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Salland

Een oude naam van de IJssel is "Isala", wat net als de streek "Salland" is afgeleid van de Salische Franken of Saliërs. Dit was een belangrijk
stammenverbond van Germanen in het IJsseldal en Salland, dat zich in reactie op de macht van het Romeinse Rijk gevormd had. Later waren zij
onderdeel van het Frankische Rijk. De naam Isala/IJssel zou ook refereren aan het Latijnse woord voor 'stroom'. In een schenkingsakte uit 797 na Chr. is
er sprake van bossen langs de Hisla. Het noordelijk deel van de Gelderse IJssel wordt in 814/815 ook aangeduid als Salahon, hetgeen betekent daar
waar de Ijssel uitmondt.

Algemene informatie
wandeling Deventer

Deze en andere beschrijvingen (met wandelkaart) van stadswandelingen in de Hanzesteden vindt u via www.wandelenindeventer.nl.
De lengte van de wandeling bedraagt circa 3 kilomter. Beginpunt van de wandeling is NS-station Deventer; het eindpunt is bij de Waag.
Deventer werd gesticht met de komst van Lebuïnus omstreeks het jaar 770. Hij bouwde een houten kerkje op de plek van de huidige Lebuïnuskerk. In
896 verkrijgt Deventer de eerste privileges van koning Zwentibold; in 1046 is de stad in het bezit van een tol en het muntrecht en al voor het begin van de
13e eeuw is er sprake van een koopliedengilde.
Het is niet exact bekend wanneer Deventer stadsrechten kreeg, echter in de verklaring over de stadsrechten van Zwolle (1230) wordt Deventer genoemd
als zijnde een stad met stadsrechten. In bepaalde bronnen wordt wel het jaartal 956 genoemd.
Deventer speelde in het internationale handelsverbond Hanze een belangrijke rol. Na Nijmegen was zij vanuit Nederland de belangrijkste handelspartner.

Algemene informatie
puzzeltocht

Deze en andere beschrijvingen (met wandelkaart) van stadswandelingen in de Hanzesteden vindt u via www.wandelenindeventer.nl.

woensdag 27 juli 2011

De lengte van deze wandeling bedraagt ongeveer 2,5 km.
Deze wandeling test een beetje uw kennis van de hanzestad Deventer. Met goed rond kijken en af en toe wat vragen aan
'rondlopende Deventenaren' kan u ook een heel eind komen.
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Algemene informatie
dierenwandeling

Deze en andere beschrijvingen (met wandelkaart) van stadswandelingen in de Hanzesteden vindt u via www.wandelenindeventer.nl.
De lengte van de wandeling bedraagt circa 3 kilomter. Beginpunt van de wandeling is de Waag aan de Brink; het eindpunt is ook weer de Waag.
Afbeeldingen van dieren komen veelvuldig voor in gevelstenen, uithangborden en snijramen. Zo'n afbeelding kan iets zeggen over de historie van het
pand, maar ook het vinden van huizen in vervlogen tijden toen huisnummers nog niet bestonden.

Algemene informatie
buitenschil Deventer

Deze en andere beschrijvingen (met wandelkaart) van stadswandelingen in de Hanzesteden vindt u via www.wandelenindeventer.nl.
De wandeling bedraagt ongeveer 6,5 km.
Deze wandeling is een combintatie van een Joodse wandeling, industrieel erfgoed en een 'normale' stadswandeling. Er valt dus veel te zien ! De
wandelbeschrijving is in 2006 gemaakt en inmiddels zijn twee objecten verdwenen, nog niet direct om ze uit de beschrijving te halen.
Qua afstand is de wandeling wat langer dan de andere stadswandelingen, maar ook wel zeer de moeite waard !

Algemene informatie Zicht
op Deventer

Deze en andere beschrijvingen (met wandelkaart) van stadswandelingen in de Hanzesteden vindt u via www.wandelenindeventer.nl.
De lengte van de wandeling bedraagt bijna 3 km.
De wandeling Zicht in Deventer geeft een beeld van de stad in drie dimensie: aanzicht (door van de andere kant van de IJssel te genieten van het
stadsaanzicht), overzicht (door het beklimmen van de Lebuinus toren) en inzicht (door een wandeling door het oude stadsgedeelte van Deventer).
Voor het beklimmen van de toren is het handig om vooraf even te kijken of het mogelijk is (zie www.vvvdeventer.nl).
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Algemene informatie
wandeling bij 'minder'

Deze en andere beschrijvingen (met wandelkaart) van stadswandelingen in de Hanzesteden vindt u via www.wandelenindeventer.nl.
De lengte van de wandeling bedraagt circa 7 kilomter. Beginpunt van de wandeling is Tea Rose in de Walstraat; het eindpunt is bij de IJssel.
Bij wat 'minder' weer is deze wandeling meer geschikt, omdat er onderweg mogelijkheden zijn naar binnen te gaan.
De Bergkerk is geopend van dinsdag t/m zondag van 11:00 tot 17:00. Het Waagmuseum is ook zeker het bezoeken waard. Openingstijden dinsdag t/m
zaterdag 10-17 uur zon- en feestdagen 13-17 uur. Het stadhuis is geopend tijdens kantooruren (meestal tot 17.00 uur). De Lebuinuskerk is geopend ma
t/m za 11.00-17.00 uur (in de winterperiode wil dit ook wel eens 16.00 uur zijn).

Ijssellinie

De IJssellinie is het bekendst als verdedigingswerk tijdens de Koude Oorlog. Maar ook toen van waterlinies nog geen sprake was, werden rivieren al
gebruikt om vijanden af te weren. De Romeinen deden dat al. De Romeinse veldheer Drusus plaatste in 12 v. Chr. op strategische plekken dammen en
kribben, waardoor de Rijn breder werd en de barbaren op afstand werden gehouden.
In de Middeleeuwen speelde de IJssellinie een bescheiden rol als lokale verdedigingslinie. Na het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog in 1568 begon
prins Maurits van Nassau met de aanleg van wachtposten langs de Waal, de Rijn en de IJssel. Het waren eenvoudige torens van waaruit bij onheil kon
worden gewaarschuwd.
De linie werkte niet optimaal. De IJssel viel vaak droog, vooral omdat veel water naar de Waal stroomde. Voor vijanden was het niet moeilijk de IJssellinie
te kraken. Een poging om met de IJssellinie in 1672 de Fransen te weren was ook al geen succes. Er werd een inval vanuit de oostkant verwacht en
daarom maakte men van de IJssellinie spil van de verdediging. Al snel bleek dat onverstandig. Het water in de IJssel was zo laag, dat de rivier tussen
Westervoort en Dieren op 14 plaatsen doorwaadbaar was. Pogingen tot inundatie door het sluiten van stuwen mislukten. Uiteindelijk werden de Franse
legers pas bij de Hollandse Waterlinie tegengehouden.
Voor de verdere ontwikkeling van de IJssellinie was vestingbouwer Menno van Coehoorn (1641-1704) van grote betekenis. Hij ontwierp en bouwde een
reeks vestingwerken waarmee de Republiek moest worden beschermd tegen vijandelijke invallen. Het bekendst zijn zijn verbeteringen aan de IJssellinie,
door onder meer de aanleg van extra stuwen, dammen en redoutes.
Vanaf ongeveer 1850 werden de verdedigingslinies gereorganiseerd. De kern van de verdediging kwam te liggen bij de Stelling van Amsterdam. De
IJssellinie kreeg een bijrol als hindernis tegen vijanden uit het oosten.
In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog leek de IJssellinie aanvankelijk meer betekenis te krijgen als verdedigingswerk. In 1938 werd een linie van
350 kazematten aangelegd langs de IJssel en naar het zuiden toe langs het Pannerdens Kanaal, Maas-Waalkanaal, de Maas en het Juliakanaal. Omdat
in de legertop een conflict ontstond, werd echter op het laatste moment met troepen geschoven waardoor de IJssellinie werd afgezwakt. In 1940 werd de
IJssellinie verder uitgekleed toen alle kanonnen die langs de linie werden gebruikt, moesten worden ingeleverd.
Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de IJssellinie haar bekendste functie als verdedigingswerk tegen de Russen. Omdat de dreiging toenam, werd in 1952
versneld ingezet op de mogelijkheden voor inundatie (onder water laten lopen) via de IJssellinie. Het idee hiervoor was afkomstig van kapitein Haex, een
notulist bij de generale staf van Defensie. In de rivieren bij Nijmegen, Arnhem en Olst werden verplaatsbare stuwen aangebracht. Daarmee kon een
gebied van 120 kilometer lang tot kniehoogte onder water worden gezet. Te hoog om doorheen te lopen, te laag om met schepen te bevaren.
Voor de verdediging van de stuwen koos Defensie voor een voordelig systeem waarbij ze bestaande kazematten gebruikte. Het ging daarbij om
ingegraven Shermantanks, die de geallieerden na de Tweede Wereldoorlog hadden achtergelaten en (rivier)kazematten die in de jaren '30 langs de
IJssel en Rijn waren gebouwd.
De werkzaamheden aan en verdediging van de IJssellinie hadden plaats in het grootste geheim. Alleen de burgemeesters van betrokken gemeenten
waren op de hoogte. Plaatselijke media kregen een verbod opgelegd te schrijven over de linie. Ook iedereen die had meegeholpen met de bouw van
waterwerken en andere objecten hield zijn mond.
Hoewel de linie in eigen land dus een groot geheim was, blijkt achteraf dat de Russen vrij nauwkeurig op de hoogte waren van de stand van zaken rond
de IJssellinie. Ze maakten spionagefoto's en brachten het gebied compleet met alle gemeenten in kaart.
Uiteindelijk is het inundatieplan nooit in werking getreden. Tijdens de Cubacrisis in 1962 is wel alarmfase 1 ingesteld. De sluizen in de Afsluitdijk werden
gesloten, waardoor het water in de IJssel steeg. De Russische en Amerikaanse president kwamen snel tot een akkoord. De Russische schepen voor de
kust van Cuba maakten rechtsomkeert en de dreiging nam af.
Vanaf 1964 werd de linie verlaten. De IJssellinie werd in 1968 definitief opgeheven.
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In de gulde steur

Achter de Muren
Vispoort

40

De orde van de Steurachtigen bevat grote vissen die alleen in gematigde noordelijke streken leven. De vis is vooral bekend om de kuit, die als kaviaar
wordt gegeten.
De gevelsteen is afkomstig uit Museum de Waag. Opvallend is dat dit werk is gerestaureerd is door de uit Zutphen afkomstige Wim van der Meij, omdat
deze zich met name bezighoudt met etsen.
De steen stamt waarschijnlijk uit de 17e eeuw en de herkomst en opdrachtgever is niet bekend.

Herberg Die Köln

Assenstraat

105

Op deze locatie was de herberg 'Die Köln' gevestigd. De gevelsteen vertegenwoordigd de relatie tussen Keulen en Deventer in de periode van de
hoogbloei van de Hanze. In de gevelsteen ontworpen door Anton Geerlings zien we de in aanbouw zijnde dom van Keulen en de koggeschepen. Deze
koggeschepen hebben een hoog steven en een mast.
De schepen van de Hanzekooplieden voeren over de rivieren de IJssel, Maas, Rijn en Vecht naar Duitsland. Met Koggeschepen voeren ze over de Zuiderzee (tegenwoordig het IJsselmeer) en de Noordzee naar de Oostzee. In de tijd van de Hanze (1200/1300-1500) durfde men nog niet ver de zee op te
gaan. De koggeschepen bleven in het zicht van de kust.

Dat Regenvercken

Assenstraat

107-115

De gevelsteen is gemaakt door Anton Geerlings (letters AG, 1984). Geerlings is zijn hele leven als beeldhouwer/ restaurateur aan kerken werkzaam
geweest o.a. St Laurens te Rotterdam, St Jan te ´s-Hertogenbosch, Nieuwe kerk te Amsterdam en de Dom in Utrecht. Hij gaat van de natuur uit in
figuurlijke voorstellingen, die tijdens het houwen uit kunnen groeien tot abstractere vormen.
Het pand droeg voorheen de naam 'Het Regenvercken' en verwijst naar een mogelijke diepe put in de achtertuin van dit pand (vercken betekende
vroeger ook wel grote waterput).
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Koolhaas

Assenstraat

114-144

Het komt vaker voor dat we op de gevel van woningen de familienaam van de eigenaar terug vinden. Zo ook hier. In het panden woonde de familie
Coolhaes en had als wapen een haas in een koolveld. De Latijnse cijfers geven 1984 (MGM = 1900 en LXXXIV= 84) aan.
Het ontwerp van de gevelsteen is van H.F.A. Rademaker. Toen Rademaker in 1961 bij de gemeente Deventer kwam werken, was men volop bezig met
plannen voor de ‘wederopbouw’. De dubbelstadplannen, de grote uitbreidingsplannen: eerst de Lebuïnuslaan, Keizerslanden, de Rivierenwijk en later
Borgele en de Platvoet. Daarna volgde nog de uitbreidingsplannen van Groot Douwel met een stedenbouw die revolutionair anders was. Het
architectenbureau van de gemeente met Rademaker als architect, werkte van 1962 tot 1978 grote delen van de woningbouwplannen uit.

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.

Egel

Assenstraat

119

Het snijraam is van Jannes Limperg. De spreuk is afkomstig van Cicero. Hij was een Romeins redenaar, politicus, advocaat en filosoof. Zijn leven viel
samen met de val van de Romeinse Republiek en de gebeurtenissen die daaraan vooraf gingen. Cicero's schrijven schenkt een belangrijk historisch
inzicht in deze periode.
De spreuk Magnum vectigal parsimonia betekent "Spaarzaamheid is een belangrijke bron van inkomsten."
De egel verwijst naar de mascotte van de eerste bewoner.
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Mineraalwaterfabriek

Assenstraat

13

Het pand is ontworpen door M. van Harte. Deze architect heeft in Deventer meerdere panden ontworpen bijvoorbeeld de Jugendstil panden Nieuwstraat
89/91 en Safak in de Kleine Overstraat en de Sallandse bank in de Hofstraat.
Mineraalwater is water dat mineralen bevat die de smaak veranderen of het water een therapeutische waarde geven. Zouten, zwavelverbindingen en
gassen zijn voorbeelden van stoffen die in het water zijn opgelost.
De toenmalige eigenaar van de fabriek was de heer Spoelstra. De Romeinen waren reeds van mening dat iemands naam iets zei over zijn lot.

Golden Paerdt

Assenstraat

139/141

Op deze locatie was een paardenstal gevestigd. Het pand is verbonden aan de achterzijde met een pand aan de Brink (nr. 67). De huidige ingang is
begin 20e eeuw vernieuwd, het linker deel van het pand is wel oud. Er zijn documenten van de bewoners van dit pand aanwezig dat ze nog betalen voor
de straatverlichting.

Rozijnenkorf

Assenstraat

4

De Rozijnenkorf is gebouwd als winkel en woning voor een apotheker. Op het pand staat de volgende - naar het Nederlandse vertaalde - tekst: “vertrouw
op God maar vergeet niet uw medicijnen in te nemen”.
Bij een grote brand in 2001 werd dit pand grotendeels verwoest.
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Twee Hartjes

Assenstraat

50

De twee duiven verwijzen naar de voormalige naam van het pand 'De twee hartjes'. Het snijraam is gemaakt door Ela Venbroek. Haar atelier Ela,
gevestigd in Deventer, houdt zich ondermeer bezig met houtsnijwerk, beeldhouwwerk, schilderijenrestauratie, ornamenten en lijsten.
In het snijraam herkennen we de spiegel der ijdelheid met festoenen (bloemversiering).

Ianus

Assenstraat

67

Ianus was de Romeinse God van deuren en stadspoorten, van in- en uitgangen, verleden en toekomst. Hij ziet voor- en achteruit en werd daarom met
twee gezichten voorgesteld. Soms verklaart men zijne twee aangezichten, dat hij als de god der zon, die 's morgens op- en 's avonds ondergaat naar het
Oosten en het Westen ziet. Soms is het ééne gelaat van een jongeling, het andere dat van een grijsaard, om hem aan te duiden als een god, die zowel in
de toekomst als in het verleden ziet. De twee edele hoofden die hier staan afgebeeld, zijn volgens de overlevering van Bertus Voor ’t Hekke (bouwbedrijf
Hardonk en Ebenau) en Herman Koldewijn (toezicht gemeente Deventer).

Natura

Assenstraat

67-79

Het snijraam geeft uiting aan de verbondenheid van de vier oerelementen bodem, water, vuur en lucht. Dit en zeker het regenboogsymbool verwijst naar
de aanslag op de Rainbow Warrior van GreenPeace in 1985. Dit gebeurde in Auckland, Nieuw Zeeland.
De spreuken:
Natura sub bifronte cultura: de natuur onder een cultuur met twee aangezichten -> verwijst naar beeld Ianus
Hasta la vista: tot ziens
Hasta vitalia: het vitale verbeurd verklaard en in openbare verkoop
E pericoloso sporcare: het is gevaarlijk te vervuilen
Res periculosas sorbere: gevaarlijke stoffen te verzwelgen. Het snijraam is van Jannes Limperg. De Otter en de Ondeugden is ook van Limperg.
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Borgerink

Assenstraat

8

Gebouwd door eerste stadsecretaris Herman Borgerink. Hij kocht dit pand in 1761. De stadsecretarissen zaten in het stadhuis in de ruimten direct rechts
na de ingang. Het wapen in het plafond in de vorm van een pijl met kroon is van Borgerink.
Poortje met geprofileerd kalf (een deurkalf is de horizontale dwarsregel tussen deur en bovenlicht), waarop gebeeldhouwde zandstenen vaas staat.
Bekroning van pand door driehoekig fronton met een in ranken gevat vlakgekapt wapen. Rococokenmerken op de daklijst. Rijke voordeuromlijsting met
kapitelen (combinatie van ionisch en korintisch) en kuifstuk. XVIIIb/c. (2e of 3e kwart van de 18e eeuw).

Otter

Assenstraat

81

Dit snijraam is gemaakt door Jannes Limperg en is opgedragen aan de Vereniging Das en Boom en de campagne Nederland Otterland. Jannes Limperg
heeft ook het snijraam gemaakt in het pand Natura (zie Assenstraat 67-79).
Het snijraam verwijst mogelijk naar de voormalige naam van het pand ('De Otter').
Otters zijn over het algemeen viseters, die ook kikkers, kreeftachtigen en soms ook vogels en kleine zoogdieren eten.
Door de moeilijkere leefomstandigheden; het oprukken van de mens, met haar jacht en auto's kreeg de otter het erg moeilijk in Nederland. In 1988 werd
er een doodgereden in Friesland; men neemt aan dat dit de laatste was in Nederland. Met deze otter werd de soort in 1988 uitgestorven verklaard in
Nederland. In 2002 is de otter uitgezet in de Weerribben.

De Olde Munt

Assenstraat

83

Op meedere locaties in Deventer werd munt geslagen, waaronder de Munttoren en de Boterstraat. Zo ook hier.
Te zien zijn twee symmetrische snijramen. Verder een gouden kruis naar ontwerp van Herman Koldewijn (toezichthouder bij de gemeente, zie ook Ianus).
Het kruis verwijst naar een eerdere naam van het pand.…. Het golden kruus.
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Burgerweeshuis

Bagijnenstraat

9

Het Burgerweeshuis was bestemd voor wezen van inwoners van Deventer met het burgerrecht. De arme wezen kwamen terecht in een ander weeshuis.
Dit pand is in neo-classicistische stijl opgetrokken en een datering van 1859. Het pand bestaat uit twee in elkaars verlengde gelegen gebouwen, door
een poortje met dubbele pilasters en tympaan verbonden. Op consoles op het middenterrein tegen de gevel zes beelden van weeskinderen.

Meyershoff

Bergkerkplein

0

Het poortje is van 1661 en afkomstig van de weldadigheidsinstelling bij het Broederenplein. In 1971 is het poortje hier bij het herstel van de Bergkwartier
geplaatst, nadat het vier jaar op de gemeentewerf heeft gestaan.
In de fronton ('driehoek' boven poort) een cartouche (van het Italiaanse cartoccio, opgerold papier. Omlijsting van een naar voren komend vlak, ontstaan
in de Renaissance. Op het vlak staat meestal een tekst of afbeelding). Natuurstenen poortomlijsting in classicistische trant. Inscriptie "Anno 1661
Meyershoff" in het fries.

Brievenbus Bergkerk

Bergkerkplein

0

In de 17de eeuw verschenen in de steden de eerste brievenbussen. Boden- en postmeesters plaatsten ze bij hun kantoor. Beurt- en trekschuitschippers
hingen bussen op bij de afvaartplaatsen voor de verzending van brieven naar steden, die op hun route lagen. Deze brievenbussen waren alle van hout,
maar verschillend van uitvoering.
In 1852 werd in Nederland de postzegel ingevoerd. Van toen af aan kon de portbetaling vooraf plaatsvinden, zonder dat er een bezoek aan het
postkantoor nodig was. Hierop vooruitlopend werd, bij circulaire 423 van 24 augustus 1850, de invoering van een standaardbrievenbus voor de grote
steden aangekondigd.
IJzergieterij L.I. Enthoven te Den Haag kreeg in 1850 de opdracht zeventig brievenbussen te maken. De kosten per bus, inclusief het transport,
bedroegen fl. 47,-. De ontwerper van deze brievenbus is onbekend. In verband met de invoering van postzegels voor drukwerk, werd in 1869 in de
bestaande standaardbrievenbussen een tweede inwerpgleuf voor drukwerk aangebracht.
Je maintiendrai (Nederlands: Ik zal handhaven) is de wapenspreuk van Nederland sinds 1815. De spreuk is feitelijk de wapenspreuk van het huis van
Oranje-Nassau, die Willem van Oranje overerfde met het prinsdom Orange door de erfenis van René van Châlon.
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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.

