
ICOON OMSLAG
Grote of Lebuinuskerk, Grote Kerkhof.
Het thema van Open Monumentendag 2016 is Iconen en Symbolen. 
De Grote of Lebuinuskerk is misschien wel het meest iconische gebouw 
van de stad. De toren is beeldbepalend in de skyline van Deventer. In de 
periode 1450-1525 werd de gotische hallenkerk gebouwd. Vanaf de 46 
meter hoge toren heeft men een prachtig uitzicht over de stad. De naam 
van de kerk herinnert aan de Engelse monnik Lebuïnus, die in het midden 
van de achtste eeuw naar Nederland kwam en een klein houten kerkje 
stichtte, ongeveer op de plaats van de huidige kerk. In 770 werd dit 
kerkje door de Saksen in brand gestoken.

Deventer Verhaal is een erfgoedorganisatie die samen met partners inspi-
rerende tentoonstellingen, publieksactiviteiten en educatie organiseert op 
locaties in de stad en daarbuiten. Zij verbindt erfgoed met andere kunst-
vormen, actuele maatschappelijke thema's en collecties en verhalen.

–

DEVENTERVERHAAL.NL/OPENMONUMENTENDAG

17  BEGRAVEN HEILIGEN EN 
NIEUWE ICONEN
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
DOORLOPEND 
–
GEVEL GROTE OF LEBUINUS-
KERK, KANT GROTE KERKHOF
Het thema van dit jaar is Iconen en 
Symbolen. Heiligen, hun betekenis 
en bijpassende symbolen zijn het 
uitgangspunt voor een gecombineerd 
project van Archeologie Deventer 
en het Kunstenlab in samenwerking 
met de Grote of Lebuinuskerk en 
het Deventer Verhaal. De gevels 
van de kerk boden ooit plaats aan 
honderden beelden. Als gevolg 
van de reformatie zijn de nissen 
leeg gebleven of leeggemaakt. Vijf 
kunstenaars hebben een nieuwe 
invulling gegeven aan deze nissen. 
Inspiratie vormden daarbij vondsten 
van heiligenbeelden uit de bodem 
van Deventer: Begraven heiligen. 
Het verhaal en de essentie waar 
de heilige voor staat, diende als 
inspiratie voor het creëren van 
deze nieuwe iconen. Deze iconen 
zijn te zien in vijftien nissen aan 
de buitenzijde van de Grote of 
Lebuinuskerk.

10  HEILIGENLEVENS IN 
DEVENTER, WANDELING 
–
STARTPUNT WAAG OP DE 
BRINK, EINDPUNT GROTE OF 
LEBUINUSKERK OP GROTE 
KERKHOF
Af te halen bij de infokraam op 
zaterdag en tijdens de duur van het 
project zolang de voorraad strekt in 
de Waag. 

Het beeldenproject rondom het 
project Heiligen in de nissen van 
de Grote of Lebuinuskerk heeft 
de wandeling 'Heiligenlevens 
in Deventer’ geïnspireerd. In de 
binnenstad zijn nog vele plekken 
herkenbaar en vernoemd naar de 
heiligen waar zij symbool voor 
stonden. In ongeveer een uur loopt 
u langs diverse 'heilige’ locaties en 
leert u meer over de heiligenlevens 
in Deventer. U eindigt op het Grote 
Kerkhof alwaar u een bezoek aan de 
Grote of Lebuinuskerk kunt brengen 
en het beeldenproject in de gevel van 
de kerk kunt bezichtigen.

15  BEGRAVEN HEILIGEN 
EN NIEUWE ICONEN, 
PRESENTATIE
–
DONDERDAG 15 SEPTEMBER 
INLOOP 19.30, START 20.00
–
AUDITORIUM STADHUIS, 
GROTE KERKHOF 1
Aansluitend op het beeldenproject 
van de Grote of Lebuinuskerk wordt 
er een presentatie over de archeo-
logische vondsten, het verhaal van 
de heiligen en de hedendaagse kun-
stenaars gegeven. In de historische 
en archeologische collectie van de 
gemeente Deventer bevinden zich 
tientallen (fragmenten van) pijpaar-
den heiligenbeeldjes. Deze beeldjes 
stonden in de middel eeuwen in veel 
huishoudens als een persoonlijke in-
vulling van devotie. Destijds maakte 
de boodschap die deze beeldjes ver-
telden, deel uit van een collectieve 
volkscultuur. 

17  FOTOPROJECT DEVENTER 
DEUREN
–
ZATERDAG 10.00-17.00
ZONDAG 12.00-17.00
–
GROTE OF LEBUINUSKERK, 
GROTE KERKHOF 34
Een fotoproject georganiseerd door 
Architectuurcentrum Rondeel over 
de symboliek van ‘de deur’. Een deur 
is veel meer dan een functioneel 
element in een gebouw. Door de 
vormgeving kan een deur een speci-
fi eke symbolische betekenis krijgen 
en daarmee een verhaal vertellen 
over het gebouw, de opdrachtgever 
of de bewoner. Fotografen van de 
Deventer Foto kring hebben opdracht 
gekregen op zoek te gaan naar 
bijzondere deuren in de gemeente 
Deventer. Het resultaat: twintig 
foto’s -van een monumentale deur 
in een patriciërswoning tot een 
gazen deur in een kippenhok-. Te 
zien in een expositie in de Grote of 
Lebuinuskerk.

41  ESCAPE ROOM DE 
GILDENKELDER IN 
VOORMALIG CAFÉ DE 
ELEGAST
–
ZATERDAG EN ZONDAG
10.30-16.40 
–
BRINK 10-ONDER
'Café de Elegast' was misschien wel 
de bekendste kroeg uit de Deventer 
geschiedenis. Bijna 40 jaar kwamen 
hier generaties samen om te dansen 
en te feesten. Honderden bandjes 
traden er op. Behalve beroemd werd 
de kelder ook berucht, toen er in 
1972 een moord werd gepleegd. Tot 
op de dag van vandaag is de zaak 
niet opgelost. In 2014 sloot de kroeg 
haar deuren, maar tijdens Open 
Monumentendag is de iconische 
plek weer even open. Speciaal voor 
dit weekend is er een pop up escape 
room in gebouwd geïnspireerd op 
deze moordzaak. U laat zich op-
sluiten in de ruimte en moet er door 
het oplossen van puzzels uit zien te 
ontsnappen. Symboliek speelt hierin 
een onmisbare rol. Durft u het aan? 

De duur van de escape room is 
inclusief een korte introductie vooraf 
25 min. Er kunnen minimaal 3 en 
maximaal 5 personen tegelijk spelen. 
Vol is vol. Wilt u verzekerd zijn van 
een plek, dan kunt u zich op 10 en 
11 september inschrijven via een 
inschrijfl ijst op de locatie.
 

3  GRAFFITI WORKSHOP: 
JE EIGEN SYMBOOL OP DE 
BRINK  
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
15.00-17.00
–
HOEK BRINK, 10, 11 EN 12
Onze stad staat vol iconen en 
symbolen van vroeger en van nu. En 
daar gaan we er nog een paar aan 
toevoegen! Op 10 en 11 september 
komt er een schutting op de Brink 
in de hoek bij El Popo waar je je 
eigen symbolen op kunt spuiten. 
Kunstenaar Jim Kievit (www.jimki.
nl) begeleidt deze workshop over 
stencil-art en symbolen. Daarna ga 
je je eigen symbolen spuiten! De 
schuttingen komen na afl oop nog 
een tijd in de Leeuwenkuil te staan. 
Ben je tussen de 10 en 18 jaar en wil 
je meedoen? Geef je dan op via info@
leeuwenkuil.nl (gratis).

   
17  LEBUINUSTOREN EN 

IJSSELPANORAMA
–
ZATERDAG 10.00-17.00
ZONDAG 12.00-17.00
–
TOREN GROTE OF 
LEBUINUSKERK, INGANG VIA 
GROTE OF LEBUINUSKERK, 
GROTE KERKHOF 34
Het meest iconische gebouw 
van Deventer en het Deventer 
stadsgezicht is de toren van de 
Grote of Lebuinuskerk. De toren 
zien, staat de Deventernaar symbool 
voor thuiskomen. Vanaf de toren 
heeft u een prachtig uitzicht over 
de stad en ver daarbuiten. Beklim 
de Deventer toren en geniet van het 
IJsselpanorama.

19  FOTOTENTOONSTELLING 
PDF
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
11.00-17.00
–
FERMERIE, MUGGEPLEIN 9
Fototentoonstelling van de 
Projectgroep Deventer Fotografen 
(PDF), geïnspireerd op het thema 
van Open Monumentendag. Te zien 
is het werk van vijf fotografen die elk 
vanuit een eigen invalshoek met het 
thema ‘symbolen’ hebben gewerkt. 
De deelnemende fotografen zijn: Gert 
de Vries, Wil Kanis, Pieter Leefl ang, 
Karin Barth, Frans Latupeirissa.

10  FIETSTOCHT ICONISCH 
LANDSCHAP 
(CA 25-30KM)
–
ZATERDAG EN ZONDAG
–
FOLDER AF TE HALEN BIJ 
INFORMATIEKRAAM OP 
ZATERDAG EN DE VVV-WINKEL 
IN DE WAAG OP ZATERDAG EN 
ZONDAG
Wat maakt het landschap van 
de gemeente Deventer uniek en 
iconisch? Dit iconische landschap 
is vastgelegd door enthousiaste 
hobbyfotografen en vormt de basis 
van deze fi etstocht. Laat u door het 
prachtige buitengebied leiden en 
zie al fi etsend met eigen ogen de 
mooiste, meest beeldbepalende en 
meest verrassende plekjes van de 
gemeente Deventer. 

42  ‘MASCOTTES UIT DE 
DEVENTER INDUSTRIE’, 
EXPOSITIE STICHTING 
INDUSTRIEEL ERFGOED 
DEVENTER (SIED)
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
10.00-17.00
–
POTHOOFD 121
Mascottes waren de ‘iconen’ in de 
reclamevoering van bedrijven en 
fabrieken. Toen tijdens de opkomst 
van de industrie ondernemers 
in de 19e

 eeuw in fabrieken 
massaproducten gingen produceren, 
ontstond daarmee een grote afstand 
tot de afnemers van die producten, 
de klanten waarvoor (uiteindelijk) 
die producten gemaakt werden. Het 
gevolg daarvan was, dat afnemers 
anoniemer werden en er concurrentie 
ontstond tussen producten. 
Fabrikanten moesten reclame gaan 
maken voor hun producten om 
klanten te interesseren, daarvoor 
werden mascottes ingezet. De eerste 
en nog steeds een van de meest 
bekende mascottes is het Michelin-
mannetje. De expositie toont de 
interessante geschiedenis van de 
mascotte in de Deventer industrie.

10  NIEUW: RONDLEIDING 
DOOR JUNIORGIDSEN!
–
ZONDAG 13.00-16.00
–
WAAG, BRINK 56
Altijd al willen weten waardoor de 
Waag scheef staat? Of waarvoor de 
ketel diende, die tot voor kort prijkte 
aan de zijkant van het gebouw? 
Dit jaar kunt u voor het eerst op 
Open Monumentendag Deventer 
een rondleiding volgen door een 
JuniorGids. In een korte tour van 
ongeveer 15 minuten neemt hij of 
zij u mee om de oudste waag van 
Nederland en hoort u allerlei leuke 
wetenswaardigheden over het 
gebouw. 

