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Bergkerk

Bergkerkplein

1

Gebouwd op een rivierduin (zo'n 15 meter hoger dan de Brink), bepaalt de Bergkerk met haar twee torens een groot deel van het aanzien van Deventer.
De kerk is rond 1206 gesticht door monniken van een Westfaalse kloosterorde en was de parochiekerk voor het Bergkwartier en de buurtschappen
buiten de stad, het gedeelte, dat niet door de Mariakerk bediend werd. Als schutspatroon werd Sint Nicolaas gekozen, de beschermheilige voor handel
en scheepvaart, wat niet verwonderlijk is gezien het feit dat de kerk werd gebouwd in het oude handelskwartier van Deventer. De twee tufstenen torens
hebben tot de vierde geleding hun Romaanse uiterlijk behouden. In de 15de eeuw werd de kerk in gothische stijl verbouwd. Het middenschip werd
verhoogd en de torens kregen een extra bakstenen geleding, die echter wel aansloot bij de oorspronkelijke bouwstijl. De torens kregen nieuwe gothische
en slanke spitsen.
Het Bergkwartier heeft niet alleen de romantiek van oude gevels, het is ook een romantische legende rijk. Lang geleden - in de Middeleeuwen - leefde in
Deventer een zusterpaar. Beatrix en Martha waren onafscheidelijk. Ze groeiden samen op, samen deelden ze lief en leed. Toen verscheen er een
schone jonkman en in beider hart bloeide de liefde op. De jonkman deed zijn keuze en vertrok met zijn uitverkorene. De andere zuster bleef ontroostbaar
achter en kwijnde weg, zoals toen te doen gebruikelijk was. De achtergelatene bestemde in haar testament haar gehele vermogen om twee torens aan
de Bergkerk te bouwen. Dat moest het symbool zijn van een zusterpaar, dat elkaar nimmer kon verlaten. Een toren moest daarbij iets groter zijn dan de
andere, zoals ook de beide zusters in lengte verschilden. Het verhaal is even aandoenlijk als onwaarschijnlijk. Bovendien is er geen verschil in hoogte
tussen de torens. Het heeft er de schijn van, maar berust op gezichtsbedrog.

Botermarkt

Kleine Poot

0

Eerst vond de Deventer Botermarkt plaats in de open lucht en wel in de Hofstraat (even verderop rechts). In 1889 schonk Mr. H. W.J. van Marle (broer
van burgermeester Mr. H.R. van Marle), die vlak bij aan de Nieuwe Markt woonde, het gebouw aan de stad. Het was een opvallende constructie van ijzer
en hout. Niet de laagste inschrijvers W.A. Korteling en A. de Boer gingen met het project aan de haal, maar E. van der Woerd die werkte naar een
ontwerp van de stadsarchitect J. A. Mulock Houwer. Het opvallende smeedwerk is van ijzergieterij Nering Bögel, wier naam op de pilaren vereeuwigd is.
Deze locatie diende slechts korte tijd als Botermarkt. Al kort voor de Eerste Wereldoorlog werd die opgeheven: de boterproductie vond toen steeds meer
plaats in zuivelfabrieken. In de jaren na de opheffing had de Botermarkt vele functies. Ze fungeerde als fietsenstalling voor de schouwburgbezoekers,
noodstalling voor de brandweer en onderdak voor draaiorgel ’de Turk’.
In het oude Rome gold voor koop- en handelslieden als ijzeren adagium FIDE, SED ANTE VIDE: QUI FIDIT , NEC BENE VIDIT, FALLITUR; ERGO
VIDE NE CAPIARIS VIDE. Hetgeen zoveel wil zeggen als: Vertrouw, maar zie eerst toe: die vertrouwt en niet toeziet, wordt bedrogen; zie dus goed toe,
opdat gij door uw goed vertrouwen niet bedrogen uitkomt. Een hele mond vol stevige moraal, die op de Botermarkt is teruggebracht tot haar essentie:
Fide sed cui vide (Vertrouw, maar zie goed toe wie gij vertrouwt). De spreuk wordt aan beide zijden versierd met een rozet, terwijl erboven een
gevleugelde Mercuriusstaf of caduceus zichtbaar is, het attribuut bij uitstek van Mercurius, god van de handel.
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Bouwershuis/
Kantongerecht

