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Woord vooraf
Zoals een fotojournalist
in de huidige tijd belangrijke gebeurtenissen en
personen met de camera
vastlegt, zo legt Ter Borch
de Vrede van Münster
en stadsbestuurders van
Deventer op een schilderij vast. Ter Borch (16171681) woont gedurende
27 jaar in Deventer. Tijdens die periode maakt
hij van veel Deventer
regenten
schilderijen.
Deze regenten bepalen
via hun functies in het
bestuur van de stad, de
armeninstellingen en de
burgerwacht de gang van
zaken in Deventer. Met
zijn schilderijen geeft Ter
Borch daarom een deel
van de geschiedenis van
Deventer weer: een boeiende tijd van regenten en
vorsten.

Hoe dit boek te gebruiken?
Het eerste deel van dit boek bestaat uit een beschrijving
van een stadswandeling over de periode waarin de schilder Ter Borch in Deventer verblijft. Tijdens de wandeling
krijgt u een beeld van de wijze waarop inwoners en in het
bijzonder de regenten in de 17e eeuw wonen en leven. De
wandelroute is 2,6 kilometer. Het tweede deel beschrijft
in korte achtergrondartikelen het leven van de schilder
Ter Borch en de inwoners van Deventer in de 17e eeuw.
De beide delen van het boek zijn met elkaar verbonden.
In de beschrijving van de stadswandeling zijn verwijzingen opgenomen naar het tweede deel. In dit deel wordt
met
en een nummer verwezen naar de nummering in
de beschrijving van de stadswandeling.
Website
De website www.wandelenindeventer.nl/terborch hoort
bij dit boek. De QR-codes in de tekst linken naar specifieke pagina’s van de website, waarmee u meer informatie
over het betreffende onderwerp verkrijgt. Uw belevenissen kunt u via de website met anderen delen.
Dank
De uitgave van dit boek heeft niet kunnen slagen zonder de steun en liefde van familie en vrienden. Anne van
Geuns en Clemens Hogenstijn dank ik hartelijk voor hun
inhoudelijke ondersteuning.
Charel van Dijk
4

Inleiding
De geschiedenis, van de prehistorie tot het nu, is in te delen in tien tijdvakken. In dit boek komt het tijdvak van de
regenten en vorsten - de Gouden
eeuw - aan bod. En om maar gelijk met de deur in huis te vallen:
voor de oude Hanzestad Deventer is de 17e eeuw geen glorieuze
periode. Door het verzanden van
de IJssel en de verschillende oorlogen
daalt de handel tot een dieptepunt.
Wat is de rol van regenten en vorsten in
de 17e eeuw? Regenten zijn de
bestuurders van Nederlandse
steden in de 17e en 18e eeuw.
Deventer kent vele bekende regentenfamilies, zoals Jordens,
Hogers, Nilant en Ter Borch.
Zij spelen elkaar de baantjes
in het stadsbestuur toe, waardoor sprake
is van een familieregering. De families bekleden ook functies in het kerkbestuur en
de armeninstellingen. De macht binnen de
stad wordt zo onderling verdeeld.
De rol van vorst ontwikkelt zich in de 17e eeuw. Prins
Willem van Oranje legt in 1588 de basis voor de Repu-

bliek der Zeven Verenigde Nederlanden. Zijn broers en
later hun zonen (Willem II en III) voeren in dienst van
de Staten-Generaal als stadhouder het gezag in een of
meerdere gewesten. In de loop van de 17e
eeuw krijgen zij de allures van
een vorst en claimen een belangrijke rol in de Nederlanden.
In Deventer hebben zij in het
begin van de 17e eeuw nog niet
veel te vertellen. Het stadsbestuur beroept zich telkens op zijn rechten uit het
rijke verleden. Maar na verloop van tijd verandert dat
en krijgt de stadhouder meer
zeggenschap over bijvoorbeeld welke personen in het
stadsbestuur benoemd worden. Niet welgevallige personen krijgen
geen goedkeuring. De vroegste bemoeienis is door stadhouder Willem III in 1674.
Hij benoemt dan Gisbert Cuper tot schepen.
Ter Borch woont van 1654 tot en met 1681 in
Deventer. Hij schildert veel leden van regentenfamilies waaronder Gisbert Cuper, Hendrik
Nilant en Goswinus Hogers en stadhouder (en
latere koning van Engeland) Willem III. Ook krijgt Ter
Borch de opdracht het stadsbestuur van Deventer te
schilderen.
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Stadswandeling
De wandelkaart bevindt zich aan de binnenkant van de
voorpagina.
1 D
 e stadswandeling start voor Brink 68. Staand
voor de waag met het gezicht naar de ingang
rechts langs de waag gaan. Het pand is al snel aan
de rechterkant.
In dit pand woont in de 17e eeuw de achterneef van Ter Borch: Hendrik ter Borch.
Hij is een tijd burgemeester van Deventer. Op de zolder van het pand bewaart
hij van Gerard het schilderij van de Vrede
van Münster. Ter Borch vraagt een bedrag van 6000 goudguldens voor dit
schilderij. Maar niemand wenst dat te
betalen. Hij beeldt zichzelf helemaal links
af op dit ‘meesterwerk van de Europese
schilderkunst’. Stadhouder Willem III logeert bij Hendrik ter Borch. Tijdens zijn
verblijf in Deventer schildert Ter Borch
hem een aantal keer. Deze schilderijen
gaan later allen verloren. Van Caspar Netscher, een leerling van Ter Borch, is nog
wel een schilderij van Willem III bekend.
Zie ‘Bekendheid in Europa’ op pagina 18

2 ‘Schuif’ enkele meters op richting het plein
(Brink 69).
Dit is het voormalige pand van het Heilige-Geest-Gasthuis. Het gasthuis bestaat vanaf de dertiende eeuw.
Zij neemt in de 17e eeuw arme en zieke burgers op. In
1645 wordt het gebouw aan de Brink verlaten en verhuist
men naar een andere locatie in de stad. De vader van de
vrouw van Ter Borch (smid en stadsbestuurder Herman
Maetyssen) maakt voor het Heilige-Geest-Gasthuis twee prachtige
zilveren bekers. Deze zijn te bewonderen in het museum De Waag op
de Brink.
Zie ‘Het arme leven’ op pagina 52
3 Aan de overzijde van dit pand staat de waag (museum De Waag, Brink 56).
De afbeelding van de
waag betreft een schilderij van A. Beerstraten uit
1665. Het pand is in
meerdere stijlen gebouwd: het hoofdgebouw in gotische stijl en
het voorportaal in maniëristische stijl (late re6

naissance). Het voorportaal stamt uit 1643. In die periode
wordt de begane grond van het pand gebruikt voor het
wegen van goederen. Op de bovenverdieping is het
wachtlokaal van het leger en de burgerwacht gevestigd.
Het is het zenuwcentrum van de stad in de strijd tegen de
Spanjaarden.
Zie ‘De burger op wacht’ op pagina 42

4 G
 a de waag aan de linkerkant voorbij. Waar nu
Brink 39 is, woont van 1652 tot en met 1684
Hendrik Nilant. Zijn woning De Twaalf Apostelen
is in 1861 gesloopt.
Circa 1670 schildert Ter Borch Hendrik Nilant. Laat de opstelling en
kleding zien dat hij een belangrijk
persoon in de stad is? In 1672 wil de
bisschop van Münster, ook wel
Bommen Berend genoemd, de stad
veroveren. Het stadsbestuur is verdeeld in twee partijen. Beide partijen verkondigen via pamfletten met
grove taal hun mening. Hendrik Nilant met zijn aanhang wil de stad, ter voorkoming van algehele vernieling, direct overgeven. Arnold van Boekholt
en Hendrik ter Borch en hun aanhang zijn daar fel op tegen. Deventer geeft zich echter al één dag na het begin
van de belegering over. Een grote groep Deventenaren

voelt zich door Hendrik Nilant verraden en stroomt samen voor zijn
huis De Twaalf Apostelen (zie afbeelding huis met trapgevel). Hij
vlucht via een achterpoortje; zijn
dochtertje komt bij de schermutselingen om. ‘Den Haag’ betitelt Hendrik Nilant ook als verrader. De familie Nilant verdwijnt daarna
decennialang uit het stadsbestuur.

Zie ook ‘Ter Borch schildert lokale regenten’ op pagina 31

5 V
 ervolg de straat en sla de eerste straat, Achter de Muren Zandpoort, links in. Bij het pleintje links is de Muntentoren. Ga het poortje door
naar het binnenplein (Muntengang 1).
In dit complex bevindt
zich in de 17e en het
begin van de 18e eeuw
een werkplaats waar
de muntmeesters provinciale en stedelijke
munten slaan. Deventer slaat munten samen met Kampen en
Zwolle. Ondanks een verbod van de Staten-Generaal en
de betaling van forse afkoopsommen laat het stadsbe7

stuur van Deventer telkens weer eigen munten slaan. Dit
gaat door tot de invoering van een landelijke munt in de
loop van de 18e eeuw. Het onderste deel van het torentje
dateert van omstreeks 1600. Dit complex is op 6 februari
1945, tijdens de Tweede Wereldoorlog, ernstig beschadigd. In de gevel van het gebouw zijn de sporen van de
herstelwerkzaamheden te zien.
Zie ook ‘Religie’ op pagina 47

eeuw ook al zijn. Rechts op de aquarel zijn nog net de
Binnen- en Buiten Bergpoort te zien. Onderdelen van de
Buiten Bergpoort bevinden zich nu in de tuin van het
Rijksmuseum in Amsterdam.
Zie ‘Stadsaanzichten toen en nu’ op pagina 55

7 Keer terug naar het pleintje en wandel rechtdoor
naar het begin van de Kerksteeg.

6 V
 erlaat de Muntentoren door het gangetje aan
de andere zijde en sla rechtsaf de Rijkmanstraat
in. Ga bij het pleintje van het Bergschild rechts
naar het einde van de speeltuin.
In 1655 maakt A. Beerstraten een aquarel
van dit gebied. De bezoeker staat hier op de
oude stadsmuur en
kijkt over het gebied
uit waar in die tijd een
haven is. In de haven is
het niet heel druk met schepen. De IJssel verzandt, de
handel in boter en kaas verplaatst zich naar het westen
van het land en door de oorlog tussen de Spanjaarden en
de Staatse troepen van Oranje heeft Deventer weinig
handel met het achterland Duitsland. Als men zich omdraait staan links en rechts woningen, die er in de 17e

Op de hoek aan de rechterkant van de Kerksteeg is een
gat in de muur. Schuin aan de overkant aan het begin van
de Menstraat is in het hoekpand een vergelijkbaar gat.
Het stadsbestuur vergadert er in 1578 vele malen over
hoe zij de verdediging van de stad kan verbeteren. Zij besluit tot de aanleg van kettingen tussen huizen, die op te
trekken zijn bij bedreiging van de stad door de Spanjaarden. Zo kan de vijand niet snel met paarden de stad intrekken. Zoals dat in die tijd gaat, veegt het stadsbestuur
de bezwaren van bewoners in enkele dagen van tafel. De
ketting verhelpt niet dat de Spanjaarden Deventer in
1587 innemen. De Staatse troepen heroveren Deventer
in 1591. De kettingen liggen in de 17e eeuw doelloos over
straat; de Spanjaarden bedreigen Deventer niet meer.
8

8 Vervolg de route in de Kerksteeg en kom uit aan
de voet van de Bergkerk (Bergkerkplein 1).
Tot 1580 is de Bergkerk
een rooms-katholieke
kerk. In dat jaar gaat de
kerk over in protestantse handen. Om precies
te zijn wordt het dan
een Nederduits Gereformeerde Kerk. Uit
het interieur verdwijnen direct de rooms-katholieke kenmerken.
Over de wand- en gewelfschilderingen gaat een laag witkalk. Bij binnenkomst
van de kerk is er links een muurschildering, die later deels
weer ontdaan is van de witkalk. Rechts van de ingang is
de tekst van de tien geboden weergegeven; na de reformatie is er nog meer aandacht voor de naleving van deze
regels. Aan de rechterzijde in de kerk is in de vloer de
grafsteen van Hendrik Nilant en zijn vrouw Anna Wentholt
te vinden. Johann Heinrich Holtgräve bouwt in het begin
van de 19e eeuw het prachtige orgel. Hij maakt gebruik
van orgelpijpen uit het door de gebroeders Baders in
1639 verbeterde orgel. Van Ter Borch bestaat mogelijk
een vergelijkbaar schilderij van de binnenkant van de
Bergkerk. Dit is voor het laatst gezien in Berlijn.