Rondleidingen doorlopend tussen 
13.00 en 16.00 uur. Duur: ca. 15 
minuten. Bij grote belangstelling 
wordt gewerkt met een inschrijfl ijst. 
Inschrijven en verzamelen bij de 
balie van de Waag. Vol is vol. 

15  STADHUIS, 
RONDLEIDINGEN
–
ZATERDAG OPEN VAN 
10.00-16.00. DE LAATSTE 
ROND LEIDING START OM 15.00
–
GROTE KERKHOF 4
Op zaterdag opent het stadhuis 
van Deventer haar deuren voor 
Open Monumentendag. Er worden 
doorlopend rondleidingen gegeven 
door zowel het oude als het 
nieuwe deel van het stadhuis. Een 
rondleiding duurt ongeveer uur. 
Tevens kunt u op eigen gelegenheid 
het stadhuis bekijken. Op deze 
zaterdag wordt in Nederland ook de 
internationale Dag van Democratie 
gevierd, die als doel heeft mensen 
te laten beseff en hoe belangrijk het 
is om in vrijheid hun stem te kunnen 
laten horen. Ook hier omheen wordt 
een programma georganiseerd. 

43  KLASSIEKE SCHEPEN
–
ZATERDAG EN ZONDAG
12.00-17.00 
–
LAGE WELLEKADE
Aan de Wellekade liggen diverse 
klassieke schepen aangemeerd 
en u kunt een stukje over de 
IJssel meevaren! De schippers 
vertellen graag over hun schip en 
er zijn informatiepanelen over de 
geschiedenis van het schip. Op 
zaterdag vertellen archeologen 
tijdens vaartochten met de UK76 
over gebeurtenissen en vondsten bij 
de IJssel. 

Er is muzikale omlijsting van 
accordeon en shantykoren en 
op de Wellekade zijn enkele 
klassieke auto’s en motorfi etsen te 
bewonderen. Kortom het mobiel 
erfgoed is hier vertegenwoordigd. 
Let op: voor de vaartochten wordt 
een kleine vergoeding gevraagd; het 
aantal plaatsen is beperkt en voor 
de ‘archeologentocht’ moet u zich 
vooraf op de kade aanmelden.

11  KOREN IN MONUMENTEN
–

14 ZATERDAG 10 SEPTEMBER
Op zaterdag 10 september treden 
twee enthousiaste koren op in 
monumenten. De Hereeniging 
biedt podium aan Close Company, 
een gemengd, vijfstemming a 
capella-koor van ongeveer 18 leden. 
Dirigent is Jurrien Zaagman. In het 
Penninckshuis luistert u naar een 
optreden van Vocal Group Glazzy, 
onder leiding van Eric van Grootel. 

11  PENNINCKSHUIS- VOCAL 
GROUP GLAZZY O.L.V. 
ERIC VAN GROOTEL
–
ZATERDAG 10 SEPTEMBER 
OPTREDENS VAN 13.00-13.30 
EN VAN 14.30-15.00 
–
BRINK 89

14  SOCIËTEIT DE 
HEREENIGING- CLOSE 
COMPANY O.L.V. JURRIEN 
ZAAGMAN
–
ZATERDAG 10 SEPTEMBER
OPTREDEN VAN 14.00-16.00, 
MET TUSSENDOOR 2 KORTE 
PAUZES. 
–
GROTE POOT 2

10  SPELEN OP DE BRINK
–
ZONDAG 14.00-16.00
–
BRINK
Voor kinderen is er Spelen op de 
Brink, op deze zondagmiddag 
kunnen zij lekker spelen met iconisch 
oud-Hollands en modern speelgoed 
zoals hoge bi's, hoepels, vliegende 
Hollanders en nog veel meer...
 

ICONEN EN 
SYMBOLEN

–
PROGRAMMA OPEN 
MONUMENTENDAG 

DEVENTER 2016
 10 EN 11 SEPTEMBER

NACHT VAN 
GOUD
–
ZATERDAG 10 SEPTEMBER
20.30 UUR BRINK 
21.00 - 23.00 UUR DIVERSE
LOCATIES BINNENSTAD

Tijdens deze vierde Nacht van Goud zijn er 22 voorstellingen te zien op 
bijzondere erfgoedlocaties in de binnenstad van Deventer. De Nacht van 
Goud opent om 20.30 met een fl uorescerend dansspektakel door jong en 
oud o.l.v. Marion van Veen op de Brink. Vanaf 21.00 uur openen 22 locaties 
hun kelders, zolders en hoekjes. Gedurende de avond vinden op elke plek 
vijf voorstellingen plaats waardoor u de mogelijkheid krijgt meerdere 
voorstellingen na elkaar te bezoeken. Exclusieve voorstellingen dans, 
muziek en theater, proeverijen en verhalen voeren de boventoon op deze 
intieme locaties. Een unieke ervaring voor publiek en artiest!

–
DEVENTERVERHAAL.NL/
NACHTVANGOUD

ICONEN EN 
SYMBOLEN
–

PROGRAMMA OPEN 
MONUMENTEN DAG 
DEVENTER 2016
10 EN 11 SEPTEMBER

–
DEVENTERVERHAAL.NL/
OPENMONUMENTENDAG

Starttijden:
10:30
11:15
12:00
12:45

14:00
14:45
15:30
16:15DEVENTERVERHAAL.NL/

OPENMONUMENTENDAG
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van de stad. De toren is beeldbepalend in de skyline van Deventer. In de 
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meter hoge toren heeft men een prachtig uitzicht over de stad. De naam 
van de kerk herinnert aan de Engelse monnik Lebuïnus, die in het midden 
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DEVENTERVERHAAL.NL/OPENMONUMENTENDAG

17  BEGRAVEN HEILIGEN EN 
NIEUWE ICONEN
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
DOORLOPEND 
–
GEVEL GROTE OF LEBUINUS-
KERK, KANT GROTE KERKHOF
Het thema van dit jaar is Iconen en 
Symbolen. Heiligen, hun betekenis 
en bijpassende symbolen zijn het 
uitgangspunt voor een gecombineerd 
project van Archeologie Deventer 
en het Kunstenlab in samenwerking 
met de Grote of Lebuinuskerk en 
het Deventer Verhaal. De gevels 
van de kerk boden ooit plaats aan 
honderden beelden. Als gevolg 
van de reformatie zijn de nissen 
leeg gebleven of leeggemaakt. Vijf 
kunstenaars hebben een nieuwe 
invulling gegeven aan deze nissen. 
Inspiratie vormden daarbij vondsten 
van heiligenbeelden uit de bodem 
van Deventer: Begraven heiligen. 
Het verhaal en de essentie waar 
de heilige voor staat, diende als 
inspiratie voor het creëren van 
deze nieuwe iconen. Deze iconen 
zijn te zien in vijftien nissen aan 
de buitenzijde van de Grote of 
Lebuinuskerk.

10  HEILIGENLEVENS IN 
DEVENTER, WANDELING 
–
STARTPUNT WAAG OP DE 
BRINK, EINDPUNT GROTE OF 
LEBUINUSKERK OP GROTE 
KERKHOF
Af te halen bij de infokraam op 
zaterdag en tijdens de duur van het 
project zolang de voorraad strekt in 
de Waag. 

Het beeldenproject rondom het 
project Heiligen in de nissen van 
de Grote of Lebuinuskerk heeft 
de wandeling 'Heiligenlevens 
in Deventer’ geïnspireerd. In de 
binnenstad zijn nog vele plekken 
herkenbaar en vernoemd naar de 
heiligen waar zij symbool voor 
stonden. In ongeveer een uur loopt 
u langs diverse 'heilige’ locaties en 
leert u meer over de heiligenlevens 
in Deventer. U eindigt op het Grote 
Kerkhof alwaar u een bezoek aan de 
Grote of Lebuinuskerk kunt brengen 
en het beeldenproject in de gevel van 
de kerk kunt bezichtigen.

15  BEGRAVEN HEILIGEN 
EN NIEUWE ICONEN, 
PRESENTATIE
–
DONDERDAG 15 SEPTEMBER 
INLOOP 19.30, START 20.00
–
AUDITORIUM STADHUIS, 
GROTE KERKHOF 1
Aansluitend op het beeldenproject 
van de Grote of Lebuinuskerk wordt 
er een presentatie over de archeo-
logische vondsten, het verhaal van 
de heiligen en de hedendaagse kun-
stenaars gegeven. In de historische 
en archeologische collectie van de 
gemeente Deventer bevinden zich 
tientallen (fragmenten van) pijpaar-
den heiligenbeeldjes. Deze beeldjes 
stonden in de middel eeuwen in veel 
huishoudens als een persoonlijke in-
vulling van devotie. Destijds maakte 
de boodschap die deze beeldjes ver-
telden, deel uit van een collectieve 
volkscultuur. 

17  FOTOPROJECT DEVENTER 
DEUREN
–
ZATERDAG 10.00-17.00
ZONDAG 12.00-17.00
–
GROTE OF LEBUINUSKERK, 
GROTE KERKHOF 34
Een fotoproject georganiseerd door 
Architectuurcentrum Rondeel over 
de symboliek van ‘de deur’. Een deur 
is veel meer dan een functioneel 
element in een gebouw. Door de 
vormgeving kan een deur een speci-
fi eke symbolische betekenis krijgen 
en daarmee een verhaal vertellen 
over het gebouw, de opdrachtgever 
of de bewoner. Fotografen van de 
Deventer Foto kring hebben opdracht 
gekregen op zoek te gaan naar 
bijzondere deuren in de gemeente 
Deventer. Het resultaat: twintig 
foto’s -van een monumentale deur 
in een patriciërswoning tot een 
gazen deur in een kippenhok-. Te 
zien in een expositie in de Grote of 
Lebuinuskerk.

41  ESCAPE ROOM DE 
GILDENKELDER IN 
VOORMALIG CAFÉ DE 
ELEGAST
–
ZATERDAG EN ZONDAG
10.30-16.40 
–
BRINK 10-ONDER
'Café de Elegast' was misschien wel 
de bekendste kroeg uit de Deventer 
geschiedenis. Bijna 40 jaar kwamen 
hier generaties samen om te dansen 
en te feesten. Honderden bandjes 
traden er op. Behalve beroemd werd 
de kelder ook berucht, toen er in 
1972 een moord werd gepleegd. Tot 
op de dag van vandaag is de zaak 
niet opgelost. In 2014 sloot de kroeg 
haar deuren, maar tijdens Open 
Monumentendag is de iconische 
plek weer even open. Speciaal voor 
dit weekend is er een pop up escape 
room in gebouwd geïnspireerd op 
deze moordzaak. U laat zich op-
sluiten in de ruimte en moet er door 
het oplossen van puzzels uit zien te 
ontsnappen. Symboliek speelt hierin 
een onmisbare rol. Durft u het aan? 

De duur van de escape room is 
inclusief een korte introductie vooraf 
25 min. Er kunnen minimaal 3 en 
maximaal 5 personen tegelijk spelen. 
Vol is vol. Wilt u verzekerd zijn van 
een plek, dan kunt u zich op 10 en 
11 september inschrijven via een 
inschrijfl ijst op de locatie.
 