Woning op stadsmuur

Bergkerkplein

13

Tijdens archeologisch onderzoek aan de Houtmarkt en de Pikeursbaan is gebleken dat de stadsmuur zich soms binnen en soms buiten het gebied
bevindt. Ook is gebleken dat de muur op enkele plaatsen kort onder het oppervlak zit. Tevens zijn de resten van de stadsgracht met verschillende elkaar
opvolgende kademuren en beschoeiingen gevonden. Archeologen van de gemeente zijn op 11 januari gestart met een archeologisch onderzoek aan de
Houtmarkt en de Pikeursbaan. Het onderzoek richt zich op de vestingwerken van de stad Deventer. Vestingwerken rond het Bergkwartier Tussen 1340
en 1360 is een dubbele stadsmuur rondom het Bergkwartier aangelegd; om de ongeveer zestig meter was de stadsmuur voorzien van rondeeltorens.
Vóór de stadsmuur werd een gracht gegraven die op sommige plaatsen meer dan twintig meter breed was.

Polsarmenhuis

Bergkerkplein

2

Volgens de beschrijving boven de deur was hier een armenhuis (ten behoeve van 'acht guede eerlicke arme vrouwespersonen'). Het huis was in het bezit
van de familie Poll. Samen met het huis ernaast is het kort voor 1395 gebouwd met 36.300 muurstenen waarvoor subsidie is ontvangen.
Dit gotisch huis heeft een geknikte topgevel aan de Kerksteeg. De topgevel heeft pinakels. Ontlastingsbogen (boog gemetseld in een muur boven een
raam- of deuropening om het erboven liggende metselwerk te dragen) van de oorspronkelijke vensters.
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Wandelwinkeltje

Bergkerkplein

5

Overhoekse pinakel in de top van de gevel. De gevel is uit de 17e tot 19e eeuw.

De rechte voor

Bergkerkplein

7

Deze gevelsteen is gemaakt door Jos van Rooijen. Linksonder een doodskop en rechtsboven de zon symbolyseert dat een rechte voor door het leven
voor alles gaat.
Het huis is niet oud, want is gebouwd met de restauratie van het Bergkwartier. De gevelsteen is een geschenk van de eerste bewoner van dit huis.

Ten Hove

Bergpoortstraat

0

links de fabriek ('molen') van Ten Hove, de stoomolieslagerij uit 1891, gebouwd door de 'molenbouwer' Ten Zijthoff. De Ten Hove's hebben, voordat ze
naar de Raambuurt kwamen, aan de andere kant van Deventer al een oliemolen gehad. Het gebouw werd aan de rechterzijde geflankeerd door een
zeepziederij en kuiperij. Deze activiteiten hebben te maken met de geproduceerde olie: zeep wordt van vetten gemaakt en vaten vormen een goede
verpakking, een voorwaarde voor de verhandelbaarheid van het product. Op de verdwenen eerste steen van de olieslagerij stond het jaartal van de bouw:
1881. Het ging deze twee molenaars (sinds de invoering van de stoommachine kan men ze eigenlijk beter fabrikanten noemen) zó goed in de
Bergpoortstraat, dat ze hun omzet tussen 1881 en 1906 vertienvoudigden. Zo konden ze in 1907 de hele straat aan deze zijde opkopen. De schoorsteen
stond voorheen op de plaats van de rechter aanbouw en werd rond 1915 vervangen door de huidige schoorsteen, die hoorde bij een rechts daarvan
gelegen nieuw ketelhuis.

woensdag 27 juli 2011

Page 11 of 62

Naam

Straat

Huisnr

Info

Wijers lijnmeelfabriek

Bergpoortstraat

23

Het silogebouw op Bergpoortstraat 23 werd in 1899 gebouwd naar ontwerp van bureau Beltman. Het was onderdeel van lijnmeelfabriek Wijers. De silo is
opgetrokken in met baksteen beklede beton vanaf een vierkante plattegrond en heeft een zadeldak. Er zitten negen verticale cellen in de silo waar het
meel door naar beneden kon worden gestort voor overslag; dat is af te lezen aan de verticale driedeling in alle gevels. Het gebouw is in goede staat en
zal op termijn in gebruik worden genomen als nieuw archeologisch depot en werkruimte voor de Provincie Overijssel en het team archeologie van de
gemeente Deventer. Volgens plan start de verbouwing en restauratie onder directie van de eigenaar, de NV. Bergkwartier in april 2004. Iets verder aan
dezelfde kant van de weg staat, een dichte silo met een fabriek erachter. Deze is gebouwd in 1899 en staat op een voormalig bastion van de vesting
Deventer met de naam Orange. Het was de Stoomgrutterij en Lijnmeelfabriek van de firma Wijers. Deze firma werd al in de achttiende eeuw opgericht en
de fabriek stond tot 1891 in de binnenstad. De silo was voorzien van een automatische losinrichting aan het water, die nu is verdwenen. De vele
trekstangen langs de gevel van de silo en de vele muurankers, die even zoveel trekstangen binnen de silo aangeven, geven aan welk een enorme druk
de inhoud van deze silo op de muren uitoefende. Aan de linkerzijde van deze silo stonden verschillende gebouwen van Ten Hove, die in 1907 de silo
heeft toegevoegd aan haar fabriek. De bereikbaarheid van de fabrieken was natuurlijk prima door de ligging aan het water, zowel vanaf de IJssel als
vanuit het Overijssels kanaal. Dat kanaal kwam aan de overzijde van het water uit. In de hoek van de gracht zien we met enige moeite nog de
vermolmde dukdalven die bij de verdwenen brug horen. In beide fabrieken worden door de N.V. Bergkwartier appartementen gebouwd, de silo wordt ook
weer gebruikt: zeven verdiepingen opslag van archeologische voorwerpen.

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…

De Golden Vijzel

Bergschild

1

De Gouden Vijzel, het huis was ooit een apotheek. In chemische laboratoria werd de vijzel gebruikt om stoffen tot poeder te malen. Voor dit gebruik is de
vijzel nu grotendeels vervangen door machinale vermalers; in apotheken wordt hij nog gebruikt voor sommige zogenaamde "magistrale bereidingen".
Zie ook het interessante snijraam en de kruizen in de gevel.
Het naambord van het huis is gemaakt door Jan Slijkhuis.
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Bergschild-Sassenstraat

Bergschild

31

Vensters in een geprofileerde omlijsting met boventoog. Cordonlijsten (uitspringende horizontale, veelal geprofileerde lijst langs een gevel, om door
schaduwwerking de horizontale geleding van de gevel te onderstrepen) boven het keldergedeelte en tussen de beide bouwlagen.
Op de plek waar nu de Bergkerk staat zou een burcht gestaan hebben. De Saksen zouden via het Sassenstraatje (naast het pand) de burcht, die in
handen was van de Franken, bestormd hebben.

Ploeg

Bergschild

32-40

Het snijraam is gemaakt door de Zwitsers kunstenaar Jeanot Bürgi, die een tijdje in Utrecht heeft gewerkt. De titel van het snijraam is Davo verdedigt zijn
burcht. Op de plek waar nu de Bergkerk staat zou een burcht gestaan hebben. In het snijraam voert Davo in 778 als Saksische leider (hij wordt ook wel
als vriend van Lebuinus beschreven) de strijd met de Franken. De Saksen zouden via het Sassenstraatje de burcht bestormd hebben.

Lantscroene

Bergschild

7

De Landskroon. Dit karakteristieke herenhuis, op de hoek met de Kerksteeg, is het geboortehuis van Maria Ganzevles, onlangs verhuisd naar een
verzorgingtehuis. Haar ouders hadden er in de vorige eeuw een slagerij. In het huis heeft de tijd stil gestaan.
Het snijraam is gemaakt door Gerrit Ordelman. Vanf het pleintje voor het pand van de Lantscroene hebben we zicht op zijn atelier aan de Rijkmanstraat,
herkenbaar aan de hamer en guts.
In het snijraam herkennen we de spiegel der ijdelheid met festoenen (bloemversiering).
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't Swarte Peert

Bergschild

9

Onderkelderd huis met gepleisterde klokgevel. Pui omstreeks 1900. XVIII. Boven de ingang de tekst 't Swarte Peert.

Papegaai

Bergstraat

19

In het pand met de Papegaai zat ooit een herberg met brouwerij. De papegaai verwijst naar het (pape)gaaischieten op de Brink met Pinksteren. Het
gaaischieten is een oud-Germaans zonnewenderitueel, waarbij de boog het vormelijk symbool is waarmee de koningsvogel (zon) op haar hoogste stand
naar beneden wordt gehaald.
De zonnewende is de gebeurtenis, waarbij de zon, vanuit de aarde gezien, de meest noordelijke of zuidelijke positie bereikt. Mijn redenatie: er is hier
sprake van de zomerzonnewende, omdat de 'zon' wordt neergehaald en vanaf dat moment de dagen weer korter worden.
Ondanks de kerstening (het bekeren, vaak massaal, van heidense volkeren tot het christendom) in onze streken zijn deze rituelen blijven voortbestaan in
allerlei broederschappen, zij het dat ze mettertijd een christelijke patroonheilige aannamen. De duif waarop geschoten werd, en die in de Katholieke kerk
symbool was van de H. Geest, werd mettertijd vervangen door de meer exotische papegaai. Vandaar het gaaischieten.
De papegaai is gemaakt door Ela Venbroek.

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.
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Bokkingshang

Bokkingshang

0

De opgraving van een middeleeuwse rondeeltoren aan de Bokkingshang 20-24 te Deventer. De stad Deventer was in de 14de eeuw omwald met een
grote stadsmuur van baksteen. Langs deze muur waren op bepaalde afstanden torens gebouwd. Deze dienden als geschutstorens. Oorspronkelijk had
de gehele stadsmuur ongeveer 50 torens. Hiervan zijn er nog drie overgebleven. Tijdens het onderzoek op 3 september 1999 aan de Bokkingshang is
een oude toren in een kelder teruggevonden. Zowel de constructie van de toren als het afval uit de ‘keel’ van de toren zijn onderzocht. Het afval bestond
uit tientallen horens van geiten. Bokken in de toren Binnen in de toren lag een enorme hoop stadsvuil, dat in lagen hier was gestort. Uit de onderste
opgegraven laag kwam, behalve een katapultkogel en fragmenten van steengoed kannen, een flinke hoeveelheid hoornpitten tevoorschijn. Dit bleken niet
de korte stompe horens van runderen maar de kleine spitse horens van bokken en geiten te zijn. Van de 60 teruggevonden hoornpitten waren er slechts
vier van runderen. In de middeleeuwen was het gebruikelijk om de hoornpitten aan de gelooide huid te laten zitten als een soort waarborg. De koper van
de huid kon zo direct zien of het om rund, geit of schaap ging. Wanneer het leer werd bewerkt, bijvoorbeeld door een schoenmaker, werden de
hoornpitten afgesneden en weggegooid. Mogelijk hebben in het Bergkwartier of nabij de toren ateliers van leerbewerkers gelegen of is in tweede instantie
tijdens de bouw van de toren het afval hierin terecht gekomen. De kannen en veldflessen die in de toren zijn aangetroffen komen uit het Duitse Rijnland
en komen uit de periode rond 1300. Samen met de scherven is ook een steengoed kogel gevonden. Opmerkelijk is dat deze kogel met diagonale strepen
van ijzerverf was beschilderd. Het dendrochronologisch onderzoek naar de jaarringen van de eiken palen die zijn gevonden, moet meer zekerheid gevn
over de bouw van de toren. Het voorgenomen onderzoek in 2001 in de Rijkmanstraat zal hopelijk definitief antwoord kunnen geven op de ouderdom van
de dubbele stadsmuur aan de Bokkingshang. De toren In 1938 werd tegen de stadsmuur aan een bedrijfspand met daarop twee bovengelegen
woonhuizen gebouwd. De achtergevel van het huis werd gevormd door de stadsmuur. Achter in het huis aan de Bokkingshang was de stadsmuur tijdens
het onderzoek nog steeds te zien. Midden in de stadsmuur was een slordig gemetselde muur te ontdekken, de dichtgezette keel van de toren. Aan beide
zijden van de keel staken de afgebroken muurresten van de toren een halve meter uit. Gedurende het uitdiepen van de kelder kwamen steeds meer
resten van de gesloopte toren tevoorschijn, tot dat op een gegeven moment, drie meter onder straatniveau, de volledige toren in de kelder zichtbaar
werd. Het bleek een halfronde rondeeltoren te zijn. De toren was tegelijkertijd met de oudst herkenbare fase van de stadsmuur gemetseld, dat wil zeggen
dat muur en toren uit één stuk en tegelijkertijd zijn gebouwd. De grootte van de bakstenen van de muur en de toren zijn ook min of meer gelijk. De
baksteen waarmee de toren was gebouwd was geen tweedehands materiaal, alleen nieuwe stenen werden gebruikt (26/27*13/13,5*6). De toren was
degelijk en ordelijk had op drie meter onder de straat een diameter van 9,20 m en stak 4,4 m uit de stadsmuur. De dikte op deze diepte was maarliefst 2,6
m. De breedte van de keel was 3,5 m. Dieper kon vanwege wateroverlast niet worden gegraven, de onderkant van de fundering zat mogelijk een aantal
meters lager. Het was een degelijk en ordelijk bouwwerk. Vanuit het midden van de toren liep een houten goot naar buiten. Deze goot was gemaakt van
vier eiken planken die met houten pennen waren verbonden. De goot was, gezien de inhoud van donkere zachte brij, een riool dat uitkwam in de haven
van de Bokkingshang. De toren was aan de buitenzijde in een pakket van vette grijze klei verpakt. Hierin bevonden zich scherven van steengoed
drinkkannen die rond 1300 zijn te dateren. Of de toren dezelfde datering heeft is helemaal de vraag. Gezien het type toren en de dikte van de muur lijkt
deze eerder in de 15de eeuw te plaatsen.

Die Munte

Boterstraat

3

Huis genaamd Olde Munte, alias Vogelsang. Onderkelderd pand met verminkte, grotendeels ontpleisterde gotische gevel met op elk der beide
verdiepingen een drietal geprofileerde korfboognissen. De oorspronkelijke gevel is uit de 15e eeuw.
Op meerdere plaatsen is in Deventer munt geslagen. De Munttoren is de bekendste plaats, maar ook in de Assenstraat is een pand met een verwijzing
naar het slaan van munt te vinden.
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Boterstraat 8

Boterstraat

8

Onderkelderd huis met gepleisterde lijstgevel (18e-19e eeuw).
Aan de gevelsteen te zien was hier vroeger een houtbewerkingsplaats gevestigd (mogelijk was dit Riesebos, H.W.)

Albert Schweitzer

Brink

0

In de 'Penninckshoek' staat het bronzen beeld van Albert Schweizer op een sokkel van basalt. Basalt is een steen van vulkanische oorsprong, dus er
zitten veel luchtbelletjes in, waardoor de letters nooit erg mooi strak uitgestoken kunnen worden.
Albert Schweitzer kreeg voor zijn werk hulp van een landelijk steunfonds, dat in Deventer was gevestigd. Daarom kwam hij tijdens zijn bezoeken aan
Europa hier bij zijn vrienden en kennissen logeren. Dat bood meteen mogelijkheden om vele malen benefietconcerten op het orgel van de Grote Kerk te
geven.
Na zijn overlijden heeft het fonds in het kerkgebouw in de Penninckshoek op de Brink een Schweitzercentrum (archief, bibliotheek, museum) ingericht in
de veronderstelling, dat tot in lengte van jaren onderzoekers en bewonderaars daarheen zouden pelgrimeren. Toen het fonds door Pieter de Monchy een
beeld liet maken, kwam dat als vanzelfsprekend vóór de Penninckshoek te staan. Na enkele jaren bleek, dat de persoon en het werk van Schweitzer toch
niet zo'n buitengewone uitstraling hielden, dat de exploitatie van een centrum gerechtvaardigd was. Na sluiting daarvan is het beeld blijven staan.

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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Brink 10

Brink

10

De gevel is in laatgotische stijl. De nieuwe topgevel met dolfijnen is van 1645. Boven vensters zien we schelpen.
Het pand is van de architectenfamilie te Riele. Wolter te Riele (Deventer, 8 augustus 1867 - Utrecht, 13 februari 1937) was een Nederlands architect die
vooral kerkgebouwen ontwierp. De meeste gebouwen die Te Riele ontwierp worden gerekend tot de neogotiek. Hij geldt als een van de meest
vernieuwende architecten van deze stijl in Nederland.
Hij was de zoon van Gerard te Riele, zelf in Gelderland en Overijssel een belangrijk architect van kerken. De jonge Te Riele werd aanvankelijk opgeleid
door zijn vader maar werd later een leerling van P.J.H. Cuypers.

VenD-linker gedeelte

Brink

100

Dit pand is één van de meest sprekende voorbeelden van Jugendstil in Deventer: het pand van V&D, het voormalige Magazijn de Zon. Het
grootwinkelgebouw Magazijn de Zon stamt uit 1905 en de opdrachtgever was Vroom & Dreesman. Het staat niet op de rijksmonumentenlijst, maar wel op
die van de gemeente. Het pand is gebouwd door de architect F.M.J. Caron, die verspreid door het land meerdere Jugendstilontwerpen op zijn naam heeft
staan.
Het pand is zeer harmonieus, asymmetrisch opgebouwd. Van boven naar beneden zien we de lichte, op notenbalken lijkende smeedijzeren hekjes langs
de uitkragende daklijst. We komen soortgelijke hekjes weer tegen bij de balustrade van de drie balkonnetjes. Siersmeedwerk dat ronde en rechte lijnen
combineert. Ze is rijk voorzien van Jugendstilmotieven in het natuursteenwerk en in de balkonhekken en balustrade. Er is vooral invloed merkbaar van de
zogenaamde Wiener Sezession (Sezession', in het Nederlands 'secessie', betekent 'afscheiding', 'het zich los maken van' in dit geval de gevestigde orde
van de kunst), een Oostenrijkse variant van de Jugenstil. De zwarte glasplaat met daarin ’Magazijn De Zon’, heeft decoraties in goud.
De Jugenstil ontleende haar naam aan het door Georg Hirth aan het begin van de eeuw in München uitgegeven tijdschrift ’Jugend’. Het was voor het
eerst sinds de ’neo-stijlen’ de boventoon voerden, dat er een echt nieuwe stijl ontstond. Typerend voor de Jugendstil zijn de golvende lijnen en de
kleurige afwerking van gebouwen, die een fleuriger aanblik kregen door tegeltableaus met gestileerde letters en bloemmotieven. De natuur vormde de
voornaamste inspiratiebron.

VenD-rechter gedeelte

Brink

101

Dit pand is gebouwd in 1735 in Lodewijk XVI stijl. Iets wat slechts aan zeer weelderige huizen was voorbehouden was een zogenaamde attica,
oorspronkelijk een lage of halve verdieping die boven een hoge of hoofdverdieping is geplaatst, maar bij het ’VenD-gebouw’ een soort balustrade boven
de kroonlijst om het daarachter liggende dak te camoufleren. Deze overdadig versierde attica is uit 1735, een jaartal dat duidelijk te zien is. De
ornamenten zijn vervaardigd door beeldhouwers uit Gildehaus. De alliantiewapens, waarschijnlijk die van het echtpaar Van Suchtelen-Ter Borch, zijn
door fanatieke revolutionairen afgehouwen in de Bataafs – Franse tijd. In die periode, waarin vrijheid, gelijkheid en broederschap glorieerden, vond men
wapens van welgestelden een ongewenste herinnering aan de standenmaatschappij. De wapens en het jaartal worden geflankeerd door liggende
beelden van Juno, de godin die de vrouw beschermde in huwelijk, barensnood etc., en Diana, de godin van de jacht, beiden met de bij hen behorende
dieren: een pauw en een hond. De beelden van de beide godinnen zijn mogelijk van Jan van Logteren (1709-1745), maar mogelijk ook van Godfried
Gerlach (de literatuur is daarover niet duidelijk). Midden op de kuif en aan de uiteinden van de attica staan zandstenen vazen.
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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.

Luxor

Brink

20

Zoals de naam al doet vermoeden is dit gebouw gestart als bioscoop. Een zeer fraai voorbeeld van Amsterdamse School (Expressionisme) architectuur,
op basis van een middeleeuws pand. In het begin van de 20ste eeuw dromden een heleboel stijlen en stromingen samen. Elk met z'n eigen
stijlkenmerken. Soms heel duidelijk, soms sektarisch in de minieme onderlinge verschillen. Het onderscheid is soms moeilijk te maken. Deze richting in
de architectuur was een typische Nederlandse aangelegenheid. Begon omstreeks 1911, als een reactie op de strakke en sobere architectuur van
Berlage. Die man was al een stroming op zich. Gezocht werd naar schilderachtige en decoratieve effecten. En dat dan uitgevoerd in metselwerk,
uitbundig metselwerk, langs de daklijsten, de vensters en de hoeken van de gebouwen. Duidelijk is wel dat Jugendstil en Amsterdamse School, heel
verschillend en afwijkend in uitvoering zijn, terwijl ze allebei wel een decoratieve kunst wilden zijn. LUXOR is gebouwd in 1908 door de architecten
Postma en Hoogstraten. Wat we zien is baksteen. Meer niet eigenlijk, baksteen en metselwerk, simpel, geen kleur. Hierdoor kreeg het zelfs, in 1921, een
lovend artikel in het vakblad van de 'Bond van Neederlandsche Baksteenfabrikanten en Dakpanfabrikanten' uit die tijd. Het blad heette kernachtig 'Klei'.
Men vond de ramen zeer geslaagd, zelfs pittig, de verhoudingen deugden en de over de hoekversieringen was men ook zeer te spreken, maar wel vond
men dat 't wel wat minder sober had gemogen, een bioscoop immers. De ingangspartij wordt gevormd door een zware halfronde bakstenenboog,
waardoor die lijkt te stralen. De trap is voorzien van gemetselde zuilen waar oorspronkelijk lantaarns op stonden. De vensters van het gebouw vormen
accenten op zich: ze zijn overhoeks gemaakt, dat betekent diagonaal, ze steken puntsgewijs uit. En dat wordt nog benadrukt door het verlopende
metselwerk, de stenen die een driehoek vormen, de stenen die lijken te druipen. Net als bij de Jugendstilers zien we hier ook ritme. Een keurig,
rustgevend uitgebalanceerd ritme, symmetrisch. In 1971 werd dit pand nog gekwalificeerd als beeldstorend. En in 1987 was men ineens van mening dat
het hier een zeer karakteristiek pand betrof. Uniek voor de Brink, uniek voor Deventer.