Brink

11-12

Het Bouwershuis is vernoemd naar het vermogende geslacht Bouwer dat hier in de achttiende eeuw woonde. Het betrof een patriciërsfamilie. Patriciër of
Patricius in het Latijn is oorspronkelijk de naam voor de leden van enkele Romeinse geslachten; het hoofd (pater of vader) van zo'n familie was lid van
de Senaat. Patriciërs waren met andere woorden dus leden van de Romeinse adel, en die betekenis heeft het woord vandaag de dag nog in vele landen.
De benaming voor het geheel van alle patricische families (76 stuks) tezamen is het patriciaat. Lijnrecht tegenover de patriciërs staan de plebejers of het
plebs.
Het Bouwershuis zijn twee bij elkaar behorende huizen wier gevels als bij een winkelhaak op elkaar staan. De lange gevel werd het eerst gebouwd, rond
1640, de andere iets later. In dit pand vallen de rijk versierde vensterbogen op, alsook het zandstenen toegangspoortje.
Lange tijd is op deze locatie het gerecht gevestigd. Voor het huis markeren de blauwe stenen in het trottoir de steunpunten van het schavot, dat hier
sinds de Franse tijd een plaats had. Men zei dat de veroordeelden de executieplaats betraden door een venster in de bovenverdieping van nummer 11.
Op het schavot werden in 1535 vier wederdopers onthoofd. Er vonden in de jaren daarop meerdere onthoofdingen plaats. Vrouwen werden verdronken,
maar ook werden mensen verbrand. Na 1571 is in Deventer niemand meer om zijn geloof gedood.
Tijdens de jaarmarkten, die vijf keer per jaar in Deventer plaatsvonden, werden overtredingen van de wet vaak door de vingers gezien om daarmee
handel te bevorderen.

Hereeniging

Grote Poot

2

De zeer imposante gevel wordt opgeluisterd door een sprekende voorstelling in het tympaan (binnenste deel van de driehoekige fronton bovenin de
gevel). Er werd wel gekscherend gezegd dat de sociëteit een slangenkuil was waarin het voor menigeen slecht toeven was. Vandaar dat de Deventer
kunstenaar Karoly Szekeres twee cobra’s liet toekijken hoe een slang zich in de staart bijt. Binnen de slangencirkel staan de letters S, D en H voor
sociëteit De Hereeniging. Een cirkelvormige slang met een staart in de bek was een godsdienstige voorstelling die al bekend was in het oude Egypte.
Mythografen zien er een symbool in van de eeuwigheid. In de kunst van de renaissance is de cirkelvormige slang een attribuut van Saturnus, de
personificatie van de tijd, en Janus de god van het nieuwe jaar. In de christelijk iconografie is de slang de verpersoonlijking van de duivel. Het fraaie
balkonhek van de sociëteit is vervaardigd door ijzergieterij Nering Bögel.
De ballotage van nieuwe leden van de sociëteit geschiedde destijds op de middeleeuwse wijze van "afbonen", dat wil zeggen dat tijdens de stemming
een gesloten kastje met bovenin een gaatje rondging. Daarin konden witte of zwarte bonen worden geworpen. Een zwarte boon betekende een voor-,
een witte boon was een tegenstem.
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Ketting Bergkwartier