3  GRAFFITI WORKSHOP: 
JE EIGEN SYMBOOL OP DE 
BRINK  
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
15.00-17.00
–
HOEK BRINK, 10, 11 EN 12
Onze stad staat vol iconen en 
symbolen van vroeger en van nu. En 
daar gaan we er nog een paar aan 
toevoegen! Op 10 en 11 september 
komt er een schutting op de Brink 
in de hoek bij El Popo waar je je 
eigen symbolen op kunt spuiten. 
Kunstenaar Jim Kievit (www.jimki.
nl) begeleidt deze workshop over 
stencil-art en symbolen. Daarna ga 
je je eigen symbolen spuiten! De 
schuttingen komen na afl oop nog 
een tijd in de Leeuwenkuil te staan. 
Ben je tussen de 10 en 18 jaar en wil 
je meedoen? Geef je dan op via info@
leeuwenkuil.nl (gratis).

   
17  LEBUINUSTOREN EN 

IJSSELPANORAMA
–
ZATERDAG 10.00-17.00
ZONDAG 12.00-17.00
–
TOREN GROTE OF 
LEBUINUSKERK, INGANG VIA 
GROTE OF LEBUINUSKERK, 
GROTE KERKHOF 34
Het meest iconische gebouw 
van Deventer en het Deventer 
stadsgezicht is de toren van de 
Grote of Lebuinuskerk. De toren 
zien, staat de Deventernaar symbool 
voor thuiskomen. Vanaf de toren 
heeft u een prachtig uitzicht over 
de stad en ver daarbuiten. Beklim 
de Deventer toren en geniet van het 
IJsselpanorama.

19  FOTOTENTOONSTELLING 
PDF
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
11.00-17.00
–
FERMERIE, MUGGEPLEIN 9
Fototentoonstelling van de 
Projectgroep Deventer Fotografen 
(PDF), geïnspireerd op het thema 
van Open Monumentendag. Te zien 
is het werk van vijf fotografen die elk 
vanuit een eigen invalshoek met het 
thema ‘symbolen’ hebben gewerkt. 
De deelnemende fotografen zijn: Gert 
de Vries, Wil Kanis, Pieter Leefl ang, 
Karin Barth, Frans Latupeirissa.

10  FIETSTOCHT ICONISCH 
LANDSCHAP 
(CA 25-30KM)
–
ZATERDAG EN ZONDAG
–
FOLDER AF TE HALEN BIJ 
INFORMATIEKRAAM OP 
ZATERDAG EN DE VVV-WINKEL 
IN DE WAAG OP ZATERDAG EN 
ZONDAG
Wat maakt het landschap van 
de gemeente Deventer uniek en 
iconisch? Dit iconische landschap 
is vastgelegd door enthousiaste 
hobbyfotografen en vormt de basis 
van deze fi etstocht. Laat u door het 
prachtige buitengebied leiden en 
zie al fi etsend met eigen ogen de 
mooiste, meest beeldbepalende en 
meest verrassende plekjes van de 
gemeente Deventer. 

42  ‘MASCOTTES UIT DE 
DEVENTER INDUSTRIE’, 
EXPOSITIE STICHTING 
INDUSTRIEEL ERFGOED 
DEVENTER (SIED)
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
10.00-17.00
–
POTHOOFD 121
Mascottes waren de ‘iconen’ in de 
reclamevoering van bedrijven en 
fabrieken. Toen tijdens de opkomst 
van de industrie ondernemers 
in de 19e

 eeuw in fabrieken 
massaproducten gingen produceren, 
ontstond daarmee een grote afstand 
tot de afnemers van die producten, 
de klanten waarvoor (uiteindelijk) 
die producten gemaakt werden. Het 
gevolg daarvan was, dat afnemers 
anoniemer werden en er concurrentie 
ontstond tussen producten. 
Fabrikanten moesten reclame gaan 
maken voor hun producten om 
klanten te interesseren, daarvoor 
werden mascottes ingezet. De eerste 
en nog steeds een van de meest 
bekende mascottes is het Michelin-
mannetje. De expositie toont de 
interessante geschiedenis van de 
mascotte in de Deventer industrie.

10  NIEUW: RONDLEIDING 
DOOR JUNIORGIDSEN!
–
ZONDAG 13.00-16.00
–
WAAG, BRINK 56
Altijd al willen weten waardoor de 
Waag scheef staat? Of waarvoor de 
ketel diende, die tot voor kort prijkte 
aan de zijkant van het gebouw? 
Dit jaar kunt u voor het eerst op 
Open Monumentendag Deventer 
een rondleiding volgen door een 
JuniorGids. In een korte tour van 
ongeveer 15 minuten neemt hij of 
zij u mee om de oudste waag van 
Nederland en hoort u allerlei leuke 
wetenswaardigheden over het 
gebouw. 

Rondleidingen doorlopend tussen 
13.00 en 16.00 uur. Duur: ca. 15 
minuten. Bij grote belangstelling 
wordt gewerkt met een inschrijfl ijst. 
Inschrijven en verzamelen bij de 
balie van de Waag. Vol is vol. 

15  STADHUIS, 
RONDLEIDINGEN
–
ZATERDAG OPEN VAN 
10.00-16.00. DE LAATSTE 
ROND LEIDING START OM 15.00
–
GROTE KERKHOF 4
Op zaterdag opent het stadhuis 
van Deventer haar deuren voor 
Open Monumentendag. Er worden 
doorlopend rondleidingen gegeven 
door zowel het oude als het 
nieuwe deel van het stadhuis. Een 
rondleiding duurt ongeveer uur. 
Tevens kunt u op eigen gelegenheid 
het stadhuis bekijken. Op deze 
zaterdag wordt in Nederland ook de 
internationale Dag van Democratie 
gevierd, die als doel heeft mensen 
te laten beseff en hoe belangrijk het 
is om in vrijheid hun stem te kunnen 
laten horen. Ook hier omheen wordt 
een programma georganiseerd. 

43  KLASSIEKE SCHEPEN
–
ZATERDAG EN ZONDAG
12.00-17.00 
–
LAGE WELLEKADE
Aan de Wellekade liggen diverse 
klassieke schepen aangemeerd 
en u kunt een stukje over de 
IJssel meevaren! De schippers 
vertellen graag over hun schip en 
er zijn informatiepanelen over de 
geschiedenis van het schip. Op 
zaterdag vertellen archeologen 
tijdens vaartochten met de UK76 
over gebeurtenissen en vondsten bij 
de IJssel. 

Er is muzikale omlijsting van 
accordeon en shantykoren en 
op de Wellekade zijn enkele 
klassieke auto’s en motorfi etsen te 
bewonderen. Kortom het mobiel 
erfgoed is hier vertegenwoordigd. 
Let op: voor de vaartochten wordt 
een kleine vergoeding gevraagd; het 
aantal plaatsen is beperkt en voor 
de ‘archeologentocht’ moet u zich 
vooraf op de kade aanmelden.

11  KOREN IN MONUMENTEN
–

14 ZATERDAG 10 SEPTEMBER
Op zaterdag 10 september treden 
twee enthousiaste koren op in 
monumenten. De Hereeniging 
biedt podium aan Close Company, 
een gemengd, vijfstemming a 
capella-koor van ongeveer 18 leden. 
Dirigent is Jurrien Zaagman. In het 
Penninckshuis luistert u naar een 
optreden van Vocal Group Glazzy, 
onder leiding van Eric van Grootel. 

11  PENNINCKSHUIS- VOCAL 
GROUP GLAZZY O.L.V. 
ERIC VAN GROOTEL
–
ZATERDAG 10 SEPTEMBER 
OPTREDENS VAN 13.00-13.30 
EN VAN 14.30-15.00 
–
BRINK 89

14  SOCIËTEIT DE 
HEREENIGING- CLOSE 
COMPANY O.L.V. JURRIEN 
ZAAGMAN
–
ZATERDAG 10 SEPTEMBER
OPTREDEN VAN 14.00-16.00, 
MET TUSSENDOOR 2 KORTE 
PAUZES. 
–
GROTE POOT 2

10  SPELEN OP DE BRINK
–
ZONDAG 14.00-16.00
–
BRINK
Voor kinderen is er Spelen op de 
Brink, op deze zondagmiddag 
kunnen zij lekker spelen met iconisch 
oud-Hollands en modern speelgoed 
zoals hoge bi's, hoepels, vliegende 
Hollanders en nog veel meer...
 

ICONEN EN 
SYMBOLEN

–
PROGRAMMA OPEN 
MONUMENTENDAG 

DEVENTER 2016
 10 EN 11 SEPTEMBER

NACHT VAN 
GOUD
–
ZATERDAG 10 SEPTEMBER
20.30 UUR BRINK 
21.00 - 23.00 UUR DIVERSE
LOCATIES BINNENSTAD

Tijdens deze vierde Nacht van Goud zijn er 22 voorstellingen te zien op 
bijzondere erfgoedlocaties in de binnenstad van Deventer. De Nacht van 
Goud opent om 20.30 met een fl uorescerend dansspektakel door jong en 
oud o.l.v. Marion van Veen op de Brink. Vanaf 21.00 uur openen 22 locaties 
hun kelders, zolders en hoekjes. Gedurende de avond vinden op elke plek 
vijf voorstellingen plaats waardoor u de mogelijkheid krijgt meerdere 
voorstellingen na elkaar te bezoeken. Exclusieve voorstellingen dans, 
muziek en theater, proeverijen en verhalen voeren de boventoon op deze 
intieme locaties. Een unieke ervaring voor publiek en artiest!

–
DEVENTERVERHAAL.NL/
NACHTVANGOUD

ICONEN EN 
SYMBOLEN
–

PROGRAMMA OPEN 
MONUMENTEN DAG 
DEVENTER 2016
10 EN 11 SEPTEMBER

–
DEVENTERVERHAAL.NL/
OPENMONUMENTENDAG

Starttijden:
10:30
11:15
12:00
12:45

14:00
14:45
15:30
16:15DEVENTERVERHAAL.NL/

OPENMONUMENTENDAG
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ICOON OMSLAG
Grote of Lebuinuskerk, Grote Kerkhof.
Het thema van Open Monumentendag 2016 is Iconen en Symbolen. 
De Grote of Lebuinuskerk is misschien wel het meest iconische gebouw 
van de stad. De toren is beeldbepalend in de skyline van Deventer. In de 
periode 1450-1525 werd de gotische hallenkerk gebouwd. Vanaf de 46 
meter hoge toren heeft men een prachtig uitzicht over de stad. De naam 
van de kerk herinnert aan de Engelse monnik Lebuïnus, die in het midden 
van de achtste eeuw naar Nederland kwam en een klein houten kerkje 
stichtte, ongeveer op de plaats van de huidige kerk. In 770 werd dit 
kerkje door de Saksen in brand gestoken.

Deventer Verhaal is een erfgoedorganisatie die samen met partners inspi-
rerende tentoonstellingen, publieksactiviteiten en educatie organiseert op 
locaties in de stad en daarbuiten. Zij verbindt erfgoed met andere kunst-
vormen, actuele maatschappelijke thema's en collecties en verhalen.