Schimmelpenninck

Brink

23

In 1805 werd Rutger Jan Schimmelpenninck, geboren te Deventer, raadspensionaris (president) van de Bataafse republiek (raadpensionaris was de titel
van de landsadvocaat sedert de dood van Johan van Oldenbarnevelt). Het jaar daarop werd Schimmelpenninck alweer terzijde geschoven ten behoeve
van de broer van Napoleon, Lodewijk Napoleon. In een poging Nederlands te praten, sprak Lodewijk in de Amsterdam de woorden: ‘Ik ben konijn van
Holland’. In 1810 verdween ook Lodewijk Napoleon van het toneel en werd Nederland een onderdeel van het Franse keizerrijk onder Napoleon
Bonaparte.
In 1804 werd Schimmelpennick door Napoleon gevraagd een nieuwe grondwet te schrijven voor de Bataafse Republiek. Toen deze een jaar later af was,
keerde Schimmelpenninck naar Nederland terug om er als raadpensionaris de macht van het Staatsbewind over te nemen. In feite was
Schimmelpenninck een stroman van Napoleon geworden. Het is niet duidelijk of Schimmelpenninck veel behoefte voelde dit ambt te bekleden, maar
omdat Napoleon hem min of meer dwong, ging hij akkoord.
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Rode leeuw

Brink

54

Het pand had vroeger de naam de Rode Leeuw. De 'rode leeuw' op het pand is gemaakt door Willem Veltien.
De leeuw roept bij sommigen het beeld van de hellehond Cerberus op. De toegang tot de onderwereld wordt bewaakt door de hellehond Cerberus: een
hond met drie koppen. Hij zorgt er met zijn angstaanjagend geblaf voor dat geen sterveling de onderwereld durft betreden, en dat geen schim het in zijn
hoofd haalt om terug te durven keren.

Drie Haringen

Brink

55

Achter de Waag staat het renaissancehuis ”De Drie Haringen”, uit 1575. Gebouwd door Herbert Dapper. De Drie Haringen was een gilde dat in totaal
vier gebouwen bezat (het gilde wordt al genoemd in 1378). Zij waren kooplieden, die voeren op het Zweedse schiereiland Schonen: de Schonenvaarders.
Deze Schonenvaarders brachten al vanaf het midden van de 13de eeuw haring naar Deventer. Op hun gildenwapen zijn dan ook drie haringen te zien.
Kooplieden van het Schonenvaardersgilde lieten langs de haven de uit Schonen aangevoerde haringen roken. Zo'n gerookte haring werd een bokking
genoemd. En zo'n rokerij werd een hang genoemd. Vandaar ook de naam van de straat: Bokkingshang.
Alleen in Arnhem en Deventer staan er nog gebouwen van dit gilde. De leeuwe- en schapekop, die nu nog in de voorgevels zitten, waren symbolen voor
liefdadigheid. Het pand bevat de volgende tekst: DIT HUS IS GODt - BEQUAM - DIE DRE - VERGULDE HERIC IS SIN NAEM .…...ANNO DOMINI
1575.

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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Poelierswinkel Eltink

Brink

60

In dit pand was de poelierswinkel van Eltink. Toen de kippen nog buiten gegrild werden rook het er altijd heerlijk.
De fazant zittend op een soort pijl met een pauwenstaart aan de andere zijde (het vraagt soms wat creativiteit). In een bol onder de fazant zijn de letters
van de poelier opgenomen.
Het kunstwerk is gemaakt door Willem Veltien.

Birencafé de Heks

Brink

63

De Heks is één van de oudste horecagelegenheden van Deventer. Al begin 1300 was er een herberg gevestigd. In de jaren ’70 kreeg de Heks zijn
huidige vorm.
In hoogtijdagen had de “Heksenketel” meer dan 200 verschillende bieren over de gehele wereld op fles en acht, voornamelijk Belgische bieren, op de tap.
Weinigen weten ook dat de “Heks” ook als enige kroeg terug te vinden is in het stadje “Madurodam”.

COC

Brink

64A

Dit pand maakte onderdeel uit van de spaarinstelling (in de kelder bevindt zich nog een kluis). Het heeft een trapgevel met klauwstukken en medaillons
op de schouders. De top wordt bekroond door een leeuwenkop. De elementen van Bentheimer zandsteen, de gebeeldhouwde familiewapens en de
gevelsteen met de Latijnse tekst ’Deo volente, humilis levabor’ (’Als God het wil zal ik, nederige, verheven worden’) zijn afkomstig van een huis in de
Noordenbergstraat (nu drukkerij De Bruijn), dat in 1901 werd afgebroken. Deze bouwfragmenten waren oorspronkelijk geschonken aan het Kabinet van
Zeldzaamheden, gevestigd in een van de bovenvertrekken van Het Landshuis. Op het linkerschild is niet veel meer te onderscheiden, het rechter bevat
het alliantiewapen Averenck (pijlpunt)/Cruse (drie weerhaken).
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Blauwe steen

Brink

64B

Voormalige Gemeente Spaarbank op de hoek van de Brink en de Assenstraat is in 1889 aangekocht door de Gemeente Spaarbank. Een bank overigens,
die zeker in de beginperiode, met name de rijke mensen hielp. Men had het pand willen slopen, maar uiteindelijk is het in 1890 gerestaureerd door de
stadsbouwmeester Mulock Houwer. De zes schilderingen op de tegeltableaus vertonen enkele Jugendstilkenmerken: zwierig en langgerekt. Het motief
klopt ook wel: bladeren, twijgen en druiventrossen. De vier wapens op de onderste twee tegelpartijen zijn van Overijssel, Gelderland, Deventer en een
leeg exemplaar. De spreuken Arbeidzaamheid, Spaarzaamheid en Voorzichtigheid staan in contrast met wat de Jugendstil nastreefde: vooruitgang,
beweging, het nieuwe. Op de gevel is te lezen dat dit pand 'Den Blawen Stein' heet. Die naam kwam al in 1428 voor.

Heilige Geest Gasthuis

Brink

70

De geschiedenis van de Deventer gestichten voert terug tot ver in de Middeleeuwen. Wanneer en hoe het precies begon is niet meer te achterhalen,
maar zeker is wel dat het Heilige-Geest-Gasthuis al in 1267 bestond. Zieken, gebrekkigen, armen en ouderen, voor wie de samenleving in de late
Middeleeuwen nauwelijks iets te bieden had, vonden hier een blijvend onderkomen. Ook reizigers van verre konden in de 'wandelaarskamer' rekenen op
een voedzaam maal, een plaatsje bij het knapperend haardvuur en een warm bed.

Deventer koek

Brink

84

Bij de naam Deventer denken veel mensen direct aan Deventer koek. Deventer draagt ook de naam Koekstad. Wanneer de Deventer koek voor het eerst
gemaakt is. weten we niet. Waarschijnlijk gebeurde dat al in de middeleeuwen. Het stadsbestuur stelde in 1417 regels op voor het maken van koek, die in
1534, 1544 en 1557 veranderden. Deze regels bevatten strenge bepalingen over de te gebruiken grondstoffen.
Zodoende kon de koek lang goed blijven en de concurrentie met andere steden doorstaan. De kwaliteit van het water speelde ook een grote rol. De stad
vond het belangrijk de kwaliteit van de koek te bewaken. Naast het eigen teken van de bakker moesten de koeken eveneens van de stadsadelaar zijn
voorzien. De lange houdbaarheid maakte export naar verre oorden mogelijk zoals Bergen in Noorwegen en havens aan de Oostzee.
In 1820 nam Jacob Bussink een koekbakkerij Schutte aan de Nieuwe Markt over. Zijn bedrijf is als enige blijven bestaan. Het behaalde aan het eind van
de negentiende en begin van de twintigste eeuw talloze onderscheidingen bij binnen- en buitenlandse tentoonstellingen.
In 1593 telde de stad 13 en in 1637 zelfs 25 koekbakkers. die allen lid waren van het koekbakkersgilde. Slechts door het afleggen van een eed kon men
tot dit gezelschap toetreden. Een bord van dit gilde, dat dateert van 1634. hangt nu nog in het Deventer stadhuis.

woensdag 27 juli 2011

Page 21 of 62

Naam

Straat

Huisnr

Info

Zing en Zo

Brink

85

'Achter' het standbeeld van Albert Schweitzer vinden we het voormalige Café Le Chalet.
Dit pand is in de bouwstijl Art Deco; een exponent van een kunststroming van net na en als reactie op de Jugendstil. In het begin van de 20ste eeuw
buitelden de kunststromingen door elkaar heen en leenden soms thema's, motieven en ideeën van elkaar. Bouwstijlen van die periode zijn ondermeer
Amsterdamse School (als we ons omdraaien bij dit pand dan zien we aan de overkant van het plein de oude bioscoop Luxor in deze bouwstijl), Berlage,
Jugendstil, Bauhaus, Futurisme en De Stijl. Tegen de stroming van het functionalisme in (Nieuwe bouwen) gaf Art Déco lucht aan de behoefte aan
verfraaing en esthétiek. Onder invloed van het kubisme werd de vormgeving strakker en eenvoudiger. Er werd ook met nieuwe vormen
geëxperimenteerd zoals met de kubus- en hoekvorm. In de architectuur vormde art deco vaak een element binnen een andere architectuurstroming. In
Nederland werd deze vormgeving bijv. vaak geïntegreerd in de Amsterdamse School (theater Tuschinski in Amsterdam, H.L. de Jong, 1921). De
benaming, gevormd naar analogie van art nouveau (de Franse benaming voor de Jugendstil), is ontleend aan de wereldtentoonstelling l'Exposition
internationale des arts décoratifs et industriels modernes, die in 1925 in Parijs werd gehouden.
Art Deco was een kunststroming uit de jaren ’20 en ’30 uit de vorige eeuw en onderscheidde zich door luxueus materiaalgebruik. Het straalde rijkdom uit.
In dit pand, met een vrij zeldzame Art Deco-pui uit ca.1928, heeft tot eind jaren tachtig van de vorige eeuw een drogist gezeten. Het is nog te zien in de
polychrome (meerdere kleuren) glas-in-lood raampjes: verf, glas en drogist. Niet zo zeer de ruitjes zijn bijzonder, het is eerder de vorm: afgeknotte
vensters. Tot eind jaren negentig is het drogisterijinterieur nog in de oude staat behouden gebleven, ook toen al was het een café. De vorige eigenaar
heeft helaas de inventaris er uit gehaald.

Penninckhuis

Brink

89

Het Penninckhuis is gebouwd omstreeks 1588 en heeft een fraaie zandstenen gevel. De beelden, die deugden verbeelden, zijn in 1891 bij de renovatie
gemaakte kopieën van de hand van W.G. van Poorten. Een tweetal originelen zijn nog te zien in Museum De Waag. De beelden zijn, evenals alle andere
ornamenten aan de gevel, geschilderd in een lichte zandsteenkleur.
De zeven deugden zijn: charitas (naastenliefde) met een naakt kindje, fides (geloof) met het kruis, spes (hoop) met anker en kroon en daarnaast drie van
de vier kardinale deugden fortitudo (standvastigheid) met gebroken zuil, temperantia (matigheid) met de ontbrekende kan en schaal, prudentia
(voorzichtigheid) zonder de gebruikelijke spiegel en slang en het ontbrekende beeld van justitia, die mogelijk in de top heeft gestaan (de gerechtigheid)
met weegschaal en zwaard. De invulling van dit hiaat met een nieuw beeld is tot de dag van vandaag onderwerp van discussie. Op de gevel staat de
wijze spreuk: ’Als Godt behaget – beter – benyt dan beklaget (betekent … als God ter wille is dan kunnen ze beter jaloers op jou zijn dan dat ze
medelijden met je moeten hebben).
In de 'Penninckhoek' staat het bronzen beeld van Albert Schweizer op een sokkel van basalt. Basalt is een steen van vulkanische oorsprong, dus er zitten
veel luchtbelletjes in, waardoor de letters nooit erg mooi strak uitgestoken kunnen worden. Albert Schweizer heeft indertijd nog op het orgel van de
Lebuinuskerk gespeeld.

Broederenkerk

Broederenstraat

18

Tweebeukige hallenkerk, in oorsprong kloosterkerk van de Minderbroeders Franciscanen (1335). Vanaf 19de
eeuw katholieke binnenstadsparochiekerk. Laat 19de-eeuws neogotisch interieur en voorportaal. Het Ibach-orgel
uit 1868 werd in 1955 verbouwd en vergroot tot een driemanuaals orgel met vrij pedaal.

woensdag 27 juli 2011

Page 22 of 62

Naam

Straat

Huisnr

Info

Gereformeerde Kerk

Burenstraat Graaf
van

12

Het Evangelisatiegebouw, waarin opgenomen een ZAALKERK, is in 1890-'93 gebouwd in opdracht van de Vereniging tot Evangelisatie in en ten bate van
de Hervormde Kerk Rehoboth. Archiefstukken vermelden de naam Mulock Houwer, wellicht is het ontwerp in Neo-Renaissance stijl van zijn hand. De
aannemer was J. Witteveen uit Leeuwarden. Opvallend is de terughoudendheid van de architectuur; alleen de hoge vensters met tracering geven aan dat
hier een religieus gebouw staat.

Watertoren

Ceintuurbaan

0

De watertoren in Deventer is een markant bouwwerk. Met zijn hoogte van 48 meter steekt de watertoren ver uit boven de bomen van het Nieuwe
Plantsoen op de Klinkenberg. De windvaan van de toren, in de worm van een zeemeermin, staat op 53 meter. Op 31 mei 1892 werd de eerste steep
gelegd door de toenmalige burgemeester van Deventer, Baron van Heemstra. De toren is een ontwerp van J.A. Mulock-Houwer, in die dagen de
gemeentearchitect. De Hollandse renaissance staat aan het eind van de 19e eeuw zeer in de belangstelling. Het is dap ook niet verwonderlijk dat deze
stijl model heeft gestaan bij het ontwerp. Een vrijwel identieke watertoren bevindt zich in het Noordfranse plaatsje Selestat (Bas-Rhin). Een stukje
geschiedenis... Ruim honderd jaar geleden werd in Deventer een begin gemaakt met de distributie van drinkwater. De hygiene was in die periode zeer
slecht. In 1866 werden in Deventer 162 mensen door cholera besmet; hiervan stierven er 106. Elders in het land waren met succes al
waterleidingsystemen aangelegd en ook in Deventer kwamen uitvoerige discussies op gang. Na uitgebreid grondwateronderzoek en proefboringen kwam
de stads¬bouwmeester met uitgewerkte plannen, waarin een prise d'eau (waterwingebied) was opgenomen. Het water werd van hieruit naar de
watertoren gepompt die een reservoir had met een inhoud van 500 kubieke meter. Met een buizennet van 21 kilometer kreeg het water¬leidingbedrijf in
Deventer gestalte. De bevolking kon in het begin het drinkwater nog gratis aan de standpijpen halen. De strijd tegen cholera, tyfus en pokken was
begonnen... Intze-reservoir Een ontwerper van een watertoren was niet geheel vrij bij zijn keuze van de torenvorm. Hij moest rekening houden met de
functies die vervuld moeten worden. Het belang¬rijkste deel van de toren is het reservoir. De toren werd hieromheen ontworpen. Met name bij de torens
uit de 19e eeuw en begin deze eeuw is de plaats van reservoir vaak goed zichtbaar. Zo ook bij de toren van Deventer. Dit reservoir 'kraagt' uit boven de
schacht. Deze con¬structie is kenmerkend bij de toepassing van de zoge¬naamde `Intze-reservoirs', ontwikkeld door de Duitse professor Intze. Doel
van deze constructie is om de druk van het reservoir zo gunstig mogelijk op de schacht over to brengen en om een materiaalbesparing to realiseren; er
kon immers worden volstaan met een slanke onderbouw. Functie van een watertoren Vroeger had een watertoren een onmisbare functie. Het was
namelijk een 'voorraadvat' cat ervoor zorgde cat in het vlakke land het water onder druk bij de burgers kwam. Door steeds verdergaande uitbreiding van
de waterleidingbedrijven is de functie van een watertoren tegenwoordig wel gewijzigd, maar niet verdwenen; de toren wordt nu vaak meer beschouwd als
hulpmiddel om het productie- en distributieproces gelijkmatiger to laten verlopen Watervoorraad De watervoorraad in het hooggelegen reservoir zorgt
ervoor cat de druk niet wegvalt als de watertoevoer stagneert, of als de waterafname tijdelijk groter is can de aanvoer. Op tijden dat de vraag minder grovi
i5, wordt he- voorraadvat van de watertoren weer bijgevuld door de pompen van het prod uctiebed rijf. Tegenwoordig maken de waterleidingbedrijven
gebruik van grote Iaaggelegen reservoirs (kelders), waarvan de inhoud kan oplopen tot miljoenen liters. Het water cat overdag extra nodig is, wordt hierin
's nachts opgespaard. Moderne pompen zorgen tegenwoor¬dig voor de benodigde druk. Toekomst Er staan nog een kleine honderd in gebruik zijnde
watertorens in Nederland. Enkele van de watertorens die buiten bedrijf zijn gesteld, hebben een tweede bestemming gekregen; bijvoorbeeld als
restaurant (Lichtmis), woning of museum. Dit wordt gedaan, omdat een watertoren in het algemeen wordt beschouwd als een karakteristiek onderdeel
van de omgeving. Bovendien ver¬tegenwoordigen veel torens een architectuurhistorische waarde, wat in een aantal gevallen heeft geleid tot plaatsing op
de Monumentenlijst. In 1983 werd ook de watertoren van Deventer op de Rijks¬monumentenlijst geplaatst. Deze toren staat ook afgebeeld op een
Nederlandse postzegel. Op 7 april 1987 werd een serie van drie zomerpostzegels uit,qegeven met als onderwerp 'Monumenten van bedrijf en techniek'.
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Joodse begraafplaats

Diepenveenseweg

0

De joodse begraafplaats maakt deel uit van de Algemene Begraafplaats en is met een stenen muur daarvan gescheiden. Ook in andere gemeenten komt
deze vorm van lokatie van begraafplaatsen, waarbij verschillende gezindten naast elkaar begraven worden, voor. De joodse gemeente Deventer, waartoe
naast Deventer en Diepenveen, het dorp Twello en de gemeenten Bathmen, Heino, Holten, Lochem, Olst, Raalte en Wijhe behoren, begraaft er nog tot
op de dag van vandaag zijn doden. Een stille aanklacht is de open plaats op Rij 24-Nr. 302. Deze plek behoorde toe aan Brunetta Frankfort-Wolfsheimer,
de vrouw van Emanuel Frankfort, de slager uit de Walstraat, die in 1928 op nr. 301 begraven werd. Brunetta kocht dit graf als 'Achuzath Kever' (een
bij leven gekocht graf), zodat zij te zijner tijd naast haar echtgenoot begraven zou kunnen worden. De bezetter besloot echter dat zij vergast en verast zou
worden te Sobibor op 14 mei 1943. Het graf wacht dus nog steeds te vergeefs op zijn eigenaar. Op de begraafplaats is ook een verzamelgraf waar de
overblijfselen van 308 personen en grafstenen van de eerste joodse begraafplaats zijn herbegraven. Deze eerste joodse begraafplaats was in gebruik
van 1805 tot 1870 op de hoek Goldenbeltstraatje en de Lange Rij. De begraafplaats is in 1961 geruimd omdat deze moest wijken in verband met het
slechten van de wallen. Het ruimen van een joodse begraafplaats is alleen onder uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. In Deventer is dit gebeurd
met speciale toestemming van toenmal ige opperrabijn Berlinger. Metaarhuis: 'Metaar' komt van het Hebreeuwse Metaheer, een vervoeging van
Tahara wat reiniging betekent. Op het metaarhuis staat het opschrift: 'Allen gaan zij naar eene plaats, Allen zijn zij uit het stof, En allen keren zij tot stof
terug, Pred. Cap. 3 vs 20.' Sinds September 1993 is hier ook een replica te vinden van het monument voor de vermoorde joden, dat zich thans in het
stadhuis bevindt.
Betekenis symbolen:
Twee handen: Dit is het symbool van een priester. De handen worden zo gehouden bij het uitspreken van de priesterzegen in een Synagoge. Het betreft
vaak iemand van de familie Cohen, een priesterfamilie.
De davidster: een hexagram, een combinatie van twee gelijkzijdige driehoeken. De driehoek met de naar boven gerichte punt zou het mannelijke
symboliseren, de driehoek met de punt naar beneden het vrouwelijke.
De waterschenkende kan en schaal van de Leviet:
Dit is het symbool van de Leviet, een tempeldienaar, die de kan en schaal hanteert bij de rituele handwassing van een Cohen.

