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Wandeling 'buitenschil' Deventer
Naam

Straat

Huisnr

Info

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
buitenschil Deventer

0

We starten deze wandeling in het NS station Deventer
centraal.
Station

Stationsplein

5

1

Verlaat het station aan de achterzijde en sla links af. Bij een
groot wit gebouw (uitvaartcentrum) gaat u schuin over stekend
een pad in. De Algemene begraafplaats ligt aan de
rechterzijde. Via het hek kunt u de begraafplaats betreden.

vrijdag 3 december 2010

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.
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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.

2

Als u de Algemene begraafplaats opgaat en direckt links gaat,
komt u bij de buitenmuren van de Joodse begraafplaatsen. Bij
het verlaten van de Algemene begraafplaats slaat u rechtsaf
en aan u rechterhand treft u dan het Metaarhuis van de
Joodse begraafplaats.

Joodse begraafplaats

Diepenveenseweg

0

3

U keert terug richting het station. Het eerder genoemde grote
witte pand nabij de begraafplaatsen is het pand van de
voormalige arbeidersvereniging Help U zelven.

vrijdag 3 december 2010

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 FrankfortWolfsheimer, 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.
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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.

4

U gaat terug naar het station en verlaat het pand aan de
linkerzijde van het stationsgebouw. U loopt voor enkele
opslaggebouwen (richting een hoog gebouw wat een kassa
lijkt), rechts aanhoudend gaat u over de wandelbrug. Op de
brug heeft u goed zicht op het station en het park.
Rijstenborgh park

Singel

0

5

Steek de kruising over tot aan de volgende kruising. Het pand
staat op de rechthoek aan de achterzijde.

vrijdag 3 december 2010

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.
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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.

6

U loopt rechtdoor en gaat het eerste weg/pad linksaf (Geert
Grootestraat). De familie woonde op nummer 9.
Familie Hillesum

Geert Grootestraat

9

7

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.

U loopt een heel klein stuk door in de Geert Grootestraat en
kunt vervolgens rechts (u wandelt naar beneden de oude
gracht in). Via een fietshek en een poortje komt u in de
Walstraat. U gaat daar linksaf. Een stukje verderop treft u aan
uw rechterhand een andere poort. Dit is de stadsboerderij van
Klunder.

vrijdag 3 december 2010
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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.

8

U loopt rechtdoor en in de bocht is aan uw linkerhand de
woning van Han de Hollander.
Woning Han Hollander

Walstraat

0

9

U keert terug en gaat de poort door van de stadsboerderij.
Loop over het pleintje rechtdoor. Aan de andere kant van de
onderdoorgang van huizen treft u het poortje van Spanier.

vrijdag 3 december 2010

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, NederlandBelgië 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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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.
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U keert terug en ga op het pleintje linksaf. Bij de T-splitsing
blikt u terug naar de poort van de Prinsenplaats.
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.

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.

11

Aan de rechterzijde van de poort staat de synagoge.

Synagoge

Golstraat

12

U loopt rechtdoor het plein (Brink) op. Midden op het plein
vindt u de Wilhelminafontein.

vrijdag 3 december 2010
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Wilhelminafontein

Brink

0

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

13

Aan de ander kant van het plein aan de kopzijde treft u de
prachtige Waag van Deventer.
Waag

Brink

56-57

14

U gaat links langs de Waag. Het pand achter de Waag is het
pand De Drie Haringen.

vrijdag 3 december 2010

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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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.

15

U loopt rechtdoor en gaat bij de tweede straat linksaf. Bij een
pleintje met een toren aan uw linkerhand gaat u het poortje
onderdoor.
Munttoren

Muntengang

1

16

U verlaat de Munttoren aan de andere zijde van het complex
(doorlopen over de cobble-stones). U gaat rechts en direct
aan uw linkerhand heeft u nummer 13.

vrijdag 3 december 2010

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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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.

17

U loopt rechtdoor tot een pleintje (Bergschild). Aan de
linkerkant van het pand Die Lantscroene vindt u locatie van de
ketting. Schuin aan de overkant van dit punt ziet u de het
andere gat voor de ketting.
Ketting Bergkwartier

Bergschild

0

18

Vanaf dit punt heeft u mooi zicht op de Bergkerk. Loop daar
heen.

Bergkerk

Bergkerkplein

1

19

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…
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.

U loopt rechtsom de kerk en sla rechts af. Slaat u weer direct
rechts dan ziet u aan uw rechterhand de oude stadsmuur.

vrijdag 3 december 2010
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Bergkerkplein
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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.

20

U loopt door. Voor de stadsmuur stond (!) een replica van de
stadspoort.
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.