–

DEVENTERVERHAAL.NL/OPENMONUMENTENDAG

17   BEGRAVEN HEILIGEN EN 
NIEUWE ICONEN
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
DOORLOPEND 
–
GEVEL GROTE OF LEBUINUS-
KERK, KANT GROTE KERKHOF
Het thema van dit jaar is Iconen en 
Symbolen. Heiligen, hun betekenis 
en bijpassende symbolen zijn het 
uitgangspunt voor een gecombineerd 
project van Archeologie Deventer 
en het Kunstenlab in samenwerking 
met de Grote of Lebuinuskerk en 
het Deventer Verhaal. De gevels 
van de kerk boden ooit plaats aan 
honderden beelden. Als gevolg 
van de reformatie zijn de nissen 
leeg gebleven of leeggemaakt. Vijf 
kunstenaars hebben een nieuwe 
invulling gegeven aan deze nissen. 
Inspiratie vormden daarbij vondsten 
van heiligenbeelden uit de bodem 
van Deventer: Begraven heiligen. 
Het verhaal en de essentie waar 
de heilige voor staat, diende als 
inspiratie voor het creëren van 
deze nieuwe iconen. Deze iconen 
zijn te zien in vijftien nissen aan 
de buitenzijde van de Grote of 
Lebuinuskerk.

10   HEILIGENLEVENS IN 
DEVENTER, WANDELING 
–
STARTPUNT WAAG OP DE 
BRINK, EINDPUNT GROTE OF 
LEBUINUSKERK OP GROTE 
KERKHOF
Af te halen bij de infokraam op 
zaterdag en tijdens de duur van het 
project zolang de voorraad strekt in 
de Waag. 

Het beeldenproject rondom het 
project Heiligen in de nissen van 
de Grote of Lebuinuskerk heeft 
de wandeling 'Heiligenlevens 
in Deventer’ geïnspireerd. In de 
binnenstad zijn nog vele plekken 
herkenbaar en vernoemd naar de 
heiligen waar zij symbool voor 
stonden. In ongeveer een uur loopt 
u langs diverse 'heilige’ locaties en 
leert u meer over de heiligenlevens 
in Deventer. U eindigt op het Grote 
Kerkhof alwaar u een bezoek aan de 
Grote of Lebuinuskerk kunt brengen 
en het beeldenproject in de gevel van 
de kerk kunt bezichtigen.

15   BEGRAVEN HEILIGEN 
EN NIEUWE ICONEN, 
PRESENTATIE
–
DONDERDAG 15 SEPTEMBER 
INLOOP 19.30, START 20.00
–
AUDITORIUM STADHUIS, 
GROTE KERKHOF 1
Aansluitend op het beeldenproject 
van de Grote of Lebuinuskerk wordt 
er een presentatie over de archeo-
logische vondsten, het verhaal van 
de heiligen en de hedendaagse kun-
stenaars gegeven. In de historische 
en archeologische collectie van de 
gemeente Deventer bevinden zich 
tientallen (fragmenten van) pijpaar-
den heiligenbeeldjes. Deze beeldjes 
stonden in de middel eeuwen in veel 
huishoudens als een persoonlijke in-
vulling van devotie. Destijds maakte 
de boodschap die deze beeldjes ver-
telden, deel uit van een collectieve 
volkscultuur. 

17   FOTOPROJECT DEVENTER 
DEUREN
–
ZATERDAG 10.00-17.00
ZONDAG 12.00-17.00
–
GROTE OF LEBUINUSKERK, 
GROTE KERKHOF 34
Een fotoproject georganiseerd door 
Architectuurcentrum Rondeel over 
de symboliek van ‘de deur’. Een deur 
is veel meer dan een functioneel 
element in een gebouw. Door de 
vormgeving kan een deur een speci-
fi eke symbolische betekenis krijgen 
en daarmee een verhaal vertellen 
over het gebouw, de opdrachtgever 
of de bewoner. Fotografen van de 
Deventer Foto kring hebben opdracht 
gekregen op zoek te gaan naar 
bijzondere deuren in de gemeente 
Deventer. Het resultaat: twintig 
foto’s -van een monumentale deur 
in een patriciërswoning tot een 
gazen deur in een kippenhok-. Te 
zien in een expositie in de Grote of 
Lebuinuskerk.

41   ESCAPE ROOM DE 
GILDENKELDER IN 
VOORMALIG CAFÉ DE 
ELEGAST
–
ZATERDAG EN ZONDAG
10.30-16.40 
–
BRINK 10-ONDER
'Café de Elegast' was misschien wel 
de bekendste kroeg uit de Deventer 
geschiedenis. Bijna 40 jaar kwamen 
hier generaties samen om te dansen 
en te feesten. Honderden bandjes 
traden er op. Behalve beroemd werd 
de kelder ook berucht, toen er in 
1972 een moord werd gepleegd. Tot 
op de dag van vandaag is de zaak 
niet opgelost. In 2014 sloot de kroeg 
haar deuren, maar tijdens Open 
Monumentendag is de iconische 
plek weer even open. Speciaal voor 
dit weekend is er een pop up escape 
room in gebouwd geïnspireerd op 
deze moordzaak. U laat zich op-
sluiten in de ruimte en moet er door 
het oplossen van puzzels uit zien te 
ontsnappen. Symboliek speelt hierin 
een onmisbare rol. Durft u het aan? 

De duur van de escape room is 
inclusief een korte introductie vooraf 
25 min. Er kunnen minimaal 3 en 
maximaal 5 personen tegelijk spelen. 
Vol is vol. Wilt u verzekerd zijn van 
een plek, dan kunt u zich op 10 en 
11 september inschrijven via een 
inschrijfl ijst op de locatie.
 

3   GRAFFITI WORKSHOP: 
JE EIGEN SYMBOOL OP DE 
BRINK  
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
15.00-17.00
–
HOEK BRINK, 10, 11 EN 12
Onze stad staat vol iconen en 
symbolen van vroeger en van nu. En 
daar gaan we er nog een paar aan 
toevoegen! Op 10 en 11 september 
komt er een schutting op de Brink 
in de hoek bij El Popo waar je je 
eigen symbolen op kunt spuiten. 
Kunstenaar Jim Kievit (www.jimki.
nl) begeleidt deze workshop over 
stencil-art en symbolen. Daarna ga 
je je eigen symbolen spuiten! De 
schuttingen komen na afl oop nog 
een tijd in de Leeuwenkuil te staan. 
Ben je tussen de 10 en 18 jaar en wil 
je meedoen? Geef je dan op via info@
leeuwenkuil.nl (gratis).

   
17   LEBUINUSTOREN EN 

IJSSELPANORAMA
–
ZATERDAG 10.00-17.00
ZONDAG 12.00-17.00
–
TOREN GROTE OF 
LEBUINUSKERK, INGANG VIA 
GROTE OF LEBUINUSKERK, 
GROTE KERKHOF 34
Het meest iconische gebouw 
van Deventer en het Deventer 
stadsgezicht is de toren van de 
Grote of Lebuinuskerk. De toren 
zien, staat de Deventernaar symbool 
voor thuiskomen. Vanaf de toren 
heeft u een prachtig uitzicht over 
de stad en ver daarbuiten. Beklim 
de Deventer toren en geniet van het 
IJsselpanorama.

19   FOTOTENTOONSTELLING 
PDF
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
11.00-17.00
–
FERMERIE, MUGGEPLEIN 9
Fototentoonstelling van de 
Projectgroep Deventer Fotografen 
(PDF), geïnspireerd op het thema 
van Open Monumentendag. Te zien 
is het werk van vijf fotografen die elk 
vanuit een eigen invalshoek met het 
thema ‘symbolen’ hebben gewerkt. 
De deelnemende fotografen zijn: Gert 
de Vries, Wil Kanis, Pieter Leefl ang, 
Karin Barth, Frans Latupeirissa.

10   FIETSTOCHT ICONISCH 
LANDSCHAP 
(CA 25-30KM)
–
ZATERDAG EN ZONDAG
–
FOLDER AF TE HALEN BIJ 
INFORMATIEKRAAM OP 
ZATERDAG EN DE VVV-WINKEL 
IN DE WAAG OP ZATERDAG EN 
ZONDAG
Wat maakt het landschap van 
de gemeente Deventer uniek en 
iconisch? Dit iconische landschap 
is vastgelegd door enthousiaste 
hobbyfotografen en vormt de basis 
van deze fi etstocht. Laat u door het 
prachtige buitengebied leiden en 
zie al fi etsend met eigen ogen de 
mooiste, meest beeldbepalende en 
meest verrassende plekjes van de 
gemeente Deventer. 

42   ‘MASCOTTES UIT DE 
DEVENTER INDUSTRIE’, 
EXPOSITIE STICHTING 
INDUSTRIEEL ERFGOED 
DEVENTER (SIED)
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
10.00-17.00
–
POTHOOFD 121
Mascottes waren de ‘iconen’ in de 
reclamevoering van bedrijven en 
fabrieken. Toen tijdens de opkomst 
van de industrie ondernemers 
in de 19e eeuw in fabrieken 
massaproducten gingen produceren, 
ontstond daarmee een grote afstand 
tot de afnemers van die producten, 
de klanten waarvoor (uiteindelijk) 
die producten gemaakt werden. Het 
gevolg daarvan was, dat afnemers 
anoniemer werden en er concurrentie 
ontstond tussen producten. 
Fabrikanten moesten reclame gaan 
maken voor hun producten om 
klanten te interesseren, daarvoor 
werden mascottes ingezet. De eerste 
en nog steeds een van de meest 
bekende mascottes is het Michelin-
mannetje. De expositie toont de 
interessante geschiedenis van de 
mascotte in de Deventer industrie.

10   NIEUW: RONDLEIDING 
DOOR JUNIORGIDSEN!
–
ZONDAG 13.00-16.00
–
WAAG, BRINK 56
Altijd al willen weten waardoor de 
Waag scheef staat? Of waarvoor de 
ketel diende, die tot voor kort prijkte 
aan de zijkant van het gebouw? 
Dit jaar kunt u voor het eerst op 
Open Monumentendag Deventer 
een rondleiding volgen door een 
JuniorGids. In een korte tour van 
ongeveer 15 minuten neemt hij of 
zij u mee om de oudste waag van 
Nederland en hoort u allerlei leuke 
wetenswaardigheden over het 
gebouw. 

Rondleidingen doorlopend tussen 
13.00 en 16.00 uur. Duur: ca. 15 
minuten. Bij grote belangstelling 
wordt gewerkt met een inschrijfl ijst. 
Inschrijven en verzamelen bij de 
balie van de Waag. Vol is vol. 

15   STADHUIS, 
RONDLEIDINGEN
–
ZATERDAG OPEN VAN 
10.00-16.00. DE LAATSTE 
ROND LEIDING START OM 15.00
–
GROTE KERKHOF 4
Op zaterdag opent het stadhuis 
van Deventer haar deuren voor 
Open Monumentendag. Er worden 
doorlopend rondleidingen gegeven 
door zowel het oude als het 
nieuwe deel van het stadhuis. Een 
rondleiding duurt ongeveer uur. 
Tevens kunt u op eigen gelegenheid 
het stadhuis bekijken. Op deze 
zaterdag wordt in Nederland ook de 
internationale Dag van Democratie 
gevierd, die als doel heeft mensen 
te laten beseff en hoe belangrijk het 
is om in vrijheid hun stem te kunnen 
laten horen. Ook hier omheen wordt 
een programma georganiseerd. 