Algemene begraafplaats

Diepenveenseweg

0

De eerste Deventer buitenbegraafplaats Tot 1664 deed het kerkhof rondom de Grote- of Lebuïnuskerk dienst. Het werd geruimd en tot plein gemaakt.
Het kerkhof rondom de Bergkerk daarentegen is tot 1831 in gebruik gebleven, met name voor de minder draagkrachtigen. De gegoede burgerij verkoos
zo veel mogelijk een plaats in de kerk. Ter illustratie: tussen 1823 en 1827 werden 87 lijken begraven in de kerk, terwijl in dezelfde periode 821 lijken op
het kerkhof van de Bergkerk werden begraven. In 1827 neemt de Deventer Raad het aanleggen van een nieuwe begraafplaats ter hand. Een
belangrijke vraagstuk daarbij was hoe het onderhoud en herstel van de kerkvloeren voortaan bekostigd moest worden. De gemeente Deventer koopt
buiten de stadswallen een stuk bouwgrond, in de nabijheid van de plek die dan al eeuwen bekend staat als "de Galgenbelt". De afstand naar de stad
mocht niet te groot zijn, aangezien er in die tijd door de meesten te voet werd begraven. De "Hoge Hond" bleek een geschikt stuk bouwgrond (een "hond"
was in die tijd een oppervlaktemaat van 100 roeden). In 1831 werd de begraafplaats in gebruik genomen. Er werden 3100 plaatsen uitgezet. De nummers
2501-3100 vormden eerst nog een apart gedeelte voor de rooms-katholieken. Als in 1869 de RK-begraafplaats aan de Ceintuurbaan in gebruik wordt
genomen, worden deze graven weer vrijgegeven. In 1894 vond een uitbreiding plaats tot ruim 4100 plaatsen. Deze uitbreiding is uitsluitend gebruikt voor
particulier eigen graven. Gelijk met het in gebruik nemen van de buitenbegraafplaats werd een gedetailleerd reglement ingevoerd. Zo mochten er niet
meer dan 6 personen buiten de directe familieleden aanwezig zijn bij de begrafenis. Redevoeringen houden was verboden mits na toestemming "omdat
men in die tijd de nadelige gevolgen daarvan niet kan overzien". Verder mag de opzichter geen tapperijen of drinkgelagen houden. Het gebruik van wijn,
bier, sterke drank, pijpen, tabak en koek wordt verboden "als te dikwijls aanleiding tot grote ongeregeldheden en vrij wat aanstoot gegeven hebben".
Opzienershuis en lijkenhuisje Links van de huidige ingang van de begraafplaats werd een opzienershuis gebouwd. Destijds bevond de toegang tot de
begraafplaats zich aan de linkerzijde van dit huis. Het van hout opgetrokken gebouw krijgt een kruisvormige plattegrond en bevat een woonkamer, deel,
beestenstal en een lijkenkamer. In de lijkenkamer werd de overledene enige tijd opgebaard om er zeker van te zijn dat de dood was ingetreden. Eind
achttiende eeuw was namelijk een angst voor schijndood ontstaan. Het verlengen van de termijn van 24 uren naar 36 uren alvorens men mocht
begraven, was klaarblijkelijk nog geen geruststelling. Pas in 1850 was het niet langer nodig 36 uren te wachten op de lijklucht, omdat vanaf dat moment
met de stethoscoop de hartslag beluisterd kon worden. In de (houten) wanden van het gebouw werden drie gietijzeren ornamenten met symbolen van
de vergankelijkheid van het leven aangebracht. Te zien zijn afbeeldingen van een slang, vlinder, zandloper, schedel en zeis. Gelukkig zijn deze
witgeschilderde reliëfs na de verbouwingen in 1875 en 1984 behouden gebleven en tot op de huidige dag in de muurnissen te bewonderen. In 1894 werd
bij de uitbreiding van de begraafplaats een nieuw opzienershuis gebouwd. De situering van de ingang tussen de twee huizen met het toegangshek stamt
ook uit dit jaar. De huidige situatie van beide huizen dateert van 1933.
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Help u zelven

Diepenveenseweg

76

Oprichting Help U Zelven In 1871 werd in Deventer de eerste werkliedenvereniging opgericht. Deze kreeg de toepasselijke naam 'Help U Zelven'. Het
was een algemene vereniging waar je lid van kon worden of je nu katholiek, protestant of niet-gelovig was. Het doel van deze werkliedenvereniging was
de economische positie van de arbeider te verbeteren. In het begin betaalden de leden 5 cent contributie per week. Met dat geld werden leden betaald
die ziek geworden waren. Ook werden gezinnen van arbeiders die dood gegaan waren financieel geholpen. Dit gebouw, nu in gebruik als
uitvaartcentrum, was de verzamelplaats van waaruit vele Deventer joden op transport gingen naar Westerbork en de vernietigingskampen.

Ondeugden/ logement De
Brabantse Wagen

Duimpoort

1-15

Uit een gevelsteen blijkt dat hier het logement De Brabantse Wagen was. Het was een belangrijke plek voor de postdienst. Het snijraam is van Jannes
Limperg en is genaamd de Zeven Ondeugden. Het raam bevat duidelijk vier elementen, zij stellen de vier paradijsstromen voor. In de 11e en 12e eeuw
vertegenwoordigde dit vier evangelisten Een evangelist is een schrijver van een evangelie (het woord evangelie komt uit het Grieks en betekent "goede
boodschap". Van vier evangelisten die het evangelie via het schrift verspreidden is het levensverhaal van Jezus in het Nieuwe Testament van de Bijbel
opgenomen. Deze evangelisten schreven het Evangelie naar Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes.….Mijn Moeder Lust Jam -> Marcus, Mattheus,
Lucas, Johannes.
Een andere vertegenwoordiging voor de 4 paradijsstromen is de Pison, de Gihon, de Tigris en de Eufraat.
Bovenin het snijraam de val van Icarus, in de Griekse mythologie de zoon van Daedalus. Omdat zij door koning Minos gevangen worden gehouden op
Kreta, bedenkt Daedalus een manier om te ontsnappen: hij bouwt vleugels van een houten raamwerk, veren en was. Omdat de was niet mag smelten,
waarschuwt Daedalus Icarus om niet te dicht bij de zon te vliegen. In zijn enthousiasme wordt Icarus echter roekeloos; hij vliegt te hoog zodat de was
alsnog smelt en hij neerstort in de Egeïsche Zee.
De zeven ondeugden (in dit snijraam bijt de slang zich in de eigen staart) van Gregorius zijn:
1. Avaritia:
Gierigheid (hebzucht) -> onder
2. Ira:
Gramschap (drift, woede),
3. Gula:
Gulzigheid (onmatigheid, vraatzucht) -> rechtsboven
4. Superbia:
Hovaardigheid (ijdelheid),
5. Invidia:
Nijd (jaloezie, afgunst),
6. Luxuria:
Onkuisheid (wellust),
7. Neerslachtigheid – later zal voor deze laatste in de plaats Traagheid (luiheid) komen -> rechtsonder.

Familie Hillesum

Geert Grootestraat

9

Er bestaat een nauwe band tussen de familie Hillesum en het Deventer onderwijs. In 1924 kwam het gezin Hillesum naar Deventer, waar Etty’s vader
eerst conrector en later rector van het stedelijk gymnasium werd. Hij bleef aan de school verbonden tot 1940: toen werd hij door de Duitse bezetters in het
kader van de anti-joodse maatregelen ontslagen. Etty (Esther) Hillesum is 10 jaar als zij in 1924 naar Deventer komt. Zij bezoekt het stedelijk gymnasium
en gaat in 1932 rechten en Slavische talen in Amsterdam studeren. Tussen maart 1941 en oktober 1942 houdt Etty Hillesum een dagboek bij, waarin zij
haar persoonlijke ontwikkeling beschrijft: later gaan de oorlog en de jodenvervolging een steeds grotere rol spelen. In juli 1942 gaat zij vrijwillig naar
Westerbork om daar hulp te bieden: als medewerkster van de Joodse Raad mag ze in Nederland reizen en ze keert verschillende malen terug naar
Amsterdam. Uit Amsterdam en Westerbork schrijft ze tientallen brieven met een aangrijpende beschrijving van haar ervaringen. Etty Hillesum weigert
onder te duiken en op 6 juni 1943 gaat zij wederom naar Westerbork, waar ook haar ouders en haar broers inmiddels zijn. Op 7 september wordt zij met
haar familie op transport gesteld naar Auschwitz, waar ze op 30 november 1943 overlijdt. Staan in de brieven de anti-joodse maatregelen en het leven in
Westerbork centraal, haar dagboek vormt een uitvoerige beschrijving van de ontwikkeling van haar eigen persoonlijkheid. Juist de dagboeken kunnen
voor jongeren veel betekenen omdat ze een scherp inzicht geven in de worsteling van een jonge vrouw die zoekt naar evenwicht in haar leven. Jongeren
zullen in de dagboeken veel herkennen van de problemen waarmee zij zelf worden geconfronteerd.Zowel leven als denken van Etty Hillesum was
onconventioneel en zij overschreed in haar denken de toenmalige vaste denkpatronen. Haar ontwikkeling naar een zeer persoonlijk godsbegrip doorbrak
volledig het traditionele beeld van die tijd en maakt haar zeer modern en eigentijds.
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Noorderbergpoort

Gibsonstraat T.G.

0

In 1487 is gestart met de bouw van deze poort, omdat de verdeding van deze kant van de stad verzwakt was door de bouw van de eerste brug over de
Ijssel. Die brug lag meer stroomafwaarts van het huidige centrum, ongeveer 300 meter van de poort. De Noordenbergpoort was in de vijftiende en
zestiende eeuw de belangrijkste poort van de stad. Ter verdediging van de poort was er ook een grote toren gebouwd, de Noordenbergtoren.
In 1578, tijdens de Tachtigejarige oorlog, groeven Staatse troepen mijngangen naar de toren om deze op te blazen. De verdedigers ontdekten dit tijdig
dankzij een ondergrondse luistergang.
De restanten van die toren kun je nog zien in de parkeergarage aan de Gibsonstraat.
De Noordenbergpoort is gedeeltelijk in 1876 afgebroken.

Poort Prinsenplaats

Golstraat

0

De poort is gebouwd in 1670 in de Engestraat (voor nummer 17) en een jaar later weer afgebroken. In 1991 is deze hier geplaatst. De poort wordt ook
wel Engepoort genoemd.
In de cartouche zien wij de adelaar, zoals in het stadswapen van Deventer. Bovenop een Keizerlijke Duitse Rijkskroon; dit betreft een afbeelding naar de
enige nog bestaande Duitse keizerskroon, namelijk die van keizer Rudolf II (1576-1612). Voor het dragen van deze kroon is toestemming van de Duitse
keizer nodig. 10 gemeenten in Nederland, waaronder Deventer, dragen een keizerskroon boven haar wapenschild.

Strik verkooplokaal

Golstraat

20

In het pand is een antiekwinkel gevestigd van de familie Strik. Van dezelfde familie is een antiekwinkel in de Walstraat gevestigd.

woensdag 27 juli 2011

Page 26 of 62

Naam

Straat

Huisnr

Info

Synagoge

Golstraat

23

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.

Pelikaan

Graven

15-19

Nummer 15-16 uit 1891 met trapgevel, Nummer 17-19 De Pelikaan met klokgevel. In top van de gevel is boven het zolderluik een hijsbalk te zien.

Blauwe Hand

Graven

16-18

Het pand met trapgevel en klauwstukken was van zogenaamde blauwverver. Vandaar de naam de Blauwe Hand.
Een Blauwverver is iemand die je kleding blauw verft, je pak, tot op het zwarte af. Vroeger was dat op een gegeven moment nodig. Dan ging je naar de
Blauwverver omdat je in de rouw was! Op een zeker moment was iemand haast permanent in de rouw als weduwe meestal of soms ook als weduwnaar.
Zo'n rouwperiode duurde geruime tijd, wel maanden, zodat wegens een nieuw sterfgeval je ook opnieuw weer in rouwkleding rondging. En zo liep men
vaak dagelijks in donkere kleding, soms jaren lang, die door de Blauwverver diep-donker was geverfd. Het zijn oude ambachten.
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Grote Kerkhof
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7000 jaar in één profiel, Archeologisch onderzoek Burseplein
Inleiding
Aan het Grote Kerkhof en op het Burseplein zal in de toekomst het nieuwe Stadhuis van Deventer worden gebouwd. Voorafgaand aan de nieuwbouw
vindt archeologisch onderzoek plaats. Het eerste deel van het definitief onderzoek wordt uitgevoerd voor de sloop van de schouwburg en richt zich op het
huidige Burseplein.
Het tweede deel van het onderzoek zal na de sloop plaats vinden en richt zich vooral op archeologische resten onder de bebouwing.
Jagers-Verzamelaars
De oudste resten op de locatie dateren uit het late Mesolithicum (± 5000 voor Chr.). Ongeveer 4 m onder het huidige maaiveld zijn haardplaatsen
teruggevonden waarin jagers verzamelaars hun vlees en vis hebben gekookt of gerookt. Rondom de vuren hebben zij vermoedelijk enkele dagen of
weken gekampeerd. Tijdens hun verblijf maakten zij nieuw gereedschap van vuursteen en repareerden het oude. Ook gooiden zij beschadigde
voorwerpen van vuursteen weg. In en rond het kamp lag een soort waaier van weggegooide voorwerpen en productieafval. Deze is na het vertrek van de
jagersverzamelaars door een pakket zand overstoven. Bij het onderzoek is de kampplaats in kleine vakjes gedeeld. Al het zand uit deze vakjes is
gezeefd om de verspreiding van de vuursteen in beeld te krijgen.
Ambachtslieden uit de vroege middeleeuwen
In de vroege middeleeuwen stonden op het nu onderzocht deel van het terrein geen huizen. Wel waren er allerlei werkplaatsen. Hier maakte men onder
andere kammen uit been. Ook zijn de resten van een smeedoven uit de 10de eeuw gevonden. In deze oven werd ruwe ijzer verhit om er voorwerpen van
te maken. In de omgeving van de oven zijn allerlei ijzeren voorwerpen gevonden zoals messen en verschillende sleutels. Het ambacht van slotenmaker is
een specialistisch beroep en nog niet eerder in Deventer aangetoond. Verreweg de meeste kuilen bevatten huishoudelijk afval zoals potten en pannen
van keramiek en botafval. Op basis van dit botmateriaal kan veel worden gezegd over het voedselpatroon. Naast rund, varken en schaap aten de
mensen ook wild (o.a. haas) en vooral ook veel vis.
Beerputten, waterputten en afvalkuilen
Ook in de late middeleeuwen en nieuwe tijd was het gebied dun bebouwd. Er stonden bijgebouwen van baksteen maar verder waren de erven
grotendeels leeg. Op de erven lagen beerkuilen en beerputten waarin menselijke uitwerpselen werden weggegooid. Samen met deze uitwerpselen
kwamen grote hoeveelheden aardewerk en glas in de bodem. De beerputten en kuilen bevatten hier opvallend grote hoeveelheden glas en mooi
aardewerk. De inhoud van al deze putten wordt gezeefd. Hierbij worden naast voedselresten vooral ook allerlei kleine metalen voorwerpen zoals spelden,
kledingsluitingen en ringen gevonden.
Vervolg
In de komende maanden zal de rest van het plein worden onderzocht. Na de sloop van de schouwburg komt ook dit terrein aan de beurt.

0

Het verzetsmonument in Deventer is een bronzen beeld van een staande mannenfiguur. Uit de houding van de verzetsstrijder spreekt ongenaakbaarheid
en kracht. Het beeld is geplaatst op een stenen zuil. Op de kerkmuur achter het beeld staat in gouden letters een opschrift.
De tekst op de zuil luidt:
'VERZET
1940
1945'.
Het opschrift op de kerkmuur luidt:
'ZIJ HEBBEN DOOR HUN STERVEN
MEER GEGEVEN
DAN VELER JAREN SOM
ONS GEVEN KON'.
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Nederland-Indië
Monument

Grote Kerkhof

0

`Voor orde en vrede. Nederlands Indië 1945-1950 Hun namen leven voort. `
`1942- 1945 Ter nagedachtenis aan allen uit onze gemeente die ten gevolge van de Japanse bezetting het leven lieten.`
Het monument van de wachtende moeder van Deventer is gemaakt door kunstenaar Karoly Szekeres.
De archipel Nederlands-Indië voelde destijds voor velen nog als een verlengstuk van het eigen Nederland. De KNIL-soldaten die overleefden en later
naar Nederland moesten, en de Nederlandse militairen die de guerrilla aldaar overleefden stonden lange tijd in de schaduw van herinnering aan de oorlog
die hier woedde. Het monument in Deventer kwam er pas in ‘99, doordat veteranen Jo Goossen en Piet Kempes geld inzamelden bij het bedrijfsleven.

Koekbakkerij

Grote Kerkhof

18

Bij de naam Deventer denken veel mensen direct aan Deventer koek. Deventer draagt ook de naam Koekstad. Wanneer de Deventer koek voor het eerst
gemaakt is. weten we niet. Waarschijnlijk gebeurde dat al in de middeleeuwen. Het stadsbestuur stelde in 1417 regels op voor het maken van koek, die in
1534, 1544 en 1557 veranderden. Deze regels bevatten strenge bepalingen over de te gebruiken grondstoffen.
Zodoende kon de koek lang goed blijven en de concurrentie met andere steden doorstaan. De kwaliteit van het water speelde ook een grote rol. De stad
vond het belangrijk de kwaliteit van de koek te bewaken. Naast het eigen teken van de bakker moesten de koeken eveneens van de stadsadelaar zijn
voorzien. De lange houdbaarheid maakte export naar verre oorden mogelijk zoals Bergen in Noorwegen en havens aan de Oostzee.
In 1593 telde de stad 13 en in 1637 zelfs 25 koekbakkers. die allen lid waren van het koekbakkersgilde. Slechts door het afleggen van een eed kon men
tot dit gezelschap toetreden. Een bord van dit gilde, dat dateert van 1634. hangt nu nog in het Deventer stadhuis.
Bij deze koekbakkerij heeft Napeleon de Deventer koek geproefd.

Landhuis

Grote Kerkhof

2

Het erve en huis ’De Brunenborg’ (was ooit een herberg) werd al in 1364 door de Deventer magistraat aangekocht. Dit Landshuis, zoals het later
genoemd werd, toen het de Staten van Overijssel herbergde, had door de eeuwen heen verscheidene bestemmingen en onderging diverse
verbouwingen. De weelderige voorgevel kwam tot stand na de verbouwing van 1632 en toont veel werk van ’stadts stienmetzeler Mr. Melchior Smit’, die
’voor het praepareren ende op syn costen te doen houwen den gewapenden man in den gevel... als mede van het wapen boven die deure aldaer’,
honderd gulden ontving. Op dit moment wordt er menig prille idylle bekroond door een huwelijk, maar de meeste Deventenaren herinneren het zich als
het politiebureau, een functie die het gebouw van 1870 tot 1976 had. De zogenaamde schildhouder in de top, een geharnaste krijger, houdt in zijn ene
hand een toernooilans en steunt met de andere op een schild, waarop de Deventer adelaar (is ook het symbool van de Hanzesteden) is te zien. Ook de
wapenversiering boven de ingang heeft twee schilden. Een ervan toont het wapen van Deventer, de adelaar, en de andere het zogenaamde contrazegel,
dat op de achterzijde van wassen zegels gedrukt werd: een doorsneden veld, wit boven rood, de kleuren van de stad.
In 1528 werd de naam Overijssel voor het eerst gebruikt. Voor die tijd sprak men van Oversticht. Dit gebied werd bestuurd door het Bisdom Utrecht, ofwel
het "Sticht". Het Oversticht bestond uit het land van Vollenhove, Salland, Twente en Drenthe.
De bisschop van Utrecht stond in 1528 het Sticht (Utrecht) en het Oversticht af aan keizer Karel V. De keizer werd, naast keizer, ook heer van Overijssel.
Zo kwam de naam heerlijkheid Overijssel in gebruik. De staten van Overijssel werden gevormd door de Hanzesteden Deventer, Kampen en Zwolle en de
ridderschappen van Salland, Twente en Vollenhove.
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Tabakswinkel

Grote Kerkhof

20

In dit pand was vroeger de tabakshandel C. van Veelengevestigd. Als reclame aan beide zijden van de pui een bundel houten tabaksbladeren.
Bij de restauratie van dit pand zijn kopieën van de trosjes tabaksbladen herplaatst. De originelen bevinden zich in Historisch Museum Deventer.

Hotel De Engel

Grote Kerkhof

21

Het snijraam is een ontwerp van Anton Geerlings, Rotterdamse kunstenaar, geboren 1923. Naast snijramen maakt hij in elk geval ook stenen beelden.
Na de reformatie was de Heilige Maagd Maria een te katholieke uiting. De engel kwam echter in Nederland ook al voor die tijd voor.

Demoriaan

Grote Kerkhof

22

De kop is een replica, gemaakt door Ela Venbroek. Het origineel is in museum de Waag. De tekst onder de kop (Dit is hoofdzaak van mijn lijk, als
moorkop hang ik hier te kijk) is van neerlandicus en schrijver Jos Paardekoper.
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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’.

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.

Grote Kerkhof 9

Grote Kerkhof

9

Dit pand is ontworpen door stadsarchitect W. Metzelaar in 1880. Willem Cornelis Metzelaar (1849 - 1918) was een Nederlands architect en ingenieur. Als
"hoofdingenieur van de gevangenissen en rechtsgebouwen bij het departement van justitie" was hij verantwoordelijk voor de oprichting van een groot
aantal justitiële bouwwerken waaronder de rechtbank in Zutphen). Na zijn studie was hij enige tijd in dienst bij de Staatsspoorwegen waarna hij tussen
1872 en 1883 gemeente-architect in Deventer werd.
Op de gevel staat deus auxit, God vermeert (vermeerdert) 1880. Het is op de gevel gezet in 1880 door bankier Vermeer die aldaar omstreeks 1880
woonde.
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Kogel

Grote Overstraat

0

Deze kogel lag voorheen in de grond, waarmee moest worden voorkomen dat rijtuigen de muren van deze smalle straat niet zouden beschadigd.

Vergulde Ossen

Grote Overstraat

51

Op deze hoek was een niet kosjere slager van de familie Engel gevestigd. Zie de naam boven de ingang. De engelen en ossenkoppen zijn duidelijk te
zien.
Kasjroet (betekent "competentie") is het geheel van spijswetten dat in het jodendom bepaalt of voedsel wel of niet door joden gegeten mag worden.
Voedsel dat aan deze spijswetten voldoet, wordt koosjer genoemd. Aan de Grote Poot 8/10 was de kosjere slager Gosschalk gevestigd.