Bergschild

0

Op enkele straathoeken in het Bergkwartier wordt de nieuwsgierigheid van de wandelaar getrokken door brokken natuursteen met ingemetseld ijzerwerk.
Alles wijst er op dat daar ooit een goed verzorgd gat in de muur zat. Dat 'ooit' is dan 400 jaar geleden, zoals de gemeentelijke Archiefdienst kan laten
zien aan de hand van het 'Prothocoll des Rhades 1582 - 1585'. Niet minder dan zestien keer houdt de raad zich in 1583/'84 bezig met het probleem van
de veiligheidsmaatregelen. Op 13 maart 1583 besluit men met de burgers en eigenaars van de 'hoickhuizen, waaraan die ketten hangen, die in tijd van
nood over de straat geschoven worden, te spreken of die ketten binnenshuis opgewonden mogen worden.' Op 18 juli 1583 gaat zelfs een
schependeputatie hoogstpersoonlijk de zaak met de bewoners regelen. Op 14 September wordt vastgesteld dat de kettingen zo zullen worden
opgehangen, dat hun midden vier voet boven de straat hangt. In de Bentheimer stenen bij de betreffende huizen zullen ronde ijzers worden gegoten om
de kettingen gemakkelijker in te trekken. De lijst van huizen en bewoners is heel nauwkeurig. De maatregel strekt zich over de hele stad uit. Zelfs
bezwaren en verzoeken tot wijziging van de besluiten komen we tegen. Schepenen en raad hebben niet meer dan drie dagen nodig om te antwoorden
dat ze bij hun oude besluit blijven. Waarom dit alles? De vraag beantwoorden is een brokje levende historie oproepen. In 1578 zijn de Spanjaarden uit
Deventer (en Kampen) verdreven door Rennenberg. In de maand augustus van dat jaar sloeg Graaf Rennenberg, de legeraanvoerder van Willem van
Oranje het beleg op voor Deventer. Met een schip werd de IJssel geblokkeerd zodat er geen scheepvaart meer mogelijk was. Hoewel de vesting was
verouderd duurde het beleg nog drie en halve maand. Na een zware beschieting gaven de Spaanse troepen zich over. De soldaten kregen een vrije
aftocht. Deventer stond nu aan kant van de Staatse troepen. Jarenlang blijft de dreiging van een nieuwe bezetting door rondtrekkende Spaanse troepen.
Na het ontzet moet de stad weer in eigen verdediging voorzien. Burgervendels worden opgericht die per buurt zijn georganiseerd en technische
verdedigingsmaatregelen, zoals de kettingen, worden genomen. Op 25 februari 1584 wordt besloten de straatketenen te spannen zodra de waakklok
geluid wordt en niet weer te ontspannen voordat de poorten een half uur open zijn geweest. De noodtoestand blijkt chronisch te zijn. In 1587 wordt
Deventer inderdaad weer door de Spanjaarden heroverd. Maar de gaten zijn er nog…

Latijnse school

Grote Kerkhof

6

De midden-negentiende-eeuwse empire-voorgevel (bouwstijl uit het begin van de 19e eeuw, ten tijde van de Franse overheersing, gebaseerd op de
hernieuwde kennismaking met de antieken door opgravingen e.d. Toepassing van elementen uit de Egyptische, Etruskische en Romeinse bouwkunst)
van de voormalige Latijnse School houdt de herinnering levend aan het rijke onderwijsverleden van Deventer. Op het snijraam van Ela Venbroek staat
de beroemdste leerling afgebeeld: Desiderius Erasmus (1469-1536). Degenen die over haviksogen beschikken kunnen op het vel dat hij beschrijft van
boven naar beneden de namen lezen van de anderen wier beeltenissen in medaillons – eveneens van Ela Venbroek – op de gevel staan: Alexander
Hegius (rector van de school), Adriaan VI (enige Nederlandse paus), Thomas a Kempis (bekend van het boek 'Navolging van Christus', geschreven op
de Agnietenberg bij Zwolle) en Geert Groote (initiator tot Moderne Devotie -> aanleiding was de onvrede in de kerk, dit leidde tot terugtrekken in
kloosters, eigendom minder van belang en meer uitdragen van de Bijbel). Zijn eigen naam sluit de rij. Boven het eerbiedwaardige hoofd van de schrijver
van ’Lof der zotheid’ staat de bekende spreuk van Seneca ’Non scolae sed vitae discimus’, ’Wij leren niet voor de school maar voor het leven’. Bij de
Romeinen stond er overigens ’Non vitae, sed scolae discimus’ (niet van school leren wij, maar van het leven), als een betreurenswaardige constatering.
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Lebuinus kerk