9 V
 erlaat de kerk en ga rechtsaf. Vrijwel direct staat
er links het poortje van het Meyershof uit 1661,
afkomstig van een armenhofje bij de Broederenkerk. Keer terug en sla rechtsaf de Bergstraat
in en houd in een bocht rechts aan. Loop op de
Brink de Wilhelminafontein rechts voorbij en
loop rechts de hoek van het plein in (Brink 11/12).
De twee panden zijn omstreeks 1630
gebouwd. De voorname familie Bouwer
bewoont het in de 17e en 18e eeuw. Bijna iedere generatie brengt een schepen
of burgemeester voort. In 1802 vestigt
het provinciaal gerechtshof zich in dit
pand; het kantongerecht vestigt zich
hier later. Het naastgelegen pand (Brink
10) is in 1645 opgetrokken. Voor het pand liggen in de
straat de ankerpunten van een schavot. In 1620 wordt
hier de beul Johan Pouwelssen onthoofd, nadat hij bij
een ruzie een soldaat doodsteekt. Een vlucht naar Kampen en protesten van de bevolking en de Staten van Overijssel
belet de uitvoering van de straf
niet. Straffen worden vanaf
1629 tevens uitgevoerd op het
Justitiebolwerk.
Zie ‘Vesting Deventer’ op pagina 44
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10 V
 erlaat de hoek van het plein, sla rechtsaf en
loop schuin links de winkelstraat, Korte Bisschopstraat, in. Ga daarna de eerste straat
links, naar Lange Bisschopstraat 72/74 (derde
en vierde pand links).
In een van deze twee
panden woont Ter Borch
van 1654 tot en met
1681. In de ‘Mededeelingen’ van de Vereeniging
tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis staat over Ter
Borch vermeld: ‘Waarschijnlijk woonde dus
Gerhard ter Borch in een
der 2 huizen van Henrick
Klockerinck.‘ Met deze
informatie hebben medewerkers van het stadsarchief bepaald dat het gaat om
het pand Lange Bisschopstraat 72/74. Ter Borch maakt
het schilderij ‘De brief’ vermoedelijk in dit pand. Rechts
staat mogelijk zijn zus Gesina en in het midden beeldt hij
zijn broer Moses af. De uitwerking van details zoals de
satijnen jurk is een kenmerk van de meester-schilder Ter
Borch.
Zie ‘Typisch Ter Borch’ op pagina 24

11 Vervolg de Lange Bisschopstraat en sla de tweede straat rechts (Pontsteeg) in, die uitkomt op
het Lamme van Dieseplein.
Op dit plein zijn de restanten
van een zuster- (Lamme van
Diese- of Ceciliahuis) en een
broederhuis te zien. Dit zijn
huizen van de spirituele beweging van de moderne devotie.
Deze beweging ontstaat door
onvrede van veel mensen over
het te luxe leven van hoge
geestelijken in de rooms-katholieke kerk. De grondlegger
ervan is Geert Grote. In de huizen lezen de bewoners veel in de bijbel en bidden. Studenten van de Latijnse school vinden hier onderdak. Als
tegenprestatie kopiëren zij religieuze geschriften. In de
tweede helft van de 17e eeuw is in Deventer de invloed
van de moderne devotie nog aanwezig in de vorm van
een intensieve en gezamenlijke beleving van het geloof
door haar inwoners. Vanaf 1700 verandert dat langzamerhand en heeft de geloofsbeleving meer binnenshuis
plaats.
Op 29 maart 1604 heft het stadsbestuur de zuster- en
broederhuizen in Deventer op. In de 17e eeuw zijn de gebouwen in gebruik als Athenaeum Illustre (instelling voor
10

hoger onderwijs in de Noordelijke Nederlanden), opslagplaats van granen en gildehuis van de chirurgijns. Het
Athenaeum komt mede op initiatief
van de gereformeerd predikant Jacobus Revius tot stand. De rijke Anna
van Twickelo en haar zoon en krijgsman Balthasar Boedeker laten een
fortuin na voor het realiseren van de
school. Gisbert Cuper is hoogleraar
aan het Athenaeum Illustre. Caspar
Netscher, een leerling van Ter Borch,
maakt een schilderij van hem.

leven in Amsterdam, maar komt regelmatig
in Deventer op bezoek. Luisteren naar
Sweelinck kan via de QR-code.
In het pand links ernaast woont Jacobus
Revius. Hij predikt onder meer in de Lebuïnuskerk van 1614 tot 1641. Door zijn invloed is Deventer
in die periode religieus veel strenger in de leer dan andere steden langs de IJssel.

12 S teek het pleintje in de lengte schuin over, sla
rechtsaf en alweer snel linksaf. Ga op de Stromarkt naar nummer 9.

De blauwverver Barthold van Ophuijsen laat dit pand bouwen in 1652. Een
blauwverver kleurt bijvoorbeeld met
indigo, gewonnen uit tropische planten, kleding donkerblauw tot bijna
zwart. Het verven van kleding vindt
veel plaats voor het maken van rouwkleding. Het is goedkoper dan het vervaardigen van nieuwe kleding. De rouwperiode na het
overlijden van een persoon kan maanden duren. In 1662
schildert Ter Borch, kort na het overlijden van zijn vader,
zijn zus Gesina in rouwkleding. De familie Ter Borch is
welgesteld, dus is het niet aannemelijk dat zij hun kleding
laten verven.

Zie ‘Na het geloofshuis komt de bombazijn’ op pagina 39

De voorgevel van dit pand laat Rutger Antoni bouwen in 1676, de rest van het pand
is nog ouder. Ter Borch ziet de voorgevel
dus tot stand komen. Het heeft de naam
De Reiger. Een familienaam die in de 17e
eeuw veel voorkomt. Maar bewijzen dat
het een verwijzing is naar een familienaam
zijn niet gevonden. In het huis wonen verschillende organisten, vermoedelijk ook de organist en
componist Jan Pieter Sweelinck. Hij woont zijn werkzame

Zie ‘Felle discussie tussen Deventer denkers’ op pagina 48

13 Ga verder over de Stromarkt en loop de Graven
in. Op nummer 18 staat het huis de ‘Blauwe
Hand’.
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14 W
 andel de Graven uit, sla linksaf, over het
pleintje, en ga weer linksaf (Hofstraat). Loop
naar nummer 8 en 10.
De twee panden zijn gebouwd in 1623 in Gelders-Overijsselse bouwstijl. De onderstaande
afbeeldingen laten de
kenmerken van deze
stijl zien. De naam van
het rechter pand, De
Linnenkist, verwijst naar
de functie ervan: opslag
van en handel in linnen.

Nadat in 1591 de calvinistische
Maurits van Oranje de stad verovert op de rooms-katholieke
Spanjaarden, wordt de proosdij
(het woonhuis van de proost, die
de bezittingen van de bisschop
beheert) aan de rooms-katholieke kerk onttrokken en komt ze in
handen van de Staten van Overijssel. In 1664 wordt het
verkocht aan Hendrik de Sandra, een hoge militair in het
Staatse leger van Maurits. Het schilderij toont hoe zijn
vrouw en kinderen afscheid nemen van De Sandra. Oorspronkelijk is het schilderij gedateerd op 1661 met een
signering van Ter Borch. Later blijkt dat Pieter van Anraedt, een leerling van Ter Borch, het schilderij maakt.
16 Loop de Sandrasteeg de andere kant uit, sla
linksaf en de eerste straat rechtsaf. Ga tegenover huisnummer 22 het Jordenshofje in.

Muizentandlijst

Pinakel

In- en uitgezwenkte rollagen

15 L oop de straat uit, sla linksaf en direct rechtsaf.
De Proosdij (het oudste stenen huis van Nederland) staat direct links (Sandrasteeg 10).

Uit de gevelsteen direct
rechts in de muur blijkt dat
het oorspronkelijke hofje
reeds in 1644 bestaat. Daar
zijn alleen al in de 17e eeuw
volgens de gevelsteen boven
de bank in het hofje zeker zes
leden van de familie Jordens
12

als bestuurder bij betrokken. Het
hofje is in 1856 van de Pontsteeg
(nabij punt 11) naar deze locatie
‘verplaatst’.
De doofstomme Antonij Jordens,
familie van de beheerders van dit
hofje, geniet schilderlessen bij Ter
Borch. Van hem is onder meer een
familieportret bekend.
Zie ‘Jordens is het een zorg’ op pagina 5050
17 Vanuit het hofje gaat u terug, linksaf, direct
rechtsaf, aan het einde van de straat treft u Assenstraat 4.
Een apotheker laat dit pand met
de fraai versierde halsgevel als
winkel en woning bouwen in 1653.
Het wordt gebouwd in de trant
van ontwerpen van de architect
Philips Vingboons (1614-1674). De
Latijnse tekst op de gevel betekent: ‘Vertrouw op God, maar vergeet niet uw medicijnen in te nemen.’ Dit soort verzen komen in de
17e en 18e eeuw vaker voor. De
naam van het pand De Rozijnenkorf verwijst naar een
daar later gevestigde kruidenierswinkel.

18 Ga rechtsaf en houd direct schuin links aan. Sla
linksaf en kom uit op het Grote Kerkhof. Links is
het nieuwe deel van het stadhuis te zien met de
vingerafdrukken in de gevel.
In de 17e eeuw staat hier het prachtige huis De Schuur. Dit is in die tijd het
oudste pand in de stijl van de renaissance in Deventer: gesticht in
1558. Gisbert Cuper bewoont dit
pand. In de tuin van hem groeien naar
verluidt prachtige tulpen. Exclusieve
tulpenbollen kunnen begin 17e eeuw
evenveel opbrengen als een grachtenpand in Amsterdam. Cuper is
hoogleraar welsprekendheid en geschiedenis aan het Athenaeum Illustre. In 1672 wordt hij
rector van het Athenaeum. Een week na zijn benoeming
bezet de bisschop van Münster Deventer. Hij verdedigt
vol overgave de bibliotheek van het
Athenaeum, die volgens de katholieke
geestelijken is gevuld met ketterse
boeken. Zijn kordate optreden tijdens de oorlog levert hem na de
beëindiging van de bezetting een
plaats op in de magistraat van de
stad Deventer. In 1675 maakt Ter
Borch een schilderij van Cuper.
13

19 Rechts van het nieuwe deel van het stadhuis
staat het Landshuis.

20 Naast het Landshuis staat het oude deel van het
stadhuis.

Volgens het jaartal in de top van de gevel
stamt dit pand uit 1637. De ’stadts stienmetzeler Mr. Melchior Smit’ maakt voor honderd gulden ‘den gewapenden man in den
gevel (...) als mede het wapen boven die
deure aldaer’. In het Landshuis zijn de Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur van
de Staten van Overijssel) en de griffie gevestigd. Vanwege ruimtegebrek vergaderen de
Staten van Overijssel, bestaande uit vertegenwoordigers van de ridderschap en besturen van de steden Deventer, Kampen en
Zwolle, in het stadhuis. Zo ook in 1654. Er
ontstaat een conflict over de benoeming
van de drost van Twente (taken op het terrein van de
rechtspraak en het Overijsselse bestuur). De drost krijgt
steun van onder meer Kampen en Zwolle. Deventer weigert de drost te erkennen. De delegaties van Kampen en
Zwolle verlaten boos de vergadering. Door de scheuring
in de Staten van Overijssel komt de in Hasselt geheven
provinciale accijns op ingevoerde bieren ten goede aan
Deventer. Kampen en Zwolle pikken dit niet en belegeren
Hasselt. Deventer schiet de burgers van Hasselt tevergeefs te hulp. Hasselt geeft zich over, waarna de rust in de
Staten terugkeert.

Het stadhuis bestaat uit meerdere panden. Op het achterterrein bouwt men in 16491653 de nieuwe kamer (latere
burgemeesterskamer)
met
een verdieping en een kelder
met twee arrestantencellen.
Het stadsbestuur laat circa
1662 de zijkant van het stadhuis aan de Polstraat bouwen. Het ontwerp is van de Amsterdamse bouwmeester
Philips Vingboons. De voorgevel van het oude stadhuis
laat zij in 1693-1694 bouwen naar een ontwerp van Jacob
Roman. Hij is ook de architect van Paleis ‘t Loo in
Apeldoorn. In dit deel van het stadhuis hangt de ‘Magistraat van Deventer’ (zie voorpagina) geschilderd door Ter
Borch in 1667. De maker
van de lijst is Derck Daniels, die ook de goudkleurige lijst om het schilderij
van Gisbert Cuper maakt.
Hij is evenals Ter Borch lid van de gezworen gemeente.
Een jaar later schildert Ter Borch groothertog Cosimo III.
Zijn delegatie bezoekt waarschijnlijk ook het stadhuis. In
het reisverslag wordt het als ‘eenvoudig’ omschreven.
Zie ook ‘Ter Borch schildert lokale regenten’ op pagina 31
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21 Tegenover het stadhuis staat de Lebuïnuskerk.
In 1580 wordt de Lebuïnuskerk net als de Bergkerk een
calvinistische kerk. De Mariakerk, die aan de noordelijke
kant tegen de Lebuïnuskerk is
gebouwd, wordt in 1591 buiten gebruik gesteld. Na de
protestantse reformatie zijn er
niet voldoende aanhangers
van het calvinisme om alle
kerken in Deventer te bevolken. Het stadsbestuur vaardigt echter wel een verordening uit die een verbod oplegt
voor alle niet-calvinistische kerkdiensten. In Deventer
heerst in de 17e eeuw een harde calvinistische lijn. Aan
het einde van de eeuw begint het debat over het vrije
denken, waarbij men minder uitgaat van de autoriteit van
het (calvinistische) geloof.
Hendrick de Keyser ontwerpt circa 1613
de lantaarn op de toren van de Lebuïnuskerk. Deze architect is onder meer
bekend van de Westerkerk en de Munttoren in Amsterdam. De beklimming van
de toren is mogelijk (zie de website van
de VVV). Afbeeldingen van het uitzicht vanaf de toren zijn
ook te bekijken via de QR-code.