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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Mezoeza-Grote Poot

Grote Poot

8

In joodse huizen vind je bij de ingang van het huis aan de rechterdeurpost een mezoeza, een kokertje met daarin een beschreven rolletje perkament.
Zo’n mezoeza vind je ook bij de deur naar de vertrekken, waarin geleefd wordt. Daarmee wordt op een bepaalde manier voldaan aan wat er staat in
Deut. (Deuteronomium) 6:6-9: Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten (…) Gij zult het ook tot een teken op uw hand
binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij zult ze schrijven op de deurposten (mezoezot) van uw huis en aan uw poorten. Op
de achterkant van het stukje perkament staan de letters sjin-dalet-jod. Het zijn de letters van Sjadaj, ‘de Almachtige’ - in dit verband ook wel gezien als de
(begin-) letters van de woorden Sjomeer Delatot Jisra’el, ‘de Bewaarder van de deuren van Israël’. Veel joden ‘groeten’ de mezoeza bij het voorbijgaan
met een (hand-) kus, maar dat is geen wet. Twee keer in de zeven jaar moet gekeken worden of de tekst op het perkament nog leesbaar is.

Saxion

Handelskade

75

Voor de toenmalige Rijkshogeschool IJsselland is dit pand ontworpen door architect Paul Dirks (afkomstig uit Deventer) en Ivan Ezerman. Het gebouw
was in 1995 klaar. Ook de glashal aan de achterzijde van het gebouw die in 2008 gerealiseerd gaat worden, is ontworpen door Dirks.
De architect hanteerde bij het ontwerpen van het gebouw het volgende uitgangspunt: "Een gebouw moet in enkele seconden een volledige en exacte
impressie bij de waarnemer oproepen. Die impressie moet niet gehinderd worden door overbodige details, maar voortkomen uit de hoofdlijnen van de
vorm - het in een oogopslag karakteristiek silhouet. Met deze gedachte van Berlage in ons achterhoofd hebben wij dit gebouw ontworpen, en er is een
helder gebouw ontstaan, dat een nieuw teken en een herkenningspunt is in de stad Deventer. Het energiegebruik is 20% lager dan in soortgelijke
energiezuinige gebouwen."

Bussink

Hanzeweg

42014

Bouwjaar 1951, architect J. Postma te Deventer. Eind jaren 40 besloot de directie van Bussink Koekfabriek de productie te verplaatsen van de (Korte
Assenstraat) binnenstad naar de Hanzeweg. De architect is een nationaal bekende architect van bedrijfsgebouwen. Hij bouwde o.m. de DAF-Fabrieken in
Eindhoven. In Deventer b.v. dat van Noury van der Lande en Thomasson & Drijver en al in 1929 het voormalige AKZO-laboratorium aan de Emmastraat,
thans Kunstenlab. De schoorsteen en het kantoorgebouw met verdieping, aan het Basiskanaal, bieden een boeiende compositie. De schaaldaken van de
productieruimte vormen een grafisch geheel met de betonkolommen in de gevel, vallen daardoor
goed op en typeren het gebouw op een bijzondere wijze. De ramen van de fabriek en magazijn zijn uitgevoerd in schokbeton, een kenmerkend
bouwkundig onderdeel van die stijlperiode. Het kantoor heeft stalen ramen. De schoorsteen is, jammerlijk, voor een deel afgebroken, waarmee ook de
opvallende firmanaam verdwenen is.
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Hofstraat 14

Hofstraat

14

De panden zijn uit 1623 en in Gelders Overijsselse bouwstijl. Dit laatste is herkenbaar aan de muizentandlijst (rij schuinen bakstenen), in- en
uitgezwenkte rollagen (in de top van de gevel) en de pinakels (in dit geval in het vlak van de gevel, elders zien we ze ook wel overhoeks (gedraaid)).
Ontlastingsbogen (boog gemetseld in een muur boven een raam- of deuropening om het erboven liggende metselwerk te dragen) van de oorspronkelijke
vensters.

Linnenkist

Hofstraat

8/10

Het snijraam is gemaakt door Ela Venbroek. Het huis is gebouwd in 1623. De gevel heeft een Gelders Overijsselse bouwstijl, herkenbaar aan de in- en
uitgezwenkte rollagen, de pinankels in de top en de muizentandlijst ('schuine stenen').
De gevestigde firma in de negentiende eeuw verkocht koloniale waren. In achttiende eeuw was er een linnenhandelaar gevestigd.
Twente met haar textielindustrie lag gunstig aan de grote handelsweg van Deventer op Burgsteinfurt, Münster en andere Duitse koopsteden. In de 16e
eeuw werd reeds linnen verhandeld op de jaarmarkt in Deventer, om daarna geëxporteerd te worden naar Noorwegen.

School Houtmarkt

Houtmarkt

7

Houtmarkt 6 kent in zijn classicistische stijl meer waardering dan de baksteenarchitectuur van Houtmarkt 7, waardoor het eerste genoemde een
monumentenstatus heeft en Houtmarkt waarschijnlijk gaat verdwijnen.
Houtmarkt 7 is een “school voor buitengewoon onderwijs” en verwijst naar een ontwikkeling in stedelijke aandacht en zorg voor minder begaafde kinderen
die voor 1915 niet op die wijze in Deventer gestalte kreeg. De nieuwe school werd in 1915 gesitueerd naast “school D” uit 1882 (Houtmarkt 6), die diende
voor kinderen van minvermogenden. Deze opmerkelijke combinatie dateert uit het toenmalige maatschappijbeeld en geeft beide gebouwen een
historische dimensie.
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St. Jan

Jansstraat Sint

2

Ton Mooy heeft deze gevelsteen gemaakt. Deze groot kunstenaar heeft ondermeer meegewerkt aan de restauratie van het Monument op de Dam en
enkele grote kerken in Nederland (Maastricht en 's Hertogenbosch). De tekst van dichter J.C. Van Schagen en de goed gevormde vrouw verwijst naar de
aanwezigheid van prostitutie op deze locatie. Kous betekende vroeger ook wel het vrouwelijke geslachtsdeel. Het 'U keert weer om' heeft er met name
mee te maken dat de St. Jansstraat doodloopt.

Spoorbrug

Kapjeswelle

0

Het duurde tot 1887 voordat je vanuit Deventer ook naar Apeldoorn met de trein kon. Dat had te maken met het feit dat er een spoorbrug over de IJssel
aangelegd moest worden. Die brug werd in de jaren 1884-1887 gebouwd en kostte maar liefst f 850.000,=.
De brug kreeg drie grote bogen met aan beide kanten van de rivier wachthuisjes. De brug had enkel spoor.
De spoorbrug was de tweede brug over de IJssel bij Deventer. Eeuwen had de stad alleen de Schipbrug gekend. Die brug gaf veel problemen. De brug
moest er vaak uitgedraaid worden bij hoog water en als er ijs op de rivier dreef. Bovendien was de brug vaak open, wanneer er weer een schip moest
passeren. De spoorbrug bracht hier een oplossing. De spoorbrug kon namelijk ook gebruikt worden voor het wegverkeer. Als er een trein aankwam, werd
de weg wel ruim van tevoren afgesloten.
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De rivier de IJssel (of Gelderse IJssel, ter onderscheiding van de Hollandse IJssel, Nedersaksisch: Iessel) is een Nederlandse aftakking van de Rijn. Zij
takt bij Westervoort ten oosten van Arnhem af van de Rijn en stroomt in noordoostelijke en later in noordelijke richting naar het Ketelmeer respectievelijk
het IJsselmeer.
De lengte van de IJssel is ongeveer 125 km. Bij Westervoort liggen de zomerkaden zo'n 70 meter van elkaar, bij Kampen is dat het dubbele. Bij
hoogwater behoren ook de uiterwaarden tot het stroombed. De IJssel staat dan tussen de winterdijken en kan plaatselijk vele honderden meters breed
zijn. Het maximale verschil tussen de hoogste en de laagste waterstand ter hoogte van de stad Deventer bedraagt zes meter.
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Kapjeswelle 2 en 3

Kapjeswelle

2 en 3

De boogtrommels en -friezen zijn gevuld met florale Jugendstil. Een ontwerp van Deventaar J.D. Gantvoort, die onder andere ook de ontwerper was van
de (Jugendstil)-panden op de hoek van Vleeshouwerstraat/Assenstraat en Nieuwe Markt 4.Boven de ramen aan de voorzijde en aan de zijkant van dit
pand bevinden zich de handgekleurde tegeltableaus. Het jaar 1899 staat vermeld.

Hotel de Keizer

Keizerstraat

20

In dit pand was vroeger van J. Ridderikhof het hotel de Keizer gevestigd (officiële opening op 4 november 1871), waarbij het middelste raam de
toegangsdeur vormde. Op de gevel stond toen ook de naam van het hotel in het Duits… Hotel Zum Kaiser. Voor het hotel was er de Rotterdamsche bank
gevestigd.
Pand dat met het pand Pikeursbaan 2 de afrondende linkerhoek vormt van een in het derde kwart van de 19e eeuw als een symmetrisch geheel
ontworpen straatwand. Aan de zijde van de Keizerstraat een gepleisterde vijf traveeën brede lijstgevel met middenrisaliet dakkapel en zijlisenen.

Hoek Keizerstraat/Op den
Keizer

Keizerstraat

62-72

Het pand Op de Keizer 62-72 is niet in typisch Jugendstilstijl. Maar Jugendstil is vaak een toegevoegde kunstvorm in de architectuur. Niet toevallig dat
deze versieringen vaak op hoekpanden te vinden zijn; daar zat vroeger of de betere burgerij of de winkels. Dat is gelijk een reden waarom zoveel
Jugendstilversieringen verdwenen zijn: de mode veranderde, en de pui veranderde mee. Een pui is alleen de onderkant van een gevel, niet de hele
voorzijde. Op dit pand zitten in totaal 18 tegeltableaus boven de ramen. Officieel heet die vorm een boogfries of een boogtrommel. Ze lieten zich bij het
schilderen onder meer inspireren door florale en vegetatieve elementen. Florale Jugendstil. Oftewel bloemen, twijgen en ranken. Elke verdieping heeft
hier z'n eigen bloem. Aronskelk, waterlelie, echt bloemen waar de schilders mee uit de voeten konden. Helemaal boven staat het jaartal van de versiering
vermeld: 1901, tevens bouwjaar van het pand. Ook staan helemaal bovenaan initialen vermeld: H.B.Jr. De opdrachtgever was dhr. H.Bloemendaal. De
architect was F. ten Zijthoff. De leggers van het balkon doen ook nog in stijl mee met gegraveerde zonnestraaltjes. Mooi is overigens ook de windvaan op
het dak.
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Madonna met kind

Kerksteeg

4

Het beeld is gemaakt door de Zwitsers kunstenaar Jeanot Bürgi. De letters AM staan voor Ave Maria. Dit veelal gebruikt in de zin van Vaarwel.
Madonna (Maria) is in het Nieuwe Testament en de Koran de moeder van Jezus. Volgens de christelijke traditie is zij de dochter van Joachim en Anna.

Centaur

Kerksteeg

6

De centaur (Latijn: centaurus) is een figuur uit de Griekse mythologie. In de standaardvoorstelling is dit wezen half mens, half paard. De benaming
hiervoor is voluit hippocentaur (paardencentaur). Men kent ook nog de onocentaur (ezelcentaur), bucentaur (koeiencentaur) en ichtyocentaur
(vissencentaur).
Men stelt zich de centaur voor als een paard met in plaats van nek en hoofd een menselijk bovenlichaam. Voorbeelden uit de Griekse kunst getuigen ook
van een andere bekende anatomie: een centaur gevormd door een volledig mensfiguur, met een "toegevoegd" paardenlichaam (zonder de voorste
benen).
Centauren worden meestal afgeschilderd als brute, beestachtige wezens. De centaur Nessus wordt handtastelijk bij de vrouw van Herakles (beeld op
plein in Florence) en tijdens het bewind van Theseus raken ze slaags met de Lapithen, het volk van Pirithoüs, ook na handtastelijkheden.
Er is echter één uitzondering: de wijze centaur Chiron, die teruggetrokken en afgezonderd van de andere centauren leeft. Hij was de leraar-opvoeder van
verschillende Griekse helden, o.a. Jason en Achilles en van de jager Actaeon.

Mona Lisa

Kleine Overstraat

21

Voorheen Chocolaterie Ringers. In goud op glas is te lezen: Bonbons Ringers Chocolade. Dit glaswerk is gemaakt door D. Schouten Jf Co. Uit Arnhem, ’t
staat er heel klein onder. De vensters van de etalage worden door houten spijltjes verdeeld in gebogen vakjes. Let trouwens 'ns op de eenvoudige
geometrische reliëfs in steen links en rechts van de winkel.
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Safak

Kleine Overstraat

22

Turks Koerdisch restaurant Safak is gebouwd in 1907 door de architect M.van Harte. Safak staat op de gemeentelijke monumentenlijst. Oorspronkelijk is
het gebouwd als winkel/woonhuis voor Wegterholt en Husselman Hofjuwelier. Het bijzondere is dat het pand als geheel in Jugendstil is gebouwd, niet
enkel de ornamentjes. Het is een hoekpand, dus we zullen het eerst bekijken vanaf de zijde van de Kleine Overstraat, daar is ook de grote imposante
toegangsdeur. Eigenlijk de voormalige toegangsdeur. Hier zijn de ornamentjes geometrisch. De gebruikte materialen zijn: hout, glas, metaal en steen,
uiteraard ook baksteen. Het geheel doet sprookjesachtig aan. Vroeger heeft er boven deze deur nog een loggia gezeten, maar de ruit is naar voren
geplaatst. De geometrische versieringen van de smeedijzeren hekwerkjes zijn prachtig. De deur rechts doet iets minder uitbundig mee, dat komt, het is
een exemplaar uit 1943. De top van het dak heeft links en rechts twee uitsteeksels, als rudimentaire torentjes. Iets dat typerend is voor veel
Jugendstilbouwwerken. Boven de ramen zien we dat ze steeds worden getopt door een rijtje rode baksteen. Wat ook typerend is voor
Jugendstilarchitectuur, is dat men de belangrijke punten van een gebouw, de dragende punten, accentueerde door natuursteen. Dat had men onder
andere gemeen met de architect Berlage. In de Jugendstil werd de verhouding tussen de verschillende onderdelen van de gevel steeds belangrijker als
beeldend element. Komen we bij het mooiste gedeelte van het pand: de hoek. Hier spiegelen de gewelfde labrador-platen onder de ramen, fraai met de
ramen er boven, die rond zijn aan de bovenzijde. Misschien een klein beetje Moorse invloeden. Zelfs de verticale gedeeltes van de kozijnen vertonen een
lichte ronding. De ramen zelf zijn voorzien van hekwerkjes aan de bovenzijde. In de labradorplaten, een soort marmer, zitten nog enkele geometrische
motieven. Mooi hier is 't inpandige hoekbalkonnetje, met ingebouwde Jugendstilhekwerkjes. Het sierlijke pilaartje van het balkon gaat vloeiend omhoog in
het hoektorentje. Het dak van het torentje is van koper. Tien lagen koper liggen hier dakpansgewijs over elkaar. Bijzonder is bovendien dat de lagen
steeds vierkant zijn met afgeronde hoeken.

Jordenshof

Kleine Overstraat

23

Hofjes vormen vooral een karakteristiek van Hollandse steden, die in hun bloeitijd in de zeventiende eeuw als besloten woonvormen voor alleenstaande
vrouwen waren gebouwd. Sommige van deze instellingen hadden een geschiedenis die al voor de zeventiende eeuw begon, andere kwamen eerst later
tot stand. In de oudere handels steden in het oosten van de Nederland was het aantal hofjes geringer. Daar waren al eerder woonvoorzieningen voor
vrouwen tot stand gekomen, maar dan in de vorm van huizen van het gemene leven onder inspiratie van de Moderne Devotie. Het is bijzonder, dat
Deventer in de zestiende eeuw een hofje zag gesticht die nog steeds bestaat en waarover altijd leden uit aan elkaar verwante families het bestuur
hebben gevoerd: sinds 1622 uit het geslacht Jordens. De oudste vermelding van deze instelling dateert uit 1577 en spreekt van het Ewolt Keysershuys'.
Hoewel over de oprichting geen documenten bewaard zijn gebleven, kan uit andere archivalia worden afgeleid, dat deze Keyser een welgesteld man is
geweest. Op 4 augustus 1517 kocht hij het hoekhuis Lange Bisschopstraat met de aangrenzende huizen in de Pontsteeg (aan de zijde van het oosten
ofwel van de Broederenstraat). Achter dit nieuwe huis is voor 1538 een hofje ontstaan dat eerst in handen kwam van Ewolts zoon Jochem Keyser en
daarna van diens beide neven Ewolt Buser en Hendrik Jordens. Zij droegen zorg voor het kosteloos huisvesten van vier of vijf arme vrouwtjes, die tevens
in natura en in geld enige onderstand ontvingen. Na het kinderloos overlijden van Ewolt Buser nam de familie Jordens de verantwoordelijkheid voor het
hofje geheel over. Een ongedateerde ordonnantie van omstreeks 1635 geeft een beeld van het dagelijks leven in het hofje Bij hun intrede moesten de
bewoonsters in het bezit zijn van een bescheiden som geld en waren ze verplicht, aan ieder van de aanwezige bewoonsters zes stuivers uit te reiken en
hun te trakteren op brandewijn. De bewoning van de huisjes (voor iedere vrouw een) was kosteloos. Wel moesten de bewoonsters elkaar bijstaan, in het
bijzonder in geval van ziekte. Alleen wanneer de verpleging te zwaar word, overwogen de provisoren naar bevind van zaken bijstand te verlenen. Na het
overlijden van de bewoonsters vervielen hun boedeltjes aan de instelling. Van de provisoren ontvingen de bewoonsters op gezette tijden bier, turf, boter
en geld: zes stuivers met Kerstmis en negen met Pasen, waarvan drie bestemd voor het kopen van eieren. De gehele ordonnantie (Bevel, lastgeving,
inzonderheid van hooger hand) word van tijd tot tijd aan de bewoonsters voorgelezen. Uit een royale nalatenschap van een bewoonster hebben de
provisoren in 1644 de huisjes opnieuw laten optrekken. De fundatiesteen is nog in het tegenwoordige hofje aanwezig. Dat huidige hofje bevindt zich
tussen de Kleine en de Grote Overstraat, met de ingang aan eerstgenoemde straat. In 1856 kochten de provisoren aldaar een terrein van inr. Coenraad
Alexander van Munster Jordens, al genoemd als officier van justitie en laatste Deventenaar uit de tak van Gerhard. In 1930-1931 restaureerde de
Deventer architect ir. W.P.C. Knuttel het huis aan de straat (met een fraaie gevel uit het jaar 1633) en bouwde hij het geheel nieuwe hofje met zeven
afzonderlijke woningen rond een tuintje. Het complex is naast het huis bereikbaar via een poort met het opschrift: `IORDENSHOF RENOVATUM
1930-1931'.

Koning Willem

Kleine Overstraat

29

Gevel met winkelpui, genaamd "de Vlijt", uit 1856. De pui is rijk gedetailleerd in eclectische stijl. Dergelijke 19de eeuwse gevels, waarvan de authentieke
winkelpui niet gewijzigd is, zijn zeldzaam in Nederland.
Gepleisterde gevel met houten winkelpui op hardstenen sokkel. De winkelpui heeft een klassieke ordening. In het fries per vak drie glas-in-lood vensters.
Tussen venster en deur een rijkbewerkte houten deelstijl, met aan de voet een leeuw die een schild draagt met "de Vlijt 1856". In de gepleisterde gevel
boven de winkelpui zijn met schijnvoegen hoekpilasters gesuggereerd die de houten gootlijst dragen. Op deze verdieping twee schuifvensters onder
profiellijsten met ‘oren’.
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Graaf Egbert

Kleine Overstraat

hoek
Kleine

Graaf Egbert was het sigarenmerk van sigarenfabriek Dejaco van de gebroeders De Jager. Het bedrijf stond ooit in Culemborg.
Een muurgeschilderde reclame: twee rebussen die in de tekst verwerkt waren, naast de Graaf zelf, die zeventiende eeuws gekleed een sigaar aanprees.
De reclame is door de tand des tijds aangetast, 'weggeschilderd' en nu niet meer zichtbaar.
Stichting Industrieel Erfgoed Deventer heeft wandschildering gerestaureerd. In het pallet worden oude kleuren als oker, antraciet, steenrood en enkele
grijstinten gebruikt. Er is naar gestreefd de oorspronkelijke weergave aan de hand van nu nog beschikbare afbeeldingen te benaderen.
Op muur Lange Bisschopstraat nummer 18.

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.

Kleine Poot 5

Kleine Poot

5

Dit pand is in de Gelders Overijsselse bouwstijl. Het pand met in- en uitgezwenkte topgevel is voorzien van vijf pinakels, die gedekt zijn met geprofileerde
natuurstenen platen. Op de verdieping natuurstenen kruiskozijnen met geprofileerde middendorpels, met luiken behangen en met ontlastingsbogen.
Bakstenen tandlijsten en sierankers. Het pand is uit de 17e - 18e eeuw.
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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.

Deken Doy huis

Kleine Poot

8

Charel wat ik hoorde was dat deken Doos (volgens bepaalde 'insiders) eerst een jaar gevlucht was en toen terug
wilde keren naar zijn bezittingen in Deventer en toen alsnog gepakt is en ter dood veroordeeld.
Dus had hij beter nog even ondergedoken kinnen blijven.
12 en 13 september is hier open huis. Maar je kunt ook een keer een afspraak maken voor een ander rustiger
moment.
Groeten,
Hans
HENDRIKS FOTOgrafie / Deventer
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Atheneumbibliotheek

Klooster

12

Samenstel van vijf woonhuizen met de kapel en slaapzaal uit het noordelijk deel van het voormalige Buiskens- of Agneshuis van de Zusters van het
Gemene Levens. Poortje van het voormalige Van Mouwijcks armenhuis (nabij de Bergkerk) toegevoegd bij de restauratie (1978). Ingericht voor
wetenschappelijke bibliotheek voor Deventer en Overijssel. de Athenaeumbibliotheek is samen met het stadsarchief verhuisd naar de gebouwen van het
voormalige Buiskensklooster. En daar wordt, in een kluisje, nog altijd Revius’ eigen exemplaar van de ”Overysselsche sangen en dichten” bewaard,
compleet met aantekeningen in het handschrift van de dichter.