Kleine Poot

7

In 768 bouwde Lebuïnus een kleine houten kerk. Deze kerk werd door de Saksische heidenen verwoest in 770. Lebuinus herbouwde haar in 771 en hij
stierf er een jaar later. In 774 werd de kerk opnieuw verwoest, maar zij werd in 776 herbouwd door Ludger. De eerste stenen kerk werd gebouwd door
Bisschop Balderik. In 1040 werd de kerk door Bernulphe verbouwd tot een romaanse basiliek. In 1235 en 1334 werd de kerk verwoest door brand. De
huidige kerk werd gebouwd tussen 1450 en 1525. Het is een gotische hallenkerk. Ze is gebouwd op de funderingen van de 11e eeuwse romaanse
basiliek.
Eind 16e eeuw werd de grote gotische toren gebouwd. Het plan om een tweede toren te bouwen is niet uitgevoerd omdat de aangebouwde Mariakerk in
de weg stond. Wel is de fundering aangelegd die nu nog aanwezig is. Begin 17e eeuw is de 45 meter hoge toren bekroond met een lantaarn naar het
ontwerp van de Amsterdamse bouwmeester Hendrick de Keyser ten behoeve van het aanbrengen van een nieuw klokkenspel. Dit klokkenspel is het
oudste Hemony-carillon (gebroeders Hemony uit Zutphen) dat nog bestaat.
In het opgaande werk (vooral binnen de kerk) zijn nog belangrijke delen van de voormalige romaanse basiliek te zien. Inwendig, onder het verhoogde
koor, bevindt zich een crypte, overwelfd door ribloze kruisgewelven, die op drie paar gebeeldhouwde zuilen rusten. De hele kerk is voorzien van kruis-,
ster-, en netgewelven. De bepleistering op de wanden en peilers is, met uitzondering van de delen die van wandschilderingen voorzien waren, in 1927 en
volgende jaren verwijderd.
Lebuinus is een kapittelkerk, de Mariakerk is een parochiekerk (voor kerkdiensten (waaronder trouw- en rouwdiensten) voor de gewone bevolking). Het
kapittel bestond uit kanunniken, priesters, die actief waren bij het koorgebed in de Grote- of St. Lebuinuskerk. De kanunniken hebben de belangrijke taak
om dagelijks het koorgebed bij te wonen en te vieren. Dan hoeft de stichter van de kerk dat minder te doen om zijn vroomheid te bewijzen. Het
koorgebed bestaat uit zeven diensten overdag en één 's nachts, gedurende het gehele jaar. Tijdens deze diensten wordt gezongen, gebeden
uitgesproken en lezingen gehouden. Het is begrijpelijk dat de kapittelheren geen tijd meer hebben om te werken, waardoor de gift van goederen
onontbeerlijk is voor het voortbestaan van het kapittel.
In een oude middeleeuwse stad omringt door muren moest men de grond zo efficiënt mogelijk gebruiken, vandaar dat er huizen werden gebouwd tegen
de stadsmuren of tegen de kerken. De huisjes tegen de Lebuïnuskerk werden Stovezettershuisjes genoemd waar oude vrouwen woonden bij wie men
tegen betaling een stoof met een gloeiend kooltje kon krijgen om te voorkomen dat men in de koude kerken een blaasontsteking opliep. Voor bewoning
zijn ze thans minder geschikt, wel voor antiquariaten en boekwinkeltjes.
Enkele afmetingen van de kerk • Lengte van de kerk (binnenwerks): 99,10 meter • Breedte, gemeten over de Raadskapel: 38,65 meter • Lengte v.h.
middenschip ca. 32,80 meter • Hoogte v.d. gewelven ca. 18,00 meter • Hoogte van de toren tot 2e omgang: 46,00 meter • Totale hoogte van de
toren: 62,50 meter.
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Munttoren