22 Wandel rechts naast het stadhuis de Polstraat
in. Ga op zoek naar huisnummer 14.
In dit huis woont in de 17e eeuw de familie Jordens. Aanvankelijk bestaat het
huis uit twee huizen (met nog eens
twee huizen erachter) met een gang
daartussen. De familie beschikt eerst
over de helft van het perceel, later verwerft Hendrik Jordens en zijn vrouw ook
het andere deel. De voorgevel stamt waarschijnlijk uit het
einde van de 17e eeuw. Het familiewapen van Jordens bevat een hert. Het is in de gevelsteen afgebeeld. Op het
schilderij ‘Magistraat van Deventer’ beeldt Ter Borch
Hendrik Jordens (de opa van voornoemde Hendrik) af.
Zie ook ‘Ter Borch schildert lokale regenten’ op pagina 31

23 Loop verder naar Polstraat 18.
Dit pand ondergaat in de 17e eeuw enkele verbouwingen. In 1664 voegen de bewoners twee
oudere panden samen tot één huis. Zij voorzien het van een nieuwe classicistische voorgevel naar ontwerp van (waarschijnlijk) Philips
Vingboons. Hij heeft ook de zijkant van het
stadhuis ontworpen. Opvallend is dat een
rooms-katholieke architect opdrachten krijgt in Deventer
met een streng calvinistisch stads- en kerkbestuur.
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Het jaartal op de gevel geeft mogelijk niet direct herkenning. De eerste drie tekens vormen (schuif ze tegen elkaar
en gebruik een beetje fantasie) de hoofdletter M: het Romeinse cijfer voor 1000. De volgende twee tekens zijn op
die manier te lezen als de hoofdletter D: dit staat voor
500. Bij het optellen van alle cijfers is de uitkomst 1664.

Wandel de Polstraat uit. Onderweg vallen de grote ronde deuren van oude stadsboerderijen op.
De straat komt uit op de Brink. Dit is het eindpunt
van deze stadswandeling.
Ter Borch maakt het schilderij ‘De koestal’ kort na 1650.

In het pand woont Goswinus
Hogers, professor in de historiën en de welsprekendheid
aan het Deventer Athenaeum
Illustre en later lid van de magistraat. Ter Borch maakt van
hem en van zijn vrouw Freda
Quadacker een portret, waarschijnlijk bij de voltooiing van hun huis. Goswinus Hogers
is een neef van de schilder Jacob Hogers, die in Deventer
werkzaam is in de jaren 40
en 50 van de 17e eeuw. Hij
maakt voornamelijk christelijk religieuze voorstellingen.
Het museum De Waag op de
Brink heeft twee schilderijen
van Jacob Hogers.
16

Tijdsbalk van het leven van Ter Borch in landelijk perspectief
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Meer over Ter Borch
Bekendheid in Europa
Ter Borch heeft gewoond nabij de nog bestaande Sassenpoort in een van de oudste straten van Zwolle: de Sassenstraat. Op vierjarige leeftijd overlijdt zijn moeder. Hetzelfde jaar hertrouwt zijn vader. Zeven jaar later overlijdt
zijn eerste stiefmoeder en hetzelfde jaar trouwt zijn vader
met een derde vrouw. Hertrouwen komt in die periode
veel voor, omdat mensen op vroege leeftijd sterven. Op
28-jarige leeftijd heeft Ter Borch twaalf broers en zussen.
Al vroeg geeft Gerard ter Borch
de Oude zijn zoon teken- en
schilderles. Op zestienjarige
leeftijd gaat Gerard in een Haarlems atelier werken, waarbij hij
figuren in de landschapschilderijen van Pieter de Molijn schildert. Dat hij naar Haarlem vertrekt is niet zo gek. Deze
stad vangt veel topschilders op uit de, door de Tachtigjarige Oorlog geteisterde, Zuidelijke Nederlanden (waaronder het huidige België).
In de volgende jaren bezoekt hij een later aan de pest
overleden oom in Londen en reist hij door Spanje, Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden. Het verhaal gaat dat hij

Spanje heeft verlaten
De gevel van Sas‘aangezien hy zig door
senstraat 21 in Zwolle,
zyn welleventheid te
het woonhuis van Ter
Borch, is uit 1875/1880
veel naar der Spanen heeft grotendeels
jaarden zin wist in de
een
neorenaissancisgonst van de Dames
tische bouwstijl. Onte dringen’. Mogelijk
danks dat het pand
heeft Ter Borch daareen historische waarde heeft, is er geen
na Engeland nog een
link naar de familie Ter
keer bezocht. Hij zou
Borch terug te vinden.
tijdens de terugreis
Tijdens archeologisch
naar het vaste land ter
onderzoek in het pand
voorkoming van het is in de bodem aardewerk uit de
betalen van een vorm middeleeuwen aangetroffen. Bij
van belasting goud in dit onderzoek treft men helaas
oud servies van de familie Ter
zijn laarzen verstopt geen
Borch aan.
hebben. Over een
eventueel bezoek aan Rome is grote twijfel. Zo blijkt onder meer de signering van een tekening bij het Colosseum met de letters G T B vals.
In 1646 vertrekt Ter Borch naar het Duitse Münster om te
schilderen tijdens de vredesconferentie tussen onder
meer de Spanjaarden en de Hollanders. Het wordt later
als een topstuk uit zijn oeuvre gezien. Voor het schilderij
vraagt hij 6.000 gulden. Ter vergelijking: Rembrandt krijgt
voor de ‘Nachtwacht’ 1600 gulden. Het lukt Ter Borch
niet het schilderij te verkopen en lange tijd blijft het binnen de familie 1.
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Ter Borch heeft de vrijheid genomen om de beide delegaties in één ruimte af te beelden. Dit is fysiek nooit gebeurd, alleen al om de praktische reden dat de ruimte
daarvoor in het stadhuis van Münster te klein is.
Na het afronden van zijn werk in Münster vertrekt hij onder meer met de Spaanse diplomaat Peñeranda naar de
Zuidelijke Nederlanden. Op het schilderij van de Vrede
van Münster is Peñeranda de linker man van de mannen
met de hand op een bijbel.

Ter Borchs tijd in Deventer
Na een verblijf in Amsterdam en Den Haag
(om de Duitse vorst Karel I Lodewijk van de
Palts te schilderen) vertrekt Ter Borch in
1654 op 36-jarige leeftijd naar Deventer.
Zijn huwelijk met Geertruydt Matthys (de
zus van zijn ‘derde moeder’) is de reden
van zijn komst naar Deventer 10. Ter

Borch begeeft zich in kringen waar niet getrouwd
wordt met een gewoon
burgermeisje; Geertruydt
is de dochter van een bekende Deventer goud- en
2
zilversmid
. In een
‘Overijssels archiefstuk’
wordt zij omschreven met
de niet alledaagse woorden: ‘veel eer- ende
deuchdenrijcke juffrou’.

Overeenkomsten met andere
schilderijen van Ter Borch zijn
er niet: de ‘Flagellanten-processie’. Het toont een nachtelijke processie van flagellanten (broeders, die zich met
een gesel slaan om zo God te
smeken hen in woord en daad
bij te staan). In Spanje komen
deze processies veel voor, ook
in de periode dat Ter Borch
daar is. Het schilderij is te zien
in museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam.

Het huwelijk van Ter Borch
blijft kinderloos. Dat is
niet verwonderlijk, omdat zij op het moment van
trouwen reeds 42 jaar is.
In 1667 schildert Ter Borch
de ‘Magistraat van Deventer’ (zie pagina 32). In deze periode schildert hij veel vertegenwoordigers van welgestelde families in Deventer,
waaronder Nilant, Cuper, Jordens en Hogers 4, 18, 22 en 23.
Een jaar later ontvangt Ter Borch het volle (of groot)
burgerschap. Alleen ‘volle burgers’ mogen in die tijd
de stadsweiden voor het grazen van vee gebruiken. Het
stadsbestuur stimuleert de komst van geleerde, artis19

tieke en ambachtelijke burgers door het gratis verlenen
van het volle burgerschap. Zo doet zij het recht ook aan
Ter Borch cadeau. In 1668 maakt hij een zelfportret,
vermoedelijk ter gelegenheid van de ontvangst van het
volle burgerschap. Het pendant (een gelijkwaardig, vaak
spiegelbeeldig stuk van dezelfde maker en hetzelfde formaat), waarop Ter Borch zijn vrouw afbeeldt, gaat helaas verloren.
Als de bisschop van Münster Deventer in 1672 inneemt,
vlucht Ter Borch tijdelijk naar Amsterdam. Zijn vrouw
Geertruydt Matthys is dan waarschijnlijk al overleden.
Reden van zijn vlucht is dat een belangrijke opdrachtgever een fel tegenstander is van de bisschop van Münster.
Op 64-jarige leeftijd, de gemiddelde levensverwachting
van kunstenaars in het tweede deel van de 17e eeuw is 62
jaar, sterft Ter Borch. Na een afscheid in de Lebuïnuskerk
in Deventer wordt zijn stoffelijk overschot begraven in de
Grote Kerk in Zwolle.

Overlijdensdatum
Uit de boeken van de Lebuïnuskerk 21 te Deventer is
bekend dat het stoffelijk overschot van Ter Borch (vermeld onder de naam ‘Gerrit Ter Borg’) op 8 december
naar Zwolle is gebracht. Maar wanneer is Ter Borch precies overleden? Historisch bronnen geven verschillende
data.

Onbetaalde rekeningen
van zijn zus Gesina geven
uiteindelijk uitsluitsel.
Wat precies de reden
van het niet betalen van
de rekeningen is, vertellen de bronnen niet. Wel
dat het een conflict over
de rekeningen met haar
neef en procureur (advocaat die optreedt voor de rechtbank) Bernard Keyser betreft. De rekeningen hebben te maken met juridische adviezen over het huwelijkscontract voor de jongere zus
van Gesina, Catharina ter Borch, met weduwnaar Jan van
der Werf, het terugbetalen van voorgeschoten geld voor
een onaf schilderij door het overlijden van Ter Borch en
de aankoop van het pand De Ramhorst in Holtenbroek.
Nadat Bernard trouwt met Geertruid Koops worden de
verhoudingen binnen de familie minder vriendelijk. De
rekeningen moeten maar eens betaald worden. Omdat
Gesina niet vlot van betalen is, komt het tot een rechtszaak. De stukken van deze rechtszaak zijn bewaard gebleven en zo komt naar voren uit een onbetaalde rekening
dat Ter Borch op 6 december 1681 is overleden.
Uit het testament van Ter Borch blijkt dat hij gelden laat
uitkeren aan de kerk, het arme kinderhuis, het weeshuis
en het Sint Elisabethsgasthuis (zie pagina 52).
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Familiestamboom

Schilderkunst Ter Borch in perspectief
Steeds houden de Nederlandse schilders voeling met
Italië. Iedere grote verandering in de schilderkunst daar
vindt weerklank bij de schilders in de Nederlanden. Deze
afhankelijkheid loopt door tot in de 17e eeuw. In de Noordelijke Nederlanden ontstaan dan nieuwe stromingen.
Wat zijn de ontwikkelingen in de schilderkunst in de 17e
eeuw in de Noordelijke Nederlanden en hoe is de populariteit van Ter Borch te verklaren?
De schilderkunst in de 17e eeuw
In de 17e eeuw zijn in de Nederlanden veel schilders actief. Geschat wordt dat zij zo’n 5 miljoen schilderijen maken. Zelfs op kermissen worden deze verkocht. ‘Gewone’
burgers komen zo in het bezit
van kunst. Om binnen de grote
groep in kwalitatieve zin op te
vallen specialiseren schilders
zich.
In Zuid-Europa viert in de 17e
eeuw de barok hoogtij. Op veel
schilderijen staat een religieus
onderwerp centraal. De weergave van het onderwerp is in deze
stijlperiode vaak dramatisch. De