Buiskensklooster

Klooster

3

Het gerestaureerde Buiskens (in het huis van R. Buiskens ontstond het klooster)- of Agneshuis, was eens woning van zusters van het gemene (gewone,
gemeenschappelijke) leven. De heilige Agnes was de patroonheilige van deze zusters.
Deze vrouwen leefden hier van 1419 tot 1625 in de geest van de moderne devotie van Geert Grote.De Zusters des gemeenen levens was een religieuze
groepering die aan het einde van de 14e eeuw in Deventer ontstond rond Geert Groote. De leden legden geen monniksgelofte af, maar woonden samen
in broederhuizen of in kleine kloosters zoals Windesheim bij Zwolle. De term 'gemeen' heeft hier de betekenis 'gezamenlijk', aangezien men
gemeenschap van goederen voorstond. Zij predikten een praktische vroomheid. Hun invloed op het geestesleven in Nederland en Noordwest-Duitsland
was groot tot aan de Reformatie. Ook de theoloog Thomas a Kempis kan tot deze groep gerekend worden.
De zusters zijn vrij plotseling uit het klooster verdwenen, waarschijnlijk door het uitbreken van de pest.

Loes & Reinier
International Ceramics

Korte Assenstraat

15

De opdrachtgever voor dit pand was G.A.Wijtenhorst, koopman in ijzerwaren. Het pand is ontworpen in 1901 door de architect J.D. Gantvoort. Dit jaartal
is te zien aan de zijkant van het pand. De bouwstijl van het pand is neorenaissance met Jugendstilmotieven. Drie tegeltableaus met florale Jugendstil.
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D' Swarte Cat

Korte Assenstraat

9

De gevelsteen verwijst zeer waarschijnlijk naar een voormalige naam van pand… De Kat. Het gebruik van dieren in gevelstenen en in de naamgeving
van panden komt vaker voor in Nederland.
Het pand is gebouwd in 1689.

De Tuinen

Korte Bisschopstraat 16

Dit pand is (neo)renaissance stijl. We zien een halsgevel met bovenop een fronton (driehoekje) en klauwstukken (uit- en ingezwenkt zij- of vleugelstuk,
gewoonlijk paarsgewijs ter weerszijden van de hals van een gevel) . Op de gevel verder 5 ovalen met bladversiering.

De Gruijter

Korte Bisschopstraat 31

Dit huis, dat stamt uit het eind van de negentiende eeuw, heeft een gevel waarvan we een gelijke niet in het Deventer straatbeeld zullen vinden. Begin
deze eeuw ontwierp architect Willem. G. Welsing uit Arnhem er een nieuwe pui voor. Zijn ingreep was zo heftig dat van de oorspronkelijke elementen
alleen de versierde natuurstenen zijpilasters resteerden. Opvallend zijn de met festoenen (bloemkranzen) omkranste ovalen en de glas-in – loodvensters.
De hele opzet was karakteristiek voor de winkels van het vroeger vermaarde kruideniersconcern van De Gruyter uit Den Bosch. In Arnhem, Tilburg en
Hengelo verrezen De Gruyterwinkels – alle van Welsing – die nagenoeg identiek waren aan die in de Korte Bisschopstraat in Deventer. De Bossche
kruidenier is inmiddels uit het straatbeeld verdwenen, maar een slogan als ’en betere waar, en tien procent’ zal velen nog bekend in de oren klinken, en
ook ’het snoepje van de week’ zal nog niet uit de herinnering gewist zijn.
Dit pand is een voorbeeld van eclecticisme; het combineren van kenmerken van verschillende stijlen of stromingen. In de klassieke oudheid werd de term
gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten.
In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.
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Korte Bisschopstraat 35

In het portiek van nummer 35, (naast Bruna) vinden we links en rechts tegeltjes met daarin Jugendstil bloemen. De tegeltjes zitten om en om, er zijn 17
bloemtegeltjes in totaal. Mét reliëf ! De rand erboven, de omlijsting, is voorzien van geometrische motieven. De ruit rechts in het portiek, bloemen in een
lijst, is een twijfelgevalletje. Deelt wel het thema van de Jugendstil, maar is mogelijk van recenter datum.

Kranensteeg

Kranensteeg

0

Smal steegje dat van de Noordenbergstraat loopt naar Achter de Muren Vispoort. In deze buurt waren vroeger smalle stegen, veelal naar kleine
krotwoningen. De leefomstandigheden waren slecht, waardoor de uitbraak van ziekten, waaronder de pest, vaak voorkwam.
Vanuit de steeg had men al in de 14e eeuw uitzicht op de kraan die laden en lossen vanaf de kade langs de IJssel mogelijk maakte. De kooplieden
betaalden voor het gebruik van de kraan.

Kunstenlab/Akzo

Laboratoriumplein

1

Het Kunstenlab - een rijksmonument - is gebouwd in 1928 door architect Postma als modelmakerij voor ijzergieterij Nering Bögel. In 1933 nam Noury &
Van der Lande het pand over en gebruikte het als laboratorium. In 1967 ging de firma op in AKZO. In 1997 verloor het gebouw zijn functie. Na een
ingrijpende restauratie en interne verbouwing onder leiding van architect Peter Ghijsen werd het gebouw in 2000 cultureel verzamelgebouw. De naam
Kunstenlab is enerzijds een verwijzing naar de oude functie van laboratorium, anderszijds een verwijzing naar de creatieve processen en onderzoek dat
hier door de diverse bewoners plaatsvindt.
De steen op de gevel is een door Nering Bögel gemaakte replica van een steen die ooit op de verdedingsmuur aan de Bokkingshang heeft gehangen.
Het origineel hangt in het Waagmuseum.
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Lamme van Diezehuis

Lamme van
Dieseplein

0

Kapel van het Lamme van Diezehuis (restant). Deze Cecilia kapel maakte onderdeel uit van een (overigens verdwenen) tehuis voor Zuster van het
Gemene Leven. Dit zusterconvent ontstaan dankzij een gift van de rijke Lamberta of Lamme van Dieze in 1388, beleefde zijn bloei onder 'meesterse'
Andries Ysere (overleden 1503), die ook de bouw van deze kapel bevorderde (oostelijke afsluiting bewaard). Het convent is vermaard vanwege zijn
'Deventer liedboek' (handschrift bewaard in Berlijn).

Synagoge (3e)

Lange
Bisschopstraat

19

Boven de voordeur bevindt zich een snijraam met daarin een davidster, afkomstig uit de collectie van museum de Waag en in bruikleen afgestaan. In dit
statige herenhuis werd op 29 juni 1952 de derde synagoge voor de joodse gemeente van Deventer ingewijd. Er was plaats voor ongeveer 80 personen.
In de loop der jaren werd het steeds moeilijker om nog diensten te houden en vanaf 1984 was dat niet meer mogelijk, omdat de joodse gemeenschap te
klein was geworden. De inboedel van de synagoge werd overgebracht naar de gerestaureerde synagoge in Zutphen en het Joods Historisch Museum te
Amsterdam. Het gebouw staat op de monumentenlijst.
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Architect: M. Van Harte
Bewoner was de familie P. Stoffels, die achter deze woning een houthandel hadden.
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Woods

Lange
Bisschopstraat

36-38

Kariatiden (enkelvoud: Kariatide, ook Caryatide), zoals te zien op de gevel van Woods, zijn vrouwenbeelden die gebruikt worden als pilaren of pilasters.
Kariatide is een samengesteld Grieks woord dat letterlijk "priesteres uit Karyae" betekent.
Ze werden in de oudheid gebruikt in de Egyptische en Griekse architectuur. De Kariatiden van het Erechtheion zijn verreweg het bekendst. Dit zijn zes
gebeeldhouwde vrouwelijke figuren die als pilaren worden gebruikt.

Paasossen

Lange
Bisschopstraat

76

Vetgemeste os, die met bloemen omkranst en met versierde horens door de slagers tegen Paschen wordt rondgeleid en daarna geslacht. Zo had je
vroeger ook: Paaschpaard: dat op de palmpaasch-paardenmarkt wordt verkocht.
In dit pand was vroeger slager van den Beld gevestigd.

Zevenaars pand

Menstraat

20

Het voormalige pand op deze locatie is vernietigd tijdens bombardementen in de 2e wereld oorlog . Het huidige pand betreft een pand afkomstig uit
Zevenaar, dat op deze locatie is herbouwd.
Op de gevel vallen de sierlijke lijsten, muurankers, ontlastingsbogen (met 'gezichtjes') boven de ramen op. In de top van de gevel zien we overhoekse
pinakels.
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Assendorp

Menstraat

24-28

Het is dit jaar 125 jaar geleden dat D.J. Assendorp van burgemeester en wethouders officieel vergunning kreeg om aan het pand Menstraat 26 een
koper- en blikslagerij te beginnen. Bij het verstrekken van de vergunning werd slechts één beperking opgelegd: het bedrijf mocht niet uitgeoefend worden
op het moment dat er erediensten gehouden werden in de nabij gelegen Bergkerk.
Hendrik Albert Assendorp, zoon van de oprichter, breidde het bedrijf eerst uit door ook het verlichtingsaspect aan te brengen. Ook werd een water- en
loodgietersbedrijf toegevoegd. Zijn zoon, de kleinzoon van de oprichter, bracht het sanitair en vervolgens de elektriciteit in Assendorp. F.X. van Oldeniel
nam het bedrijf in 1961 over. Oorspronkelijk was hij één van de medewerkers met een bijzonder dienstverband: geen werk, geen betaling.

Fermerie

Muggeplein

9

Fermerie (=infirmerie): Localiteit voor de verpleging van (de) zieken, in N.-Ndl. bepaaldelijk van zieke militairen. De Fermerie, een buurthuis van het
Noordenbergkwartier. Een fraai opschrift vermeldt: “Henrick Losscher ende Johan Jordens als Provisoren hebben deze huisen laten timmeren anno
1638". (betekenis provisor: Beheerder van de stoffelijke zaken eener instelling en handhaver der tucht aldaar). Johan Jordens behoort tot de familie
Jordens van het Jordenshuis en het Jordenshof. Zijn ouders overleden aan de pest.
Ook treffen we de volgende gevelsteen:
Vernieuwd 1840 onder het Bestuur van mr. F.G. Houck en B.J. IJssel de Schepper. De familie Houck is gedurende lange tijd belangrijk voor Deventer
(ondermeer docent Atheneum Illustre en directeur Waag).
Nog een gevelsteen:
Herbouwd door de bewoners 24 sept. 1983 NBK, architect Smid - Peters.
(NBK staat voor Noordenbergkwartier).
Met deze verbouwing is er weinig meer over van het originele bouwplan. Ook de panden Onder de Linden 6-8 behoorden vroeger nog tot het complex.
Het schijnt dat in de Franse tijd Napoleon Bonaparte ‘De Fermerie’ heeft aangedaan. Ten tijde van Napoleon deed het buurthuis dienst als ziekenhuis,
daarvoor als armenhuis, daarna ook en met een lange boog in de tijd dus als buurthuis.
In het Noordenbergkwartier was Pinksterkrone aan belangrijke gebeurtenis. Aan het voeren van de Pinsterkrone zijn een aantal rituelen verbonden. Zo is
het maken, het ‘knippen’ van de kroon een bijzondere vaardigheid die alleen mondeling is doorgegeven. Dan is er het dansen rond de kroon: in een lange
sliert dansen mensen rondom de kroon begeleid door theatrale muziek. Het ten grave dragen van de kroon is nog wel het meest in het oog springende
ritueel.

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.
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Brinkgreven

Nico Bolkesteinlaan

1

Onder de bevolking werd vaak de woorden 'achter de witte koez'n' (ballen) gebruikt als je in Brinkgreven woonde.

Mariakerk

Nieuwe Markt

35

Vermoedelijk is de Mariakerk ontstaan aan het eind van de dertiende, begin veertiende eeuw. Het was een parochiekerk. Zij was bestemd voor de
burgerij en werd beheerd door de Magistraat (bestuur) van de stad. De Lebuinuskerk, er direct naast, was een kapittelkerk. Zij was voornamelijk
toegankelijk was voor de kanunniken van het kapittel en de bisschop.
Toen Deventer in 1566 de moed had de Mariakerk ter beschikking te stellen aan de hervormden, barstte de bom. Zo’n strategisch belangrijke stad en dan
kerken afstaan aan dreigende ketters. Deventer moest onbetrouwbaar zijn en dus kreeg de stad in 1568 een garnizoen. Dit was de eerste aanslag op de
economische positie van de jaarmarktstad. Deventer moest het garnizoen betalen en de onrust die het gaf verduren. Erger was dat de reputatie van de
stad als vrije en veilige marktstad hierdoor een gevoelige deuk kreeg. Er waren natuurlijk meer oorzaken, zoals later de belegeringen van Deventer en het
steeds slechter bevaarbaar worden van de IJssel, het afbranden van de brug over de IJssel, maar toch markeert het jaar 1568 het einde van de lange
periode van voorspoed en het begin van de achteruitgang. De periode van onrust zou duren tot 1591, maar de schade werd nooit meer goedgemaakt.
Grote schade werd bijvoorbeeld aangericht in 1578, toen Willem van Oranje’s legeraanvoerder Rennenberg Deventer drie en een halve maand
belegerde. De Deventenaren leden. De soldaten, die geen betaling, maar ook geen eten meer kregen, roofden het zilver van de kerken en de burgers.
Rennenberg veroverde uiteindelijk de stad en de Reformatie volgde. De Calvinisten werden nu de baas. Men had hierna te veel kerken en de Mariakerk,
zo vlak naast de veel grotere Lebuinuskerk was overbodig geworden. In 1591 werd de Mariakerk definitief aan de eredienst onttrokken.

Proeflokaal

Nieuwe Markt

4

Dit pand is ontworpen door J.D. Gantvoort. Hij ontwierp vaker gebouwen in Deventer, zowel woonpanden als industriele panden (tabaksfabriek). Wat
opvalt is dat het allemaal hoge en statige panden zijn.
Dit pand is overigens Art nouveau, een Franse variant van de Jugendstil. Kenmerkend zijn de gele verblendsteen (glimmend, speciale klei en bakproces),
de consoles en het smeedijzerwerk.
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Postkantoor

Nieuwstraat

0

POSTKANTOOR in 1906 ontworpen door C.H. Peters. De architect ontwikkelde als rijksbouwmeester voor dit gebouwtype een eigen stijl, ook wel
Postkantorengotiek genoemd. Deze stijl is te typeren als Neo-Renaissancistisch met erin opgenomen elementen uit de Gotische religieuze architectuur.
Van de drie postkantoren naar ontwerp van Peters in Salland (naast Deventer ook Zwolle en Kampen) is dit het representatiefst en heeft dit de grootste
stedenbouwkundige waarde.

Bakkerij de Leeuw

Nieuwstraat

25

Ook in deze straat waren voor de oorlog diverse joodse winkels, zoals de slagerijen van Oppenheim, Visser en Meijer van Spiegel (1878-1942) en de
bakkerijen van Louis de Leeuw (1900-1944) en Alex Hartz (1883-1943), de joodse bakker die bekend stond om zijn lekkere challetjes. Challes zijn de
gevlochten broden die op vrijdagavond bij het begin van de sjabbat warden gegeten. De twee broden herinneren aan een dubbele portie manna die de
joden in de woestijn op vrijdag onNingen. De strengen van het gevlochten brood Iijken op in elkaar verstrengelde armen, als symbool van de liefde. Drie
strengen symboliseren waarheid, vrede en gerechtigheid. Op nummer 25 is nu het ¬Stadslogement. Als eerbetoon aan de joodse bakkersfamilie De
Leeuw is deze naam gebruikt. De bakkerij was op zaterdag gesloten en open op zondag. Het was een kosjere bakkerij onder rabbinaal toezicht (ORT).
Joodse bakkersknechten uit heel Nederland werden bij De Leeuw opgeleid. De familie De Leeuw was in 1943 ondergedoken in een ander pond in de
Nieuwstraat. De familie werd verraden doordat de dochter, Jetje (1930¬-1944), voor het raam verscheen.

St. Jozef Ziekenhuis Gildehotel

Nieuwstraat

41

Het pand waarin het huidige Gilde Hotel is gevestigd heeft diverse bestemmingen gehad. In 1751 was het gebouwencomplex ingericht als Roomskatholieke pastorie. De kerk lag op de plaats van het rechtergedeelte van het huidige hotel. De zusters van de Congregatie van Liefde stichtten in 1856
een bewaar- en naaischool. Het werk breidde zich weldra uit tot hulp aan arme en zieke mensen. Het complex vervulde intussen steeds meer een functie
als ziekenhuis. In 1896 startte de nieuwbouw aan de Nieuwstraat. Het voormalige kerkje en woonhuis werden afgebroken om plaats te maken voor een
nieuw ziekenhuis (vernoemd naar St. Joseph, waarvan een beeld in de voorgevel staat), uitgevoerd in neo 15e eeuwse stijl. Dit ziekenhuis, naar ontwerp
van de Deventer architect Ter Riele, werd in 1897 in gebruik genomen. Vanaf 1958 was de Stichting Bejaardenzorg St. Lebuinus gevestigd in de
Nieuwstraat. In de periode daarop volgend heeft het pand ook nog gediend als opvangtehuis voor Oud-Indiëstrijders en tot 1996 als gezinsvervangend
tehuis. Sinds 1998 bevindt het Gilde Hotel zich in dit historische pand.
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Sajetbaal

Noordenbergstraat

0

Deze groothandel in metaal en lompen was van Mozes Salamon Noach ('Oom Moos' Noach), geboren 11 juli 1864. Sajet: Halfgekamd wollen garen, in
den regel in toepassing op getwijnd brei- en stopgaren.
Sommigen Joden, zoals dr.L.Hillesum (1880-1943), rector van het Stedelijk Gymnasium, en een aantal welgestelde winkeliers, maakten een geïntegreerd
deel uit van de Deventer samenleving, anderen zoals "Goedkope Sam" (Sam Noach, 1882-1942) en Moos Noach (1864-1938) van "de Sajetbaal", bleven
toch buitenstaanders, maar gaven wel kleur aan het stedelijke leven.

Noorderbergstraat 17

Noordenbergstraat

17

Gelderse- Overijsselse bouwstijl. Hier met gedraaide pinakels. In Deventer zien we ook panden met pinakels die zich parallel in het vlak van de gevel
bevinden.

Apocalyptische engel

Noordenbergstraat

42-44

Het snijraam is gemaakt door Jeanot Bürgi en betreft een apocalyptische engel. Apocalyptisch betekent in goed Nederlands zoveel als geheimzinnig.
Maar we komen het ook in de betekenis van verschrikkingen tegen. Bijvoorbeeld waar de timmerman Holtschlag uit Haaksbrengen 5 keer een aartsengel
ontmoet. Tijdens de verschijningen liet de engel aan Holtschlag de (apocalyptische) verschrikkingen van de wereld zien (oorlog, abortus, euthanasie,
incest etc.). Dat bracht hem ertoe zijn leven verder in dienst van Christus te stellen.
De gekroonde stokvis (gedroogd (vooral uit Skandinavië) aangevoerde vis, afkomstig van verschillende soorten van dorschvisschen (gesl. Gadus). De
naam is blijkbaar ontleend aan het drogen aan stokken, doch is voor het gevoel meer verbonden aan het harde en droge voorkomen en de lange en
smalle stukken) is een deel van het wapen van de Bergenvaarders. Het ontwerp is van Gerrit Ordelman.
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Korenbloem-Palestina
pioniers

Papenstraat

0

In 1918 werd de Vakopleiding voor Palestina-Pioniers, de Deventer Vereniging opgericht, waar in de vooroorlogse jaren honderden pioniers uit binnen- en
buitenland hun opleiding kregen. Jongeren die zich door het volgen van een agrarische opleiding voorbereidden op migratie naar het toenmalige
Palestina. Het opbouwen van een joodse staat in Palestina werd door een aantal joodse jongeren gezien als het enige antwoord op het groeiende
antisemitisme in Europa. De voorbereiding, hachsjara genoemd, was noodzakelijk om vaardigheden te leren die in het onontgonnen gebied nodig waren.
De opleiding was tevens een vereiste om een Brits immigratievisum, een zogenaamd Palestina-certificaat te verkrijgen. Voor jonge pioniers bestond een
apart opleidingstraject, de jeugd-alijah.

Jordens huis

Papenstraat

26

Velen in Deventer kennen het Jordenshuis in de Papenstraat, waar de naam van de familie de bovendorpel van de voordeur siert. Natuurlijk zijn er meer
huizen waar telgen uit de familie in Deventer gedurende een periode van ongeveer vijfhonderd jaar hebben gewoond, zoals Polstraat 14 en Assenstraat
14. Bij elk van deze panden worden we op het verkeerde been gezet. We zien brede, statige huizen in Lodewijk XV of XVI-stijl, met barokke opsmuk of
classicistische ornamenten. Echte stadspaleisjes voor gezinnen uit het regentenpatriciaat. Maar de werkelijkheid is anders dan de schijn. Dit is chic op
een koopje. De toenmalige eigenaren hebben namelijk in de 18de eeuw enkele naast en achter elkaar gelegen kleine huizen samengevoegd achter één
monumentale en toen moderne gevel. De gang en enkele statige vertrekken op de begane grond ogen in dergelijke huizen als een eenheid. Aan de
achterzijde en op de bovenverdiepingen zijn de afzonderlijke huizen nog te zien: verschillend in hoogte, breedte en diepte. Zo woekerden architecten en
hun opdrachtgevers met de beperkte ruimte die binnen de stadsmuren en op de smalle, diepe percelen beschikbaar was. Ze lieten de oorspronkelijke
bebouwing staan en trokken alleen een theaterdecor op. In hun geval was dat het decor voor het theater van staat, dat de dames en heren regenten
speelden in het stadhuis, de kerken en hun woningen. Met hun grote gezinnen en hun inwonend personeel wilden de regenten leven op stand, maar al te
duur mocht dat niet worden.