Muntengang

1

Op deze locatie werd ooit gezamenlijk met de steden Zwolle en Kampen een munt geslagen. Dit uiteraard tegen de zin van de landelijke regering, die
haar eigen munt wilde invoeren. Maar ja… de steden hadden voldoende macht om hun eigen munt te gebruiken.
De munten zijn door de handel tot ver in Oost Europa en de Baltische landen teruggevonden.
Dit oude muntgebouw verkeerde aan het begin van de eeuw in zo’n bouwvallige toestand dat het in 1913 voor afbraak verkocht dreigde te worden. De
met hart en ziel aan de stad verknochte kooplieden H.H. Lugard jr. en G.J. Lugard kochten het toen aan en bekostigden uit eigen middelen een
restauratie. In 1927 kwam het complex in een familiestichting, die tot doel had dit fraaie stukje Deventer in stand te houden. Bij het bombardement van 6
februari 1945 werd het zwaar beschadigd. C.J. Lugard jr. zat niet bij de pakken neer. Hij liet in maart 1946 een brochure het licht zien met als titel ’De
toekomstige Muntentoren’ en op de titelpagina de retorische vraag ’De Muntentoren te Deventer. Is herbouw mogelijk en wenschelijk’ Het spreekt vanzelf
dat hij de bal daarna strak inkopte door historische, esthetische en culturele redenen aan te voeren voor de renovatie. Hij verwachtte veel van zijn
stadgenoten: ’Want durf en ondernemersgeest zijn niet met de vroegere, middeleeuwse Deventer Bergevaarders ten grave gedragen, zijn niet met de
stoere kooplieden uit den vroegeren Hanzetijd verloren gegaan.’ Hij kreeg zijn zin. Het complex werd weer in oude glorie hersteld. Het lag in de
bedoeling dat er culturele manifestaties in zouden plaatsvinden, hetgeen op de hier afgebeelde gevelsteen door uil, schilderspalet en muziekinstrument
verbeeld werd.
Er zijn meer plaatsen in Deventer waar munten geslagen werden. Zo kwam in 1430 en 1446 in de Boterstraat een huis ’Die Munte’ voor en ook de Grote
Overstraat (’Die Oude Munte’) en de Kleine Overstraat (’Der older Muntenganck’) droegen hun steentje bij, maar de beroemdste plek blijft natuurlijk deze
munt. De sluitsteen met daarin gebeiteld ’Die Munte’ werd bij de restauratie van 1913-1914 aangebracht en is dus niet erg oud.
De stadspomp hier leverde volgens velen vroeger het allerlekkerste water dat in Deventer te krijgen was. In de ’cobble stones’ van de smalle
Muntengang zien we het Pax-Christi (Latijn voor Vrede van Christus)-motief.
Het gebrandschilderde raam aan de achterzijde van het complex is van de hand van de Deventer glazenier H. G Bokhorst, die in het midden de vogel
Phoenix uit zijn as laat herrijzen (symbool voor de herrijzenis van het Muntentorencomplex). Over Phoenix: De phoenix is een fabeldier uit de Griekse
mythologie. De Grieken geloofden dat de phoenix in staat was steeds weer opnieuw uit zijn eigen as herboren te worden. Hij zal dan bovenin een boom
van kruiden een nest maken en daarin verbranden. Door de geur van de kruiden zal hij opnieuw geboren worden.
Op het linkerraam verbeeldde hij beeldhouwkunst en literatuur en op het rechter- de schilderkunst en de muziek.