Bij veel kunstwerken bestaat discussie over wie het gemaakt
heeft. Zo ook over de tekeningen, die nu in het Rijksmuseum aanwezig zijn, uit de periode dat Ter Borch in het atelier van Pieter de Molijn in Haarlem werkt. De tekeningen
zijn gesigneerd met de naam van Molijn. Er bestaat echter
grote onzekerheid over de signering. Er zijn voorbeelden van
tekeningen waar de signering is overschreven of aangevuld.
Duidelijke handschriften van Ter Borch ontbreken, zodat een
vergelijking niet mogelijk is om aan te tonen of hij zelf heeft
gesigneerd.
Uit onderzoek komen argumenten naar voren om te vermoeden dat de tekeningen zijn gemaakt door Ter Borch:
• Molijn schildert in die periode met veel detail. De tekeningen hebben met name in de figuren een meer sierlijk,
met grovere lijnen getekend, uiterlijk;
• In de tekeningen komen zigzag penseelstreken voor, die
Ter Borch later in een schilderij ook toepast.
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barok wil indruk maken bij de toeschouwer door het creëren van beweging en onrust. Een voorbeeld daarvan is
een prent van Jacques Callot (zie vorige pagina). Het heeft
de naam ‘Het Paradijs’. Echter, gezien de gezichten van de
vele heiligen en Bijbelse figuren is het een weinig feestelijke omgeving. Ook de schilderijen van Peter
Paul Rubens hebben, ondanks
dat hij werkzaam is in Antwerpen, door de uitbundigheid
een meer Zuid-Europees karakter. Hij is met name bekend
van het weergeven van weelderige vrouwen.
De schilderkunst in Noord-Europa krijgt na de reformatie
een meer sober en intiem
karakter. Het opdrachtgeverschap verandert. De burger
wordt steeds vaker opdrachtgever, maar schilders creëren nu ook werken voor de vrije markt. De calvinistische
kerk speelt als opdrachtgever een beperktere rol, hoewel
de soberheid van de schilderijen wel binnen het gedachtegoed van die kerk past.
Schilders geven in die tijd het onderwerp vaak realistisch
weer. Maar tegelijkertijd maken zij delen van de voorstelling bewust wel of juist niet zichtbaar. Zij construeren

een voorstelling, bijvoorbeeld door objecten te gebruiken die normaal niet in één ruimte staan. Is hier sprake
van schijnrealisme ? In de voorstelling wisselen licht en
donker elkaar sterk af. De uitwerking van details gaat met
de nauwkeurigheid van wetenschappelijke instrumenten.
De gebruikers van deze instrumenten, of de opdrachtgevers van de wetenschappers, laten zich er graag mee op
een schilderij vastleggen.
Een voorbeeld van de grote aandacht voor details is de
wijze van schilderen van het populaire kledingstuk bij de elite, de
molensteenkraag. Nieuw in de
schilderkunst zijn de schuttersstukken. Het meest bekende
is de ‘Nachtwacht’ van Rembrandt. In Holland en Zeeland
zien veel schuttersstukken het
licht. Meestal worden mannen
daarop in vol ornaat afgebeeld.
Schuttersstukken ontbreken in Deventer. Zoals bij veel
steden buiten het westen beschikken de schutters over
minder geld en heerst er geen traditie voor een groepsportret.
Verder komt in de 17e eeuw het maken van portretten en
genreschilderijen in ontwikkeling. In deze schilderijen is
moraliteit een belangrijk thema. Het leidt tot het gebruik
van veel symbolen. Een kan met wasbekken is bijvoorbeeld een symbool van reinheid.
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Typisch Ter Borch
De populariteit van Ter Borch is toe te schrijven aan zeker
vier gewilde elementen van de schilderkunst in de 17e
eeuw in de Nederlanden. Ter Borch schildert ten eerste
portretten, die bij regenten zeer in trek zijn. Het in bezit
hebben van een door Ter Borch geschilderd portret geeft
aanzien. Omdat Ter Borch na verloop van tijd financieel
onafhankelijk is, gaat hij meer zonder opdracht genrevoorstellingen (weergave uit het dagelijkse leven of uit de
omgeving) schilderen. Door zijn grote naamsbekendheid
verkopen ook deze schilderijen goed. De werken doen
vaak intiem aan. Het is alsof de toeschouwer mee kan kijken met de
bezigheid van de afgebeelde persoon. Ter Borch maakt ook wel
mengvormen van dit type schilderijen, zoals de ‘Spinster’. Het spinnen
is een activiteit uit het dagelijkse leven in de 17e eeuw. De figuur is zo
gedetailleerd uitgewerkt dat de aanschouwer haar als het ware persoonlijk leert kennen.
Ten tweede is bij Ter Borch een grote mate van detaillering te zien. De wijze van schilderen van de stof van kleding of een tafelkleed en de weergave van een persoon,
die met aandacht een activiteit uitvoert, is zeer hoogstaand. Hij brengt als het ware materialen en personen
tot leven. Het lijkt of er nauwelijks verf aan te pas komt.

Van Ter Borch wordt wel aangenomen dat hij, gezien de
detaillering van materialen en personen, bij het maken
van genrevoorstellingen het meeste plezier beleeft.
Ten derde is bij Ter Borch sprake van
schijnrealisme. Een bijvoorbeeld is
het schilderij van de hooguit driejarige Helena van der Schalcke. Door
haar kleding en gezichtsuitdrukking
maakt ze veel meer een volwassen
indruk. Ook bij het portret van de
hooguit 30-jarige regent Willem van
Marienburgh lijkt hij door de kleding
en houding meer op een oudere
man. Evenzeer bij de ‘Magistraat van
Deventer’ is sprake van schijnrealisme (zie pagina 32).
Ten vierde maakt Ter Borch gebruik
van symbolen, zoals de hond, doodshoofd en slang. Ter Borch geeft op
verschillende schilderijen een hond
weer. Waarschijnlijk is de hond in
Deventer een ‘huisgenoot’ van Ter
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Borch geweest. Een hond is een symbool van trouw, meer
in het bijzonder de huwelijkse trouw. Maar het heeft ook
de betekenis van lust. Een ander voorbeeld is het ‘Memorieportret van Moses ter
Borch’. De symbolen verwijzen
naar het overlijden van Moses
in 1667 bij de bestorming van
het fort Languard bij Felixstowe. Moses vecht sinds 1664 bij
de Nederlandse marine tegen
de Engelsen.
Er is ook een aantal specifieke
verschillen met andere schilders uit die tijd. Het aantal personen op schilderijen van
Ter Borch is meestal beperkt. De weergave is statisch;
andere schilders laten meer ‘beweging’ in hun schilderijen zien. Verder staat Ter Borch bekend om het ‘Deventer
portret’. Personen schildert hij ten voeten uit, terwijl andere schilders meestal het borststuk weergeven. Bij deze
portretten is het formaat van de voorstelling klein (niet
hoger dan 70 centimeter), de omgeving zeer sober en de
kleding en houding van de persoon statig. Dit alles geeft
de afgebeelde regenten een vermogende en zelfbewuste
uitstraling passend bij hun klasse. Ter Borch schildert alleen de Deventer regenten op deze wijze. Een echtpaar
uit Zutphen vormt daarop een uitzondering.

In het oeuvre van Ter Borch is de
weergave van wetenschappers een
ongewoon thema. Voorbeelden van
dergelijke schilderijen zijn evenwel
‘Een geleerde lezend in zijn studeervertrek’ (zie QR-code) en ‘De consultatie’ (piskijkende arts).
Ter Borch beeldt op zijn schilderijen
vaak familieleden af. Zijn zus Gesina
staat bijvoorbeeld circa 1655 model
voor het schilderij ‘De briefschrijfster’.
Ter Borch is min of meer de grondlegger van schilderijen met een brieflezende of -schrijvende persoon. De
schilders Johannes Vermeer en Gabriël Metsu grijpen later terug op het
voorbeeld van hem.
Bij Ter Borch is het vaak raadselachtig wat er in de voorstelling precies
gebeurt. Welke gedachten vertrouwt
de vrouw aan het papier toe? Bij het
schilderij ‘De onwelkomen boodschap’ vraagt de aanschouwer zich
mogelijk af wat de betekenis is van
de woorden van de soldaat tegen het
koppel.
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Ook bij het schilderij ‘Het glas limonade’ vraagt men zich
af wat er in de
voorstelling plaatsvindt. Op het schilderij wordt een
juffrouw getroost
door een jonge
man en een vrouw.
Ze heeft liefdesverdriet. Bij het drinken van een glas
citroenlimonade,
wat indertijd als medicijn tegen liefdesverdriet wordt gezien, heeft ze opvallend veel interesse voor de jonge man.
De jonge man handelt warmhartig. Het beeld is wat minder romantisch als men weet wie op het schilderij afgebeeld zijn. De vrouw met het ‘gebroken hart’ is de zus van
de schilder: Gesina. De ‘redder in nood’ is de broer van
Ter Borch: Moses. Het schilderij ‘Het glas limonade’
maakt Ter Borch in de periode 1655-1660 en hangt in de
Hermitage van Sint Petersburg.
Ter Borch vervaardigt veel schilderijen. In zijn Deventer
periode schildert hij meer dan 60 genrevoorstellingen en
ruim 125 portretten. De Deventer regentenfamilies waarderen het werk van Ter Borch. Naast de ‘Magistraat van

Deventer’ maakt hij van tenminste 27 personen een portret. Het aantal is zeker groter, omdat van veel portretten
de naam van de persoon niet bekend is.
De predikant Jan van Duren en verschillende mensen van de families Nilant, Hogers, Quadacker, Van Suchtelen en Marienburgh hebben in die tijd
een schilderij van Ter Borch in huis.
De QR-code linkt naar een overzicht
van de geportretteerde personen.
In Deventer is er door de jaren wisselende belangstelling
voor de schilderijen van Ter Borch. Van grote belangstelling is sprake bij onder meer Maurits Ernest Houck (18581939), de directeur van het voormalige historisch museum. Helaas hebben bij verkoop door Houcks grootvader
en oom meerdere schilderijen Deventer verlaVan Ter Borch wordt wel
ten. Met de aankoop in
aangenomen dat hij,
2015 van het schilderij
‘Cosimo III’ en het reagezien de detaillering van
liseren van een ‘nieuwe
materialen en personen,
versie’ van het schildebij
het maken van genrerij ‘Magistraat van Devoorstellingen het meeste
venter’ is Ter Borch in
plezier beleeft.
Deventer weer goed in
beeld.
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Overeenkomsten en verschillen in schilderijen Ter Borch

‘Hergebruik’ van elementen van een schilderij is economisch interessant en komt bij veel 17e-eeuwse schilders
voor. In de bovenstaande schilderijen van Ter Borch zijn
overeenkomsten te vinden in de schouw, het tafelkleed
en de schalen op de tafel. Het linker schilderij heeft de ti-

tel ‘De galante krijgsman’, maar ook ‘Liefdeshandel’. Met
fantasie kan de aanschouwer aan eenzelfde schilderij een
hele andere betekenis geven. De dame op het rechter
schilderij is Maria Wedeus, de vrouw van stadsbestuurder Gerhard van Suchtelen.
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Dit schilderij met de naam ‘Vaderlijke vermaning’ maakt
Ter Borch direct nadat hij in Deventer arriveert. Nadien
maakt hij twee kopieën. Het maken van kopieën van een
schilderij is in de 17e eeuw gebruikelijk. Dit is overwegend
bij portretten, omdat familieleden graag ook in het bezit
komen van het schilderij. Met de kopie, die in het Rijksmuseum hangt, is iets aan de hand. Het schilderij is aan
de rechterzijde breder. Uit dit schilderij, maar bijvoorbeeld ook uit het schilderij ‘Musicerend echtpaar’, blijkt

een specifieke kwaliteit van Ter
Borch. De satijnen jurk heeft een
enorme schoonheid: de kleuren
en de wijze waarop de stof valt.
De zachtheid van de stof is bijna
te voelen. Verder kijkt de jonge
man met opgeheven hand vol belangstelling naar het
meisje. De vraag, die hij stelt, zullen wij nooit weten. En
ook de reactie van het meisje blijft voor ons verborgen.
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In de context van de 17e eeuw in Deventer
Politiek
Ter Borch aan het roer
De familie Ter Borch is in de 17e eeuw betrokken bij het
stadsbestuur van Deventer. Ook de schilder Ter Borch
heeft politieke ambities.
In 1591 besluit Prins Maurits van Oranje, als hij net Deventer met de Staatse troepen veroverd heeft, het aantal
vertegenwoordigers vanuit de bevolking in het stadsbestuur te verlagen naar vier mensen uit elke straat en/
of wijk, in totaal 32 mensen. Al binnen tien jaar wordt
het aantal 48. De gezworen gemeente, zoals deze vertegenwoordiging heet, kiest een soort college van burgemeester en wethouders (indertijd heten de wethouders
schepenen). De gezworen gemeente vergadert minstens
vijfmaal per jaar over zaken als stedelijke goederen, uitgifte van renten en veranderingen in het stadsrecht.
Ter Borch maakt vanaf 1666 tot aan zijn dood in 1681 onderdeel uit van de gezworen gemeente (met uitzondering
van de periode die hij vlucht voor de bisschop van Münster). Ter Borch woont in de Lange Bisschopstraat, maar
komt namens de Engestraat in de gezworen gemeente.
Als Rutger Tichler stadssecretaris wordt komt er een zetel