43   KLASSIEKE SCHEPEN
–
ZATERDAG EN ZONDAG
12.00-17.00 
–
LAGE WELLEKADE
Aan de Wellekade liggen diverse 
klassieke schepen aangemeerd 
en u kunt een stukje over de 
IJssel meevaren! De schippers 
vertellen graag over hun schip en 
er zijn informatiepanelen over de 
geschiedenis van het schip. Op 
zaterdag vertellen archeologen 
tijdens vaartochten met de UK76 
over gebeurtenissen en vondsten bij 
de IJssel. 

Er is muzikale omlijsting van 
accordeon en shantykoren en 
op de Wellekade zijn enkele 
klassieke auto’s en motorfi etsen te 
bewonderen. Kortom het mobiel 
erfgoed is hier vertegenwoordigd. 
Let op: voor de vaartochten wordt 
een kleine vergoeding gevraagd; het 
aantal plaatsen is beperkt en voor 
de ‘archeologentocht’ moet u zich 
vooraf op de kade aanmelden.

11   KOREN IN MONUMENTEN
–

14  ZATERDAG 10 SEPTEMBER
Op zaterdag 10 september treden 
twee enthousiaste koren op in 
monumenten. De Hereeniging 
biedt podium aan Close Company, 
een gemengd, vijfstemming a 
capella-koor van ongeveer 18 leden. 
Dirigent is Jurrien Zaagman. In het 
Penninckshuis luistert u naar een 
optreden van Vocal Group Glazzy, 
onder leiding van Eric van Grootel. 

11   PENNINCKSHUIS- VOCAL 
GROUP GLAZZY O.L.V. 
ERIC VAN GROOTEL
–
ZATERDAG 10 SEPTEMBER 
OPTREDENS VAN 13.00-13.30 
EN VAN 14.30-15.00 
–
BRINK 89

14   SOCIËTEIT DE 
HEREENIGING- CLOSE 
COMPANY O.L.V. JURRIEN 
ZAAGMAN
–
ZATERDAG 10 SEPTEMBER
OPTREDEN VAN 14.00-16.00, 
MET TUSSENDOOR 2 KORTE 
PAUZES. 
–
GROTE POOT 2

10   SPELEN OP DE BRINK
–
ZONDAG 14.00-16.00
–
BRINK
Voor kinderen is er Spelen op de 
Brink, op deze zondagmiddag 
kunnen zij lekker spelen met iconisch 
oud-Hollands en modern speelgoed 
zoals hoge bi's, hoepels, vliegende 
Hollanders en nog veel meer...
 

ICONEN EN 
SYMBOLEN

– PROGRAMMA OPEN 
MONUMENTENDAG 

DEVENTER 2016
 10 EN 11 SEPTEMBER

NACHT VAN 
GOUD
–
ZATERDAG 10 SEPTEMBER
20.30 UUR BRINK 
21.00 - 23.00 UUR DIVERSE
LOCATIES BINNENSTAD

Tijdens deze vierde Nacht van Goud zijn er 22 voorstellingen te zien op 
bijzondere erfgoedlocaties in de binnenstad van Deventer. De Nacht van 
Goud opent om 20.30 met een fl uorescerend dansspektakel door jong en 
oud o.l.v. Marion van Veen op de Brink. Vanaf 21.00 uur openen 22 locaties 
hun kelders, zolders en hoekjes. Gedurende de avond vinden op elke plek 
vijf voorstellingen plaats waardoor u de mogelijkheid krijgt meerdere 
voorstellingen na elkaar te bezoeken. Exclusieve voorstellingen dans, 
muziek en theater, proeverijen en verhalen voeren de boventoon op deze 
intieme locaties. Een unieke ervaring voor publiek en artiest!

–
DEVENTERVERHAAL.NL/
NACHTVANGOUD

ICONEN EN 
SYMBOLEN
–

PROGRAMMA OPEN 
MONUMENTEN DAG 
DEVENTER 2016
10 EN 11 SEPTEMBER

–
DEVENTERVERHAAL.NL/
OPENMONUMENTENDAG

Starttijden:
10:30
11:15
12:00
12:45

14:00
14:45
15:30
16:15 DEVENTERVERHAAL.NL/

OPENMONUMENTENDAG
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ICOON OMSLAG
Grote of Lebuinuskerk, Grote Kerkhof.
Het thema van Open Monumentendag 2016 is Iconen en Symbolen. 
De Grote of Lebuinuskerk is misschien wel het meest iconische gebouw 
van de stad. De toren is beeldbepalend in de skyline van Deventer. In de 
periode 1450-1525 werd de gotische hallenkerk gebouwd. Vanaf de 46 
meter hoge toren heeft men een prachtig uitzicht over de stad. De naam 
van de kerk herinnert aan de Engelse monnik Lebuïnus, die in het midden 
van de achtste eeuw naar Nederland kwam en een klein houten kerkje 
stichtte, ongeveer op de plaats van de huidige kerk. In 770 werd dit 
kerkje door de Saksen in brand gestoken.

Deventer Verhaal is een erfgoedorganisatie die samen met partners inspi-
rerende tentoonstellingen, publieksactiviteiten en educatie organiseert op 
locaties in de stad en daarbuiten. Zij verbindt erfgoed met andere kunst-
vormen, actuele maatschappelijke thema's en collecties en verhalen.

–

DEVENTERVERHAAL.NL/OPENMONUMENTENDAG

17   BEGRAVEN HEILIGEN EN 
NIEUWE ICONEN
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
DOORLOPEND 
–
GEVEL GROTE OF LEBUINUS-
KERK, KANT GROTE KERKHOF
Het thema van dit jaar is Iconen en 
Symbolen. Heiligen, hun betekenis 
en bijpassende symbolen zijn het 
uitgangspunt voor een gecombineerd 
project van Archeologie Deventer 
en het Kunstenlab in samenwerking 
met de Grote of Lebuinuskerk en 
het Deventer Verhaal. De gevels 
van de kerk boden ooit plaats aan 
honderden beelden. Als gevolg 
van de reformatie zijn de nissen 
leeg gebleven of leeggemaakt. Vijf 
kunstenaars hebben een nieuwe 
invulling gegeven aan deze nissen. 
Inspiratie vormden daarbij vondsten 
van heiligenbeelden uit de bodem 
van Deventer: Begraven heiligen. 
Het verhaal en de essentie waar 
de heilige voor staat, diende als 
inspiratie voor het creëren van 
deze nieuwe iconen. Deze iconen 
zijn te zien in vijftien nissen aan 
de buitenzijde van de Grote of 
Lebuinuskerk.

10   HEILIGENLEVENS IN 
DEVENTER, WANDELING 
–
STARTPUNT WAAG OP DE 
BRINK, EINDPUNT GROTE OF 
LEBUINUSKERK OP GROTE 
KERKHOF
Af te halen bij de infokraam op 
zaterdag en tijdens de duur van het 
project zolang de voorraad strekt in 
de Waag. 

Het beeldenproject rondom het 
project Heiligen in de nissen van 
de Grote of Lebuinuskerk heeft 
de wandeling 'Heiligenlevens 
in Deventer’ geïnspireerd. In de 
binnenstad zijn nog vele plekken 
herkenbaar en vernoemd naar de 
heiligen waar zij symbool voor 
stonden. In ongeveer een uur loopt 
u langs diverse 'heilige’ locaties en 
leert u meer over de heiligenlevens 
in Deventer. U eindigt op het Grote 
Kerkhof alwaar u een bezoek aan de 
Grote of Lebuinuskerk kunt brengen 
en het beeldenproject in de gevel van 
de kerk kunt bezichtigen.

15   BEGRAVEN HEILIGEN 
EN NIEUWE ICONEN, 
PRESENTATIE
–
DONDERDAG 15 SEPTEMBER 
INLOOP 19.30, START 20.00
–
AUDITORIUM STADHUIS, 
GROTE KERKHOF 1
Aansluitend op het beeldenproject 
van de Grote of Lebuinuskerk wordt 
er een presentatie over de archeo-
logische vondsten, het verhaal van 
de heiligen en de hedendaagse kun-
stenaars gegeven. In de historische 
en archeologische collectie van de 
gemeente Deventer bevinden zich 
tientallen (fragmenten van) pijpaar-
den heiligenbeeldjes. Deze beeldjes 
stonden in de middel eeuwen in veel 
huishoudens als een persoonlijke in-
vulling van devotie. Destijds maakte 
de boodschap die deze beeldjes ver-
telden, deel uit van een collectieve 
volkscultuur. 

17   FOTOPROJECT DEVENTER 
DEUREN
–
ZATERDAG 10.00-17.00
ZONDAG 12.00-17.00
–
GROTE OF LEBUINUSKERK, 
GROTE KERKHOF 34
Een fotoproject georganiseerd door 
Architectuurcentrum Rondeel over 
de symboliek van ‘de deur’. Een deur 
is veel meer dan een functioneel 
element in een gebouw. Door de 
vormgeving kan een deur een speci-
fi eke symbolische betekenis krijgen 
en daarmee een verhaal vertellen 
over het gebouw, de opdrachtgever 
of de bewoner. Fotografen van de 
Deventer Foto kring hebben opdracht 
gekregen op zoek te gaan naar 
bijzondere deuren in de gemeente 
Deventer. Het resultaat: twintig 
foto’s -van een monumentale deur 
in een patriciërswoning tot een 
gazen deur in een kippenhok-. Te 
zien in een expositie in de Grote of 
Lebuinuskerk.

41   ESCAPE ROOM DE 
GILDENKELDER IN 
VOORMALIG CAFÉ DE 
ELEGAST
–
ZATERDAG EN ZONDAG
10.30-16.40 
–
BRINK 10-ONDER
'Café de Elegast' was misschien wel 
de bekendste kroeg uit de Deventer 
geschiedenis. Bijna 40 jaar kwamen 
hier generaties samen om te dansen 
en te feesten. Honderden bandjes 
traden er op. Behalve beroemd werd 
de kelder ook berucht, toen er in 
1972 een moord werd gepleegd. Tot 
op de dag van vandaag is de zaak 
niet opgelost. In 2014 sloot de kroeg 
haar deuren, maar tijdens Open 
Monumentendag is de iconische 
plek weer even open. Speciaal voor 
dit weekend is er een pop up escape 
room in gebouwd geïnspireerd op 
deze moordzaak. U laat zich op-
sluiten in de ruimte en moet er door 
het oplossen van puzzels uit zien te 
ontsnappen. Symboliek speelt hierin 
een onmisbare rol. Durft u het aan? 

De duur van de escape room is 
inclusief een korte introductie vooraf 
25 min. Er kunnen minimaal 3 en 
maximaal 5 personen tegelijk spelen. 
Vol is vol. Wilt u verzekerd zijn van 
een plek, dan kunt u zich op 10 en 
11 september inschrijven via een 
inschrijfl ijst op de locatie.
 

3   GRAFFITI WORKSHOP: 
JE EIGEN SYMBOOL OP DE 
BRINK  
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
15.00-17.00
–
HOEK BRINK, 10, 11 EN 12
Onze stad staat vol iconen en 
symbolen van vroeger en van nu. En 
daar gaan we er nog een paar aan 
toevoegen! Op 10 en 11 september 
komt er een schutting op de Brink 
in de hoek bij El Popo waar je je 
eigen symbolen op kunt spuiten. 
Kunstenaar Jim Kievit (www.jimki.
nl) begeleidt deze workshop over 
stencil-art en symbolen. Daarna ga 
je je eigen symbolen spuiten! De 
schuttingen komen na afl oop nog 
een tijd in de Leeuwenkuil te staan. 
Ben je tussen de 10 en 18 jaar en wil 
je meedoen? Geef je dan op via info@
leeuwenkuil.nl (gratis).

