zal de burcht goed zichtbaar zijn
geweest. In 1537 moest de hertog bij onderhandelingen na vijandelijkheden de burcht aan de stad overdragen,
die liet het bouwwerk in de daaropvolgende jaren geheel ontmantelen. In 1543 was dit werk gereed en in 1545
was ook het terrein geëgaliseerd.
Het perceel van het Keppels Armhuis, tussen Proosdij en Drogenapstoren, werd op 19 januari 1545 door de
stad Zutphen verkocht aan Jorien/Jurgen Warminckhof en zijn vrouw Elske. In februari 1547 was deze transactie pas officieel afgerond. Elske overleed kort daarna en Jorien verkocht op 11 maart 1549 de helft van “de
plaats met hof en schuur” aan zijn vier kinderen. Vermoedelijk bouwde Jorien tussen 1549 en 1564 op zijn helft
het woonhuis. Op 17 november 1564 nam Warminckhof een hypoheek met dit huis als onderpand, waarbij dat
“Dat Bolwerck” genoemd wordt.
In 1608 blijkt het echtpaar Van Merlandt-de Bouma eigenaar. Zij verkochten op 17 februari 1612 het complex
van huis, hof en schuur aan burgemeester Willem Buecker en zijn vrouw Geertruid Stegemans. Hun dochter
Mechteld (1631-1711) en schoonzoon Diederik Roelink (1628-1714) verkochten Dat Bolwerck op 2 december
1659 aan Balthasar Valck.68
Uitbreiding van het complex
Balthasar Valck is waarschijnlijk de eigenaar die de zijvleugel aan de Zaadmarkt heeft gebouwd. 69 Balthasar is
in ieder geval actief met het complex, want op 17 februari 1682 kreeg hij toestemming van de magistraat om
een deur in de stadsmuur achter zijn hof te maken. Met aantekening dat “de heer Op ten Noort” (zie § 2.4) hier
voor zichzelf geen rechten aan kan ontlenen.70
Twee prenten van Jan de Beijer tonen het buitenterrein van Dat Bolwerck vanaf de vestingwal, uit 1743 van
oost naar west (afb. 2.31) en van 29 juli 1744 van west naar oost (afb. 2.43). Met name op de prent uit 1743 is
zichtbaar dat rond de voet van de Drogenapstoren een beloopbaar stuk grond ligt, maar het terrein ter hoogte
van Dat Bolwerck is voornamelijk als water weergegeven. In de stadsmuur is ook geen doorgang getekend. Het
is daarmee niet duidelijk of Valck de vergunning heeft benut en zo ja, op welke wijze. De prent uit 1744 toont
een bredere en meer begroeide buitentuin, die over de gehele lengte voorzien is van een beschoeiing.
In januari 1751, april 1753, maart 1754 en juli 1755 verkochten vier kinderen Van Heeckeren 71 elk hun kwarterfdeel in Dat Bolwerck aan Diederik Gijsbert Coenraad van Hasselt (1708-1768). Hij was sinds 1747 weduwnaar van Swanida Aleijda Cuper van Holthuysen (1711-1747). Ook hier vererfde het complex in vrouwelijke lijn,
op het echtpaar Wilbrenninck-van Hasselt. In 1812 erfde raadslid Diederik Evert Wilbrenninck (1775-1843, afb.
2.46) Dat Bolwerck van zijn ouders.72 Tijdens zijn eigenaarsperiode zijn diverse afbeeldingen van de Drogenapstoren gemaakt. Hierop toont de buitentuin van Dat Bolwerck consequent (zeer) dichtbegroeid (afb. 2.14 en
2.21). Op de tekening van Van der Worp uit 1816 is zichtbaar de Bolwerck-tuin voorzien is van beschoeiing.

Afb. 2.44 Johan Wilbrenninck. A. Kaldenbach, 1770. Coll. RKD, ib nr 39489

Afb. 2.45 Mechteld Geertrui van Hasselt. A. Kaldenbach, 1770. Coll. RKD, ib
nr 39490
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Afb. 2.47 De buitentuin van Dat Bolwerck, voor 1888. Langs de gracht staat
de houten beschoeiing, met daarop een
houten tuinhek. Langs het hek staat een
dichte heesterrand en in de tuin staan
oude vruchtbomen.
Coll. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, obj.nr obj.nr 13.742.

Afb. 2.48 De binnentuin van Dat Bolwerck, met het scheidingshek tussen de tuinen van huis en koetshuis. Foto 1938, coll.
RAZ, arch.nr 451, fotonr SZU002024269
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Opdeling van het complex
Diederiks gezamenlijke erfgenamen verkochten op 15 januari 1868 het complex van huis, erf, stalling, koetshuis en tuinen voor fl 13.000,00 aan wijnkoper Johan Goldenberg (1834-1901).73 In dat jaar zijn Dat Bolwerck
en het koetshuis kadastraal gesplitst (Kadastrale hulpkaart 298). Het koetshuis werd in 1869 verbouwd en uitgebreid aan de tuinzijde (Kadastrale hulpkaart 307, perceel F 5032). Het pand was volgens Kadastrale legger,
artikel 2309 in gebruik als Wijnpakhuis.
Van de achterliggende tuin werd, zoals in §2.9 genoemd, een smalle driehoek grond langs het erf van de
Proosdij verkocht aan buurman Christiaan Roeters van Lennep. Dit voor een meer recht verloop van de erfscheiding (de oude zeer schuine scheidslijn is nog herkenbaar in de schuine oostwand van het koetshuis).
Het is onbekend of de binnentuinen van Dat Bolwerck en koetshuis in de 19e eeuw van elkaar gescheiden waren. Op foto’s uit de twintigste eeuw is op de scheiding een hekwerk zichtbaar (afb. 2.48 en 2.49). Het hek is
gezien de datum in een losstaand deel vervaardigd in 1780. Wanneer het op de tussengrens is geplaatst is echter onbekend.
Op 17 februari 1868 kreeg Goldenberg toestemming om de stadsmuur tussen zijn erf en de grote buitentuin
van dominee van Griethuijsen (Proosdijsteeg 1-3) af te breken. Verlaging van de stadsmuur was volgens Goldenberg “in het belang van adressant, maar dat zulks evenzeer veel zoude bijdragen tot verfraaijing van het
uitzicht van den Wal”.74
De buitentuin verkleind voor de Drogenapstoren en uitgebreid met deel Proosdijtuin
Goldenberg verkocht op 13 maart 1889 het oostelijk deel van de buitentuin, tussen de Drogenapstoren en de
Binnengracht, voor fl 1500,00 aan de Gemeente Zutphen.75 De Gemeenteraad had hiertoe besloten op 3 december 1888. Het betrof “een stuk grond, ter grootte van ongeveer honderdacht en zestig centiaren en uitmakende het oostelijk gedeelte van den grond, liggende bij den Drogenaptstoren (…), sectie F nommer 2417, tuin,
voor het geheel groot zeven aren tachtig centiaren.” De aankoop van de grond zal samengehangen hebben
met de restauratie van de toren rond dat jaar. Johan Goldenberg was de laatste particuliere bewoner van Dat
Bolwerck.
Zoals beschreven in § 2.9, splitste de eigenaar van Proosdijsteeg 1-3 in 1895 de grote buitentuin in drie delen.
Goldenberg kocht het buitentuin-deel achter het koetshuis/ Zaadmarkt 110 (afb. 2.34). Kadastraal behielden
de buitentuinen van het koetshuis en Dat Bolwerck de vroeg 18e-eeuwse, schuine perceelscheiding. Blijkens de
Kadastrale hulpkaart nr 1150, zijn in 1938 de twee percelen herverdeeld tot rechthoekige percelen met een
rechte scheidslijn. In 1943 zijn beide percelen uiteindelijk samengevoegd (Kadastrale hulpkaart nr 1178).
Beeld van tuinaanleg
Op de oude foto’s is de aanleg van de Bolwerck-buitentuin niet goed te onderscheiden, maar deze lijkt eenvoudiger van aard dan de buurtuin van familie Sölner. Een foto uit circa 1888 laat zien dat de tuin ten tijde van
Goldenberg van de gracht werd gescheiden door een houten damwand met daarop een eenvoudig houten tuinhek (afb. 2.46). Dit lijkt een voorzetting van de hier in 1743 voorkomende eerste beschoeiing langs de buitentuin. De tuin was rond 1888 begroeid met heesters en enkele vruchtbomen.
Rond 1940 was de buitentuin zeer dichtbegroeid en geeft op foto’s een verwilderd beeld, dat hangt waarschijnlijk samen met dat het gebouw toen leegstond of net in gebruik genomen was als openbare bibliotheek. Ook op
latere foto’s is de Bolwerck-tuin een min of meer wilde tuin (afb. 2.50), dit in grote tegenstelling tot de binnentuin (afb. 2.51). Na de restauratie kreeg de buitentuin nog een bijzonder detail; op de verlaagde stadsmuur
staat een timpaan dat afkomstig is van de afgebroken Nieuwe Nieuwstad-buitenpoort.