Onderdak

Assenstraat

117

Het gedicht op de gevelsteen is van Jos Paardekoper en is ter nagedachtenis aan het stadsherstel in de Assenstraat. De beginletters van de tekst
vormen de naam van de voormalige woningbouwcoörperatie Onderdak.
De tekst 'Daar nieuw zich naar het oude schikt, En die voor 't blik niet werd verbreed' verwijst naar de wens van het gemeentebestuur om de Assenstraat
deel te laten uitmaken van de rondweg in Deventer. Gelukkig is die er niet gekomen.
Bovenin zien we een huisje met vader, moeder, kinderen en een poes, dit alles ondersteund door een balk met een feestend Deventer. Vervolgens zien
we dit links ondersteund door Henk Dijkstra (architect bij Rijksdienst voor Monumentenzorg) en rechts door wethouder Bernhard Duimel (zie
monumentenembleem, persoon heeft stadspenning ontvangen vanwege rol in het stadsherstel). Daaronder een bestuurstafel waar het gedicht wordt
verknipt en een toekijkende architect Rademaker.
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Proosdij

Sandrasteeg

8

De Proosdij, het oudste (nog staande) stenen huis in Nederland (1130), was oorspronkelijk de woning van de proost van het kapittel van Sint Lebuïnus
en plaatselijk vertegenwoordiger van bisschop en keizer.
De proost beheerde bezittingen van de bisschop van Utrecht. Het kapittel bestond uit kanunniken, priesters, die actief waren bij het koorgebed in de
nabijgelegen Grote- of St. Lebuinuskerk.
De Proosdij was een poortgebouw dat toegang gaf tot het immuniteitsgebied van het Sint- Lebuinuskapittel en de bisschoppelijke residentie. Een
immuniteitsgebied was een kerkelijk terrein dat ontoegankelijk was voor de wereldlijke overheid. Hier heerste het kerkelijk recht.
Asielzoekers vonden hier rechtsbescherming.
In de tweede helft van de 12e eeuw verloor het zijn (militaire) functie en kreeg het een verdieping erbij. In deze woonlaag zijn unieke romaanse vensters
gevonden.
In het midden van de I3e eeuw bouwde men tegen de poort aan een huiskapel, gewijd aan Bonifatius. In de 16de eeuw is de Proosdij ook links
uitgebouwd (met het pand Stromarkt 19).
De Sandra was commandant van het in Deventer gelegerde garnizoen en kocht in 1667 het huis in deze steeg.
De voormalige Proosdij is een pand van 3 lagen waarvan de begane grond overwelfd is. Kenmerkend voor het poortgebouw is het gebruik van drie
steensoorten: trachiet (de grote blokken), tufsteen (de zachte gelige blokken) en baksteen. Recent dendrochronologisch (jaarringen) onderzoek heeft
aangetoond dat de oudste kern omstreeks 1130 moet zijn ontstaan. De vondst van een poort in het gebouw was tijdens de restauratie in 1991-’94 de
grote verrassing.
Echter.….
Archeologen van de gemeente Nijmegen hebben op het St. Josephhof de funderingen gevonden van het tot nu oudste stenen huis van Nederland. De
funderingen dateren uit 40 na Christus. In de bouwput zijn ook antieke dakpannen en siervoorwerpen aangetroffen. Alles wijst er op dat kort na het begin
van de jaartelling op deze plaats vooraanstaande mensen hebben gewoond.

Rijkmanstraat 13

Rijkmanstraat

13

Rijkmanstraat 13, een voormalig pakhuis, is in Gelderse Overijsselse bouwstijl gebouwd. Kenmerken van deze stijl zijn de in- en uitgezwenkte rollagen
met pinakels (gedraaid of in het vlak) en een zogenaamde muizentandlijst (schuin uitstekende bakstenen). Op 6 februari 1945 is de westelijke zijde van
deze straat grotendeels vernield door bombardementen, waardoor aan de achterzijde van deze woning een woning uit Zevenaar is herbouwd.
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St. Nikolaas

Bergstraat

37/39

Dit beeld is in 1969 door Prins Claus onthuld. De datum van 5 december 1967 (vandaar waarschijnlijk de op een taaipop lijkende figuur in het midden)
betreft de datum van subsidieverlening voor het herstel van het Bergkwartier. St. Niklaas is schutspatroon van de zeelieden en beschermheilige van de
handel. Het Bergkwartier was een belangrijk handelscentrum van Deventer. Bergkerk heette in die tijd St. Niklaaskerk. In het beeld heeft St. Niklaas een
zak geld, die de subsidie van de toenmalige minister Marga Klompé voor het herstel van het Bergkwartier voorstelt. De vrouw in het midden zou het lid
van de regering voorstellen.

