Amsterdam: Hofjes in de Jordaan
Auteur: Gerard Goudriaan
Pittoreske hofjes
Deze wandeling door de Jordaan voert je langs twaalf hofjes, die doordeweeks bijna
allemaal zijn te bezoeken. Zaterdag en zondag is een aantal gesloten.
Routebeschrijving
Vanuit het Centraal Station ga je bij één van de uitgangen aan de stadszijde naar rechts
en loop je langs het Ibis Hotel. Als je hier voorbij bent, neem je links de brug. Dan twee
trappetjes op en rechtsaf de grote brug over. Aan de overzijde links ligt café Kobalt.
Daar gaan we heen en dan naar links het Singel op. Steek de Haarlemmerstraat over,
daarna naar rechts de Brouwersgracht op. Tot de Korte Prinsengracht, daar linksaf de
brug over, je komt op de Prinsengracht. Loop tot nummers 85-133. Hier is het Hofje van
Brienen. Het is open van maandag t/m vrijdag van 6 tot 18 uur, en op zaterdag van 6 tot
14 uur.
Kijkpunt 1 Hofje van Brienen
Iets verderop, op de nummers 159-171 is de toegang van het Zon's Hofje, open op
maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur.
Kijkpunt 2 Zon's hofje
We lopen de Prinsengracht nog even af, gaan rechts de brug over en lopen verder langs
de even zijde van de gracht. Na nummer 150 is de Bloemgracht waar de Kees de
Jongenbrug overheen gaat. We steken de brug over en gaan rechtsaf de oneven zijde
van de Bloemgracht op.
Na de schitterend gerestaureerde huizen op nummers 87-91 nemen we rechts de brug
en slaan daarna rechtsaf de Derde Leliedwarstraat in, die we uitlopen tot de oneven zijde
van de Egelantiersgracht. Hier rechtsaf. Op nummers 107-145 komen we bij het SintAndrieshof, geopend van 9 tot18 uur. Op zondag gesloten.
Let op de regels. Blijf bij de ingang en blijf hier maar kort.
Kijkpunt 3 Sint-Andrieshof
Als je uit het hof komt, ga je rechtsaf de Egelantiersgracht op en direct linksaf de brug
over. Hierna nemen we rechtsaf de even zijde van de Egelantiersgracht. Ga na nummer
12 linksaf de Eerste Egelantiersdwarsstraat in, dan rechtsaf Egelantiersstraat.
Op nummer 50 is de oude ingang van het Anslo's Hofje met opschrift en familiewapen
van Claes Claesz Anslo. We lopen nog iets verder. Ga na het restaurant linksaf de poort
in.
Kijkpunt 4 Claes Claeszhofje
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Na de volgende poort is het vroegere Zwaardvegershofje. Ga bij nummer 40 links het
gangetje in en dan weer door een gangetje linksaf. Je komt nu in het voormalige Anslo's
Hofje.
Loop dit hofje weer uit en ga linksaf naar de straat: de Eerste Egelantiersdwarsstraat.
Rechtsaf. De straat direct rechts en links is de Tuinstraat. Ga die links in.
Op Tuinstraat 100-102 is een hofje waar we helaas niet in kunnen.
Kijkpunt 5 Regenboogs Liefde Hofje
Loop door tot nummers 199-225. Ga het hofje in.
Kijkpunt 6 De Zeven Keurvorsten
Loop de Tuinstraat even terug. Linksaf Madelievenstraat, daarna rechtsaf Anjeliersstraat.
Bij de eerste straat slaan we linksaf de Tweede Anjeliersdwarsstraat in Daarna linksaf de
Westerstraat. Bij nummers 221-289 is een poort die toegang geeft tot een hofje met van
oorsprong arbeiderswoningen.
Kijkpunt 7 Hofje Concordia Noord
Loop de Westerstraat weer terug en ga de eerste weg linksaf naar de Tichelstraat.
Daarna nemen we rechts de Karthuizersstraat. Op nummers 89-171 bevindt zich een
hofje dat, zoals je boven de ingang kunt zien, officieel het Huyszitten Weduwenhof heet.
Kijkpunt 8 Karthuizerhof
Vanuit het hofje gaan we rechtsaf de Karthuizersstraat verder op. Linksaf Tweede
Boomdwarsstraat, hij gaat over in de Tweede Lindendwarsstraat, daarna rechtsaf de
Lindengracht. Op nummers 149-163 is het Suyckerhoffhofje. Het is op zaterdag en
zondag gesloten.
Kijkpunt 9 Suyckerhoffhofje
Loop nog even de Lindengracht verder af, daarna linksaf de Tweede
Goudsbloemdwarsstraat. De tweede straat links is de Willemstraat. Op nummers 149-165
loop je door de poort naar de binnenplaats van weer een hofje met arbeiderswoningen.
Kijkpunt 10 Hofje Constantia
Loop terug naar de Tweede Goudsbloemdwarsstraat, ga dan linksaf de Palmdwarsstraat
in. Je komt daarna op de Palmgracht. Ga aan de overzijde (even zijde) naar rechts. Op
nummers 28-38 vind je het Raepenhofje.
Kijkpunt 11 Raepenhofje
Op nummers 20-26 is de buurman.
Kijkpunt 12 Bossche hofje

We lopen verder de Palmgracht af en gaan rechtsaf de Brouwersgracht op. Die lopen we
af tot zover we kunnen. Bij de Herengracht gaan we linksaf de brug over en direct naar
rechts de Brouwersgracht verder af, en dan linksaf het Singel. Rechtsaf brug over, even
naar links en dan rechtsaf de Prins Hendrikkade op. Je komt uit tegenover het Centraal
Station.

Praktische informatie
Start en einde zijn bij het Centraal Station
Achtergrondinformatie
De hofjes in de Jordaan zijn een toeristische attractie geworden. Soms ondervinden de
bewoners hier overlast van. Voorkom dit en houd je aan de regels die je her en der kunt
lezen. Vooral niet of alleen maar zachtjes praten. Namens de bewoners bedankt.
Het Sint-Andrieshof heeft in 2018 strenge regels ingevoerd. Let hier vooral op.

Deze wandeling staat in de wandelgids Amsterdam acht keer anders en is te koop bij
de boekhandel of online te bestellen via www.gegarandeerdonregelmatig.nl. De gids
bestaat uit wandelingen met als thema's: Maritiem verleden, Markante Amsterdammers,
Moderne architectuur, Hofjes in de Jordaan, Gouden eeuw en Herinneringen aan de
oorlog. Auteur Gerard Goudriaan is stedenverkenner en wandelsocioloog