Afb. 2.49 Los deel van het smeedijzeren tuinhek in de binnentuin, met de datum ‘1870’. Het is
onbekend of het hek voor Dat Bolwerck is gemaakt, of dat het in de 19e eeuw door Roeters of
Goldenberg is aangebracht. Foto 1938. Coll. RAZ, archnr 451, fnr SZU002024267_001
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Afb. 2.50 De buitentuin van Dat Bolwerck in verwilderende toestand. In de tuin worden ganzen gehouden. Rechts de stadsmuur langs Dat Bolwerck, links een doorzicht naar de Proosdij. Foto vermoedelijk jaren zestig. Coll. Gelderland in Beeld,
inv.nr 55708

Afb. 2.51 De binnentuin van Dat Bolwerck, op een ansichtkaart uit de jaren vijftig.
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HET TERREIN DE BLEEK ALS AFZONDERLIJK GROENGEBIED

Na het vertrek van firma Mispelblom in 1965, kwam de grond in bezit van gemeente Zutphen. De gemeente
verpachtte de grond aan diverse particuliere gebruikers. De grond ter hoogte van Kerkhof 2 – 8 werd verpacht
aan de heer Barendse, die de Bleek gebruikte als moestuin. 76 Begin jaren zeventig zijn de huizen aan het Kerkhof gerestaureerd. De achterhuizen Kerkhof 4 en achter Kerkhof 6 werden afgebroken en de stadsmuur gereconstrueerd. Daarna werd de erfscheiding tussen de buitentuin van Kerkhof 6 en de bleek opgeheven. De huizen werden verhuurd en een strook grond langs de stadsmuur achter de nummers 2 en 6 in bruikleen gegeven
aan de bewoners.77 Pachter Barendse behield het deel achter nummer 8. In 1989 kwamen het buitenterrein
van Kerkhof 2 en 6 en de vroegere Mispelblom-boomgaard in bezit van Stichting Wijnhuisfonds door een ruiltransactie met de gemeente Zutphen. In de structuur van de Bleek bleef door de erfafscheidingen met hagen
de (laat) 19e-eeuwse percelering in verschillende tuinen op hoofdlijnen herkenbaar.
In 2008 heeft het Wijnhuisfonds de structuur van de Bleek heringericht. Hierbij is veel verwilderde opgaande
beplanting verwijderd, waarna een hoofdopzet van open grasvelden met vruchtbomen is nagestreefd voor het
hele buitenterrein vanaf Kerkhof 2 tot en met de tuin van de Proosdij.
In 2016 zijn de bruikleen gegeven tuinen van Kerkhof 2 en 6 verkleind tot de hoogte van de tuinen voor Kerkhof 8 en 10. Dit zorgde ervoor dat de Bleek toegankelijk werd vanaf de Drogenapstoren tot aan de buitentuin
van ’s Gravenhof 5. Met de aanpassingen uit 2016 vormt het terrein een eenheid, die meer dan vroeger losstaat van de gebouwen waar de tuindelen ooit bij hoorden.