Stadhuis

Grote Kerkhof

4

Op de plaats van het huidige gebouw heeft al sinds de dertiende eeuw het stadhuis gestaan. Naast het toenmalige stadhuis stond het Wanthuis uit de
vijftiende eeuw dat dienst deed als lakenhal (laken is een wollen stof). Het gebouw op de hoek van de Polstraat en Grote Kerkhof werd in 1662 gebouwd
door Philip Vingboons. De imposante classicistische voorgevel op het Grote Kerkhof is in 1694 gebouwd door Jacob Roman, architect van stadhouder
Willem III, die ook Paleis ’t Loo/Huis de Voorst heeft ontworpen. Let op de grote vazen die de lijst afsluiten, het snijraam boven de voordeur en bovenin
het wapen van de stad Deventer, de adelaar met keizerskroon, het symbool van Deventer als vrije rijksstad en het roodwitte wapen (rood-wit zijn de
kleuren van de stad en van zijn vroegere heer de bisschop van Utrecht).
De eenhoofdige adelaar betekent overigens dat het wapen van Deventer vóór 1250 toegekend is. Vanaf dat jaartal ziet men tweehoofdige adelaars.
Door de week kan men ook het interieur van het stadhuis bezichtigen. Het prachtige stuc- en houtsnijwerk, de Deventer tapijten, de schilderijen en de
gildeborden zijn zeker de moeite waard. De stadspreuk, zoals vermeld in de hal van het stadhuis, is ‘Super alas aquilarum portavi te’ (Exodus 19), wat
betekent: ‘op de vleugelen van de adelaar heb ik u gedragen’.
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Synagoge

Golstraat
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De voormalige joodse synagoge is een ontwerp van de stadsarchitect J. A. Mulock Houwer. De synagoge is gebouwd toen de eerste synagoge van
Deventer, aan de rechterachterzijde van dit pand, te klein werd. Op 5 augustus 1892 is de synagoge ingewijd.
Gebouwd in Moorse stijl; een populaire stijl voor de tweede helft van de 19de eeuw. Had men meer geld gehad, dan was de synagoge met een koepel
getooid. Nu is het gebleven bij twee zijkoepeltjes en minaretachtige hoektorentjes. Haast alles is hier toegepast qua materiaal, kleur en vorm. In de hal
hangt een tegeltableau van H.G. Bokhorst, vervaardigd ter gelegenheid van de in 1932 voltooide restauratie. In de geveltop staan de Tafelen der Wet
met de Hebreeuwse beginwoorden van de Tien Geboden. Daaronder een roosvenster met de Davidster.
De Moorse bouwstijl is afkomstig uit Noord Afrika (Islamitische stijlen), Romaanse en Gotische stijlen uit Frankrijk en de renaissance stijl uit Italië.
Na de oorlog was deze synagoge te groot en is een pand aan Lange Bisschopstraat betrokken. De voormalige synagoge is nu in gebruik door de
christelijk gereformeerde kerk.