   
17   LEBUINUSTOREN EN 

IJSSELPANORAMA
–
ZATERDAG 10.00-17.00
ZONDAG 12.00-17.00
–
TOREN GROTE OF 
LEBUINUSKERK, INGANG VIA 
GROTE OF LEBUINUSKERK, 
GROTE KERKHOF 34
Het meest iconische gebouw 
van Deventer en het Deventer 
stadsgezicht is de toren van de 
Grote of Lebuinuskerk. De toren 
zien, staat de Deventernaar symbool 
voor thuiskomen. Vanaf de toren 
heeft u een prachtig uitzicht over 
de stad en ver daarbuiten. Beklim 
de Deventer toren en geniet van het 
IJsselpanorama.

19   FOTOTENTOONSTELLING 
PDF
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
11.00-17.00
–
FERMERIE, MUGGEPLEIN 9
Fototentoonstelling van de 
Projectgroep Deventer Fotografen 
(PDF), geïnspireerd op het thema 
van Open Monumentendag. Te zien 
is het werk van vijf fotografen die elk 
vanuit een eigen invalshoek met het 
thema ‘symbolen’ hebben gewerkt. 
De deelnemende fotografen zijn: Gert 
de Vries, Wil Kanis, Pieter Leefl ang, 
Karin Barth, Frans Latupeirissa.

10   FIETSTOCHT ICONISCH 
LANDSCHAP 
(CA 25-30KM)
–
ZATERDAG EN ZONDAG
–
FOLDER AF TE HALEN BIJ 
INFORMATIEKRAAM OP 
ZATERDAG EN DE VVV-WINKEL 
IN DE WAAG OP ZATERDAG EN 
ZONDAG
Wat maakt het landschap van 
de gemeente Deventer uniek en 
iconisch? Dit iconische landschap 
is vastgelegd door enthousiaste 
hobbyfotografen en vormt de basis 
van deze fi etstocht. Laat u door het 
prachtige buitengebied leiden en 
zie al fi etsend met eigen ogen de 
mooiste, meest beeldbepalende en 
meest verrassende plekjes van de 
gemeente Deventer. 

42   ‘MASCOTTES UIT DE 
DEVENTER INDUSTRIE’, 
EXPOSITIE STICHTING 
INDUSTRIEEL ERFGOED 
DEVENTER (SIED)
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
10.00-17.00
–
POTHOOFD 121
Mascottes waren de ‘iconen’ in de 
reclamevoering van bedrijven en 
fabrieken. Toen tijdens de opkomst 
van de industrie ondernemers 
in de 19e eeuw in fabrieken 
massaproducten gingen produceren, 
ontstond daarmee een grote afstand 
tot de afnemers van die producten, 
de klanten waarvoor (uiteindelijk) 
die producten gemaakt werden. Het 
gevolg daarvan was, dat afnemers 
anoniemer werden en er concurrentie 
ontstond tussen producten. 
Fabrikanten moesten reclame gaan 
maken voor hun producten om 
klanten te interesseren, daarvoor 
werden mascottes ingezet. De eerste 
en nog steeds een van de meest 
bekende mascottes is het Michelin-
mannetje. De expositie toont de 
interessante geschiedenis van de 
mascotte in de Deventer industrie.

10   NIEUW: RONDLEIDING 
DOOR JUNIORGIDSEN!
–
ZONDAG 13.00-16.00
–
WAAG, BRINK 56
Altijd al willen weten waardoor de 
Waag scheef staat? Of waarvoor de 
ketel diende, die tot voor kort prijkte 
aan de zijkant van het gebouw? 
Dit jaar kunt u voor het eerst op 
Open Monumentendag Deventer 
een rondleiding volgen door een 
JuniorGids. In een korte tour van 
ongeveer 15 minuten neemt hij of 
zij u mee om de oudste waag van 
Nederland en hoort u allerlei leuke 
wetenswaardigheden over het 
gebouw. 

Rondleidingen doorlopend tussen 
13.00 en 16.00 uur. Duur: ca. 15 
minuten. Bij grote belangstelling 
wordt gewerkt met een inschrijfl ijst. 
Inschrijven en verzamelen bij de 
balie van de Waag. Vol is vol. 

15   STADHUIS, 
RONDLEIDINGEN
–
ZATERDAG OPEN VAN 
10.00-16.00. DE LAATSTE 
ROND LEIDING START OM 15.00
–
GROTE KERKHOF 4
Op zaterdag opent het stadhuis 
van Deventer haar deuren voor 
Open Monumentendag. Er worden 
doorlopend rondleidingen gegeven 
door zowel het oude als het 
nieuwe deel van het stadhuis. Een 
rondleiding duurt ongeveer uur. 
Tevens kunt u op eigen gelegenheid 
het stadhuis bekijken. Op deze 
zaterdag wordt in Nederland ook de 
internationale Dag van Democratie 
gevierd, die als doel heeft mensen 
te laten beseff en hoe belangrijk het 
is om in vrijheid hun stem te kunnen 
laten horen. Ook hier omheen wordt 
een programma georganiseerd. 

43   KLASSIEKE SCHEPEN
–
ZATERDAG EN ZONDAG
12.00-17.00 
–
LAGE WELLEKADE
Aan de Wellekade liggen diverse 
klassieke schepen aangemeerd 
en u kunt een stukje over de 
IJssel meevaren! De schippers 
vertellen graag over hun schip en 
er zijn informatiepanelen over de 
geschiedenis van het schip. Op 
zaterdag vertellen archeologen 
tijdens vaartochten met de UK76 
over gebeurtenissen en vondsten bij 
de IJssel. 

Er is muzikale omlijsting van 
accordeon en shantykoren en 
op de Wellekade zijn enkele 
klassieke auto’s en motorfi etsen te 
bewonderen. Kortom het mobiel 
erfgoed is hier vertegenwoordigd. 
Let op: voor de vaartochten wordt 
een kleine vergoeding gevraagd; het 
aantal plaatsen is beperkt en voor 
de ‘archeologentocht’ moet u zich 
vooraf op de kade aanmelden.

11   KOREN IN MONUMENTEN
–

14  ZATERDAG 10 SEPTEMBER
Op zaterdag 10 september treden 
twee enthousiaste koren op in 
monumenten. De Hereeniging 
biedt podium aan Close Company, 
een gemengd, vijfstemming a 
capella-koor van ongeveer 18 leden. 
Dirigent is Jurrien Zaagman. In het 
Penninckshuis luistert u naar een 
optreden van Vocal Group Glazzy, 
onder leiding van Eric van Grootel. 

11   PENNINCKSHUIS- VOCAL 
GROUP GLAZZY O.L.V. 
ERIC VAN GROOTEL
–
ZATERDAG 10 SEPTEMBER 
OPTREDENS VAN 13.00-13.30 
EN VAN 14.30-15.00 
–
BRINK 89

14   SOCIËTEIT DE 
HEREENIGING- CLOSE 
COMPANY O.L.V. JURRIEN 
ZAAGMAN
–
ZATERDAG 10 SEPTEMBER
OPTREDEN VAN 14.00-16.00, 
MET TUSSENDOOR 2 KORTE 
PAUZES. 
–
GROTE POOT 2

10   SPELEN OP DE BRINK
–
ZONDAG 14.00-16.00
–
BRINK
Voor kinderen is er Spelen op de 
Brink, op deze zondagmiddag 
kunnen zij lekker spelen met iconisch 
oud-Hollands en modern speelgoed 
zoals hoge bi's, hoepels, vliegende 
Hollanders en nog veel meer...
 

ICONEN EN 
SYMBOLEN

– PROGRAMMA OPEN 
MONUMENTENDAG 

DEVENTER 2016
 10 EN 11 SEPTEMBER

NACHT VAN 
GOUD
–
ZATERDAG 10 SEPTEMBER
20.30 UUR BRINK 
21.00 - 23.00 UUR DIVERSE
LOCATIES BINNENSTAD

Tijdens deze vierde Nacht van Goud zijn er 22 voorstellingen te zien op 
bijzondere erfgoedlocaties in de binnenstad van Deventer. De Nacht van 
Goud opent om 20.30 met een fl uorescerend dansspektakel door jong en 
oud o.l.v. Marion van Veen op de Brink. Vanaf 21.00 uur openen 22 locaties 
hun kelders, zolders en hoekjes. Gedurende de avond vinden op elke plek 
vijf voorstellingen plaats waardoor u de mogelijkheid krijgt meerdere 
voorstellingen na elkaar te bezoeken. Exclusieve voorstellingen dans, 
muziek en theater, proeverijen en verhalen voeren de boventoon op deze 
intieme locaties. Een unieke ervaring voor publiek en artiest!

–
DEVENTERVERHAAL.NL/
NACHTVANGOUD

ICONEN EN 
SYMBOLEN
–

PROGRAMMA OPEN 
MONUMENTEN DAG 
DEVENTER 2016
10 EN 11 SEPTEMBER

–
DEVENTERVERHAAL.NL/
OPENMONUMENTENDAG

Starttijden:
10:30
11:15
12:00
12:45

14:00
14:45
15:30
16:15 DEVENTERVERHAAL.NL/

OPENMONUMENTENDAG
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ICOON OMSLAG
Grote of Lebuinuskerk, Grote Kerkhof.
Het thema van Open Monumentendag 2016 is Iconen en Symbolen. 
De Grote of Lebuinuskerk is misschien wel het meest iconische gebouw 
van de stad. De toren is beeldbepalend in de skyline van Deventer. In de 
periode 1450-1525 werd de gotische hallenkerk gebouwd. Vanaf de 46 
meter hoge toren heeft men een prachtig uitzicht over de stad. De naam 
van de kerk herinnert aan de Engelse monnik Lebuïnus, die in het midden 
van de achtste eeuw naar Nederland kwam en een klein houten kerkje 
stichtte, ongeveer op de plaats van de huidige kerk. In 770 werd dit 
kerkje door de Saksen in brand gestoken.

Deventer Verhaal is een erfgoedorganisatie die samen met partners inspi-
rerende tentoonstellingen, publieksactiviteiten en educatie organiseert op 
locaties in de stad en daarbuiten. Zij verbindt erfgoed met andere kunst-
vormen, actuele maatschappelijke thema's en collecties en verhalen.

–

DEVENTERVERHAAL.NL/OPENMONUMENTENDAG

17   BEGRAVEN HEILIGEN EN 
NIEUWE ICONEN
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
DOORLOPEND 
–
GEVEL GROTE OF LEBUINUS-
KERK, KANT GROTE KERKHOF
Het thema van dit jaar is Iconen en 
Symbolen. Heiligen, hun betekenis 
en bijpassende symbolen zijn het 
uitgangspunt voor een gecombineerd 
project van Archeologie Deventer 
en het Kunstenlab in samenwerking 
met de Grote of Lebuinuskerk en 
het Deventer Verhaal. De gevels 
van de kerk boden ooit plaats aan 
honderden beelden. Als gevolg 
van de reformatie zijn de nissen 
leeg gebleven of leeggemaakt. Vijf 
kunstenaars hebben een nieuwe 
invulling gegeven aan deze nissen. 
Inspiratie vormden daarbij vondsten 
van heiligenbeelden uit de bodem 
van Deventer: Begraven heiligen. 
Het verhaal en de essentie waar 
de heilige voor staat, diende als 
inspiratie voor het creëren van 
deze nieuwe iconen. Deze iconen 
zijn te zien in vijftien nissen aan 
de buitenzijde van de Grote of 
Lebuinuskerk.