Boreelkazerne

Pikeursbaan

0

Sinds Deventer in 1568 garnizoensstad werd, waren soldaten niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Ze waren, na aanvankelijk bij de Deventer
burgers te zijn ingekwartierd, ondergebracht in een aantal gebouwen rond de Bagijnenstraat. De plannen voor een kazerne bleven lange tijd liggen
vanwege de kosten voor de stad, maar in 1844 nam de gemeenteraad het besluit. Toen stadsarchitect Bernardus Looman in 1844 van start ging, vreesde
men dat hij een te grote klus zou hebben aan het ontwerpen van de kazerne, dat hij ‘zulks niet kon bewerkstelligen zonder buitengewoone assistentie’.
Looman kreeg ook hulp van Johan Rijsterborgh, een in Deventer gelegerde kapitein-ingenieur die het ontwerp van de constructie op zich nam. In twee
jaar tijd, van 1847 tot 1849, werd voor de huzaren (4e regiment Huzaren) een kolossale kazerne gebouwd. Het was het duurste openbare gebouw dat, op
kosten van de stad, in de 19de eeuw in Deventer werd neergezet. In de buurt van de kazerne stonden de paardenstallen op het vestingterrein tussen de
huidige Verzetslaan en de Pikeursbaan. De fraai geüniformeerde huzaren gaven de stad cachet, vooral bij feestelijkheden, als ze te paard door de straten
en over de Brink paradeerden. Het uiterst sobere kazernegebouw is een U-vormig complex, ontworpen in Neo-Romaanse stijl (rondbogenstijl). Het heeft
drie lagen en een kap. De constructie van de muur wordt per bouwlaag dunner: de muren van de begane grond zijn 2,5 steens dik, die van de eerste
verdieping 2 steens en die van de tweede 1,5 steens. Het voorplein is afgesloten met een hek (van Nering Bögel) tussen de vleugels.
De kazerne werd pas in 1934 vernoemd naar de vermaarde luitenant-kolonel Willem François Boreel (1775-1851), die zich in de slag bij Waterloo
onderscheidde en in 1813 de oprichter was van het in de kazerne gelegen regiment huzaren. Achter de kazerne lag een exercitieterrein met een
hoefsmederij, een schermzaal, een loods voor geniemateriaal, een keuken, een privaatgebouw en waslokalen. Tot de Tweede Wereldoorlog bleef de
Boreelkazerne cavaleriekazerne, na de oorlog kreeg de kazerne meer en meer een rol als verbindingscentrum. Tot in 1995 was de kazerne in gebruik bij
de Landmacht; in de laatste decennia was de Boreelkazerne het hoofdkwartier van het Provinciaal Militair Commando, van het Nationaal Logistiek
Commando en van het Geneeskundig Commando Koninklijke Landmacht.
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Pikeursbaan 64

Pikeursbaan

64

Ook hier zijn de halve maantjes boven de ramen van de begane grond en de eerste verdieping versierd met Jugendstiltegeltableaus. Hier zien we ook
weer de bloemen. In dit geval de winde en de waterlelie.
Het pand is in 1903 gebouwd door de architect A.H.Feberwee. Deze archirect heeft onder ook een deel van het St. Jozef-ziekenhuis ontwikkeld.

Polstraat 14

Polstraat

14

EN DAAR STAAN WE DAN DRIE EEUWEN IK EN U NOG MAAR EEN OGENBLIK IK STA GEHEID EN KAN NIET GAAN IK HEB GEEN BEEN OM OP
TE STAAN MAAR IK STA GELUKKIG NIET ALLEEN WANT OOK EEN HUIS IS NIET VAN STEEN 1986

Van Marle huis

Polstraat

18

De geschiedenis is terug te voeren naar de vroege middeleeuwen. De huidige situatie weerspiegelt de 17e en 18e eeuwse sfeer als resultaat van een
omvangrijk restauratieproject.
Het pand werd in 1989 verworven door de NV Bergkwartier als onderdeel van een veel omvattend project om de rijke historie van de binnenstad van
Deventer te behoeden voor verval. Toen de NV Bergkwartier het pand verwierf was het zwaar verwaarloosd en aangetast door lekkages. In de achterzaal
waren al delen van het rijk rocco plafond naar beneden gekomen en het gobelin (wandtapijt) in de voorzaal aangetast door zwammen.
Basis voor het restauratieplan is de situatie zoals die in de tweede helft van de negentiende eeuw ontstaan is. Alleen voor de voorzaal is teruggegrepen
op de situatie rond 1800 om het gobelin in zijn oorspronkelijke setting te kunnen presenteren. De voorzaal is destijds afgewerkt met een houten plafond,
gestucadoorde schouw, lambrizering en een imitatie gobelin als wandbespanning (bij de restauratie van de wand waren oude rekeningen geplakt over het
oorspronkelijke materiaal). Heeft een echte gobelin een geweven voostelling, deze imitatie is geschilderd met een matte verf op een zeer grof weefsel.
Van deze destijds goedkope (maar nog altijd zeer luxueuze) gobelin imitatie zijn er maar weinig bewaard gebleven.
Op de gevel zien we vlakgekapte alliantiewapens (zie uitleg pand VenD), festoenen en de enorme pilasters.
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Jacob van Breda

Polstraat

2,4,6

Pand ligt deels aan Grote Kerkhof. Zie de gevelsteen Bij den Salvator (uit het Latijns, redder of Heiland) -> dit verwijst naar de afbeelding van Christus,
veelal aanwezig op begraafplaatsen en dus waarschijnlijk ook op de voormalige begraafplaats op het Grote Kerkhof.
De steen in de linkergevel bovenin is hetzelfde als de tekening op de publicatie, Nocturnus septimus psalmorum Daviticorum Deventer. Deze gaat over
de Psalmen Davids van een van de eerste drukkers van Deventer, Jacob van Breda. De gevelsteen gunt een kijkje in een vroege drukkerij.

Eppink

Polstraat

22

Dansschool Eppink bestaat al sinds 1963.
Dat jaar namen Hans en Elly Eppink de dansschool over van Wies Scholten. In die tijd was Hans Eppink een van de jongst gediplomeerde dansleraren
van Nederland. Mevrouw Scholten had de school na de tweede wereldoorlog geopend. De zaal bestond toen uit een kleinere versie van de huidige zaal
aan Polstraat 22. Onder leiding van de nieuwe eigenaren groeide de dansschool al snel uit haar voegen en huurden zij zaal 'De lange Pier' onder de
schouwburg, op dat moment nog gevestigd op het Grote Kerkhof.
Nadat het pand op nummer 20 aangekocht kon worden, werd vrijwel direct begonnen met de sloop van een gedeelte daarvan en het bouwen van een
tweede zaal. Nadat een jaar werd gewerkt in de nieuwe zaal stortte het dak door een bouwkundige fout in. Dit gebeurde tijdens een les. Het drama kostte
aan een meisje het leven en er vielen verscheidene gewonden. De zaal werd kort daarna herbouwd.
Vanaf 1977 wordt er op de huidige locaties les gegeven. Een aantal jaren later werd ook de zaal waar zij in begonnen waren nog eens flink verbouwd.
Zoon Nieck werkt sinds 1992 fulltime mee.
Na een interne verbouwing werd ook het logo en de naam aangepast. Geen Dansschool Hans Eppink meer, maar voortaan Dansschool Eppink.

Lotharingse stijl huis

Polstraat

82
Het moderne Franse Lotharingen is een regio in het noordoosten van Frankrijk. Het werd door de Franse koningen op het Duitse rijk veroverd, en was
een zelfstandige Franse provincie tot het bij de Franse revolutie verdeeld werd over de departementen Ardennes, Meuse en Moselle.
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DAIM

Prinsenplaats

0

Van 1868 tot 1981 stond hier rondom deze schoorsteen de capsulefabriek DAIM (Deventer Algemene Industriele Maatschappij). De capsule was een
omhulsel om een fles, veelal gemaakt van lood of koper. De fabriek is voortgekomen aan de wijnhandel van G. Schimmelpenninck.
Op deze plek was in de Middeleeuwen de tuin van de prior (Overste in een monnikenklooster. Men onderscheidt prior claustralis en prior conventualis; de
laatste is zelfstandig hoofd, de eerste staat onder een abt).

Son Inkt- en
zegellakfabriek

Raamstraat

15

Hier staat op nr. 15, een fraai versierd gebouw van de voormalige Inkt- en zegellakfabriek P. van Son & Co. De eigenaar behoorde tot de meest
vooraanstaande joodse families in Deventer. De firma is al ver voor de Tweede Wereldoorlog naar Hilversum vertrokken en maakt daar nog steeds
drukinkt in alle kleuren. De inktfabriek was een typische industrie voor het met drukkers en uitgevers rijk gezegende Deventer. De fabriek is in 1889 (zie
de jaartalsteen, de eerste steen is in Hilversum) gebouwd door de Deventer architect Gerrit te Riele in de stijl van de Hollandse Renaissance. Deze stijl
geeft dit gebouw een voorname uitstraling, het doet denken aan de villa's aan de andere singels in de stad. Het pand op Brink 25 is van dezelfde
architect. Dit gebouw wordt gerenoveerd door de N.V. Bergkwartier (6 appartementen gebouw)

Maalderij de Ijzermolen
GH Schepers

Raamstraat

6

Op de hoek met de Raamstraat, staat rechts het meest opvallende, pas gerenoveerde gebouw van de N.V. Deventer IJzergieterij en Machinefabriek v/h
J.L. Nering Bögel & Co. Dit gebouw, het grote modelhuis van de gieterij, is ruim voorzien van muurankers, naar hun vorm schotelankers genoemd. Deze
ankers waren wel zo ongeveer het simpelste voorbeeld binnen de enorme variëteit aan producten welke werden vervaardigd door Nering Bögel. Men
maakte alles van markthallen tot vuurtorens, van stoomketels tot volledige strokarton- of suikerriet- verwerkingsinstallaties, van putdeksels via
lantarenpalen, grafmonumenten, benzinepompen en fonteinen (zoals te zien is op de Brink) tot machines in alle soorten: van drukpersen tot kleine
locomotieven. Het modelhuis bevatten het kapitaal van de fabriek: de mallen of modellen van al deze producten lagen hier in rekken geordend opgetast.
Nering Bögel sloot na 176 jaar in 1932 haar poorten als gevolg van de grote crisis. Na 1933 vestigde de Maalderij Schepers zich in het gebouw. Deze gaf
zijn bedrijf de hier wel passende naam, waarmee de mensen in Deventer de gieterij al vanaf 1755 aanduidden: Izermölle, hier vernederlandst tot het
opschrift dat u ziet. Na de restauratie heeft hier de Kunstsmederij van Willem Jonkers III haar intrek genomen. Er wordt nu met een ander soort ijzer
gewerkt: ambachtelijk smeedwerk in alle soorten.
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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.

Poortje van Spanier

Roggestraat

0

Omstreeks 1660 is zandsteen gebouwd in het pand aan de Lange Bisschopstraat 56. waar lange tijd een modezaak van de Joodse familie Spanier zat. In
1979 afgebroken en in 1998 op deze locatie opgebouwd. Bernard Spanier (1882-1951), die net als zijn broer Heinrich (1879-1944) een modezaak had,
was een aantal jaren voorzitter van de VVV.

Etty Hillesum Centrum en
Synagoge

Roggestraat

3

Het bouwjaar van het gebouw van het centrum is niet zo eenvoudig aan te geven, te meer niet omdat het uit verschillende gebouwen bestaat. In 1471
werd er een gasthuis voor arme mannen en vrouwen gebouwd door een rijke Deventenaar, Geert Hakesberch. later werd het het Voorster Gasthuis
genoemd, naar de heren van Voorst, die in de Golstraat een huis hadden en in de Smedenstraat wellicht een hofstede. Het huis begon aan de Brink,
breidde zich later uit in de Roggestraat en Golstraat. De trapgevels dateren nog uit die tijd. Ook in de 15e eeuw had het St. Anthonisgilde een
armenhuisje naast het Voorster Gasthuis maar dat werd later (in 1584) afgebroken omdat het geld van het gilde op was. In 1645 werd het gasthuis
verplaatst en samengevoegd met het Heilige Geest of Grote Gasthuis aan de Brink (waar nu de bibliotheek staat). Samen werden die gasthuizen
overgeplaatst naar de Smedenstraat waar het Grote en Voorster Gasthuis ging heten. (In elk geval het Groote Gasthuis; het is niet duidelijk of het
Voorster Gasthuis toen ook al mee ging, of al eerder was overgeplaatst naar het Groote Gasthuis).
Wat er met het gebouwencomplex gebeurde is niet
erg duidelijk, maar later - in de 18e en 19e (?) eeuw - waren het pakhuizen voor de wijnhandel van de familie Schimmelpenninck (van het
Schimmelpenninckhuis aan de Brink). Hoe lang die er precies gezeten hebben is mij onbekend. In 1918 werden de pakhuizen afgebroken voor Luxor,
dat er nu nog staat. Toen kwamen ook die trapgevels te voorschijn, die je nu nog kunt zien. Ze vormen de linker en rechter gevel van het linker deel van
het centrum; dat is dus oud. In 1798 deelde de Joodse Gemeente aan het gemeentebestuur van Deventer mee dat zij een pand had gekocht aan de
Brink op de hoek van de Golstraat om hier een synagoge in te richten. In 1799 werd de synagoge tegen dat oude deel gebouwd (die pakhuizen
bestonden toen dus nog), maar ik weet niet precies of dat gebouw van die synagoge nieuw is gebouwd of dat een bestaand gebouw (waarschijnlijk ook
een pakhuis, want het werd door de joodse gemeente van Schimmelpenninck gehuurd) werd verbouwd; waarschijnlijk is het laatste het geval geweest.
De rest is bekend: in 1892 kwam de grote synagoge tot stand in de Golstraat en werd het gebouw in de Roggestraat een cheider, d.w.z. een joodse
school.In 1952 werd de synagoge verkocht aan de gereformeerde kerk en werd ook die school opgeheven. Ik geloof dat het toen een pakhuis werd en
later werd het filmhuis er in gevestigd tot 1995. Daarna werd het verbouwd en werd op 5 mei 1996 het Etty Hillesum Centrum geopend
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Poortje Sandrasteeg

Sandrasteeg

0

Het poortje is afkomstig van een voormalig woonhuis aan de Kleine Poot. Dit woonhuis heette Het Lam.
Over de poort zelf: Boogpoort gedekt met zwaar boogfronton (in dit geval bovenste gedeelte van poort); midden voor de tympaan (middengedeelte van de
fronton) geplaatst een in cartouche gevat wapenschild. Het wapenschild bevat geen familiewapen; goed mogelijk dat dit in de Franse periode afgehouwen
is vanwege het uitgangspunt vrijheid, gelijkheid en broederschap.

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.

Nieuw Rande

Schapenzandweg

3

Het landgoed Huis Nieuw Rande te Diepenveen maakte van oorsprong deel uit van het schoutambt Colmschate. In de 16e eeuw waren er twee huizen
'Rande' aanwezig, die tegenwoordig nog steeds bekend zijn als de havezate 'Oud Rande' en het vrije erfgoed 'Smets Rande', gelegen op het huidige
landgoed 'Nieuw Rande'. De oudste vermelding van 'Rande' dateert al uit 1285, toen de familie van Rande er een kasteel bewoonde.
In 1853 werd het landgoed Smets Rande aangekocht door mr. A.J. Duymaer van Twist, van 1851 tot 1856 gouverneur-generaal van Nederlands-Indië,
voor de aanleg van een buiten. Duymaer van Twist kreeg nationale bekendheid door zijn prominente aanwezigheid in het boek 'Max Havelaar' van
Multatuli. In deze klassieker wordt zelfs gewag gemaakt van zijn 'heimwee naar een Hollandse buitenplaats'. Die Hollandse buitenplaats, waar Duymaer
van Twist rust zocht, werd landgoed Rande, waar hij in 1856 een Huis met Indische allure liet bouwen.
Behalve de beroemde eigenaar kende Huis Nieuw Rande ook een bekende regelmatig terugkerende gast, in de persoon van Thorbecke, de grondlegger
van de Nederlandse grondwet.
Duymaer van Twist stierf op het Huis in 1887. Na het overlijden van zijn echtgenote, in 1895, werd het landgoed aangekocht door G.J.Th. Baron
Stratenus uit 's Gravenhage. Hij bracht een aantal veranderingen aan, waaronder de aanbouw van de paardenstal, het ketelhuis en een viertal
gastenkamers. Na de dood van Baron en Baronesse Stratenus in 1939 bleef hun zoon E.A. Baron Stratenus op Huis Nieuw Rande wonen. In de daarop
volgende veertig jaren raakte het landgoed geleidelijk aan in verval. Vlak voor zijn dood in 1979 legateerde Stratenus het landgoed Nieuw Rande aan de
Verenigde Gestichten (later Stichting IJssellandschap). Zijn vrouw kocht het huis en bleef er wonen tot haar dood in 1996. Sinds haar overlijden zijn het
Huis en het landschapspark weer in één hand, namelijk die van Stichting IJssellandschap.
De Stichting zocht voor de buitenplaats een nieuwe bestemming. In samenspraak met de exploitant de heer Ch. Schokker, werd besloten Huis Nieuw
Rande tot een exclusieve locatie te maken voor huwelijksvoltrekkingen, recepties, concerten, vergaderingen, workshops en symposia. Om het Huis weer
een ziel te geven en gastvrijheid 'op maat' te kunnen leveren, was een grondige opknapbeurt noodzakelijk. In 1998 werd de inwendige renovatie van een
deel van het Huis voltooid. In augustus 2001 werd de buitenrestauratie ter hand genomen en vond tevens de interne renovatie van het resterende deel
van het Huis plaats. Sinds april 2002 is Huis Nieuw Rande in 'oude luister' hersteld en volledig toegerust voor haar nieuwe functie.
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Bergpoort

Sijzenbaanplein

0

In Deventer zijn alle poorten afgebroken. De replica van Bergpoort, die op deze locatie stond, is in 2007 verdwenen.
Eén poort is echter nog niet helemaal verdwenen. In de tuin van het Rijksmuseum van Amsterdam kun je de oude Bergpoort nog zien. Die is in Deventer
in 1879 afgebroken en in de tuin van het museum weer opgebouwd. Hij staat daar tegen de Herenpoort uit Groningen aan. De poort is in Amsterdam
weer opgebouwd omdat de poort gemaakt is door een beroemde steenhouwer, Hendrik de Keyser, uit de zeventiende eeuw.

Rijstenborgh park

Singel

0

Eeuwen hadden de vestingwerken gediend voor de verdediging van de stad. Maar in de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 bleek dat die oude
vestingwerken niet meer bestand waren tegen de moderne kanonnen uit die tijd. En als die vestingwerken dan toch geen nut meer hadden, konden ze
net zo goed afgebroken worden. In Deventer zijn aan het eind van de negentiende eeuw veel van die vestingwerken afgebroken. In de huidige gracht is
de vorm van de buitengracht en stadsmuur terug te vinden.
Het park heeft woelige tijden gekend. Het Rijsterborgherpark loopt tijdens de Tweede Wereldoorlog flinke schade op door de ligging nabij de spoorbrug,
een doelwit van bombardementen. Daarnaast is men ontevreden over de weg van het station naar het spoorviaduct even verderop. De bocht bij het
viaduct is te scherp en er worden bomen gekapt. Ook wordt het park gewijzigd omdat er een busstation komt. De gemeente sluit in de jaren zeventig het
(huidige Vogel-) eiland, omdat het vandalisme en de dierenmishandeling in het park onaanvaardbare vormen aannemen.
In 1968 zet Monumentenzorg het park op de Rijksmonumentenlijst, omdat het ontwerp van Springer en de late landschapsstijl nog duidelijk herkenbaar
zijn. Tot 1989 staan slechts twee parken op de Monumentenlijst. Inmiddels zijn dat er meer geworden.
Het Rijsterborgherpark is een vrijwel perfect voorbeeld van een aanleg in de late landschapsstijl. Deze landschapsstijl is overgewaaid uit Engeland. De
Engelsen probeerden in het landschapspark een weergave te geven van het ideale landschap; een wereld van vrede en onschuld, waar fluitspelende
herders en herderinnen in een lieflijke omgeving van grazige weiden en eeuwige lente hun vee hoeden. Dit kan door grillige vormen en contrasten te
gebruiken. De wandelaar krijgt gevoelens van verbazing en verrassing.
De bestaande (oude) situatie ligt ten grondslag aan het ontwerp. De vorm van de vestingwerken in het Rijsterborgherpark biedt daarvoor een uitstekende
basis. Ook Springer gebruikt het vloeiend padenverloop en de hoogteverschillen. Hij past de vestinggracht zo aan, dat het net lijkt of de gracht 'slingert'
('meandert'). Het vrijkomende zand gebruikt hij om de aanwezige hoogteverschillen te versterken. Hij beplant de hoogtes en maakt gebruik van de
spiegeling in het water. De paden bevinden zich voornamelijk in de donkere randen en kruisen elkaar vaak in de vernauwingen van het park.
Ook geeft Springer zijn visie over de plaatsing van het standbeeld van president Steyn. Deze president heeft twee jaar in Deventer op school gezeten.

