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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 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
wandeling Deventer
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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.
Loop met het station in de rug links af, over een wandelbrug (vanaf de burg heeft u goed zicht op het station en het park).
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Rijstenborgh park
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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.

2

Steek de kruising over tot aan de volgende kruising. Het pand staat rechts op de hoek aan de achterzijde.
Hoek Keizerstraat/Op den
Keizer

Keizerstraat

62-72

3

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.

Loop de straat rechtdoor uit. U loopt tegen het VenD-pand aan.

VenD-linker gedeelte

4

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.
Het pand van de VenD bestaat uit twee delen. Aan de rechterzijde treft u een deel wat er totaal anders uitziet dan het linkerdeel van het pand.
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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.

5

Sla rechts af, de Korte Bisschopstraat in, en het pand van de Gruijter vindt u op nummer 31.

De Gruijter

Korte Bisschopstraat 31

6

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.
Loop door en ga bij de eerste straat links af (Lange Bisschopstraat). De voormalige synagoge vindt u op nummer 19

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.

7

Loop door en ga bij de eerste straat rechtsaf. Het poortje vindt u aan de linkerkant.
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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.

8

Het Proosdij vindt u aan het einde van de straat.

Proosdij

Sandrasteeg

8

9

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.
Loop deze straat uit (u slaat eigenlijk linksaf in de steeg) en u loopt aan tegen de Botermarkt.

Botermarkt

10

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.
Bij de Botermarkt slaat u links af en gelijk de eerste straat rechts (Hofstraat). De Mariakerk treft u bij de eerste kruising aan uw linkerhand.
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Nieuwe Markt
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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.
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Sla rechtsaf en neemt het eerste smalle steegje linksaf. U loopt door de Kranensteeg richting de Ijssel
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.
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Aan het einde van de Kranensteeg slaat u linksaf. Aan uw rechterhand treft u de resten van de oude stadsmuur.

Stadsmuur

13

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.
Sla linksaf en ga bij de eerste kruising bij de Mariakerk rechtsaf. U komt terecht op een plein bij de Lebuinuskerk.
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Lebuinus kerk

Kleine Poot
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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.

14

U loopt de straat langs de kerk rechtdoor en komt terecht bij de Latijnse school.
Latijnse school

15

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.

Vanaf de Latijnse school loopt richting de binnenstad (dus van de Ijssel af). U treft dan op nummer 4 het stadhuis.
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Stadhuis

Grote Kerkhof
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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’.

16

Het pand naast het stadhuis is het Landhuis.

Landhuis

Grote Kerkhof

2

17

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.
U loopt rechtdoor en bij de eerste kruising rechts. Op de hoek (Grote Kerkhof - Grote Poot) staat het pand van de Hereeniging.

Hereeniging

18

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.

Na schuin het straatje in te zijn gestoken gaat u direcht rechts (Assenstraat). Aan het einde van deze straat ligt het pand links om de hoek.
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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.

19

Staat u voor de Blauwe Steen dan staat het pand van het COC ernaast.

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).

20

Aan de overkant van het COC bevindt zich café De Heks. U steekt langs dit pand de Boterstraat in. Op de T-splitsing gaat u rechtsaf en de eerste
straat linksaf. Bij een pleintje met een toren aan uw linkerhand gaat u het poortje onderdoor.
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Munttoren

Muntengang
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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.

21

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
Rijkmanstraat 13.
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.

22

U loopt rechtdoor tot u op een klein pleintje komt en u aan uw linkerhand reeds de Bergkerk ziet. Sla daar linksaf naar de Bergkerk.

vrijdag 26 november 2010

Page 9 of 12

Naam

Straat

Huisnr

Info

Bergkerk
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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.

23

U gaat voor de kerk langs en slaat rechtsaf. Aan de overkant van de straat ziet u dan een wit poortje.
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.

24

U gaat het poortje onderdoor en op het pleintje vervolgens linksaf. Aan het einde van de straat gaat u linksaf. U heeft dan direct links de synagoge.

Synagoge

25

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.

U loopt rechtdoor het plein (Brink) op. Midden op het plein vindt u de Wilhelminafontein.
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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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Aan het einde van het plein ziet u de Waag. U gaat echter nog even de andere kant op. Helemaal rechts in de hoek van het plein treft u op nummer 1112 Het Bouwershuis/Kantongerecht.
Bouwershuis/
Kantongerecht

Brink

11-12

27

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.
U keert weer terug naar het plein en aan uw rechterhand treft u achter het beeld van Albert Schweitzer het Penninckhuis.

Penninckhuis
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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.
In dezelfde 'hoek' van het plein treft u het pand van Zing en Zo.
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'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.
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U loopt het plein op en treft aan de kopzijde van het plein de prachtige Waag van Deventer.
Waag

30

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'.
Dit is het einde van de wandeling. Wij wensen u nog een prettige dag.

www.wandelenindeventer.nl
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