Als uitgebreide boomgaard-tuin is de Bleek met daarachter oprijzend de stadsmuur, huizen en Walburgiskerk
één van de meest bijzondere locaties van Zutphen. Dit ensemble vertelt in een notendop de historie van de
stad en wordt tegenwoordig vooral beleefd vanaf de Martinetsingel.
Voor de bezoeker en beschouwer is de lange en rijke historie van de Bleek zelf moeilijker ‘te lezen’. Deze ligt
echter zo dicht onder het oppervlak, dat met de juiste ingrepen en beheer de hoge waarden van deze plek kunnen worden beschermd en beleefd.
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Afb. 2.52 Het terrein van De Bleek op een luchtfoto uit eind jaren veertig, begin jaren vijftig. Coll. Gelderland in Beeld, inv.nr 56359
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ARCX, Rivier in de stad, ( 2013) en Historische atlas Zutphen (2011)
idem
RAZ, arch.nr 1, Transcriptie van de repertoria, inv.nr 111 t/m 114
RAZ, arch.nr 1, inv.nr 112, Transcriptie van de repertoria op de resoluties van de magistraat 1661-1700, onderdeel
‘Loges, Pakhuijzen, Hoven enz.’
Idem, onderdeel ‘Grachten dezer Stad’
RAZ, arch.nr 1, inv.nr 112, Transcriptie van de repertoria op de resoluties van de magistraat 1661-1700, onderdeel
‘Loges, Pakhuijzen, Hoven enz.’
RAZ, Historisch kadaster Zutphen, Deel IV, verpondingsnummers 801-1100, september 2007
Gijsbert was zoon van Joost op ten Noort (?-1636) en Reiniera van Brienen (1592-1673).
RAZ, arch.nr 1, inv.nr 112, Transcriptie van de repertoria op de resoluties van de magistraat 1661-1700, onderdeel
‘Loges, Pakhuijzen, Hoven enz.’ “De heer Op ten Noort toegestaan, om den toorn in ’s stadsmuur van buiten in zijn
hof bij de Vischpoort, ad revocationem, tot het maaken van een hofhuijs te gebruiken.”
Mogelijk geeft een familiearchief Op ten Noort nog nadere details over dit bezit. Een familiearchief is tot op heden
door auteur niet aangetroffen
RAZ, arch.nr 1, inv.nr 32, 1727-1734, scannummer 0001_0032_0062
RAZ, arch.nr 1, inv.nr 32, 1727-1734, scannummer 0001_0032_0228
Henriette Beatrix is geboren te Arnhem als dochter van Hendrik Willem Brantsen (1704-1789) en Johanna Elisabeth
de Vree (1713-1769). En RAZ, arch.nr 0302, inv.nr 2.3.5, lofdicht.
RAZ, arch.nr 349, inv.nr 217, aktenr 2170
RAZ, arch.nr 349, inv.nr 218, aktenr 2385
RAZ, arch.nr 349, inv.nr 116, aktenr 3253.
RAZ, arch.nr 002, index op de notulen van de raad (…) 1853-1895
RAZ, jaarverslagen gemeente Zutphen, 31-12-1860, p 11
RAZ, jaarverslagen gemeente Zutphen, 31-12-1881, p 19
RAZ, arch.nr 308 Bevolkingsregister, inv. nr 005, blad 56, Wijk C Kerkhof 46
RAZ, index op de notulen van de raad (…) Over de periode 1853-1895, arch.nr 002, 16.10.2.3 School - gebouw en
inrichting, 4 april 1881, met verwijzing naar 17-04-1882
De akte hiervan is niet in de indexen op het notarieel archief aangetroffen in de jaren 1817-1823
RAZ, index op de notulen van de raad (…) Over de periode 1816-1852, arch.nr 002, onderdeel 2.05.15 Overige zakelijke rechten, 20 mei 1820
RAZ, arch.nr 002, inv.nr 8, Notulen van de raad 1820 en inv.nr 280, ingekomen stukken januari-juni 1820
RAZ, arch.nr 002, index op de notulen van de raad (…) 1816-1852
RAZ, register “personen in elk huis wonende”, f 57, Wijk N3 C, Kerkhof 46. Familie Van Dijk heeft 4 dienstbodes,
familie Briët 5 dienstbodes, familie Van Veeren 1 dienstbode, familie Michaelis 2 dienstbodes
RAZ, arch.nr 002, index op de notulen van de raad (…) 1816-1852, onderdeel 13.04.3 Vestiging van Bedrijven
RAZ, achr.nr 349, inv.nr 082, aktenr 5395
G. Ridder, Nakomelingen van Jan Willem Berend Wissink (1730), 2006
RAZ, arch.nr 002, inv.nr 366
RAZ,arch.nr 002, inv.nr 58, notulen van de raad 1867
Vergunning vermeld in digitale inventaris Archief Destilleerderij Mispelblom, Regionaal Archief Zutphen, toeg.nr 0022,
inv.nr 119
RAZ. Arch.nr 349, inv.nr 542, aktenr 854
G. Ridder, 2006, De zuster van Gerrit, Martina Hendrika Wissink (1869-1954) met een mode/fourniturenwinkel aan de
Beukerstraat, onderhield min of meer het gezin van haar broer.
Veronderstelling, verkoopjaar en huishuur in: G. Ridder, 2006
G. Ridder, 2006, p 13
Mispelblom Beijer, 2014
G. Ridder, 2006, p 11
idem
Doornink-Hoogenraad (1975), Arcx (2014)
Zoals Paleis van Nassau (kasteel van Breda), Markiezenhof (Bergen op Zoom), Gravensteen (Leiden), Zwanenburg
(Kleef) en Schloss Rheydt (Mönchengladbach)
RAZ, arch.nr 1, inv.nr 113, Transcriptie van de repertoria op de resoluties van de magistraat 1701-1740, onderdeel
‘Loges, Pakhuijzen, Hoven enz.’
Allard was zoon van Fredrik Willem van der Borch (1647-1690) en Josina Clant van Stedum (1660-1731).
Doornink-Hoogenraad (1975), p 37
Florentine was dochter van Frans Jan baron van Heeckeren heer van Enghuizen, Beurse, Cloese en Zuideras (16941767) en Transisalania Charlotte Juliana Agnes Adelheid gravin van Rechteren (1704-1757).
Doornink-Hoogenraad (1975), p 37. Waarschijnlijk was de huurster Cornelia Johanna Pauw (Amsterdam 1733Zutphen 1814), dochter van Gerardus Pauw en Cornelia de la Fontaine
RAZ, arch,nr 349, inv.nr 173, aktenr 3360
RAZ, arch.nr 002, inv.nr 34, notulen van de raad 1843
Inschrijving op adres 1843; RAZ, arch.nr 308, inv.nr 6, f 125. Aankoop complex 1855; RAZ, arch.nr 0349, inv.nr 30,
aktenr 2119. Griethuijsen was van 1839 tot zijn emeritaat in 1872 predikant te Zutphen.
Stonebrink, p8
RAZ, arch.nr 349, inv.nr 597, aktenr 1681.
RAZ, arch.nr 308, inv.nr 106, blad 108
RAZ, archief SZWH, arch.nr 0406
RAZ, arch,nr 349, inv.nr 173, aktenr 3360. Florent was kleinzoon van het echtpaar Op ten Noort Brantsen, de laatste
eigenaar van de buitentuin van Op ten Noort. Hij was de zoon van Willem Reinier op ten Noort (1771-1824) en Maria
Charlotta Philipppina barones van Heeckeren tot de Wierse (1782-1811).
RAZ, arch.nr 349, inv.nr 125, aktenr 4854
RAZ, arch.nr 349, inv.nr 196, aktenr 8877
RAZ, arch.nr 002, inv.nr 51, notulen van de raad 1860
RAZ, arch.nr 349, inv.nr 289, aktenr 3228. Christiaan was zoon van Jacob Roeters van Lennep (1783-1861) en Johanna Hermina Koster (1790-1828)
RAZ, arch.nr 002, inv.nr 56, notulen van de raad 1865
RAZ, arch.nr 349, inv.nr 369, aktenr 5864
Joost Bernhard was zoon van Jan Laurens Solner en Judith Reerink. Familieleden Solner woonden vanaf 1750 op
Kerkhof 12.
RAZ, arch.nr 002, inv.nr 74, notulen van de raad 1883
RAZ, arch.nr 002, inv.nr 86, notulen van de raad 1896
Ongehuwd en vermoedelijk thuiswonend.
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Informatie uit correspondentie tussen gemeente Zutphen en heer J.H. van Heek van Huis Bergh, dd 12-09-1950.
RAZ, arch.nr 0247, Stichting Wijnhhuisfonds, inv.nr 876
RAZ, arch.nr 0247, inv.nr 876 en 877, correspondentie tussen gemeente en Whf
Doornink-Hoogenraad (1975), p 19. De ‘dwangburcht lag dus niet zoals vaak gedacht op de locatie van Dat Bolwerck,
maar buiten de stad, vlak voor de Drogenapstoren. Dit gebouw roept het beeld op van een kleine versie van het
Steen in Antwerpen.
De levensdata en –omstandigheden van Balthasar konden niet achterhaald worden
De bouwhistorische verkenning ‘Dat Bolwerck’ in Zutphen. Arcx, 09-0-2013, vermeldt dit bouwdeel als midden 17eeeuws en als “van voor 1700”
RAZ, arch.nr 1, inv.nr 112, Transcriptie van de repertoria op de resoluties van de magistraat 1661-1700, onderdeel
‘Loges, Pakhuijzen, Hoven enz.’ In de scans van de resolutieboeken is deze toestemming op deze datum niet aangetroffen in de periode 1681-1684
Zij waren kinderen van Ludolf Hendrik Burchard Silvius van Heeckeren (1696-1762), heer van Walien, Kampherbeek
en Kemnade en Susanne Johanna Everdina Valck (1711-ca 1740). Zij was de dochter van Adriaan Balthasar Valck
(1668-1738) en Maria Helena ten Broeck (1675-?). Uit de Ten Broeck-erfenis kreeg het echtpaar Van HeeckerenValck ook de beschikking over het Huize van de Kasteele. Adriaan Balthasar was waarschijnlijk de erfgenaam van de
(kinderloze) Balthasar Valck.
Diederik was zoon van Johan Wilbrenninck (1719-1790) en Mechteld Geertrui van Hasselt (1736-1811). Hij huwde in
1802 met Johanna Catharina barones van Rhemen van Rhemenshuizen (1781-1806) en in 1808 met haar zuster
Charlotte Jacoba (1787-1866).
RAZ, arch.nr 0349, inv.nr 353, akte 1280. Johannes was zoon van de Deventer wijnhandelaar Johan Carl Goldenberg
(1789-1876) en Femmina Smit Doorenbosch (1796-). Hij was gehuwd met Elisabeth Blaauw (1836-1876).
RAZ, arch.nr 002, inv.nr 368, ingekomen stukken bij de raad 1868. De brief is gedateerd 17 februari 1868.
RAZ, arch.nr 349, inv.nr 536, aktenr 160
Vriendelijke mededeling door de heer Wierda, gesprek 11-10-2017
Idem
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ACTUELE SITUATIE

3.1 DE OPBOUW VAN HET PLANGEBIED
In dit hoofdstuk wordt de actuele situatie van de Bleek beschreven. De verschillende percelen en onderdelen
waaruit de Bleek bestaat worden hierna besproken aan de hand van de serie foto’s uit april 2017.