21

Loop rechtdoor en steek bij de oversteekplaats over. U loopt
dan tegen het pand van het Kunstenlab aan.
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.

22

Ga rechts langs het pand heen en loop rechtdoor de
Werfstraat in. Een stukje verderop slaat u linksaf de
Raamstraat in Het pand staat op een gegeven moment aan u
linkerhand.

vrijdag 3 december 2010
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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.

23

U loopt de Raamstraat uit. U loopt tegen de panden van Ten
Hove aan.
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.

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.

24

Sla rechtsaf. Voor de gracht links ligt de voormalige
meelfabriek.
Wijers lijnmeelfabriek

Bergpoortstraat

25

U slaat rechtsaf en treft het pand aan u linkerhand.

vrijdag 3 december 2010
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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)

26

Kijkt met het pand van Son in de rug richting de gracht dan
ziet u in de verte de Silo.
Zuiderzeestraat

Silo

24002

27

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.

Ga rechtdoor (u loopt al tussen de bedrijfspanden van
Senzora) en aan het einde rechtsaf. Aan de rechterhand treft
u Senzora.
Senzora

Sluisstraat

23-25

28

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.

Loop rechtdoor (Sluisstraat), vervolgens links en ga met de
bocht mee de Wilhelminabrug onderdoor. Ga linksaf en
daarna rechtsaf. U gaat nu weer richting de Waag. Sla linksaf
de Boterstraat in en bij de volgende kruising op de hoek vindt
u het COC.
vrijdag 3 december 2010
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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).

29

U loopt rechtdoor de Assenstraat in. Bij nummer 67 Treft u het
beeld van Ianus.
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).

30

Loop rechtdoor en ga bij een kruising van straten schuin links.
Het pand treft u links op een klein pleintje.
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.

31

Op hetzelfde pleintje treft u het statige pand van de
Hereeniging.

vrijdag 3 december 2010
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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.

32

U loopt rechtdoor en treft de Botermarkt aan uw linkerhand.

Botermarkt

Kleine Poot

0

33

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.

U loopt rechtdoor. Bij de T-splitsing gaat u links en loop deze
straat uit. Op het plein gaat in u rechtsaf de
Noordenbergstraat in. Bij een pleintje aan uw rechterhand is
het Buiskensklooster.
Buiskensklooster

Klooster

3

34

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.

Aan hetzelfde pleintje treft u links de Atheneumbibliotheek.

vrijdag 3 december 2010
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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.

35

U keert terug naar de Noordenbergstraat en vervolgt uw weg
in deze straat. Vervolgens steekt u schuin een plein over en
gaat de Molenstraat in. Bij huisnnummer 73 aan de linkerkant
gaat u poortje in (Molengang). Door het poortje heen gaat u
een stenen trap op en naar rechts. U staat op de oude
verdedigingswal.
Stenen Wal

Stenen Wal

0

36

Bij het informatiebord over de Stenen Wal slaat u rechtsaf de
straat in richting het centrum. Steek de kruising over en bij de
Y-splitsing nemen we de rechtertak (Papenstraat). De
Korenbloem bevindt zich links op een hoek.

vrijdag 3 december 2010

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.
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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 binnenen 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.

37

U wandelt door en slaat de eerste straat linksaf (Tibbensteeg).
Aan het einde van de straat (in de Nieuwstraat) heeft u aan uw
linkerhand het voormalige ziekenhuis.
St. Jozef Ziekenhuis Gildehotel

Nieuwstraat

41

38

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.

U wandelt de Nieuwstraat terug richting het centrum. De
bakkerij bevindt zich aan uw rechterhand.
Bakkerij de Leeuw

Nieuwstraat

25

39

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.

U wandelt door en gaat de eerste links (Engestraat) en de
eerste straat rechts (Pontsteeg). De ruïne bevindt zich aan uw
rechterhand.

vrijdag 3 december 2010
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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).

40

Als we voor het Lamme Dieze huis staan, met de ingang in de
rug, lopen we langs de parkeerplaats heen een steeg in
(Pontsteeg). We kruisen de Lange Bisschopstraat en komen
in de Grote Overstraat. Mona Lisa ligt aan uw linkerhand.
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.

41

Schuin tegenover de Mona Lisa gaat u de Treurnietgsgang in.
Aan het eind gaat u links en direct na het eerste huis links een
poortje door. U komt dan in het hofje.

vrijdag 3 december 2010
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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'.
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U wandelt terug naar de straat. Safak bevindt zich links voor u.

Safak

Kleine Overstraat
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U loopt Kleine Overstraat richting de Brink de straat uit

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.
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