De Stentor bericht op 5 juni 2015:
‘Vereniging De Waag 3 heeft voor
40.000 dollar het schilderij ‘Cosimo
III’ van schilder Ter Borch gekocht op
een veiling van Christie’s in New
York.’
Wie is deze Cosimo III? Cosimo III
maakt deel uit van de oude bankiersfamilie De‘ Medici en is in die
tijd een van de rijkste mannen van
Europa. Van 1670 tot aan zijn dood
is hij groothertog van Toscane. Dit
deel van Italië komt tijdens zijn regeerperiode in verval; hij
heeft meer interesse in bidprentjes (kaartje met afbeelding
en tekst, dat binnen de rooms-katholieke kerk veel wordt gebruikt en herinnert aan een bepaalde gebeurtenis) en waterhuishouding. En voor het onderwerp waterhuishouding
moet men natuurlijk in de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden zijn. Tijdens zijn eerste reis door Europa bezoekt hij de Nederlanden, waarbij rond
1667 Deventer wordt bezocht. Tijdens
dit bezoek maakt Ter Borch het schilderij. Cosimo III schrijft met Gisbert
Cuper. Cuper is van 1668 tot 1681
in Deventer hoogleraar klassieke
talen en rector aan het Athenaeum
Illustre, vervolgens burgemeester
en lid van de Raad van State. In het
bezit van het museum De Waag is
een schilderij van Gisbert Cuper, gemaakt door Ter Borch.
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beschikbaar voor Ter Borch. Het komt in die tijd geregeld
voor dat een lid van de gezworen gemeente een andere
wijk vertegenwoordigt dan de eigen woonwijk.
In de Deventer stadsregering en ook in de Staten van
Overijssel is er een hevige strijd tussen de staats- en
prinsgezinden. De eerste groep wil dat de regenten regeren. De prinsgezinden willen dat de prins van Oranje
regeert, als stadhouder. Deventer is overwegend staatsgezind. Uit bronnen is de politieke gezindheid van Ter
Borch, ondanks zijn lidmaatschap van de gezworen gemeente, niet te achterhalen. Hier kan een rol spelen dat
hij zo opdrachten kan ontvangen van belangrijke families
van alle politieke gezindheden.
Ter Borch maakt verschillende portretten van stadhouder Willem III.
Hij bezoekt Deventer als de vesting
wordt versterkt tegen de aanval van
onder meer de bisschop van Münster. Het stadsbestuur wenst een
portret van Willem III, maar weigert
te volstaan met een portret gemaakt door Caspar Netscher, een
leerling van Ter Borch (de hier afgebeelde voorstelling schildert Netscher later). Ondanks de
beperkte tijd die Willem III biedt om een schilderij te maken lukt het Ter Borch hem vast te leggen. Maar helaas ...
het schilderij is ‘zoo wel bewaart en dicht opgesloten, dat

het naderhand, wanneer het te voorschyn gebragt werd,
als overtaand scheen, en bedorven was’.
Later maakt Ter Borch in Den Haag nog een schilderij van
Willem III. De stadhouder ontvangt dan een kopie en Ter
Borch verruilt met een ‘Heer van Amsterdam’ het origineel voor een fraaie koets.
Hendrik ter Borch 1, een achterneef van de schilder Ter
Borch, neemt zowel deel aan de gezworen gemeente als
de magistraat. Zijn zoon Bernard maakt in het tweede
deel van 17e eeuw onderdeel uit van het stadsbestuur.
Bij de aanval op de stad Deventer van de bisschop van
Münster is Hendrik ter Borch een van de felle tegenstanders van de overgave van de stad. Burgemeester Hendrik
Nilant 4 en 8 wil echter voorkomen dat de bisschop de
stad in de vernieling schiet. Binnen één dag is de overgave een feit. Vervolgens verkoopt men veel van het stadszilver uit het stadhuis en betaalt met de opbrengst een
schadevergoeding aan de overwinnaars.
Ter Borch maakt circa 1670 een
schilderij van Hendrik Nilant. Hij
staat ook bekend als ‘het koninkje
van Deventer’. Nilant is zeer gehecht aan belangrijke functies in
het bestuur van de stad en voorziet ook familieleden en vrienden
rijkelijk van functies in datzelfde
bestuur.
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Anna, de zus van de schilder Ter Borch, schrijft in haar
oefenboekje omstreeks 1640 dat een burger aan overheidspersonen alle eer dient te bewijzen. Geldt ook hier
niet dat oefeningen in het verleden geen garantie voor de
toekomst geven?
Ter Borch schildert lokale regenten

Ter Borch schildert in 1667 de ‘Magistraat van Deventer’,
een jaar nadat hijzelf lid wordt van de gezworen gemeente. De magistraat bestaat, zoals in die tijd gebruikelijk in
het openbaar bestuur, uit heren. Op het schilderij staan
in het midden bovenaan de twee burgemeesters van de

stad. Er zijn telkens voor twee maanden
twee burgemeesters, zodat de macht
meer verdeeld is. Zij hebben, zoals ook
de huidige burgemeester van Deventer
Andries Heidema dat heeft, een belangrijke taak in het handhaven van de openbare orde. Het hout gesneden bouwwerk achter de burgemeesters is nadien
gewijzigd. Er staat nu: Hoor ook de
tegenpartij. Die uitspraak is evengoed
van toepassing op de burgemeesters
in de 17e eeuw, want zij zijn ook het
hoofd van de stedelijke rechtbank. De
stadszwaarden, die op het schilderij
links en rechts boven de burgemeesters te zien zijn, worden ook als beulszwaarden gebruikt. De vergulde lijst met allerlei strafwerktuigen is gesneden door Derck Daniels.
Voor de burgemeesters zitten vier secretarissen. De secretaris noteert alles wat van belang is. Hij is bij alle transacties van onroerend goed aanwezig en geeft tegen betaling afschriften van akten af. Dit boek is mede tot stand
gekomen door het werk van deze secretaris; overigens alleen in het geval dat hij een beetje zijn best heeft gedaan
om leesbaar te schrijven. Op de banken links en rechts
van de burgemeesters zitten tien schepenen, die binnen
het stadsbestuur de meeste macht hebben, en vier raden, die toezicht op de schepenen houden.
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Op het schilderij staan onder meer leden van de regentenfamilies Nilant (3x), Jordens, Van Suchtelen en Van
Boekholt.
De macht is in de 17e eeuw in handen van regentenfamilies, die elkaar onderling de ‘mooie baantjes’ toespelen.
Onderstaande grafische weergave toont het gezamenlijke aantal jaren dat een familie in het stadsbestuur deelneemt:

De familie Boekholt heeft in de 17e eeuw gerekend in
aantal jaren het grootste aandeel in het stadsbestuur; gezamenlijk 277 jaar. De familie van Suchtelen, die later ook
het landhuis De Haere nabij Olst bezit, heeft een aantal
jaren zelfs zeven familieleden tegelijk in het stadsbestuur.
De jaren voor de aanval van de bisschop van Münster op
de stad Deventer, waarbij de familie Nilant een belang-

De aanleiding voor het schilderen van de ‘Magistraat van
Deventer’ is een verbouwing van het stadhuis. Het stadhuis
krijgt dan onder meer een nieuwe zijgevel. In dat deel van
het stadhuis, waar de gezworen gemeente vergadert, komt
later het schilderij boven een open haard te hangen. Al snel
blijkt het een weinig geschikte locatie; binnen tien jaar restaureert Ter Borch het door rook beschadigde meesterwerk.
Op het schilderij straalt de magistraat door de zwarte kleding met witte boorden en de houding van de personen
eenheid uit. In werkelijkheid maskeert het de politieke verdeeldheid tussen de staats- en prinsgezinden. Maar er zijn
meer voorbeelden die maken dat het een weinig realistische
weergave is. Zo lijkt de kamer lager door een hoog uitgangspunt te nemen, de lichtinval is egaal door het weglaten van
de ramen aan de zuidzijde van de kamer en de achtergrond
(bijvoorbeeld de lambrisering van Derck Daniels) is schetsmatig. Dit alles moet de eenheid, waardigheid en onpartijdigheid van het bestuur bevestigen.
Bij enkele individuele portretten van schepenen lijken zij
rechtstreeks uit de ‘Magistraat van Deventer’ te stappen.
Het schilderij van Jan van Duren is daarvan een voorbeeld.

Detail van de ‘Magistraat van Deventer’

Portret Jan van Duren
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rijke rol speelt bij de overgave van de stad, is zij met zes
familieleden vertegenwoordigd in het stadsbestuur. Nadat de bisschop de stad in 1674 verlaat, is de rol van de
familie in het stadsbestuur uitgespeeld. Pas aan het einde
van de eeuw is er weer één familielid actief .

notatie aan de achterzijde van het schilderij vermeldt
onder meer ‘H.C. fecit 164[.]’ (Hendrick Coster heeft gemaakt in 1649 of mogelijk 1641) en ‘meester der Stad’.

De regentenfamilies treffen elkaar niet alleen in het stadhuis. Doordat de families onderling veel trouwen, ontmoeten zij elkaar tevens
tijdens familiebijeenVergelijk onze huidige
komsten. Ook daar zul(parlementaire) democralen ‘deals’ gesloten zijn.
Enkele
voorbeelden:
tie eens met de 17eHendrik
ter
Borchs vaeeuwse regering van
der trouwt met Christienkele voorname lieden
na Dapper, lid van een
en families!
vooraanstaande familie
in Deventer. De naam
Dapper komt ook regelmatig voor in het overzicht van de
stadsbestuurders in de 17e eeuw. Hendrik trouwt met de
dochter van burgemeester Heidentrijcks. Hun zoon wordt
later zelf burgemeester en trouwt met Henrica van Suchtelen. En haar familie hoort bij de top 3 met het grootste aantal jaren in het stadsbestuur van Deventer in de 17e eeuw.
De afbeelding rechts betreft een schilderij van Abraham
van Suchtelen (1600-1661). Het is toegeschreven aan
Hendrick Coster, een leraar van Caspar Netscher. De an33

Wonen
Triktrak- en kaartspel
Een van de eerste schilderijen van Ter Borch (circa 1640)
is de ‘Triktrakspeler’ (hangt in de Kunsthalle in Bremen).
Van triktrak hebben sommige mensen nooit gehoord en
toch is het waarschijnlijk dat zij het spel kennen.
Ondanks dat het spel ooit in het tegenwoordige Iran en
Irak is ontstaan, komt de huidige spelvorm tot stand in
1931 in de Verenigde Staten. En daar heeft het de voor
veel mensen bekende naam backgammon. De Neder-

landse variant triktrak wijkt op een aantal punten af. Het
spel start bijvoorbeeld met een leeg speelveld.
Terug naar het schilderij van Ter Borch. In de beeldende kunst is het triktrakspel het symbool van de luiheid,
één van de zeven hoofdzonden. Dit geldt ook voor het
kaartspel, dat daarnaast staat voor bedrog en onkuisheid.
Ter Borch schildert omstreeks 1644 enkele kaartspelende
soldaten. Maakt Ter Borch met dit schilderij duidelijk dat
veel militairen lui zijn of keurt hij het gokelement af?
Men speelt triktrak en kaart in herbergen, maar in een
deel van de 17e eeuw merendeels in huiselijke kring.
Stadsbesturen in de Nederlanden verbieden in bepaalde
perioden het in het openbaar spelen ervan.

34

Hygiëne in de stad
Tegenwoordig is de Deventer burger van alle gemakken
voorzien. Drinkwater komt uit de kraan, de gemeente
haalt het afval op, de meeste mensen hebben het gehele jaar ‘droge voeten’ en de meest milieubelastende
bedrijven zijn buiten de binnenstad gelegen. In de periode dat Ter Borch in Deventer woont is dat wel anders.
Het drinkwater komt in die tijd uit een waterput. Ondanks dat in de loop van de 17e eeuw met pompen het
diepere grondwater op te halen is, blijft de waterkwaliteit slecht. Sommige inwoners hebben een eigen waterput, maar veel Deventenaren gebruiken een gemeenschappelijke waterput. Er maken soms wel 25 gezinnen
gebruik van dezelfde waterput. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. En dat gaat niet
altijd zonder conflicten. Alle ‘naburen’ van de waterput
dienen volgens het stadsrecht uitgegeven in 1644 de
kosten van het onderhoud gezamenlijk te betalen. Zelfs
als een inwoner de beschikking heeft over een eigen waterput. De aard van het conflict is dan wel te bedenken.
Is er in de 17e eeuw sprake van wateroverlast in de stad?
Om een beeld te krijgen van de hoogste waterstanden
in de afgelopen eeuwen zijn in Deventer op verschillende plaatsen in de gevel stenen aangebracht waarop de
waterstand in een bepaald jaar is aangegeven. Op de

steen, die aan de zijkant van
het restaurant op de hoek van
de Bokkingshang en Zandpoort
ingemetseld is, staat bij de
hoogste waterstand het jaartal 1658. Ter Borch woont dan
enkele jaren in Deventer. Hoe
hoog staat in 1658 het water bij
het woonhuis van Ter Borch?
De postcodetool van het Actueel Hoogtebestand Nederland
helpt. De hoogte van de bodem
bij de ingemetselde steen is 7,3
meter ten opzichte van NAP en
bij de woning van Ter Borch 8,9
meter ten opzichte van NAP. Dit
betekent bij wijze van spreken
dat Ter Borch natte voeten zou
krijgen als hij de voordeur uitstapt als de hoogte van het
water in 1658 bij de ingemetselde steen meer is dan 1,6
meter. Dat is eenvoudig op te meten: de hoogte is 1,57
meter. En dus houdt Ter Borch in 1658 bij zijn voordeur
net droge voeten.
Omdat de hoogte ten opzichte van NAP op de twee punten is bepaald door de gemiddelde hoogte van een postcodegebied is het niet per se juist dat Ter Borch droge
voeten heeft gehouden. Wel is zeker dat er in 1658 op
veel plekken in de stad 1,5 meter water staat!
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Het afval, inclusief
de poep, wordt opgeslagen in beerputten en wordt ook wel
op straat gegooid. In
Deventer komt de
dakpanbeerput relatief veel voor. In de
tweede helft van de
16e eeuw vervangen
veel inwoners op hun daken de holle en bolle dakpannen
door golfpannen. Van die holle en bolle dakpannen maken zij dan ook beerputten. Het systeem van beerputten
blijft in Deventer tot omstreeks 1800 in stand.
De gildeborden in het stadhuis 20,
waarvan de meesten in de 17e
eeuw zijn gemaakt, geven een
beeld van de bedrijvigheid in
de stad. Er hangen borden
van (koek)bakkers, kuipers,
bouwlieden (in die tijd de
naam voor landbouwers) en
smeden. Pas veel later na de
afbraak van de vesting
verdwijnen milieubelastende
bedrijven naar buiten de binnenstad.