4

6

5

7

2

1
A

3
D

B

E

F

C

8
Martinetsingel

Afb. 3.1 De Bleek met de percelering en de omringende stedenbouwkundige structuren, in de actuele situatie. Zie ook bijlage
4 met uitvouwbare kaart.
A
buitentuin ´s Gravenhof 5-7
1
Voormalige Vispoort
B
buitentuin Kerkhof 2en 6
2
Voormalige destilleerderij Mispelblom
C
tuinderij-blekerijperceel
3
Witte huis (Kerkhof 18), privé-tuin nr 18 en nr 20
D
Proostdijsteeg 1-3 buitentuin
4
Proosdijsteeg 1-3
E
Proosdij buitentuin
5
De Proosdij
F
Bolwerck buitentuin
6
Dat Bolwerck
7
Drogenapstoren
8
Binnengracht
Afb. 3.2 Zicht over de Bleek en de Binnengracht, vanaf de hoek vispoortplein/
Martinetsingel. Op de voorgrond de
vroegere buitentuinen van Kerkhof 2 en
6, die nu een geheel vormen met het
tuinderij-blekerij-perceel.
De Bleek, met het decor van stadsmuur,
huizen, kerk en torens wordt vooral
beleefd vanaf de Martinetsingel (rechts).
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Westelijke Bleekperceel
Afb. 3.3 De Bleek begint aan de westzijde met de buitentuin van ‘s Gravenhof 5
-7, sinds 2012 de restauranttuin van ’t
Schultenhues. De buitentuin is geen
eigendom van het Wijnhuisfonds en
door de dichte beplantingsrand aan de
Bleek-zijde is dit tuinperceel visueel
gescheiden van het verdere terrein. De
gesloten perceelscheiding naar de verdere Bleek dateert uit 1817. De openheid aan de westzijde, met een smeedijzeren hek langs de straat, dateert van
de afbraak van de Vispoort in 1861.

Afb. 3.4 De buitentuinen van Kerkhof 2
en 6 (rechts), grenzend aan de restauranttuin (links). Op de achtergrond de
stadsmuur. In dit deel hebben de huurders van Kerkhof-huizen 2 t/m 10 een
muurdoorgang naar kleine privétuinen op
de Bleek. Deze liggen in de strook langs
de stadsmuur.
De indeling oogt rommelig, maar past in
beginsel bij het eeuwenlange, gevarieerde gebruik van de Bleek.

Afb. 3.4 De buitentuinen van Kerkhof 2
en 6 (rechts), gezien vanuit het oosten.
Links aan de binnengracht de sierheesters rond het in 2016 opgeheven privéterras, rechts op het grasveld enkele
vruchtbomen. De kwaliteit en conditie
van de vruchtbomen is zeer wisselend.
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Midden Bleekperceel, de bleek
Afb. 3.6 Sinds de jaren zestig is de
schutting tussen buitentuin Kerkhof 6
(uit circa 1820) en de tuinderij (18201930) -blekerij (1870-1920) van Wissink/
boomgaard van Mispelblom (1930-60)
verdwenen (rode lijn).
Hierdoor lopen de verschillende percelen
tegenwoordig on-gemerkt in elkaar over.
Ook hebben zij allemaal eenzelfde inrichting gekregen: De actuele indeling
bestaat uit grasveld met groepen en
solitaire vruchtbomen. Enkele hiervan
dateren mogelijk nog uit de periode als
commerciële boomgaard van de firma
Mispelblom. Langs de stadsmuur liggen
de geschakelde privétuinen.

Afb. 3.7 Langs het vroegere tuinderij–
en blekerij-perceel is een vlonder hersteld als referentie naar de bleekfunctie.
De vlonder verkeert in slechte staat en
ligt circa 50 meter te westelijk, vergeleken met de historische spoelvlonder die
op oude foto’s zichtbaar is: de huidige
vlonder ligt ter hoogte van de vroegere
tuinderij.
De Bleek heeft hier een geaccidenteerd
terrein dat ongelijkmatig oploopt vanaf
de gracht naar de stadsmuur.
Rechts staat het witte huis. Dit is een in
de jaren 1970 sterk gerenoveerde versie
van het pand dat in 1866 door fam.
Scholten is gebouwd op de plaats van de
Roode toren/ Doodgraverstoren.
Sinds de renovatie heeft het huis een
besloten siertuin, waardoor de visueelruimtelijke band tussen huis en blekerijperceel erdwenen is.
Extra aandachtspunt bij het beheer van
de Bleek is hier de aanwezigheid van
Japanse duizendknoop langs de oever.

Afb. 3.8 Zicht over het perceel dat tussen circa 1870 en 1920 in wisselende
omvang dienst deed als bleek.
De historische achtergrond van deze
naamgever van het gebied de Bleek is
nauwelijks meer leesbaar:
1.
Het bleekveld is ingeplant met
vruchtbomen
2.
De bleekwoning ligt verborgen in
eigentijdse privétuin
3.
De spoelvlonder is hersteld ter
hoogte van de moestuin, in
plaats van het bleekveld

2

1

3
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Afb. 3.9 Vruchtbomen op rijen, tussen
het witte huis en de gracht, op de locatie
van het vroegere bleekveld van Wissink.
De kwaliteit en conditie van bomen is
redelijk tot matig. De soorten vormen
een collectie van algemene tot enkele
bijzondere rassen, zie ook de soortenkaart in § 3.2.
Op de voorgrond ligt het eigentijdse
graspad dat over hele lengte van de
Bleek de verschillende percelen met
elkaar verbindt als werkpad (zie ook op
Bijlage 4).

Afb. 3.10 Het witte huis en de omringende privétuin, gezien vanuit de Bleek.
Het pand is particulier bewoond en het
tuinperceel is visueel en fysiek sterk
afgescheiden van de Bleek. Hierdoor is
de historische band tussen huis en het
blekerijperceel sterk vervaagd.

Afb. 3.11 Enkele oude vruchtbomen
langs de stadsmuur, met daarachter de
particuliere tuinen van Kerkhof 6 t/m 10.
Geheel op de achtergrond de spits van
de Drogenapstoren.
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Buitentuin van Proostdijsteeg 1-3
Afb. 3.12 De buitentuin van Proosdijsteeg 1-3 wordt vanaf de Martinetsingel
gedomineerd door de fraaie, forse Paardenkastanje.
Op de foto gaat het pand Proosdijsteeg
1-3 schuil achter de oude Magnolia en de
oude beuk in de binnentuin van De
Proosdij (links vol in beeld).
De buitentuin wordt door meidoornhagen van de aangrenzende percelen gescheiden.
Op de oever van de gracht is in 2008
een vlonder aangebracht. Deze buitentuin heeft echter nooit een vlonder of
uitgang aan de gracht gehad (zie afb.
2.31 en 2.35).

Afb. 3.13 De buitentuin bestaat uit een
groot grasveld, tot aan de rond 1850
verlaagde stadsmuur. Op de muur staat
een smeedijzeren hek. Tussen binnen–
en buitentuin is de visuele relatie aanwezig. Toegang is er via een klein hek.
De dichte buitentuinbeplanting is in de
afgelopen decennia nagenoeg verdwenen. Langs de westgrens staat nog een
oudere Kers.

Buitentuin van De Proosdij
Afb. 3.14 De buitentuin van De Proosdij
wordt van de aangrenzende tuinen gescheiden door hagen. Dit complex is
eigendom van de Broederschap. De
buitentuin heeft wel open verbindingen
met die van de Proosdijsteeg 1-3 en van
Dat Bolwerck.
De Proosdij heeft nog steeds een sterke
visuele verbinding met het Bleek-perceel.
De inrichting bestaat uit grasveld met
vruchtbomen en enkele grote heesters.
In de afgelopen jaren zijn diverse
vruchtbomen uitgevallen. De bestaande
bomen verkeren in redelijke tot slechte
conditie.
Het hogergelegen huis en binnentuin
hebben een sterke visuele relatie met de
lagergelegen Bleek-tuin.
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Afb. 3.15 De Proosdij heeft als enige
van de drie oostelijke buitentuinen ook
een zeer aanwezige fysieke verbinding
met de binentuin. Beide tuindelen zijn
verbonden via een rond 1890 gemetselde, recent herstelde trap in de verlaagde stadsmuur.
De buitentuin is ingericht als boomgaard
en mist de uitstraling van fraaie siertuin,
die hij had in de beeldbepalende Solnerperiode.