10   HEILIGENLEVENS IN 
DEVENTER, WANDELING 
–
STARTPUNT WAAG OP DE 
BRINK, EINDPUNT GROTE OF 
LEBUINUSKERK OP GROTE 
KERKHOF
Af te halen bij de infokraam op 
zaterdag en tijdens de duur van het 
project zolang de voorraad strekt in 
de Waag. 

Het beeldenproject rondom het 
project Heiligen in de nissen van 
de Grote of Lebuinuskerk heeft 
de wandeling 'Heiligenlevens 
in Deventer’ geïnspireerd. In de 
binnenstad zijn nog vele plekken 
herkenbaar en vernoemd naar de 
heiligen waar zij symbool voor 
stonden. In ongeveer een uur loopt 
u langs diverse 'heilige’ locaties en 
leert u meer over de heiligenlevens 
in Deventer. U eindigt op het Grote 
Kerkhof alwaar u een bezoek aan de 
Grote of Lebuinuskerk kunt brengen 
en het beeldenproject in de gevel van 
de kerk kunt bezichtigen.

15   BEGRAVEN HEILIGEN 
EN NIEUWE ICONEN, 
PRESENTATIE
–
DONDERDAG 15 SEPTEMBER 
INLOOP 19.30, START 20.00
–
AUDITORIUM STADHUIS, 
GROTE KERKHOF 1
Aansluitend op het beeldenproject 
van de Grote of Lebuinuskerk wordt 
er een presentatie over de archeo-
logische vondsten, het verhaal van 
de heiligen en de hedendaagse kun-
stenaars gegeven. In de historische 
en archeologische collectie van de 
gemeente Deventer bevinden zich 
tientallen (fragmenten van) pijpaar-
den heiligenbeeldjes. Deze beeldjes 
stonden in de middel eeuwen in veel 
huishoudens als een persoonlijke in-
vulling van devotie. Destijds maakte 
de boodschap die deze beeldjes ver-
telden, deel uit van een collectieve 
volkscultuur. 

17   FOTOPROJECT DEVENTER 
DEUREN
–
ZATERDAG 10.00-17.00
ZONDAG 12.00-17.00
–
GROTE OF LEBUINUSKERK, 
GROTE KERKHOF 34
Een fotoproject georganiseerd door 
Architectuurcentrum Rondeel over 
de symboliek van ‘de deur’. Een deur 
is veel meer dan een functioneel 
element in een gebouw. Door de 
vormgeving kan een deur een speci-
fi eke symbolische betekenis krijgen 
en daarmee een verhaal vertellen 
over het gebouw, de opdrachtgever 
of de bewoner. Fotografen van de 
Deventer Foto kring hebben opdracht 
gekregen op zoek te gaan naar 
bijzondere deuren in de gemeente 
Deventer. Het resultaat: twintig 
foto’s -van een monumentale deur 
in een patriciërswoning tot een 
gazen deur in een kippenhok-. Te 
zien in een expositie in de Grote of 
Lebuinuskerk.

41   ESCAPE ROOM DE 
GILDENKELDER IN 
VOORMALIG CAFÉ DE 
ELEGAST
–
ZATERDAG EN ZONDAG
10.30-16.40 
–
BRINK 10-ONDER
'Café de Elegast' was misschien wel 
de bekendste kroeg uit de Deventer 
geschiedenis. Bijna 40 jaar kwamen 
hier generaties samen om te dansen 
en te feesten. Honderden bandjes 
traden er op. Behalve beroemd werd 
de kelder ook berucht, toen er in 
1972 een moord werd gepleegd. Tot 
op de dag van vandaag is de zaak 
niet opgelost. In 2014 sloot de kroeg 
haar deuren, maar tijdens Open 
Monumentendag is de iconische 
plek weer even open. Speciaal voor 
dit weekend is er een pop up escape 
room in gebouwd geïnspireerd op 
deze moordzaak. U laat zich op-
sluiten in de ruimte en moet er door 
het oplossen van puzzels uit zien te 
ontsnappen. Symboliek speelt hierin 
een onmisbare rol. Durft u het aan? 

De duur van de escape room is 
inclusief een korte introductie vooraf 
25 min. Er kunnen minimaal 3 en 
maximaal 5 personen tegelijk spelen. 
Vol is vol. Wilt u verzekerd zijn van 
een plek, dan kunt u zich op 10 en 
11 september inschrijven via een 
inschrijfl ijst op de locatie.
 

3   GRAFFITI WORKSHOP: 
JE EIGEN SYMBOOL OP DE 
BRINK  
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
15.00-17.00
–
HOEK BRINK, 10, 11 EN 12
Onze stad staat vol iconen en 
symbolen van vroeger en van nu. En 
daar gaan we er nog een paar aan 
toevoegen! Op 10 en 11 september 
komt er een schutting op de Brink 
in de hoek bij El Popo waar je je 
eigen symbolen op kunt spuiten. 
Kunstenaar Jim Kievit (www.jimki.
nl) begeleidt deze workshop over 
stencil-art en symbolen. Daarna ga 
je je eigen symbolen spuiten! De 
schuttingen komen na afl oop nog 
een tijd in de Leeuwenkuil te staan. 
Ben je tussen de 10 en 18 jaar en wil 
je meedoen? Geef je dan op via info@
leeuwenkuil.nl (gratis).

   
17   LEBUINUSTOREN EN 

IJSSELPANORAMA
–
ZATERDAG 10.00-17.00
ZONDAG 12.00-17.00
–
TOREN GROTE OF 
LEBUINUSKERK, INGANG VIA 
GROTE OF LEBUINUSKERK, 
GROTE KERKHOF 34
Het meest iconische gebouw 
van Deventer en het Deventer 
stadsgezicht is de toren van de 
Grote of Lebuinuskerk. De toren 
zien, staat de Deventernaar symbool 
voor thuiskomen. Vanaf de toren 
heeft u een prachtig uitzicht over 
de stad en ver daarbuiten. Beklim 
de Deventer toren en geniet van het 
IJsselpanorama.

19   FOTOTENTOONSTELLING 
PDF
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
11.00-17.00
–
FERMERIE, MUGGEPLEIN 9
Fototentoonstelling van de 
Projectgroep Deventer Fotografen 
(PDF), geïnspireerd op het thema 
van Open Monumentendag. Te zien 
is het werk van vijf fotografen die elk 
vanuit een eigen invalshoek met het 
thema ‘symbolen’ hebben gewerkt. 
De deelnemende fotografen zijn: Gert 
de Vries, Wil Kanis, Pieter Leefl ang, 
Karin Barth, Frans Latupeirissa.

10   FIETSTOCHT ICONISCH 
LANDSCHAP 
(CA 25-30KM)
–
ZATERDAG EN ZONDAG
–
FOLDER AF TE HALEN BIJ 
INFORMATIEKRAAM OP 
ZATERDAG EN DE VVV-WINKEL 
IN DE WAAG OP ZATERDAG EN 
ZONDAG
Wat maakt het landschap van 
de gemeente Deventer uniek en 
iconisch? Dit iconische landschap 
is vastgelegd door enthousiaste 
hobbyfotografen en vormt de basis 
van deze fi etstocht. Laat u door het 
prachtige buitengebied leiden en 
zie al fi etsend met eigen ogen de 
mooiste, meest beeldbepalende en 
meest verrassende plekjes van de 
gemeente Deventer. 

42   ‘MASCOTTES UIT DE 
DEVENTER INDUSTRIE’, 
EXPOSITIE STICHTING 
INDUSTRIEEL ERFGOED 
DEVENTER (SIED)
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
10.00-17.00
–
POTHOOFD 121
Mascottes waren de ‘iconen’ in de 
reclamevoering van bedrijven en 
fabrieken. Toen tijdens de opkomst 
van de industrie ondernemers 
in de 19e eeuw in fabrieken 
massaproducten gingen produceren, 
ontstond daarmee een grote afstand 
tot de afnemers van die producten, 
de klanten waarvoor (uiteindelijk) 
die producten gemaakt werden. Het 
gevolg daarvan was, dat afnemers 
anoniemer werden en er concurrentie 
ontstond tussen producten. 
Fabrikanten moesten reclame gaan 
maken voor hun producten om 
klanten te interesseren, daarvoor 
werden mascottes ingezet. De eerste 
en nog steeds een van de meest 
bekende mascottes is het Michelin-
mannetje. De expositie toont de 
interessante geschiedenis van de 
mascotte in de Deventer industrie.

10   NIEUW: RONDLEIDING 
DOOR JUNIORGIDSEN!
–
ZONDAG 13.00-16.00
–
WAAG, BRINK 56
Altijd al willen weten waardoor de 
Waag scheef staat? Of waarvoor de 
ketel diende, die tot voor kort prijkte 
aan de zijkant van het gebouw? 
Dit jaar kunt u voor het eerst op 
Open Monumentendag Deventer 
een rondleiding volgen door een 
JuniorGids. In een korte tour van 
ongeveer 15 minuten neemt hij of 
zij u mee om de oudste waag van 
Nederland en hoort u allerlei leuke 
wetenswaardigheden over het 
gebouw. 

Rondleidingen doorlopend tussen 
13.00 en 16.00 uur. Duur: ca. 15 
minuten. Bij grote belangstelling 
wordt gewerkt met een inschrijfl ijst. 
Inschrijven en verzamelen bij de 
balie van de Waag. Vol is vol. 

15   STADHUIS, 
RONDLEIDINGEN
–
ZATERDAG OPEN VAN 
10.00-16.00. DE LAATSTE 
ROND LEIDING START OM 15.00
–
GROTE KERKHOF 4
Op zaterdag opent het stadhuis 
van Deventer haar deuren voor 
Open Monumentendag. Er worden 
doorlopend rondleidingen gegeven 
door zowel het oude als het 
nieuwe deel van het stadhuis. Een 
rondleiding duurt ongeveer uur. 
Tevens kunt u op eigen gelegenheid 
het stadhuis bekijken. Op deze 
zaterdag wordt in Nederland ook de 
internationale Dag van Democratie 
gevierd, die als doel heeft mensen 
te laten beseff en hoe belangrijk het 
is om in vrijheid hun stem te kunnen 
laten horen. Ook hier omheen wordt 
een programma georganiseerd. 

43   KLASSIEKE SCHEPEN
–
ZATERDAG EN ZONDAG
12.00-17.00 
–
LAGE WELLEKADE
Aan de Wellekade liggen diverse 
klassieke schepen aangemeerd 
en u kunt een stukje over de 
IJssel meevaren! De schippers 
vertellen graag over hun schip en 
er zijn informatiepanelen over de 
geschiedenis van het schip. Op 
zaterdag vertellen archeologen 
tijdens vaartochten met de UK76 
over gebeurtenissen en vondsten bij 
de IJssel. 