De straatschepenen houden zich voor hun wijk bezig
met het toezicht op putten en pompen, het beslechten
van kleine burenruzies en het toezicht op goederen van
weeskinderen. Zij nemen zo ook besluiten over de hygiënische situatie in de stad. In 1609 bepaalt een straatschepen dat Mr. Henrick Vaszbender het water van een
zekere goot achter zijn huis niet mag leiden in de goot
van het Heilige-Geest-Gasthuis. Een aantal jaren later besluit straatschepen Peter Doijs dat een ‘plaatsje aan het
Bergkerkhof onbetimmerd gebruikt mag worden, doch
daarop geen varkens of beesten gehouden zal’.
In de 17e eeuw breken veel ziekten uit, ondanks dat de
hygiënische omstandigheden ten opzichte van de middeleeuwen zijn verbeterd. In de periode dat Ter Borch in
Deventer woont zijn er zeker twee grote pestepidemieën.
In 1656 overlijden ruim 4500 van de rond 7000 inwoners.
Een huishouden in de 17e eeuw
Hoe ziet een huishouden er in de 17e eeuw uit? Over de
vele aspecten van het huishouden valt een boek op zich
te schrijven. Om enig idee te krijgen kan men in het archief van Deventer boedelinventarissen van ‘onmundige’
(minderjarige) kinderen bekijken. Bij het overlijden van
de ouders van minderjarige kinderen bepaalt een straatschepen de aard en waarde van de boedel. Wat is er zoal
terug te vinden in de boedelinventarissen?
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Bakker Harmen Benninck woont in de Korte Bisschopstraat naast de huizen van ene Jorien Bodde en aan de
andere kant Gerrit Menninck. In de boedel zijn in de categorie linnen ‘3 Bedden’, ‘34 Beddelaeckens’ en ‘12 Tafellaeckens’ opgenomen. De boedel bevat ook vijf tonnen
met bier, twee rode koperen ketels, een beddenpan en
twee melkbussen. In het ‘voorshuys’ staan volgens de inventaris twee ‘verckens’, maar er staat een vraagteken
bij. Mogelijk is het ook in die tijd niet gebruikelijk om varkens in huis te hebben. De inventaris vermeldt ook de
schulden. En daar treft men een ‘bekende’: Hendrik ter
Borch, de achterneef van Ter Borch. De hoogte van de
schuld is 93-10-0. Het omschreven bedrag betreft achtereenvolgens guldens, stuivers (20 stuks is een gulden) en
penningen (zestien stuks is een stuiver). Het is in verhouding een grote schuld. Hoe deze ontstaat vertelt de inventaris niet.

Uit een andere boedelinventaris komt naar voren dat
in de Lange Bisschopstraat, waar ook Ter Borch woont,
een van de buren burgemeester Berdenis is. Uit die
boedelinventaris blijkt verder de rijkdom van de bewoner
door naast het huis in de Lange Bisschopstraat ook huizen
in de Kleine Overstraat en onder meer een boerderij in
Ruurlo te bezitten. Gezien de grote hoeveelheid granen
(200 mud = 8000 liter) en peper moet hier sprake zijn van
een handelaar, die met het oog op de lijst van schuldenaren levert aan vooraanstaande regentenfamilies (Hogers,
Van Doetinchem en Doijs) in Deventer.
Het schilderij ‘Bezoek aan de kinderkamer’ van Gabriël
Metsu geeft een beeld van het interieur van woningen
van gegoede burgers. In schilderijen van hem is de invloed van Ter Borch zichtbaar, bijvoorbeeld bij een briefschrijvende persoon of de muziekles. Vanaf 1650 gaat Ter
Borch zich toeleggen op genrevoorstellingen in de trant
van de schilderijen van Gabriël Metsu.
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Werken en handel
Gevlucht voor de kokende olie
Aan de zijkant van de waag 3 in Deventer hangt een oude ketel. De ketel
uit 1434 wordt gebruikt om valsemunters te straffen (koken in olie). Ook
in de 17e eeuw in Deventer is er dreiging voor het gebruik van de ketel.
Tot in de 17e eeuw zijn er honderden
munten in omloop. Elke stad of streek
slaat zijn eigen munt om hun belangrijkheid te benadrukken. Zo produceert Deventer samen met Zwolle en Kampen lange tijd een munt.
In een akte van rond 1600 komen de burgemeesters,
schepenen en raden van de stad Deventer en hun muntmeester Matthis Goissens overeen wat de voorwaarden
zijn voor het slaan van gouden guldens. Het gehalte aan
goud moet 18 karaats en 6 greinen (1 karaat = 12 greinen)
zijn. De eis qua het gewicht is 76 in ‘t mark troys (vernoemd naar Troyes in Frankrijk). Dit lijkt allemaal heel
precies, maar in die periode is er nog weinig eenheid in
het gewicht en massa van munten.
De Staten-Generaal wil graag uniformiteit in muntslag
onder eindverantwoordelijkheid van de muntkamer van

de generaliteit (centraal bestuur van een land). Maar
sommige steden, waaronder ook Deventer, houden hardnekkig vast aan hun muntprivileges van vóór de vorming
van de Republiek.
In de loop van de 17e eeuw verandert het gebruik van
munten. Zo komt er in Amsterdam een wisselbank waar
men de honderden munten kan wisselen voor meer officiële munten. De Staten-Generaal bepaalt welke munten
zij als geldig betaalmiddel toestaat en welke niet. Vandaar ook de brief van de
Staten-Generaal van 24
De muntomloop in de
september 1638 aan de
17e eeuw kent veel
magistraat van Deventer
nuances en tegenom op te houden met
het slaan van de zilveren strijdigheden in gewicht
goudguldens van 28 stuien gehalte.
vers.
Zoals ook bij de stadsbestuurders is het in die tijd gebruikelijk dat er binnen de families van muntmeesters veel
contacten zijn en zij onderling trouwen. Zo is de familie
Sluysken, waarvan Willem Sluysken een van de opvolgers
is van muntmeester Matthis Goissens, verwant met families van eerdere muntmeesters 5.
Willem Sluysken slaat medio 17e eeuw de leeuwendaalder. In 1661 neemt de Staten-Generaal een wet aan
tegen valse leeuwendaalders met het jaartal 1650. On38

danks dat de besluiten van
het ‘verre’ Den Haag niet
zo snel bekend zijn bij de
inwoners van de Nederlanden weet Sluysken vast dat
hij moet opletten. Echter
in 1670 constateert de muntmeester van de generaliteit
Willem Boreel, die maatregelen mag nemen inzake valse Rijksmunten, dat Sluysken ‘minderwaardige leeuwendaalders’ maakt. Het is niet bekend wat de munt minderwaardig maakt, maar het kan zo maar zijn dat hij minder
van het kostbare zilver gebruikt.
Sluysken weet ook dat de ketel aan de waag gebruikt is
om valsemunters te koken in olie. Het is lang geleden dat
dit voor het laatst gebeurd is, maar hij wil niet de eerst
volgende munter zijn. Hij ontvlucht de stad en ontloopt
daarmee zijn straf.
Na het geloofshuis komt de bombazijn
Het is in de 17e eeuw schering en inslag dat de kerk bombazijnwerkers als nieuwe leden inschrijft. Het kerkboek
vermeldt hun namen, datum van inschrijving en functie.
Ze zijn zeer welkom in Deventer.
In het begin van de 17e eeuw gaat het niet goed met de
handel in Deventer. Het water in de IJssel staat regelmatig

In het Mauritshuis in Den
Haag hangen – naast een zelfportret van de meester zelf
– ook alledaagse taferelen
van Ter Borch, zoals een luizenkammende moeder, een
briefschrijfster (zie pagina 25)
en de handwerkende vrouw
bij een wieg.

zo laag dat inwoners te voet naar de andere kant kunnen
gaan. Ook is er voortdurende dreiging van oorlog tussen
de Hollanders en de Spanjaarden. Deventer ligt precies
tussen de strijdende partijen in. Het bestuur van de stad
probeert onder meer bombazijnwerkers naar Deventer
te lokken. Dat lukt slechts voor een deel, omdat ook andere steden ze graag zien komen.
Bombazijn is een sterke geweven textielstof. Het wordt
gemaakt van katoen en
linnen (geproduceerd van
vlas). Je zou kunnen zeggen
dat het de spijkerstof uit de
Gouden Eeuw is.
Zou de elite van Deventer, zoals Margaretha van
Haexbergen, zich in bombazijn hebben laten schilderen? Dat lijkt niet waarschijnlijk. Bombazijn wordt
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voor werkkleding en onderkleding gebruikt en is een prima alternatief voor de duurdere wollen stoffen. De elite
laat zich daar niet in zien. Nee, zij dragen liever zijde of
satijn. De zijde, gemaakt als een rups zich tot vlinder omvormt, komt met de schepen van de VOC naar Nederland.
Satijn ontstaat door een bepaalde weeftechniek waarbij
zich een glanzende bovenkant van de stof vormt. Het is
te maken van zijde en katoen. De weergave van in satijn
geklede vrouwen, aan een kaptafel of spinet (klein klavecimbel) en meestal in gezelschap van een beperkt aantal
andere figuren, is een hoogstandje van Ter Borch.

Het schilderij ‘De nieuwsgierige’ maakt Ter Borch circa
1660. De vrouw links is in een schitterend glanzend satijnen gewaad.

Waarom komt er na
het geloofshuis bombazijn? Nadat het
rooms-katholieke geloof door de protestanten eind 16e eeuw
is verdreven, staan
kloosters en broederen zusterhuizen leeg
en komen in het bezit van het stadsbestuur. Om de werkgelegenheid te stimuleren geeft zij deze gebouwen tegen
lage kosten in bruikleen aan onder meer fabrikanten voor
het maken van bombazijn. Dus zo komen de bombazijnwerkers aan het werk in het voormalige Buiskensklooster.
Daar waar nu de archiefstukken liggen van de boeiende
historie van Deventer.
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Ter Borch gaat voor rood of geel
Het kerkboek uit de 17e eeuw bevat een lijst van interessante beroepen uit het verleden. Een bessembinder,
blauwverver of dreckvuijrder of een … geelgieter. Wat
heeft Ter Borch te maken met deze gieter?
Een geelgieter werkt met geelkoper, ook wel messing genoemd.
Messing is een verbinding van
roodkoper en een zinkhoudend
gesteente. De hardheid van messing is afhankelijk van het percentage zink. In tegenstelling tot de
koperslager die platen van roodkoper bewerkt vormt de geelgieter zijn producten door te gieten.
Het voordeel van een gladde metalen ondergrond is
dat de schilder details fraai kan uitwerken. Een Italiaanse schilder vindt in de 16e eeuw technieken uit om met
olieverf op metaal (onder meer zilver, koper, messing) te
schilderen. Hij bestrijkt het oppervlak met verwarmde
dennenhars voordat hij de verf aanbrengt. Veel Nederlandse schilders gebruiken platen van koper en ook zilver
als drager. Het spiegelende oppervlak van deze dragers
weerkaatst het invallende licht door de enigszins transparante verflagen heen, waardoor de kleur versterkt wordt.

Een publicatie, die is onderbouwd met oude ‘receptenboeken’, geeft aan
dat bijna alle schilders op
het metaal eerst een min
of meer egale basistoon
aanbrengen. Deze laag kan
doorwerken in het uiteindelijke resultaat. Koper en
goud krijgen vaak een onderschildering in warm
oranje of oker en zilver en
tin in warm donkergrijs. Bij
de schilderijen, die Ter Borch maakt op roodkoper, zijn
voor de aanschouwer donker oranje en grijze kleuren in
de achtergrond te zien. In hoeverre dit te maken heeft
met de onderschildering is een onderzoek op zich. De
achtergrond van de portretten van Ter Borch zijn vaak
donker, zodat de belangrijkheid van de persoon meer
naar voren komt (zie afgebeelde man, naam onbekend).
Sinds 1315 werken de smeden in Deventer vanwege het
brandgevaar aan de rand van de bebouwing van de stad,
in de later naar hen genoemde Smedenstraat. In 1568
mag een koperslager zijn werkzaamheden in de Korte Bisschopstraat aanvangen. Blijkbaar worden de activiteiten
van deze koperslager ‘gedoogd’. Ter Borch kan dus voor
de koperplaten voor zijn schilderijen dichtbij huis terecht.
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Stadsverdediging
De burger op wacht
Met de recente politieke ontwikkelingen tussen Rusland
en de westerse landen en de aanslagen door IS is de versterking van de defensie ten tijde van het schrijven van
dit boek een actueel thema. Toch staat het zelf meehelpen met de verdediging van het land ver van ons af. Dat is
in de 17e eeuw wel anders.
Tussen 1568 en 1648
gaan de Nederlanden
gebukt onder de strijd
tussen de rooms-katholieke Spanjaarden en de
protestantse Oranjes.
Deventer bevindt zich
in het eerste deel van
de oorlog letterlijk tussen de strijdende partijen. Het is in handen van de Spanjaarden, maar een langere tijd zijn ook de Staatse troepen de baas 7. De oorlog levert Deventer veel schade
op. Onder andere de kosten van de legering van soldaten
met name tot het Twaalfjarig Bestand van 1609-1621.
Ook hebben de Spanjaarden de handelsroutes naar
Duitsland en verder in bezit, waardoor de handel stagneert. Na het Bestand verschuift de oorlog naar de Duitse