Buitentuin van Dat Bolwerck
Afb. 3.16 De buitentuin van Dat Bolwerck, vanaf de Martinetsingel. De oever
is dichtbegroeid met heesters en is niet
meer beschoeid.
Het perceel is in gebruik als tuin en heeft
daarmee de langst doorlopende ononderbroken sierfunctie van de Bleekpercelen.
De tuin heeft geen visuele relatie met
huis en binnentuin van Dat Bolwerck. Via
een kleine poort zijn de beide tuinen met
elkaar verbonden.
Beeldbepalend voor de Bolwerck-tuin is
de aangrenzende Drogenapstoren.

Afb. 3.17 De Bolwerck-tuin is gedetailleerd ingericht met (zeer) oude vruchtbomen, een oude beuk, enkele sierbomen, sierheestergroepen en vaste plantenborders. Door de tuin liggen grotendeels onverharde wandelpaadjes en zijn
diverse zitgelegenheden.
De tuin heeft een bijzondere sfeer en
een eigen identiteit binnen het plangebied.
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Afb. 3.18 De (zeer) oude Moerbei tegen de
stadsmuur in de buitentuin van Dat Bolwerck.
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3.2 SOORTENLIJST BOMEN OP DE BLEEK
Ae
Cr
Co
Fa
Fr
Ju

Aesculus hippocastanum
Crataegus
Corylus avellana
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Juglans regia

(Witte) Paardenkastanje
meidoorn
Gewone hazelaar
Gewone beuk
Gewone es
Walnoot

appelrassen, Malus
AA
‘Alkmene’
ABB ‘Brabantse Bellefleur’
ADB ‘Dubbele Bellefleur’
AD
‘Dijkmanszoet’
AE
‘Elstar’
AGo ‘Goudreinet’, synoniem ‘Schone van Boskoop’
AGR ‘Gravensteiner’
AG
‘Groninger Koon’
AJG ‘James Grieve’
AJ
‘Jonagold’
ALS ‘Laxton’s Superbe’
AL
‘Lemoen’
AN
‘Natanz’ [?]
AS
sterappel
ASC ‘Sweet Carolyne’, synoniem ‘Zoete Lien’

La
Mi
Mo
Pr
Ta

Laburnum anagyroides
Mespilus
Morus
Prunus avium
Tamarix ramosissima

Goudenregen
mispel
moerbei
Zoete kers
Tamarisk

perenrassen, Pyrus
PBL
‘Bonne Louise d’Avraches’
PCP ‘Comtesse de Paris’
PDM ‘Doyenne de Mérode’
PGW ‘Gieser Wildeman’
PJ
Juttepeer
PL
‘Legipont’, synoniem ‘Fondante de Charneux’
PMT ‘Madame Treyve’
PSR ‘Saint Remy’
PZB ‘Zoete Brederode’
PZW ‘Zwijndrechtse wijnpeer’
PCH

Pyrus cydonia oblonga ‘Champion’ (kweepeer)

De appel– en perenrassen zijn in september 2017 geïnventariseerd door de heer H. Rossel.
De rassen in de Buitentuin van De Proosdij (geen eigendom
Whf) zijn wel door Rossel geïnventariseerd, de rassen in de
buitentuin van Dat Bolwerck (wel eigendom Whf) niet.
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ANALYSE EN CONCLUSIES

4.1 ANALYSE VAN DE ACTUELE PARKAANLEG
DATERING VAN DE (GROEN)STRUCTUUR VAN DE BLEEK

Buitenutin Bolwerck eind 17e/
begin 18e eeuw

Erfscheiding 1895

Stadsmuur verlaagd 1883
Trap circa 1883, hersteld 1985

Gereconstrueerde delen stadsmuur, grote sierbomen, oude vruchtbomen uit Mispelblomperiode,
tuinaanleg bij het witte huis, buitentuinen huurders Kerkhof 2-10

Erfscheiding 1895

20e eeuw

Buitenutin Pdsteeg 1-3 1895

1817, ca 1820 , 1895 erfscheidingen, 1866 bouw witte huis, 1843-1883 verlaagde stadsmuur
langs Proostdijsteeg 1-3, De Proosdij en Dat Bolwerck

Erfscheiding eind 17e eeuw

19e eeuw

Kerkhof 18, 1866

1690-1750 vorm Bleek-terrein, aanwezigheid tuinpercelen, ca 1670 erfscheiding bleekperceel–
Proosdijsteeg 1-3

Stadsmuur circa 1360

18e eeuw

Buitentuinen huurders Kerkhof 2-10, vanaf 1973

1620 circa Binnengracht, na aanleg van de vestingwal

Stadsmuur circa 1970

17e eeuw

Erfscheiding 1 mei 1817

1360 stadsmuur

Buitenutin ‘s-Gravenhof, 1 mei 1817

14e eeuw

De stand van de oude
vruchtbomen geeft het
verloop van de oude
perceelscheiding (tot
1938) weer

(Vrucht)bomen vierde
kwart 20e eeuw
(Vrucht)bomen derde
kwart 20e eeuw

Afb. 4.1 Datering van de onderdelen in de actuele aanleg van de Bleek.
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Afb. 4.2 Het middendeel van de Bleek als blekerij (rechts) en tuinderij (links) in circa 1900. Rechts op de achtergrond de
opgaande beplanting van de buitentuinen van Proosdijsteeg 1-3 en De Proosdij. Dit is een zeer karakteristiek beeld van de
historische ontwikkeling van de Bleek in de 19e eeuw, met de centrale percelen in gebruik voor afwisselende nutsfuncties en
de westelijke en oostelijke percelen in gebruik als particuliere siertuinen. Het beeld is leidend geworden in de collectieve herinnering aan de sfeer van de Bleek.

Afb. 4.3 Het middendeel van de Bleek als boomgaard in 2017. De aanleg als commerciële boomgaard door de firma Mispelblom op de Bleek-percelen tot en met de buitentuin van Proosdijsteeg 1-3, betekende een zeer grote ingreep op de 18e– en
19e-eeuwse Bleek-structuur van afwisselende particuliere, gevarieerd ingerichte en gebruikte tuinpercelen. Bij latere herinrichtingen van het terrein is dit ‘vruchtbomen in gras’-principe ook toegepast op de buitentuinen van Kerkhof 2 en 6, Proosdijsteeg 1-3 en De Proosdij. De buitentuin van Dat Bolwerck heeft als enige een tuin-beeld behouden.
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Afb. 4.4 Het pand met de Bleekhuisjes uit 1866 op het bleek-terrein in begin 20e eeuw. Voor het westelijke huisje stond een
oude vruchtboom, verder hadden het pand en de bleek een grote visueel-ruimtelijke relatie met elkaar en met de Martinetsingel.

Afb. 4.5 Het witte huis op de locatie van de vroegere bleekhuisjes, in 2017. Het pand is tweede helft 20e eeuw vrijwel geheel
vormgegeven. De actuele dichte, hoge beplantingsrand langs de tuin verstoord de historische viuseel-ruimtelijke relatie tussen pand en bleek-perceel. Hierdoor vormt is deze tuin geen aanvulling op, maar en inbreuk in de historische groenstructuur
van de Bleek.
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Afb. 4.6 De grachtzijde van
de tuin Proostdijsteeg 1-3,
rond 1900. De foto toont
een afwisseling van open
(zonnig) grasveld en dichte
heestergroepen.
In de tweede helft van de
20e eeuw is deze afwisselende opzet langzaam teloor
gegaan. Hierdoor verdween
de dichte, begroeide structuur die de buitentuin kenmerkte vanaf de vroege 18e
eeuw.