Waag

Brink

56-57

De Waag (bouwstijl is laatgotisch, met uitzondering van het voorportaal dat in renaissance stijl is) is een belangrijk gebouw in de geschiedenis van
Deventer. Het is opgebouwd uit de stenen van de 2 forten Morgenster en Altena van de hertog van Gelre, die indertijd aan de overkant van de IJssel
stonden. Het was de tijd van de strijd tussen de burgers in de steden en de adel. De burgers wonnen (met de hulp van Keizer Karel V) en toen hebben
ze de forten afgebroken. Aan beide zijden van het pand was vroeger een poort. Voordat de karren zich op het terrein van de jaarmarkt begaven, werden
de goederen in de waag gewogen. Nu is er het historisch museum van de stad.
Soms reageerde de stad werkelijk weerbarstig. Bijvoorbeeld in 1555, toen Philips II zijn vader als keizer opvolgde. Alle stadsbesturen werden
uitgenodigd om in Brussel de eed op de nieuwe landsheer te komen afleggen. Deventer weigerde op grond van het privilege dat de landsheer gebood
naar de stad toe te komen en daar de eed in ontvangst te nemen. En zo moest Philips in 1556 knarsentandend zijn stadhouder Aremberg naar de oude,
vrije rijksstad sturen om als ’s konings plaatsvervanger de eed van trouw van Deventer in ontvangst te nemen.
De Waag is gebouwd van 1528-1531 (zonder het bordes). De reliëfstenen Kiek in de Pot en Kiek uut de Pot (de laatste is een replica van de in 1945
door een bombardement vernielde steen) zouden van de forten afkomstig zijn. Wel origineel is uiteraard de stichtingssteen met het jaartal 1528, toen
met de bouw van de Waag werd begonnen. Verderop zit een fraaie oude steen met ster-, zon- en maansymbolen (symbool voor fort Morgenster).
Hier treffen we ook een metalen kookpot. Uit een stadsrekening uit 1434 blijkt dat er een ketel is aangekocht "daar die muntemeester in gesoden wert".
In deze ketel schijnt de muntmeester van Dirk van Bronckhorst-Batenburg te zijn terechtgesteld door hem te koken in olie (of water). Een lot dat een exmuntmeester van Deventer nog zal vergaan in Osnabrück!!
Het bordes werd gebouwd in 1643. Het bordes van De Waag is rijk versierd met reliëfs, decoratieve randen en beeldhouwwerken van zandsteen, zoals
de waterspuwer middenvoor en de verschillende leeuwen langs de trappen en op de balustrade. In W.O. II is er een houten ombouw gemaakt om het
bordes te beschermen en dat is ook gelukt. Triest dat nu door vandalen 3 van de 8 leeuwen van het bordes beschadigd zijn. Het gebouw heeft in de loop
der tijd diverse restauraties ondergaan. Daarvan getuigen de drie gevelstenen boven het bordes. In 2001 wordt begonnen met de restauratie van De
Waag en het bordes. Om de hoeken van het gebouw te beschermen is in de bestrating een Noorse zwerfkei verwerkt (graniet), een zgn. 'schampsteen'.
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Wilhelminafontein

Brink

0

De Wilhelminafontein is gebouwd ter ere van de aanleg van de riolering in Deventer. Een combinatie van meerdere (neo)stijlen (eclecticisme). De
geschubde waterspuwer (heeft wat weg van een schelp- of gordeldier) op de rand van de fontein is een uitzondering. Hij zou passen binnen de
Jugendstil vanwege de gebogen, gestileerde lijn en het materiaalgebruik (metaal). De gietijzeren versierselen zijn gemaakt door de Deventer firma
Nering Bögel.
De fontein is van 1898 en gold als een geschenk van de stad aan koningin Wilhelmina. Op 31 augustus en 1 september 1898 was het groot feest in het
land. De 18-jarige prinses Wilhelmina werd koningin van Nederland. Het hoogtepunt van het feest in Deventer was de onthulling van de
Wilhelminafontein.
Al een paar jaar eerder (in 1893) was er een kleiner feest geweest, vanwege de opening van de waterleiding. De watertoren ten noorden van de stad
was gebouwd en de eerste gebouwen in de stad hadden stromend water. Er was in 1893 echter te weinig geld beschikbaar om toen al een fontein te
bouwen. Met extra geld lukte het in 1898 dus wel.
De dame op de top, dat is de stedenmaagd (verpersoonlijking van een stad in de gedaante van een maagd) en heeft een lauriertak vast als symbool van
de vrede en op het schild het stadswapen van Deventer. Het bouwsel is ontworpen door de stadsarchitect J. A. Mulock Houwer (Zierikzee 1846 Groningen 1933). De fontein werd in 1960 afgebroken, omdat ..ja je bedenkt het niet.. het verkeer er hinder van had. Gelukkig is de fontein in 1985 op
dezelfde plek herbouwd.
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