gebieden en de gebieden ten zuiden van de grote rivieren. Verder is in de jaren na 1591 van belang dat Deventer te lijden heeft van de belastingen op de handel (die
geld moeten opleveren voor de oorlogsvoering) en de
handelsverboden. Ook de aanleg en het onderhoud van
de Deventer vesting (de Republiek betaalt slechts 40%
van de 250.000 gulden) geeft druk op de stedelijke financiën. Ondanks de hoge kosten biedt het slechts beperkte
werkgelegenheid. In 1672 staat de bisschop van Münster
voor de poorten van de stad. Hij neemt de stad in één dag
in. Twee jaar later verlaat hij Deventer weer.
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Op de bovenverdieping van
de waag 3 is vanaf 1579
een burgerwacht gevestigd.
Vanuit dit gebouw trekt
twee keer per dag één van
de acht vendels naar de
stadswallen en –muren om
de wacht te houden en zo
nodig de stad te verdedigen. Bij bedreiging van de
stad zet men zo nodig meer
vendels in. Een vendel is
een groep van 97 dienstplichtige burgers tussen de 18 - 50 jaar afkomstig uit een
straat of wijk binnen de stad (overeenkomstig de gebieden van de vertegenwoordigers in de gezworen gemeente, zie pagina 29). Bepaalde burgers zijn vrijgesteld van
deelname aan de vendels, zoals de ‘schoolmeesters van
de groten school en vier Roedendragers‘ (zij zijn in- en
uitleiders van talrijke officiële stedelijke plechtigheden).
Ter Borch is 36 jaar als hij zich in Deventer vestigt en valt
als lid van de gezworen gemeente niet onder een vrijstellingsregeling voor de wacht. Om ‘sonderlinge redenen’
krijgt Ter Borch toch een vrijstelling van de burgerwacht.
Ieder vendel heeft een soort lijfspreuk. Die van de Bisschopstraat, waar Ter Borch woont, is consilio et armis
(met beleid en met wapens). De lijfspreuk van de Enge-

straat, waarvan Ter Borch de inwoners in de gezworen
gemeente vertegenwoordigt, is pro lege et grege (voor
de wet en het volk).
Het krijgsraadboek over
het jaar 1680 vermeldt
een aantal bekende personen. Arent van Suchtelen, die met zijn familie vele jaren actief is in
het stadsbestuur, komt
naar voren als hopman.
Hij staat aan het hoofd
van het vendel. De hopman vervult tevens de
functie van raad in de
magistraat. De raden
houden toezicht op de
andere leden van de
magistraat. Als luitenant, de vervanger van
de hopman, staat Henrick Scharff genoteerd. De luitenant is lid van de gezworen gemeente. Vanuit dit lidmaatschap is Scharff ook provisor (bestuurder en beheerder van een instelling) van
het Heilige-Geest-Gasthuis. Het krijgsraadboek vermeldt
Henrick Jordens (zie pgaina 50) als vaandrig, de derde
persoon in rang. Ook de vaandrig is lid van de gezworen
gemeente.
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Het stadsbestuur legt
op 16 februari 1621
de regels voor het
vendel vast. De wacht
mag niet dronken zijn
taak vervullen.

Het stadsbestuur vaardigt meer verboden uit, namelijk:
• Tijdens een alarm mogen vrouwen en kinderen zich
niet op de torens en muren begeven, maar moeten in
huis blijven. Bij overtreding van de regel moet een derdehalve goudgulden betaald worden;
• Als iemand de uitvoering van straffen wil voorkomen
dan is de boete vijf goudguldens;
• Alle vermogende weduwen betalen contributie om de
wacht in stand te houden;
• In tijd van nood moeten alle hoplieden, luitenants en
vaandrigs van de wachthebbende vendels een geweer
bij zich dragen. Bij overtreding bedraagt de boete vijf
stuivers.
Vesting Deventer
Nadat de Staatse troepen in 1591 met hun zware kanonnen de stadsmuren kapot schieten, ontwikkelt David
Orliens samen met Simon Stevin een plan voor een vesting. De aanleg van grondwallen, bastion met ravelijnen
en nieuwe stadspoorten duurt zo lang dat de oorlog met
de Spanjaarden bijna voorbij is als de vesting zich sluit.
Als Ter Borch in 1654 naar Deventer komt ziet de vesting
er wat vervallen uit. Belegeringen komen niet meer voor,
waardoor de vesting ook nauwelijks meer wordt onderhouden.
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Stadsplattegrond van
Joan Blaeu (1649)
Ravelijn

Stadspoort
Bastion
Rondeel

Galg (Justitiebolwerk)

2

3

1
4
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1

2

Vestingwallen nabij het station, 1876,
Jan Striening

Noordenbergpoort, 1616, detail van gravure
van waarschijnlijk Claes Jansz. Visscher
3

4

Binnen-Bergpoort of Heestpoort, 1655,
A. Beerstraten

Stadsaanzicht Deventer vanaf Pothoofd, 1655,
detail van aquarel van A. Beerstraten
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Religie
Religie en schilderijen Ter Borch
In de 17e eeuw is het in Zuid-Europa nog populair om
‘religieuze schilderijen’ te maken. In de Nederlanden
verdwijnt de kerk als opdrachtgever, waardoor het aantal van dit soort schilderijen sterk afneemt. De meeste
schilderijen van Ter Borch bevatten geen expliciet religieuze boodschap. Maar zoals Ter Borch wel meer doet,
verbergt hij dit in enkele van zijn schilderijen.
Ter Borch schildert circa
1652 een moeder, die de
luizen uit het haar van haar
zoon kamt. Het is een
beeld van oer-Hollandse
huiselijkheid, dat herinnert aan ‘de Spreuken van
Salomo (onderdeel van
het Oude Testament),
waarin de lof der degelijke huisvrouw wordt gezongen’.
Echter ... de moeder verwijdert met haar luizenkam de
luizen, maar tegelijk ook de zondige gedachten uit het
hoofd van haar kind.
Het schilderij ‘Een vrouw die haar handen wast’ verwijst
naar de voorstellingen van Pilatus (genoemd als degene
die Jezus laat kruisigen). Hij wast zijn handen in onschuld.

In Zwolle, de geboorteplaats van Ter Borch, mogen werken van hem in
musea niet ontbreken.
Het stedelijk museum
Zwolle heeft enkele schilderijen in langdurige
bruikleen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het betreft onder
meer de ‘Heer bij ochtendtoilet’, ‘Kaartspelende soldaten’ en het aan
Ter Borch toegeschreven
schilderij
‘Musicerend
Op het schilderij ‘De begroe- paar’. Van Gerard ter
ting’ ontmoet een dame met Borch de Oude heeft zij
schilderij ‘Het offer
een prachtige satijnen jurk een het
van Abraham’ in bezit.

galante heer. Op de achtergrond speelt een dame op een
luit. Het snaarinstrument met
bol klanklichaam bespeelt zij
met de hand. De luit staat in de
kunst van de 17e eeuw voor
goede of slechte zaken: om
God te loven, als nutteloos tijdverdrijf voor rijke, verwende
jongelingen of als onderdeel
van meer erotische scènes (zoals in het schilderij ‘Vrouw

Museum de Fundatie beschikt over een tekening,
die is toegeschreven aan
Ter Borch.
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speelt luit’, geschilderd in Ter
Borchs Deventer periode).
Ook kan het instrument verwijzen naar harmonie in een
gelukkig huwelijk.
In zeker twee schilderijen komt
het onderwerp religie nadrukkelijk aan de orde. Het betreft
het eerder genoemde schilderij ‘Flagellanten-processie’ (zie
pagina 19). Verder hangt in Dublin een schilderij waarop
Ter Borch vier franciscaanse monniken afbeeldt.
Felle discussie tussen Deventer denkers
In 1630 is dominee Jacobus
Revius betrokken bij de oprichting van het Athenaeum
Illustre 11 en 12. Deventer heeft
de wens om een universiteit te
stichten, maar die gaat in de
17e eeuw niet in vervulling.
Wel geven enkele internationaal bekende filosofen les aan
het Athenaeum Illustre. De
heren kunnen het niet altijd
goed met elkaar vinden.

Het Rijksmuseum Twente
in Enschede beschikt over
het schilderij ‘Lucreatia
Rouse (1650-1713)’. Ter
Borch maakt dit vermoedelijk in 1680, vlak voor
zijn overlijden. Zij is de
echtgenote van Jan van
Duren (1642-1709), predikant te Deventer. Ter
Borch maakt van hem ook
een schilderij. Na een veiling in 1980 is de verblijfplaats van dit werk onbekend.

Revius, de verlatijnste achternaam van Reeffsen, is naast
dominee ook dichter. In een gedicht, dat tegenwoordig
nog voorgedragen wordt, staat: ‘ ’t En sijn de Joden niet,
Heer Jesu, die u cruysten.’ Over de betekenis van deze
tekst schrijft men later nog vaak. In Revius’ tijd hebben
volgens sommigen van de toen levende joden nog de
schuld aan de kruisdood van Jezus. Als historicus schrijft
Revius ‘Daventria Illustrata’ over de geschiedenis van
Overijssel en specifieker over Deventer. Revius is bibliothecaris aan het Athenaeum en bewaakt er de streng calvinistische leer.
Henricus Reneri wordt in 1631 benoemd tot hoogleraar
fysica en welsprekendheid aan het Athenaeum Illustre.
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Als aanhanger en vriend van de filosoof René Descartes
interesseert hij zich voor filosofie. In 1634 wordt hij dan
ook hoogleraar wijsbegeerte aan het Athenaeum Illustre in Utrecht, dat snel erna universiteit wordt. Zijn snelle
vertrek uit Deventer is te verklaren door de promotiemogelijkheid in Utrecht. Een uitspraak in een brief aan een
vriend spreekt ook boekdelen: ‘Er wordt gretig naar mij
geluisterd en met grote toeloop van studenten, als men
let op de onbelangrijkheid van de plaats ...‘
René Descartes woont volgens enkele bronnen in het
huis van Henricus Reneri in
de Lange Bisschopstraat.
Over deze kwestie creëert
de publicatie over de Deventer denkers onzekerheid: ‘Al wordt in de brieven niet gesproken over
Henricus Reneri, toch moet
René Descartes regelmatig
contact met hem hebben gehad.’ Het staat vast dat René
Descartes in Deventer woont, omdat hij er zijn kind heeft
laten dopen in de gereformeerde kerk.
De methodische twijfel brengt René Descartes bekendheid. Het is zijn ogen een manier van zoeken naar zekerheid door systematisch aan alles te twijfelen. Het ‘Cogito
ergo sum’ (Ik denk, dus ik besta) is de eerste waarheid

die de test van de methodische twijfel doorstaat. Zijn gedachtegoed stimuleert het zelfstandig denken van mensen. Zij maken dan ook zelf keuzes en laten niet langer
alles over aan de almachtige God.
Aanvankelijk is de calvinistische dominee Jacobus Revius
hoopvol over de komst van Franse filosoof René Descartes, omdat veel Fransen zich tot het calvinisme aangetrokken voelen. Echter de
geloofstegenstellingen
Door de gereformeerd
tussen beiden leiden
predikant Revius is
tot spanningen. In een
Deventer
strenger in de
gesprek verklaart René
Descartes emotioneel
leer dan andere steden
zijn rooms-katholieke
langs de IJssel.
geloof met de kreet: ‘Ik
heb de religie van mijn
minnemoer’ (moeder). De teleurstelling bij Jacobus Revius groeit als hij de geschriften van René Descartes leert
kennen. Veel van Revius’ scheldschriften hierover gaan
verloren.
Ook de hoogleraar Rutger van Loenen is slecht te spreken
over René Descartes. Met het voorbeeld ‘vuur is warm’
onderbouwt hij de onzinnigheid van de methodische
twijfel. Volgens Rutger van Loenen leidt de denkwijze van
René Descartes tot goddeloosheid en hij voegt daar aan
toe: ‘Descartes lijkt op een inktvis, als men hem wil pakken verspreidt hij duisternis.’
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(Armen)zorg
Jordens is het een zorg
De familienaam Jordens komt veel voor onder de bestuurders van de stad Deventer. Ook in de zorg tonen ze
hun betrokkenheid, als eigenaars van een hofje, maar
ook als bestuurders van een ziekenhuis, armenhuis en
psychiatrische instelling.
De familie komt in de 15e eeuw van het Duitse platteland
tussen Münster en Coesfeld naar Deventer. Ze hebben
waarschijnlijk een eigen zaak in het bereiden van zeem.
Zeemsbereider kan bij de leerindustrie horen maar ook
bij het bakkersbedrijf, zeem als grondstof voor koek.

Het eerste familielid dat in de
17e eeuw actief is in de zorg is
Joan Jordens. Hij is provisor
van het Jordenshof op de
voormalige locatie (hoek Pontsteeg en Lange Bisschopstraat). In het hofje zijn vier
kleine huisjes, bestemd voor
de huisvesting van bejaarde
en behoeftige vrouwen. Een provisor is de beheerder van
de stoffelijke zaken en handhaver van de tucht in een instelling bijvoorbeeld van een klooster, armen- of gasthuis
of hofje. Ook is hij provisor van het voormalige Sint Geertruiden Gasthuis (nu Fermerie) in de Molenstraat. Dit gasthuis is een armenhuis, dat geleidelijk bestemd wordt voor
pestlijders. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)

* In de stamboom zijn alleen familieleden opgenomen met een
relatie met de inhoud van het artikel.
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vinden ook zieke
soldaten een onderkomen in het gasthuis. In 1580 liggen
er maar liefst 120
armen, pestlijders
en soldaten. Zelfs met twee of drie patiënten in één
bedstede kan het huis alle ‘ellendighen’ nauwelijks
herbergen. De provisoren laten in 1638 nieuwe huizen
timmeren.
De functie van provisor is geen fulltime baan. Joan is
brouwer in de Golden Tonne, gevestigd in de Noordenbergstraat. In de archieven van Deventer wordt in een
akte de familie Ter Borch ook genoemd in relatie tot het
pand Gouden Tonne in de Norrenbergstraat (zo wordt in
die tijd de huidige Noordenbergstraat genoemd). Door
de beperkte leesbaarheid van de akte zijn meer achtergronden onbekend.
Joan en Peter Jordens laten in 1644 op de locatie van het
voormalige Jordenshofje aan de Pontsteeg woningen
timmeren. De gevelsteen over het bouwen van de woningen is in 1856 verplaatst naar het nieuwe hofje 16.
De zonen van Joan volgen hem in een deel van zijn activiteiten op. Gerhard is provisor in het Sint Geertruiden
Gasthuis en Hendrik is als bierbrouwer actief. De kleinzoon van Gerhard (provisor van het Grote en Voorster
Gasthuis) trouwt met de dochter van hoogleraar Gisbert
Cuper (zie pagina 29).