Afb. 4.7 De grachtzijde van
de tuin Proostdijsteeg 1-3
in 2017.
De 18e– tot 20e-eeuwse
tuinaanleg en de 20eeeuwse commerciële boomgaard zijn beiden niet herkenbaar op tuinperceel. De
grondvorm van het perceel
sinds circa 1890 is wel herkenbaar.
De Witte Paardekastanje
vormt een belangrijk (zicht)
element in de beleving van
deze buitentuin en van de
Bleek als geheel.
Het open grasveld, zonder
nadere invulling vraagt om
een nadere inrichting, die
de bijzondere historie als
buitentuin van het Proosdijcomplex recht doet.
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Afb. 4.8 De Proosdij-tuin rond 1915. Het perceel was tot circa 1890 onderdeel van de buitentuin van Proosdijsteeg 1-3. Daarna werd het buitentuin van De Proosdij, met tot aan de jaren 1930 een fraaie, gedetailleerde
tuinaanleg van familie Solner. Samen met de Proostdijsteeg 1-3-tuin en de Dat Bolwerck-tuin vormde de Proosdijtuin een bijzonder element op de Bleek als tuinen bij ‘stadspaleisjes’ in de oudste kern van de stad. Tot in de
jaren zestig bepaalden zij naast de bleek/boomgaard sterk de uitstraling van deze zuidelijke stadsrand van Zutphen .

Afb. 4.9 De Proosdij-tuin in 2017. De buitentuin, in eigendom bij de Sint Anthony Groote Broederschap, oogt
als het restant van een verwilderde boomgaard. De historische uitstraling van een siertuin, als horend bij het
chique Proosdijcomplex en vanaf circa 1890 bij De Proosdij, is na vervalperiode niet hersteld. Na retauratie en
eigendomswissel van de gebouwen werd ook de perceelvorm meer ‘logisch’ ingedeeld. Hiermee heeft de actuele
buitentuin wel een fraaie uitstraling, maar nauwelijks historische relevantie meer.
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Afb. 4.10 De Bolwerck-tuin rond 1888. De tuin heeft tussen
circa 1740 en 1940 een kenmerkende beschoeiing gehad.
Daarbij is deze tuin op de Bleek ook nooit omgevormd tot
commerciële boomgaard. De omvang van de buitentuin is
regelmatig aangepast, maar de functie van siertuin is sinds
eind 17e eeuw nooit veranderd.

Afb. 4.11 De Bolwerck-tuin in 2017. De beschoeiing die 3 eeuwen de tuin kenmerkte vanaf het bolwerk, is in de 20e eeuw verdwenen. De tuin wordt wel als
(zeer fraaie) tuin beheerd. Herstel van de historische, bijzondere afscheiding van
dit perceel kan sterk bijdragen aan de uitstraling en identiteit van de Bleek en van
de Bolwerck-tuin: het is het enige Bleek-perceel dat sinds de 17e eeuw ononderbroken echt als siertuin functioneert.
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4.2 CONCLUSIES
4.2.1






CONCLUSIES CULTUURHISTORIE

Op de stadskaarten vanaf 1639 is zichtbaar dat na de aanleg van de vestingwerken ook aan de west– en
noordoostzijde van de stad buitenmuurse terreinen langs de binnengracht voorkwamen. De Bleek is een
onderdeel van deze ‘stadsbrede’ ruimtelijke ontwikkeling na circa 1630.
De hoge waarde van het plangebied is, dat het onderdeel is van en grenst aan de oudste kern van Zutphen. De kerkelijke (Walburgis-kapittel) en grafelijke/hertogelijke (’s-Gravenhof en overheidsgebouwen)
macht vormen de basis van het gebied, herkenbaar in de aan de Bleek grenzende bebouwing. Bewoners
van deze huizen (geestelijken en lokale elite) en de bredere stadsontwikkeling (stadsverdediging, havengebied, ontspanningsgroen) hebben samen het plangebied gevormd.
De percelen met 19e-eeuwse tuinderij en blekerij zijn door hun afwisselend gebruik als groentekwekerij,
bleek en destilleerderij-boomgaard verbonden met en vertellen het verhaal van de economische geschiedenis van Zutphen in de 19e en 20e eeuw.
De herkenbare buitentuinen van de Proosdijsteeg 1-3, Proosdij en Dat Bolwerck zijn met hun tuinaanleg
door de opeenvolgende vooraanstaande eigenaren sterk verbonden met en vertellen het verhaal van de
sociale geschiedenis van Zutphen als hoofdstad van het graafschap.

Afb. 4.12 Het historisch waardevolle en visueel-ruimtelijk aantrekkelijke ensemble van de oostelijke buitentuinen met de
Drogenapstoren op de achtergrond.
In de inrichting en de perceelvormen is de lange historie anno 2017 echter niet tot nauwelijks meer zichtbaar.
Op de voorgrond de buitentuin van Proosdijsteeg 1-3 als grasveld. Daarna de buitentuin van De Proosdij (siertuin van Solner)
als boomgaard. Achteraan de buitentuin van Dat Bolwerck, met de gevarieerde opgaande beplanting.
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CONCLUSIES ACTUELE SITUATIE

De Bleek is tegenwoordig het enige stadsdeel waar de historische stedenbouwkundige structuur van
huizen, stadsmuur en buitentuinen langs de binnengracht nog zo zichtbaar en beleefbaar aanwezig is.
Daarmee is de Bleek met Binnengracht historisch en ruimtelijk zeer waardevol en zeldzaam voor Zutphen.
Veel recreanten beleven de Bleek vanaf de Martinetsingel. Vanaf hier wordt in een notendop het verhaal
van Zutphen vertelt door het ensemble van Binnengracht, Bleek, stadsmuur, Drogenapstoren, huizen en
Walburgiskerk.
De basis van het westelijke deel van De Bleek, de buitentuin van familie Op ten Noort, is door latere
perceelsplitsingen en herinrichtingen geheel niet meer herkenbaar.
In de verschillende perceelscheidingen is met name de (laat) 19e-eeuwse structuur van de Bleek aanwezig. De scheiding tussen het tuinderij/blekerij-perceel en de buitentuin van Proosdijsteeg 1-3 is de enig
bewaard gebleven 17e-eeuwse perceelscheiding in het plangebied.
In de schuine lijn van de oude vruchtbomen in de Bolwerck-tuin is de loop van de historische perceelscheiding herkenbaar.
Het huidige doorzicht vanaf de westelijke percelen naar de oostelijke percelen is ontstaan na 1930, met
afbraak van de schutting tussen het bleek-perceel en de Proostdijsteeg 1-3-tuin.
In de perceel-inrichting is vooral de periode 1930-1965 als commerciële boomgaard van firma Mispelblom en de eind-twintigste-eeuwse uitbreiding daarvan beeldbepalend aanwezig. Oudere inrichtingselementen zijn nauwelijks beleefbaar of aanwezig. Uitzondering hierop vormt de Bolwerck-tuin, die vanaf
eind 17e eeuw tot op heden de siertuinfunctie heeft behouden.
De grotendeels voorkomende eenvormige inrichting van vruchtbomen in gras doet geen recht aan historische ontwikkeling van de Bleek, met zijn variatie aan aangesloten particuliere tuinen.
De, veelal jonge, vruchtbomen lijken opgezet als collectie. De rassen staan echter ongestructureerd door
elkaar; variërend van 1 exemplaar, een rijtje van 1 ras tot verspreid enkele exemplaren van een ras .
Veel bomen verkeren in matige conditie.
Op de percelen die tussen circa 1870 en 1920 als bleek hebben gediend, is de dichtbegroeide afscheiding rond het witte huis (Kerkhof 18) een storende factor. De visueel-ruimtelijke relatie tussen bleekhuisjes en bleek wordt door de dichte beplantingsmassa verstoord.
Naast het witte huis ligt de tuinentree naar het Kerkhof. Dit is de oer-entree tot het terrein, daterend uit
de tijd dat familie Op ten Noort de Roode toren tot tuinhuis verbouwde en ernaast hun speeltuin kon
bereiken.
De Proostdijsteeg 1-3-tuin heeft een sinds een aantal jaar een vlonder aan de gracht. Dit is niet historisch; hiermee wordt abusievelijk gesuggereerd dat deze tuin ooit onderdeel was van de percelen met
de bleek-functie.
De Proosdij (5-9, eigendom van de Broederschap) heeft als enige van de drie buitentuinen op rij nog de
visuele èn fysieke relatie tussen huistuin en buitentuin. De gedetailleerde inrichting uit de periode Solner
is echter geheel verdwenen. De actuele inrichting met voornamelijk gras en vruchtbomen geeft een onjuist beeld van de historische ontwikkeling; deze tuin is nooit onderdeel geweest van de commerciële
boomgaard van Mispelblom, maar altijd siertuin gebleven.
De Bolwerck-tuin heeft langs de gracht geen beschoeiing meer. Hiermee is een bijzonder historisch onderdeel verdwenen van deze vermoedelijk oudste tuin op de Bleek. Herstel van de beschoeiing zou de
historische structuur en uitstraling van de Bolwerck-tuin en van de Bleek zeer verrijken.