Senzora

Sluisstraat

23-25

In het centrum van Deventer (hoek Papenstraat/Hofstraat) vestigde de heer A.J.Schoemaker in 1876 een speciaalzaak in specerijen, koffie en thee. Dit
familiebedrijf is onder de naam Senzora in ruim honderdtwintig jaar uitgegroeid tot een veelzijdige en moderne producent van:
* suikerwerken, pepermunt, vruchtenhartjes, salmiakpastilles, antihoesttabletten en keelpastilles in veel vormen en verpakkingen.
* consumenten was- en reinigingsmiddelen (detergents) onder het eigen merk TRICEL en onder diverse private labels.
* professionele was- en reinigings- middelen (professional) en doseer-systemen een compleet assortiment poeder-, vloeibare- en pastavormige
wasmiddelen en producten die nodig zijn voor reiniging in stomerijen (o.a. bleek- en neutralisatiemiddelen).
Schoemaker heeft onlangs afscheid genomen uit de functie van algemeen directeur van het familiebedrijf Senzora (Schoemaker EN ZOnen RAambuurt
B.V.) waarmee een einde komt aan de Schoemakers in de functie van directeur. Naast de wasmiddelen, waarbij Senzora de grootste onder de kleine
fabrikanten is, maakt het bedrijf als enige in Nederland nog echte groene zeep. De hartjes worden over de gehele wereld (onder meer in Amerika en in
het Midden-Oosten) verkocht. Het bedrijf heeft een bijzondere plek in het economische en maatschappelijke leven in Deventer en bestaat nu ruim 125
jaar. Bij de viering van het honderd jarig bestaan besloot het toenmalige college van burgemeester en wethouders ertoe over te gaan het bedrijf in te
schrijven in het Gulden Boek van de stad. In 2001 is het Predikaat Hofleverancier toegekend.
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EDB

Smedenstraat

10

Gerealiseerd door architect M. van Harte

Tijdloos

Spijkerboorsteeg

3

In dit achterafstraatje is ook weer Jugendstil te vinden. Niet zozeer een binnen de Jugendstil veelvoorkomende verwijzing naar de natuur, maar wel de
gebogen lijnen. Dit was een manier om emotie uit te drukken en kwam naast de architectuur ook voor in de boekdrukkunst, glaswerk, zilver en meubelen.

Algemene informatie
Jugendstil

Stationsplein
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Deze en andere beschrijvingen (met wandelkaart) van stadswandelingen in de Hanzesteden vindt u via www.wandelenindeventer.nl.
De lengte van de wandeling bedraagt circa 5 kilomter. Beginpunt van de wandeling is NS-station Deventer; het eindpunt is bij de Ijssel.
Jugendstil komt als bouwstijl op in het begin van de 20e eeuw. Een periode overigens dat de nieuwe bouwstijlen over elkaar heen buitelen. In Deventer
zijn verschillende voorbeelden van Jugendstil-panden (of een Weense of Franse variant daarop) te vinden.
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Stationsplein

5

Het eerste stationsgebouw van 1864 (Staatsspoor) lag langs de spoorlijn van en naar Zutphen en Zwolle. Het gebouwtje was eenvoudig. Dat was nodig,
omdat het snel afgebroken moest kunnen worden als er een oorlog zou dreigen. Vanuit de stad moest er dan een vrij schootsveld zijn: er mochten geen
obstakels zijn waar vijanden zich konden verschuilen.
Het huidige gebouw is van 1914. Asymmetrische gevels, onderling sterk verschillend en geveldelen aan voorzijde niet op één lijn. Geheel van
bouwwerken moest een ‘dorp’ lijken. De architect was H. Menalda van Schouwenburg. De hoge toren aan de noordzijde is voor de opslag van water
voor de stoommachines geweest.
Een station werd destijds gewoon in z'n eigen stijl gebouwd, de stationstijl. De perrons moesten overkapt worden. En dat is gebeurd met gietijzeren
pilaren waarop het gebogen dak rust. De kiosk bij de trap heeft licht gebogen houten lijsten in de kozijnen. De kiosk zelf wordt geflankeerd door de twee
stenen druptrappetjes. Door de ruiten van de entree van het restaurant aan de achterzijde van de kiosk staat op een tussendeur in koper bij de klink het
woord 'duwen'. Het gekozen lettertype, sierlijk, zwierig, was in de hoogtijdagen van de Jugendstil haast hun officiële huisstijl. Dit is een ingehouden
variant daarvan. Geen Jugendstil, maar wel overeenkomst in materiaalgebruik zien we in de geglazuurde tegeltjes boven de deuren op de perrons. Met
opschriften als: wachtkamer 1ste en 2de klasse. We lopen links door de stationshal, onder de geglazuurde bogenreeks door, en gaan naar buiten. Links,
in de uitbouw van het station zien we nog 'Rywielbewaarplaats' en aan het einde 'Snelgoederen' in tegeltjes boven de deuren De Jugendstilarchitecten
maakten veel gebruik van nieuw ontdekte technieken en moderne materialen, de industriële revolutie net achter de rug immers. Gietijzer, sowieso metaal,
glas en geglazuurde tegeltjes; het is wel aardig dat een kunststroming aan het materiaalgebruik alleen al te herkennen valt.
Aan de Brinkgreverweg, even verderop, lag het station H.IJ.S.M. (Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij) langs de oost-west spoorlijn.

Stenen Wal

Stenen Wal

0

Sinds enkele jaren is bekend dat de Stenen Wal een belangrijk en uniek cultureel erfgoed is in Deventer, en enkele eeuwen ouder dan tot dan toe
vermoed. Bij de bouwwerkzaamheden in 1997 aan de Boedekerstraat/Noordenbergschild/Graaf van Burenstraat is uit archeologisch onderzoek gebleken
dat zich aldaar nederzettingsresten bevonden uit de 9de eeuw, inclusief een deel van een huisplattegrond. De brandlaag die de restanten overdekte, is in
verband gebracht met de plundering van Deventer in 882 door de Vikingen en brandstichting ter plekke. Op de brandlaag werd een wallichaam
aangetroffen met aan de buitenzijde de insteek van een gracht. Deze wal is kort na de brand opgeworpen. Op slechts enkele tientallen meters van deze
vindplaats ligt een walrestant nog bovengronds, de Stenen Wal. Tot enkele jaren geleden werd aangenomen dat deze Stenen Wal een toegangsroute
was (inclusief helling) naar het Graaf van Burenbastion, een van de onderdelen uit de 16de eeuwse verdedigingslinie van Deventer. In 1998 uitgevoerde
boringen in de Stenen Wal hebben aangetoond dat de kern van het huidige wal-lichaam bestaat uit schoon duinzand, opgeworpen uit het weggegraven
deel van de zich er voor bevindende gracht. Het schone duinzand ligt op de brandlaag. Met een behoorlijke mate van zekerheid mag dus worden
aangenomen dat de wal kort na de brand opgeworpen is (eind 9de, begin 10de eeuw). Om erosie van de wal tegen te gaan, zal de wal afgedekt zijn met
een pakket lemig dekzand. De wal moet minstens 4,5 meter hoog zijn geweest. Dezelfde wal en gracht uit de 10de eeuw heeft de toenmalige
nederzetting Deventer omringd. Van deze omwalling is alleen het gedeelte van de Stenen Wal nog herkenbaar aanwezig. In de dertiende eeuw, bij de
bouw van de eerste stadsmuur van Deventer, is de wal “versteend”. Dat is ook de verschijningsvorm van dit veel oudere verdedigingslichaam zoals wij
die heden nog kennen. De aanwezigheid van een wal uit ca. 900 maakt dat we hier kunnen spreken van een bijzonder monument. Het is immers het
enig zichtbare relict van een “stads”verdediging uit die periode in heel Nederland. De wal is tevens vele eeuwen ouder dan tot nu toe vermoed werd.
Daarnaast geven de goed geconserveerde nederzettingsresten uit de periode direct voorafgaand aan de wal, een extra dimensie aan dit monument. Het
toch al grote historisch belang van Deventer als belangrijkste nederzetting in de middeleeuwen wordt met de aanwijzing van dit monument extra
benadrukt.

Reiger

Stromarkt

9

Van dit huis uit 1676 is alleen het bovenstuk origineel. In de top stond ooit een gebeeldhouwde reiger, die weinig in de smaak viel bij de bewoners en
publiek.
In dit pand is een periode Kluwer gehuisvest geweest (nadat in de oorlog haar pand aan de Polstraat 6-10 door de geallieerden vernietigd was).
De trapgevel, in cartouches gedateerd Anno 1676, is boven de geprofileerde waterlijst, die de eerste verdieping afsluit, oorspronkelijk. Gebeeldhouwde
hoekvullingen in de vorm van voluten en een gebroken fronton als bekroning. Zoldervenster met natuurstenen kruiskozijn en behangen met luiken; ovaal
vlieringvenster in rijk gebeeldhouwde cartouche. Het gevelvlak versierd met vruchtenslingers, koppen en doekfestoenen in natuursteen.
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Twelloseweg 1

Twelloseweg
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In dit pand zien we enkele Jugendstil-elementen. In de 'boogtrommel' zien we het jaartal 1900. Dit is midden in de periode van opleving van de
Jugendstil.
Over een verwijzing naar de natuur gesproken.…. We zien vogels en vegetatieve elementen. Het plateau is gemaakt door de Bokhorst, een bekende
schilder en glas in lood maker uit Deventer (bv. Glas in lood raam achterzijde Muntentoren en herdenkingsplateau in de Synagoge).

Twickelostraat 13

Twickelostraat van

13

Het pand heeft in totaal 7 tableau's. We zien een slang, vruchten, een leeuwachtige en veel lange figuratieve lijnen.
Het pand is ontworpen door architect Hendrik Hendriks Kramer uit Leeuwarden. Verder ontwierp hij een groot aantal uiteenlopende werken: kerken voor
protestantse en doopsgezinde gemeenten, scholen, kantoren, bankgebouwen, landhuizen en woningen.

Vispoort

Vispoort

0

De Vispoort, ook wel Dijkpoort genoemd, was een van de oudste poorten van de stad. De poort dankt zijn naam aan de nabijgelegen visbanken, waar
zoet-en zoutwatervis werd verhandeld. Op de Nieuwmarkt was de groentemarkt, de botermarkt was aan de Kleine Poot en de pluimveemarkt bevond bij
de fontein voor de Lebuiniskerk. Na wat zoeken blijkt dat de visbank direct voor de Vispoort aan de IJssel was gevestigd.
De poort is voor 1300 gebouwd en werd in het midden van de 14de eeuw uitgebreid met een buitenpoort, die iets noordelijker kwam te liggen. Het
poortgebouw werd geflankeerd door twee ronde torens.
Door de aanleg van de Schipbrug rond 1600 werd de verkeersstroom verlegd naar het midden van het IJsselfront. De Vispoort werd daardoor weer een
van de belangrijkste poorten van de stad.
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Waltorens aan de Walstraat
Aanleiding
Het Boreelcomplex aan de Houtmarkt wordt via een doorbraak in de Walstraat verbonden met de binnenstad. Op deze plaats wordt straks een voet- en
fietspad met winkels aangelegd. Na de sloop in februari 2005 werd de buitenste stadsmuur gevonden. In augustus 2007 kwam de binnenste stadsmuur
met toren tevoorschijn.
De torens en muren
Na 1150 raakte het Bergkwartier bewoond. In 1206 was de Bergkerk klaar. De aanleg van de eerste stadsmuur moet tussen 1250 en 1325 hebben
plaatsgevonden. Deze verdedigde het nieuwe gebied. De tweede stadsmuur met grotere torens volgde tussen 1350 en 1400. Voorafgaand aan het
onderzoek werden diverse kaarten van de stad bestudeerd. Daarbij bleek dat de kans erg groot was dat op deze plaats zowel de binnenste als buitenste
stadsmuur moest liggen. Historisch bleek dat de muren het zwaar te verduren hebben gekregen. Tijdens de aanval van Graaf Rennenberg in 1578 was
de buitenste stadsmuur al deels kapot geschoten. Hier stonden ter verdediging de kanonnen van de stad. Prins Maurits viel in 1591 Deventer aan en
schoot grote delen van de muren in puin. Daarna is de binnenste muur niet meer opgebouwd. De Vesting Deventer werd aangelegd en de muren waren
eigenlijk nutteloos. Bewoners van de Walstraat bouwden daarom tegen de stadsmuren hun huizen en gingen in de overgebleven torens wonen. Het pand
Walstraat 121 heeft bijvoorbeeld als achtermuur de binnenste stadsmuur met een schietgat.
Wat is er gevonden?
Na de sloop van de gebouwen in de doorgang werden de funderingen direct onderzocht. De muren en toren bleken redelijk gaaf bewaard. Van de
binnenste stadsmuur is zowel de toren, de traptoren, de vloer en een stuk van de stadsmuur over. De toren bleek op een kunstmatige verhoging van
zand te staan. Ongeveer 1,5 m opgaand muurwerk is bewaard gebleven. De halfronde toren heeft een diameter van 6,5 m met een muurdikte van 1,2 m.
Bijzonder is dat deze niet van het voor de late 13 d' eeuw gebruikelijk baksteen is gemaakt, maar van hergebruikt tufsteen. Naast de toren is een kleine
hoekige toren gebouwd, mogelijk een traptoren. Aan deze traptoren zit de baksteen stadsmuur vast. De binnenste stadsmuur is ondiep gefundeerd.
Onder de muur lag een zandlichaam dat afliep in de eerste stadsgracht. Ongeveer 8 m voor de binnenste muur lag de buitenste stadsmuur. Deze stak
meer dan 4 m diep en had onderin een breedte van meer dan 3,5 m. Het gebied tussen de muren werd in de 15 de eeuw opgevuld met grond.
Behoud en reconstructie
Het voornemen is om beide muren en torens in de nieuwe doorgang op een publieksvriendelijke wijze zichtbaar te maken. Planning is om dit in
2008-2009 te realiseren.

0

De woning stond op de locatie van de doorgang naar het nieuwe winkelcentrum.
Hartog (Han) Hollander (Deventer, 5 oktober 1886 - Sobibor, 9 juli 1943) was de eerste Nederlandse radio-sportverslaggever. Han Hollander werd het
meest bekend door de verslagen van voetbalwedstrijden die hij van 1928 tot 1940 bracht voor de AVRO. Als jongeman was hij in 1902 één van de
oprichters van de Deventer club Go Ahead, waar hij de naam van bedacht. Na zijn schooltijd werkte hij jaren voor de Hollandsche Ijzeren SpoorwegMaatschappij. Daarna ging hij de sportjournalistiek in: in 1921 werd hij adjunct-chef van de sportredactie van De Telegraaf. Tijdens zijn militaire dienst
was één van zijn "slapies" Willem Vogt, de latere directeur van de AVRO. Toen deze iemand zocht voor het eerste sportverslag op de Nederlandse radio,
herinnerde hij zich Hollander, die vroeger al smakelijk over sport kon vertellen. Dat eerste verslag werd gegeven op 11 maart 1928, Nederland-België in
het Olympisch Stadion in Amsterdam. En het was meteen zo'n succes dat Hollander erna meer dan 50 interlands versloeg, en in de jaren '30 bijzonder
populair was.
AVRO-directeur Willem Vogt (links) en de legendarische radioverslaggever Han Hollander op het dak van het Olympisch Stadion in
Amsterdam op 11 maart 1928. Daaraan zal hebben bijgedragen dat het Nederlands elftal in die jaren goed presteerde. Vooral de kwalificatie voor het
WK van 1934 leidde tot groot enthousiasme, dat ook op de reporter oversloeg. Hij werd gezien als een deskundig en meeslepend verslaggever, al was
zijn spreektempo veel lager dan men later gewend raakte. Hij was ook een niet onverdienstelijk zanger en heeft een aantal liederen op de plaat gezet, die
in moderne oren een hoge curiositeitswaarde hebben. Alhoewel hij herinnerd wordt als de eerste voetbalverslaggever, becommentarieerde hij ook
allerlei andere sporten, zoals zwemmen en atletiek. Zo versloeg hij de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn, en was zeer enthousiast over de twee
bronzen medailles van de (later zo foute) atleet Tinus Osendarp. Tijdens die Spelen ontving hij een door Hitler ondertekende oorkonde, die hem later
noodlottig is geworden. Toen de Duitsers in 1940 Nederland binnenvielen nam Vogt het zekere voor het onzekere: nog voordat daarom door de bezetter
was gevraagd, ontsloeg hij al het Joodse AVRO-personeel, ook zijn jeugdvriend Hollander. Deze meende dat hem, door het bezit van die oorkonde,
weinig kon gebeuren en dook niet onder. Hij werd toch afgevoerd naar het kamp Westerbork. Later werd hij met zijn familie weggevoerd naar het
concentratiekamp Sobibor in Polen, waar zij in 1943 omkwamen. Han Hollander wordt op verschillende plaatsen herdacht: in het Olympisch Stadion
hangt een plaquette die herinnert aan zijn eerste uitzending. Nico Scheepmaker schreef uitgebreid over hem in het boek "Het krankzinnige kwartiertje"
(1978).
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Klunder stadsboerderij

Walstraat

84

Het is de toegang tot de vroegere stadsboerderij Prinsenplaats (1630). Tijdens een beleg van de stad zorgde de boerderij voor melk, boter, eieren enz. Er
is niets meer over van de boerderij, behalve de poort. De boerderij is in Gelders-Overijsselse bouwstijl. Kenmerken van deze stijl zijn een muizentandlijst
(schuine bakstenen), in- en uitgezwenkte rollagen en boven in de gevel de pinakels). Doorbroken in 1988.
Er waren veel stadsboerderijen in Deventer. In de Golstraat waren verschillende stadsboerderijen. Tot in de jaren 80 liepen de koeien over de Brink naar
de stadsweiden aan de andere kant van de Ijssel.

Leugenbank

Welle

0

De leugenbank, een overdekte rustplaats voor sjouwers en loodsen, die in 1822 was gebouwd naar een ontwerp van architect W. Nieuwenhuis. In 1944
werd de bank gesloopt.

Verstoorde leven

Welle

0

Het monument ter gedachtenis aan Etty Hillesum. Zij overleed op 29-jarige leeftijd in een concentratiekamp.
Etty's dagboeken, of althans een groot deel ervan, werden gebundeld en in november 1981 uitgegeven onder de titel Het verstoorde leven - Dagboek van
Etty Hillesum. Het dagboek begint op 9 maart 1941 en eindigt met het bericht van een vriend over haar deportatie naar Auschwitz op 6 september 1943.

woensdag 27 juli 2011
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Stadsmuur

Welle

0

Vanuit Dorestad, nu Wijk bij Duurstede, komen veel handelslieden naar Deventer, de enige andere stad in de regio. In 793 werd Deventer - na vele
andere aanvallen - aangevallen door Vikingen en helemaal platgebrand. Hierna zijn de eerste grondwallen aangelegd. Daarop werden houten palissaden
gezet, een soort hek van houten palen met scherpe punten. Later werd er ook een gracht om de stad gegraven en een stadsmuur gebouwd (omstreeks
1200). In de 14e eeuw (1360) werd de stadsmuur zelfs verdubbeld. In de stadsmuur werden stadspoorten en verdedigingstorens gebouwd.
Als de poorten dicht waren, kon je de stad niet in of uit. Dat was ook de bedoeling, want het was niet veilig buiten de muren van de stad. De muren gaven
ook bescherming in tijden van oorlog. Als er vijandelijke soldaten voor de stadsmuur stonden, was het een angstig gedoe in de stad. Iedereen moest
helpen bij de verdediging van de stad. Tussen de binnenste en buitenste stadsmuur werden er dan wel eens wilde honden losgelaten. Als er dan iemand
over de eerste muur geklommen was, werd die opgewacht door een bijtgrage hond.
Bij iedere stadspoort hing een mes van ongeveer 41 cm. Het was vanuit veiligheidsoverwegingen voor de vele kooplieden niet toegestaan om van buiten
de stadsmuren een mes mee te nemen langer dan het mes dat hing bij de stadsmuren. Een van de messen is nog te bezichtigen in het historisch
museum de Waag.
De meeste muren zijn aan het eind van de 19e eeuw afgebroken (na afschaffen Vestingswet in 1874). De mensen waren toen blij om die muren af te
breken. Ze wilden meer ruimte om snel de stad in en uit te kunnen. Nu hebben we nog wat stukjes stadsmuur opgeknapt.

Poortje Knutteldorp

Yprompstraat

0

Deze wijk is ontwikkeld door de architect W.P.C. Knuttel

Silo

Zuiderzeestraat

24002

De hoge silo van de CODO De bouw van de hoge silo in 1961 was spectaculair: na drie weken onafgebroken betonstorten in een houten glijbekisting die
tijdens het harden steeds omhoog geschoven werd, stond in Deventer het eerste silogebouw dat op deze wijze in Nederland en wellicht in Europa is
gebouwd. Opdrachtgever was de Coöperatieve op- en overslag Deventer-Lochem (CODO, later CDL). Het bouwwerk is circa 54 meter hoog en kan 3500
ton bevatten, verdeeld over 32 cellen. Omdat tot het topjaar 1982 het gebruik jaarlijks toenam werd vanaf 1975 ook een kraan gebruikt die 100 ton per uur
kon verplaatsen. Ook werd in 1976 een transportband tussen de oude en de nieuwe silo aangelegd, zodat de handmatige verlading van de oude silo kon
vervallen. Vaak kwam het product nat aan en moest dan eerst in de droogmachine worden gedroogd; deze machine is aan het einde van de
productieperiode gesloopt. Grondstoffen waren toentertijd derivaten, graan, meel en later tapioca. Dat laatste was extreem stoffig, zodat daarvoor een
‘bunker’ onder de silo werd ingericht. Om de stofontwikkeling te beheersen werden daarin stoffilters aangebracht en afzuigapparaten. Ook was soms een
stofmasker voorgeschreven, maar bij hoge temperaturen in de zomer vereiste het dragen daarvan meer discipline dan men vaak kon opbrengen. Toch
zijn geen ernstige beroepsziekten bekend. Ter neutralisering dronk men veel melk en karnemelk. In de loop van de jaren ’80 kwam de neergang. Het
overschakelen op de opslag van mestkorrels kom niet verhinderen dat in 2000 de laatste werknemers naar Lochem vertrokken.
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