Het gehele openbare bestuur is
exclusief in handen van mannen.
Het is in die periode dus ook gebruikelijk
dat
mannen de functie van provisor
vervullen. Alleen
als een man
sterft legt zijn weduwe rekening af van zijn bestuur als
provisor. Het Jordenshof valt hier als particuliere stichting
buiten en kent ook dames in het bestuur. Als Joan Jordens
in 1648 overlijdt, neemt zijn vrouw Marrijtje Brouwer
voor twaalf jaar de taken in het Jordenshof over. Als Jasper Dapper (één van de kleinkinderen van Herbert Dapper, wonende in de Drie Haringen achter de waag) overlijdt, neemt zijn vrouw Berentje Jordens zijn plaats over in
het Grote Gasthuis. De voorganger van Grote Gasthuis is
onder de naam het Heilige-Geest-Gasthuis sinds 1267 het
oudste gasthuis van Deventer 2. Oorspronkelijk is het
bedoeld voor vreemdelingen, zwervers en reizigers die
geen herberg kunnen betalen. Later neemt het gasthuis
ook zieke en arme burgers van de stad op. In 1645 wordt
het gebouw aan de Brink verlaten en verhuist men naar
het gebouw van het voormalige Meester Geertshuis aan
de Bagijnenstraat.
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De twee broers van Berentje Jordens, Herman en Joan (zie afbeelding), zijn provisor van het Sint
Elisabethsgasthuis (nu Brinkgreven/Dimence). Het gasthuis neemt oorspronkelijk
armen en later ook kostkopers en krankzinnigen op. In
1658 moeten de provisoren
op last van het stadsbestuur
voorzieningen treffen voor de
gedwongen opname van dronkaards en boosdoeners, die zij in
‘casten ofte kouwen’ (kast of kooi) opsluiten. Joan is ook nog overprovisor van het Grote Gasthuis. In die tijd hebben veel gasthuizen vallend onder het
stedelijk beheer twee provisoren en twee overprovisoren. De overprovisoren zijn lid van de magistraat (Joan
is burgemeester) en houden toezicht op de werkzaamheden van de andere provisoren. De provisoren zijn lid
van de gezworen gemeente. In afwijking van dit model
heeft het Grote Gasthuis vier provisoren. Veel bestuurders begeren deze functie, omdat het een leuk extraatje
oplevert.
Joans zoon, de doofstomme Antonij Jordens, neemt schilderlessen bij Ter Borch. Van hem is onder meer een familieportret met zijn ouders, twee broers en twee zussen
bekend. Twee jong overleden kinderen beeldt hij

rechtsboven als engeltjes af. Hij maakt het schilderij in de
periode 1675 – 1699. Oorspronkelijk is het een schoorsteenstuk in het familiehuis aan de Nieuwe Markt.
Het arme leven
Het 3,5 meter lange archief van het Grote (vroeger Heilige-Geest-) en Voorster Gasthuis te Deventer geeft inzicht
in het leven van armen in Deventer. Het gaat over de
voorwaarden van toelating in het gasthuis, de voedselvoorziening, de activiteiten van de armen en de belangen
van de regenten van de stad bij de armenzorg.
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In 1603 nemen de bestuurders van het gasthuis een
besluit over de voorwaarden voor toelating van de
armen en kostkopers. Kostkopers dragen (voor een
deel) hun bezittingen over
aan een gasthuis in ruil voor een verzorgde oude dag. De
overdracht van de bezittingen regelt de kostkoper met
een provisor in een individuele overeenkomst. Hij kan bijvoorbeeld ook laten vastleggen dat het gasthuis hem een
‘eerlijke begrafenis’ bezorgt. Het vaststellen van de nieuwe voorwaarden voor toelating heeft mogelijk te maken
met de reorganisatie van de armenzorg eind 16e eeuw. De
hiërarchische organisatie van de rooms-katholieke kerk
maakt plaats voor de platte organisatie op calvinistische
grondslag waarbij het stadsbestuur een nadrukkelijker rol
speelt. Over de voorwaarden zelf is niks te vertellen, omdat de papieren in de Tweede Wereldoorlog verloren
gaan.
Niet alle inwoners van Deventer hebben het beste voor
met de armen. Zo maakt het bestuur in een pachtovereenkomst afspraken met ene Wolbartt Traefst over het
leveren van graan. In 1602 levert hij geen graan, bewerkt
het land op een manier zonder toestemming van het
gasthuis en betaalt geen belastingen. In 1618 is de maat
vol: nadat hij het slechtere deel van het graan aan het
gasthuis geeft, zet het bestuur hem van het erf.

In 1617 schrijft Gerhardt Lijndenhoff, predikant te Raalte,
een brief over de levering van graan door het gasthuis.
Verder komen in deze brief veel andere zaken aan de
orde. Hij klaagt over de boeren, die noch God, noch zijn
woord liefhebben, dat de molenaar zeer weinig te doen
heeft, omdat de huislieden de rogge meest gemalen van
de stad halen, dat hij niet te Deventer komen kan wegens
een grote steen in de weg. Over de steen voegt hij toe:
‘dien hij hoopt, dat Gods genade deze wegneemt’.
De invloed van het stadsbestuur op de
armenzorg is in de 17e eeuw groot.
Zo stuurt het stadsbestuur Ewolt
Buijser, als provisor van het gasthuis, op pad om te regelen dat ‘voor
kerstmis een goed paard met een
karre wordt gekocht en een sterken
knecht de straten in de stad en overal elders waar het noodig is rein te
houden’. Enkele maanden later
neemt het stadsbestuur het besluit
dat de armen van het gasthuis ‘den
halven Brink, de Lange en Korte
Bisschopstraat, de twee Overstraten, de Assenstraat en den Poot’,
voortdurend vrij van alle vuilnis
moeten houden. Het is niet toevallig dat de meeste stadsbestuurders ook in deze straten wonen.
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Hebben de regenten in het
stadsbestuur nog meer belangen bij de armenzorg? Jazeker, daar zijn enkele voorbeelden van bekend. In 1614
verklaren ‘Schepenen en
Raad
van
het
Heilige-Geest-Gasthuis te hebben
opgenomen 1000 gl. ad 28 st. tot timmering en verhooging
van S. Lebuïnustoren’. Een gulden heeft in dit geval een
waarde van 28 stuivers. In die tijd vermelden financiële
contracten de toevoeging van stuivers
vaker, omdat de waarde van munten
nog sterk varieert en de stuiver
waardevaster is. Het gasthuis ontvangt in vier jaar een rente ter
waarde van 60 euro. Dit is ondanks
een hevige rentedaling in het begin
van de 17e eeuw een lage vergoeding.
Ook als het gasthuis mooie buitenhuizen verkoopt, zijn
enkele bestuurders er snel bij. Daarnaast mogen de activiteiten van gasthuizen niet teveel concurrentie opleveren
voor boeren in de stad. Zo machtigen de burgemeesters
de provisoren om een bouwerij (landbouwbedrijf) te beëindigen. Het mesten van varkens stopt. De paarden en
beesten worden verkocht. Twee leden van de gezworen
gemeente krijgen ieder een sleutel van een kist, waarin
het geld van de verkoop wordt bewaard.

Het schilderij ‘De paardenstal’ maakt ter Borch circa 1654.
Het hangt in The J. Paul Getty Museum in Los Angeles.
De QR-code is een link naar een
kaart met de tehuizen in Deventer.
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Stadsaanzichten toen en nu

Op de vorige en volgende pagina zijn afbeeldingen
van aquarellen uit 1655 van A. Beerstraten opgenomen. In de afbeeldingen zijn foto’s van de nog
bestaande stadsmuur en panden, zoals kerken en
woningen, verwerkt.

Aan de rechterkant van de aquarel zijn twee stadspoorten te zien. De meest rechtse poort is de Buiten-Bergpoort. Onderdelen hiervan zijn verwerkt in een poort in
de tuin van het Rijksmuseum in Amsterdam, ruggelings
tegen een poort uit Groningen.

Toelichting aquarel A. Beerstraten - ‘Gezicht op de Bergkerk en Deventer’ 6
Wat het eerst opvalt aan deze aquarel van Beerstraten
zijn de Bergkerk 8, de haven – waar nu de Wilhelminabrug is – en de stadsmuur. Maar
de aquarel bevat nog meer interessante aspecten.
Allereerst de plek waar Beerstraten zijn aquarel maakt. Bij
het nemen van foto’s op de
locatie is het vrijwel onmogelijk om zo’n groot deel van de
kerktoren vast te leggen. Beerstraten moet op een hoger punt
gestaan hebben dan de hoogte
van de huidige oprit van de Wilhelminabrug. De stadsplattegrond van die periode laat
zien dat er stadswallen langs de oude haven zijn. Waarschijnlijk bevindt Beerstraten zich bij het maken van de
aquarel op de oude stadswal.

Deventer

Amsterdam

Qua handel is de glorietijd van Deventer in de 17e eeuw
voorbij. Desondanks is het opvallend dat op de aquarel
geen enkel schip in de haven ligt. Ook op de andere stadsaanzichten van Beerstraten zijn geen schepen te vinden.
Dan het rijtje woningen direct aan
de stadsmuur. Voor een deel zijn
dit de huidige woningen aan de
Rijkmanstraat en de Bergschild.
IJzeren ankers in de voorgevel geven het bouwjaar van de woningen aan, bijvoorbeeld 1625 en
1644. Voor meer informatie over
deze panden volg de link via de QR-code. Nog een detail:
Het kleine torentje midden op het schip van de Bergkerk
is verdwenen.
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Toelichting aquarel A. Beerstraten – ‘Gezicht op Deventer
met de oude stadsmuren en kade en links de Schipbrug’

staat niet op de aquarel van Beerstraten, maar via de
QR-code is meer informatie over deze poort te vinden.

Hoog boven de stad Deventer torent de Lebuïnuskerk.
Met aan de linkerkant de Mariakerk. Het noordelijke deel
van deze kerk wordt afgebroken, daar waar nu de Hofstraat is. Dit gebeurt aan het begin van de 17e eeuw 21.

Op de aquarel is direct langs de IJssel een kraan te zien
(zie onderstaande afbeelding links). Deze heeft gestaan
ter hoogte van restaurant de Tobbe. Dit type kranen staat
in veel handelssteden langs het water. A. Beerstraten tekent circa 1664 een dergelijke kraan ook in Kampen (zie
onderstaande afbeelding rechts).

Aan de linkerkant van de aquarel is de Schipbrug te zien:
vanaf de stadszijde bezien is er eerst een hefbrug en vervolgens een ‘uitvaarbaar’ deel. De eerste boot, waarmee
de brug is te openen voor de grote schepen, is nog net
te zien.
Op ‘afstand’ lijkt sprake van één stadsmuur, maar in werkelijkheid is er een hoge en een lage muur. Een hogere muur
met torens met daarvoor de lagere muur heeft het voordeel dat de vijand met bijvoorbeeld een musket (handvuurwapen uit de zestiende en zeventiende eeuw, voorloper van het geweer) tot zeer nabij de stadsmuur te raken is.
De stadsmuur bevat enkele stads
poorten. Naast de ronde toren direct
langs de kade van de IJssel is de
Duimpoort te zien. Een wat kleinere
toegangspoort. De ‘grotere broeder’
is gelegen aan de andere kant van de
Schipbrug: de Vispoort. Deze poort

De voornaam van de tekenaar van deze kunstwerken is
niet bekend. Het kan gaan om Abraham of Antonie (beiden zoons van de schilder Jan Abrahamsz. Beerstraten).
Gedegen onderzoek heeft dit niet kunnen uitwijzen. Van
het schilderij van de waag in Deventer neemt men aan
dat Abraham de maker is.
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Genrevoorstellingen Ter Borch in beeld

‘Een jonge vrouw bij haar toilet met
een meid’, circa 1650, The Metropolitan Museum of Art in New York

‘Het concert’, 1675, Nationaal
museum in Oslo
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Graag stel ik mij aan u voor ...
Al geruime tijd verdiep ik mij in de geschiedenis van Deventer en andere Hanzesteden.
Naast het schrijven van artikelen op mijn website over de Hanze maak ik tijdens
stadswandelingen vrienden en kennissen enthousiast over de historie van Deventer.
Het schrijven van dit boek is een boeiende aanvulling op deze activiteiten. Het verdiepen
in de 17e eeuw leidt voor mij tot een waardering van de democratie en de vrijheid van
meningsuiting en godsdienst van nu.
Charel van Dijk
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