Historische relatie met de omgeving

De Bleek dankt zijn uitstraling voor een belangrijk deel aan zijn decor met stadsmuur, huizen, Walburgiskerk en torens. Dit historisch ensemble is beeldbepalend en sfeerbepalend voor de beleving van de
Bleek. Het verschil in uitstraling zonder zo’n decor is goed zichtbaar bij het buitenmuurse terrein aan de
Barlheze.

In de beleving van de groene structuur spelen de (zeer) oude bomen in de huistuinen van de Proosdij
en Dat Bolwerck een belangrijke rol.

Ecologie

Als niet-opengesteld, groter groengebied, grenzend aan het dichtbebouwde centrum, heeft de Bleek een
belangrijk ecologische functie voor met name fauna.

De historische afwisseling in beplanting in de verschillende siertuinen heeft plaatsgemaakt voor een vrijwel eenvormige opzet van vruchtbomen in gras. Hierdoor is rijkdom aan habitats die kenmerkend is voor
grotere tuincomplexen afgenomen.
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25 m

Afb. 5.1 De tuinhistorische waarde van de actuele (groen)structuur van de Bleek. De waardering is weergegeven met de daarvoor geldende kleurcodering, zie hieronder voor toelichting.
Dichte delen:
Gestreepte delen:

de percelen van de Bleek die eigendom zijn van Stichting Wijnhuisfonds
de percelen van de Bleek die eigendom zijn van derden

Toelichting bij de waardering:
Blauw tuinhistorisch hoge waarde

originele structuren en onderdelen

Groen tuinhistorische positieve waarde

originele structuren en onderdelen die sterk vervaagd zijn of een afwijkende invulling
hebben gekregen, of latere toevoegingen die geen afbreuk doen aan de historische
structuur

Geel

structuren en onderdelen die later zijn aangebracht en geen toevoegende waarde hebben
voor de historische aanleg of hier zelfs afbreuk aan doen

tuinhistorische indifferente waarde
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WAARDERING

Tuinhistorische waarde

De Bleek heeft als ensemble een hoge tuinhistorische waarde;
Het terrein is rijksmonument en beschermd in tien verschillende objecten.
De verschillende tijdslagen uit de ontwikkelingsgeschiedenis zijn op hoofdlijnen herkenbaar aanwezig.
In de buitentuin van Dat Bolwerck bevat de Bleek een van oudste, ononderbroken tuinpercelen rond het
stadscentrum
De Bleek is het enig bewaard gebleven buitenmuurse groengebied van deze omvang en beleefbaarheid

Zie de waarderingskaart (afb. 5.1) voor tuinhistorische waarden
Tuinhistorisch hoge waarde (blauw)

De perceelscheidingen tussen de buitentuinen van ‘s Gravenhof 5-7—-Kerkhof 2 (1817), het blekerijperceel—-Proosdijsteeg 1-3 (ca 1670) en Proosdijsteeg 1-3—De Proosdij (ca 1890).

De oude vruchtbomen, bomen en de tuinfunctie van de Bolwerck-tuin.

De zichtrelatie binnen en van het ensemble van Bleek met de Binnengracht, stadsmuur, huizen, Drogenapstoren en Walburgiskerk.
Tuinhistorisch positieve waarde (groen)

De buitentuinen van Proosdijsteeg 1-3 en De Proosdij; de waarde is tweeledig. Tuinhistorisch hoge
waarde heeft de herkenbaarheid van de buitentuinen, als behorend bij die gebouwen. Tuinhistorisch
indifferente waarde heeft de actuele inrichting van slechts grasveld met vruchtbomen.

De vorm en inrichting van de buitentuinen van Kerkhof 2 en 6.
Tuinhistorisch indifferente waarde (geel)

De tuininrichting en -afscheiding rond het witte huis. De dichte afscheiding verstoort de historische, visuele relatie tussen huis en blekerij-perceel.
Ecologische waarde

De oude (vrucht)bomen hebben ecologisch een hoge waarde.

De groenstructuur met een afwisseling van enkele biotopen (gras, boomgaard, tuin, oude bomen, water) heeft ecologisch een positieve waarde.

De ecologische potentie bij mogelijk toekomstig structuurherstel is hoog, gezien de historische achtergrond als geschakelde, afwisselend ingerichte tuinen.
Recreatieve waarde

De Bleek heeft als uniek voorbeeld van buitenmuurs groengebied langs het stadscentrum recreatief een
zeer hoge waarde.

De Bleek heeft door de zichtbare historische tweedeling van de percelen, hun historisch gebruik en hun
eigenaren een hoge recreatieve waarde in het Zutphen beleefbaar maken voor het grote publiek.
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REDENGEVENDE OMSCHRIJVINGEN

De Bleek omvat 10 rijksmonumenten, dit betreffen 5 rode monumenten en 5 groene monumenten (inclusief de
gracht), zie de kaart met monumentlocaties. Voor de groene monumenten is hierna de volledige beschrijving
opgenomen.

Rode rijksmonumenten bij de Bleek

De stadsmuur is beschermd onder de monumentnummers:
Het witte huis is beschermd onder monumentnummer:

41498, 41499, 41500, 41501
41215

Groene rijksmonumenten bij de Bleek
1
Monumentnummer: 41487
Status :
rijksmonument
Inschrijving register :
24-05-1966
Kadaster deel/nummer :
1682/19
Woonplaats:
Zutphen
Gemeente:
Zutphen

Provincie:
Locatie:
Kadastrale gemeente:
Sectie:
Kad.object:

Gelderland
Binnengracht, Zutphen
Zutphen
F
7659

Omschrijving:

Het water van de binnengracht aan de zuidzijde van de oude stadsmuur,
tussen de voorm. Vischpoort en de Drogenapstoren.
Hoofdcategorie:
Verdedigingswerken en militaire gebouwen
Subcategorie:
Gracht (B)
oorspronkelijke functie:
Vestinggracht(B)

2

5

3
4

1

De rijksmonumenten, gelokaliseerd op de kaart van het Nationaal georegister. In kleur de rijksmonumenten die het terrein
van de Bleek betreffen. Inkleuring en monumentnummers bij de locaties door auteur.
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Monumentnummer: 41489
Status :
rijksmonument
Inschrijving register :
24-05-1966
Kadaster deel/nummer :
1682/19
Woonplaats:
Zutphen
Gemeente:
Zutphen
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Provincie:
Plaatselijke aanduiding:
Kadastrale gemeente:
Sectie:
Kad.object:

Gelderland
Bij Proostdijsteeg 3 7201DP
Zutphen
F
9502, 7435, 7656, 7436

Omschrijving:

Tuinen, begrensd aan de noordzijde door de stadsmuur en aan de zuidzijde door het water van de binnengracht.
Hoofdcategorie:
Kastelen, landhuizen en parken
Subcategorie:
Tuin, park en plantsoen
oorspronkelijke functie:
Tuin
3
Monumentnummer: 41490
Status :
rijksmonument
Inschrijving register :
24-05-1966
Kadaster deel/nummer :
1682/19
Woonplaats:
Zutphen
Gemeente:
Zutphen

Provincie:
Plaatselijke aanduiding:
Kadastrale gemeente:
Sectie:
Kad.object:

Gelderland
Bij Proostdijsteeg 3 7201DP
Zutphen
F
10978, 10979, 10980

Omschrijving:

Tuinen, begrensd aan de noordzijde door de stadsmuur en aan de zuidzijde door het water van de binnengracht.
Hoofdcategorie:
Kastelen, landhuizen en parken
Subcategorie:
Tuin, park en plantsoen
oorspronkelijke functie:
Tuin
4
Monumentnummer: 41401
Status :
rijksmonument
Inschrijving register :
24-05-1966
Kadaster deel/nummer :
1682/19
Woonplaats:
Zutphen
Gemeente:
Zutphen

Provincie:
Plaatselijke aanduiding:
Kadastrale gemeente:
Sectie:
Kad.object:

Gelderland
Bij Proostdijsteeg 3 7201DP
Zutphen
F
10800, 10802, 7434, 10803,
7440, 10801

Omschrijving:

Tuinen, begrensd aan de noordzijde door de stadsmuur en aan de zuidzijde door het water van de binnengracht.
Hoofdcategorie:
Kastelen, landhuizen en parken
Subcategorie:
Tuin, park en plantsoen
oorspronkelijke functie:
Tuin
5
Monumentnummer: 41488
Status :
rijksmonument
Inschrijving register :
24-05-1966
Kadaster deel/nummer :
1682/19
Woonplaats:
Zutphen
Gemeente:
Zutphen

Provincie:
Plaatselijke aanduiding:
Kadastrale gemeente:
Sectie:
Kad.object:

Gelderland
Bij Proostdijsteeg 3 7201DP
Zutphen
F
10800, 10802, 7434, 10803,
7440, 10801, 10804

Omschrijving:

Tuinen, begrensd aan de noordzijde door de stadsmuren van de oude
stadsmuur, tussen de voorm. Vischpoort en de Drogenapstoren.
Hoofdcategorie:
Kastelen, landhuizen en parken
Subcategorie:
Tuin, park en plantsoen
oorspronkelijke functie:
Tuin

Opmerking door auteur: opvallend is dat onder zowel monumentnummer 4101 als nummer 14188 op één na
dezelfde kadastrale percelen worden beschermd

71

De Bleek

tuinhistorisch onderzoek en waardestelling

juli 2018

Korneel Aschman

BIJLAGE 2 DE BLEEK OP HET KADASTRAAL MINUUTPLAN, 1823
Een eerste systematisch beeld van de indeling en het verspreide eigendom van de Bleek geeft het Kadastraal
Minuutplan, opgemeten in 1823. De bijbehorende Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel vermeldt de
perceeleigenaren in 1832. Dit is in de navolgende tabel weergegeven. Hierbij zijn voor de leesbaarheid de
perceelnummers weergegeven van west naar oost en gegroepeerd naar eigenaar. De vetgedrukte nummers
betreffen de percelen die samen De Bleek vormen.
Perceel
nr

eigenaar
1832

beroep

soort eigendom

verandering
nr en

jaar

2538 {De stad van Zutphen
{Regt van Opstand
{H.P. Immink
2539 De stad van Zutphen
2540 Hendrik Pantoleon Immink
2541 {De stad van Zutphen
{Regt van Opstand
{H.P. Immink
2542 De stad van Zutphen
2543
,,

[Vischpoort]

} erf
}
} gebouw koepel
schuur
tuin
} erf
}
} koepel
schuur en erf
huis en erf

weg

1862

2095
en
2097
,,
,,

1847

2544 Willem Fredrik Hesselink

wijnkoper

huis en erf

1593

1842

2545 Jacobus van Dijk
2546 Jacobus van Dijk

procureur
procureur

huis en erf?

2549 geroyeerd
2550 Jacobus van Dijk

procureur

stal

2551 Jacob Dalhuisen

kostschoolhouder

stal

911

1838

2548 Gerrit Jan Scholten
2552 Gerrit Jan Scholten

arbeider
arbeider

tuin
huis en erf

1543
1544

1842
1842

brandewijnstokerij

1091

1839

1692-95

1842

1692
1693
1692-95
1628
1629
1630

,,
,,
,,
,,
,,
,,

1541
1542

1842
,,

1659

1842

[t.h.v. ‘s Gravenhof 5-7]

[Kerkhof 2]
[Kerkhof 6]
[Kerkhof 8]

koopman
koopman
koopman

tuin

2547 De stad van Zutphen

[Kerkhof 10]
[Kerkhof 12]
[Kerkhof 14]
[Kerkhof 16]

2553 T.M. Mispelblom Beijer

[t.h.v. Kerkhof 3, Proostdijsteeg 1-3 + Proosdij]

2405 de Erven van wijlen vrouwe J.A.H.B. barones Mackaij geb barones Van Heeckeren
huis en erf
2406 geroyeerd
,,
2407
,,
huis en erf
2408
,,
stal
2409
,,
tuin
2410
,,
weiland
2415
,,
koepel
2416
,,
tuin

[t.h.v. Kerkhof 20]

2411 de Hervomde Gemeente
2412
,,

[t.h.v. Kerkhof 18]

2413 Gerrit Jan Scholten
2414
,,

schuur
huis en erf
arbeider

stal
tuin

[Dat Bolwerck]

2417 Diederick Evert Wilbrenninck Lid vd stedelijke raad
2418
,,
2419
,,

tuin
tuin & gebouwen
huis en erf

2420 De stad van Zutphen
2421
,,
2422
,,

gebouw
schuur
ingang erf en plaats
stal en erf

[Drogenapstoren, steeg en Pelikaanstraat 4a]

Op de Kadastrale kaart valt op dat vanaf de gracht een smal slootje door het terrein van Gerrit Jan Scholten
(percelen 2548 en 2414) ligt naar de brandewijnstokerij van Mispelblom (perceel 2553). Dit slootje was
waarschijnlijk een allerlaatste herkenningspunt van de laat 14e– tot vroeg 18e-eeuwse tweedeling van het
terrein; ten westen de uitvalsweg en kade langs de IJsselhaven en ten oosten de stadsgracht langs de muur.
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A3-Kaart Kadastraal Minuutplan invoegen
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BIJLAGE 3 DE BLEEK OP DE STADSKAART VAN 1878
Uitsnede met de Bleek op de gedetailleerde stadskaart uit 1878. Vergelijking met het Kadastraal Minuutplan
(bijlage 2) toont de verschillende aanpassingen in de percelen op De Bleek.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

‘s Gravenhof 5
‘s Gravenhof 7
Kerkhof 2
Kerkhof 2
Kerkhof 6
Kerkhof 4
Kerkhof 4
Kerkhof 18
Kerkhof 18
Proosdijsteeg 1-3
Proosdijsteeg 1-3
De Proosdij
Zaadmarkt 110
Dat Bolwerck
Dat Bolwerck
Drogenapstoren

huis met buitentuin
Stedelijk gymnasium
huis met achterhuis
buitentuin
huis
achterhuis
buitentuin
4 huisjes
tuinderij en blekerij
huis en binnentuin
buitentuin
huis en binnentuin
huis en binnentuin
huis en bijgebouw
buitentuin

door de stad Zutphen verhuurd aan J.W. Steenkamp
C.U. van der Muelen
C.U. van der Muelen
vermoedelijk F.G.W. van Veeren
vermoedelijk H.C. Michaelis
vermoedelijk H.C. Michaelis
G. Wissink
G. Wissink
ds Jan Gijsbert van Griethuijsen
ds Jan Gijsbert van Griethuijsen
C. Roeters van Lennep
onbekend
J. Goldenberg
J. Goldenberg
gemeente Zutphen

A3-Kaart Kadastraal Minuutplan achterzijde
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A3-Kaart Stadskaart 1878
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A3-Kaart Stadskaart 1878 achterzijde
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BIJLAGE 4 DE BLEEK IN DE ACTUELE SITUATIE

A3-Kaart Actuele situatie invoegen
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A3-Kaart Actuele situatie achterzijde
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