Er is muzikale omlijsting van 
accordeon en shantykoren en 
op de Wellekade zijn enkele 
klassieke auto’s en motorfi etsen te 
bewonderen. Kortom het mobiel 
erfgoed is hier vertegenwoordigd. 
Let op: voor de vaartochten wordt 
een kleine vergoeding gevraagd; het 
aantal plaatsen is beperkt en voor 
de ‘archeologentocht’ moet u zich 
vooraf op de kade aanmelden.

11   KOREN IN MONUMENTEN
–

14  ZATERDAG 10 SEPTEMBER
Op zaterdag 10 september treden 
twee enthousiaste koren op in 
monumenten. De Hereeniging 
biedt podium aan Close Company, 
een gemengd, vijfstemming a 
capella-koor van ongeveer 18 leden. 
Dirigent is Jurrien Zaagman. In het 
Penninckshuis luistert u naar een 
optreden van Vocal Group Glazzy, 
onder leiding van Eric van Grootel. 

11   PENNINCKSHUIS- VOCAL 
GROUP GLAZZY O.L.V. 
ERIC VAN GROOTEL
–
ZATERDAG 10 SEPTEMBER 
OPTREDENS VAN 13.00-13.30 
EN VAN 14.30-15.00 
–
BRINK 89

14   SOCIËTEIT DE 
HEREENIGING- CLOSE 
COMPANY O.L.V. JURRIEN 
ZAAGMAN
–
ZATERDAG 10 SEPTEMBER
OPTREDEN VAN 14.00-16.00, 
MET TUSSENDOOR 2 KORTE 
PAUZES. 
–
GROTE POOT 2

10   SPELEN OP DE BRINK
–
ZONDAG 14.00-16.00
–
BRINK
Voor kinderen is er Spelen op de 
Brink, op deze zondagmiddag 
kunnen zij lekker spelen met iconisch 
oud-Hollands en modern speelgoed 
zoals hoge bi's, hoepels, vliegende 
Hollanders en nog veel meer...
 

ICONEN EN 
SYMBOLEN

– PROGRAMMA OPEN 
MONUMENTENDAG 

DEVENTER 2016
 10 EN 11 SEPTEMBER

NACHT VAN 
GOUD
–
ZATERDAG 10 SEPTEMBER
20.30 UUR BRINK 
21.00 - 23.00 UUR DIVERSE
LOCATIES BINNENSTAD

Tijdens deze vierde Nacht van Goud zijn er 22 voorstellingen te zien op 
bijzondere erfgoedlocaties in de binnenstad van Deventer. De Nacht van 
Goud opent om 20.30 met een fl uorescerend dansspektakel door jong en 
oud o.l.v. Marion van Veen op de Brink. Vanaf 21.00 uur openen 22 locaties 
hun kelders, zolders en hoekjes. Gedurende de avond vinden op elke plek 
vijf voorstellingen plaats waardoor u de mogelijkheid krijgt meerdere 
voorstellingen na elkaar te bezoeken. Exclusieve voorstellingen dans, 
muziek en theater, proeverijen en verhalen voeren de boventoon op deze 
intieme locaties. Een unieke ervaring voor publiek en artiest!

–
DEVENTERVERHAAL.NL/
NACHTVANGOUD

ICONEN EN 
SYMBOLEN
–

PROGRAMMA OPEN 
MONUMENTEN DAG 
DEVENTER 2016
10 EN 11 SEPTEMBER

–
DEVENTERVERHAAL.NL/
OPENMONUMENTENDAG

Starttijden:
10:30
11:15
12:00
12:45

14:00
14:45
15:30
16:15 DEVENTERVERHAAL.NL/

OPENMONUMENTENDAG
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ICOON OMSLAG
Grote of Lebuinuskerk, Grote Kerkhof.
Het thema van Open Monumentendag 2016 is Iconen en Symbolen. 
De Grote of Lebuinuskerk is misschien wel het meest iconische gebouw 
van de stad. De toren is beeldbepalend in de skyline van Deventer. In de 
periode 1450-1525 werd de gotische hallenkerk gebouwd. Vanaf de 46 
meter hoge toren heeft men een prachtig uitzicht over de stad. De naam 
van de kerk herinnert aan de Engelse monnik Lebuïnus, die in het midden 
van de achtste eeuw naar Nederland kwam en een klein houten kerkje 
stichtte, ongeveer op de plaats van de huidige kerk. In 770 werd dit 
kerkje door de Saksen in brand gestoken.

Deventer Verhaal is een erfgoedorganisatie die samen met partners inspi-
rerende tentoonstellingen, publieksactiviteiten en educatie organiseert op 
locaties in de stad en daarbuiten. Zij verbindt erfgoed met andere kunst-
vormen, actuele maatschappelijke thema's en collecties en verhalen.

–

DEVENTERVERHAAL.NL/OPENMONUMENTENDAG

17   BEGRAVEN HEILIGEN EN 
NIEUWE ICONEN
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
DOORLOPEND 
–
GEVEL GROTE OF LEBUINUS-
KERK, KANT GROTE KERKHOF
Het thema van dit jaar is Iconen en 
Symbolen. Heiligen, hun betekenis 
en bijpassende symbolen zijn het 
uitgangspunt voor een gecombineerd 
project van Archeologie Deventer 
en het Kunstenlab in samenwerking 
met de Grote of Lebuinuskerk en 
het Deventer Verhaal. De gevels 
van de kerk boden ooit plaats aan 
honderden beelden. Als gevolg 
van de reformatie zijn de nissen 
leeg gebleven of leeggemaakt. Vijf 
kunstenaars hebben een nieuwe 
invulling gegeven aan deze nissen. 
Inspiratie vormden daarbij vondsten 
van heiligenbeelden uit de bodem 
van Deventer: Begraven heiligen. 
Het verhaal en de essentie waar 
de heilige voor staat, diende als 
inspiratie voor het creëren van 
deze nieuwe iconen. Deze iconen 
zijn te zien in vijftien nissen aan 
de buitenzijde van de Grote of 
Lebuinuskerk.

10   HEILIGENLEVENS IN 
DEVENTER, WANDELING 
–
STARTPUNT WAAG OP DE 
BRINK, EINDPUNT GROTE OF 
LEBUINUSKERK OP GROTE 
KERKHOF
Af te halen bij de infokraam op 
zaterdag en tijdens de duur van het 
project zolang de voorraad strekt in 
de Waag. 

Het beeldenproject rondom het 
project Heiligen in de nissen van 
de Grote of Lebuinuskerk heeft 
de wandeling 'Heiligenlevens 
in Deventer’ geïnspireerd. In de 
binnenstad zijn nog vele plekken 
herkenbaar en vernoemd naar de 
heiligen waar zij symbool voor 
stonden. In ongeveer een uur loopt 
u langs diverse 'heilige’ locaties en 
leert u meer over de heiligenlevens 
in Deventer. U eindigt op het Grote 
Kerkhof alwaar u een bezoek aan de 
Grote of Lebuinuskerk kunt brengen 
en het beeldenproject in de gevel van 
de kerk kunt bezichtigen.

15   BEGRAVEN HEILIGEN 
EN NIEUWE ICONEN, 
PRESENTATIE
–
DONDERDAG 15 SEPTEMBER 
INLOOP 19.30, START 20.00
–
AUDITORIUM STADHUIS, 
GROTE KERKHOF 1
Aansluitend op het beeldenproject 
van de Grote of Lebuinuskerk wordt 
er een presentatie over de archeo-
logische vondsten, het verhaal van 
de heiligen en de hedendaagse kun-
stenaars gegeven. In de historische 
en archeologische collectie van de 
gemeente Deventer bevinden zich 
tientallen (fragmenten van) pijpaar-
den heiligenbeeldjes. Deze beeldjes 
stonden in de middel eeuwen in veel 
huishoudens als een persoonlijke in-
vulling van devotie. Destijds maakte 
de boodschap die deze beeldjes ver-
telden, deel uit van een collectieve 
volkscultuur. 

17   FOTOPROJECT DEVENTER 
DEUREN
–
ZATERDAG 10.00-17.00
ZONDAG 12.00-17.00
–
GROTE OF LEBUINUSKERK, 
GROTE KERKHOF 34
Een fotoproject georganiseerd door 
Architectuurcentrum Rondeel over 
de symboliek van ‘de deur’. Een deur 
is veel meer dan een functioneel 
element in een gebouw. Door de 
vormgeving kan een deur een speci-
fi eke symbolische betekenis krijgen 
en daarmee een verhaal vertellen 
over het gebouw, de opdrachtgever 
of de bewoner. Fotografen van de 
Deventer Foto kring hebben opdracht 
gekregen op zoek te gaan naar 
bijzondere deuren in de gemeente 
Deventer. Het resultaat: twintig 
foto’s -van een monumentale deur 
in een patriciërswoning tot een 
gazen deur in een kippenhok-. Te 
zien in een expositie in de Grote of 
Lebuinuskerk.

41   ESCAPE ROOM DE 
GILDENKELDER IN 
VOORMALIG CAFÉ DE 
ELEGAST
–
ZATERDAG EN ZONDAG
10.30-16.40 
–
BRINK 10-ONDER
'Café de Elegast' was misschien wel 
de bekendste kroeg uit de Deventer 
geschiedenis. Bijna 40 jaar kwamen 
hier generaties samen om te dansen 
en te feesten. Honderden bandjes 
traden er op. Behalve beroemd werd 
de kelder ook berucht, toen er in 
1972 een moord werd gepleegd. Tot 
op de dag van vandaag is de zaak 
niet opgelost. In 2014 sloot de kroeg 
haar deuren, maar tijdens Open 
Monumentendag is de iconische 
plek weer even open. Speciaal voor 
dit weekend is er een pop up escape 
room in gebouwd geïnspireerd op 
deze moordzaak. U laat zich op-
sluiten in de ruimte en moet er door 
het oplossen van puzzels uit zien te 
ontsnappen. Symboliek speelt hierin 
een onmisbare rol. Durft u het aan? 

De duur van de escape room is 
inclusief een korte introductie vooraf 
25 min. Er kunnen minimaal 3 en 
maximaal 5 personen tegelijk spelen. 
Vol is vol. Wilt u verzekerd zijn van 
een plek, dan kunt u zich op 10 en 
11 september inschrijven via een 
inschrijfl ijst op de locatie.
 

3   GRAFFITI WORKSHOP: 
JE EIGEN SYMBOOL OP DE 
BRINK  
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
15.00-17.00
–
HOEK BRINK, 10, 11 EN 12
Onze stad staat vol iconen en 
symbolen van vroeger en van nu. En 
daar gaan we er nog een paar aan 
toevoegen! Op 10 en 11 september 
komt er een schutting op de Brink 
in de hoek bij El Popo waar je je 
eigen symbolen op kunt spuiten. 
Kunstenaar Jim Kievit (www.jimki.
nl) begeleidt deze workshop over 
stencil-art en symbolen. Daarna ga 
je je eigen symbolen spuiten! De 
schuttingen komen na afl oop nog 
een tijd in de Leeuwenkuil te staan. 
Ben je tussen de 10 en 18 jaar en wil 
je meedoen? Geef je dan op via info@
leeuwenkuil.nl (gratis).

   
17   LEBUINUSTOREN EN 

IJSSELPANORAMA
–
ZATERDAG 10.00-17.00
ZONDAG 12.00-17.00
–
TOREN GROTE OF 
LEBUINUSKERK, INGANG VIA 
GROTE OF LEBUINUSKERK, 
GROTE KERKHOF 34
Het meest iconische gebouw 
van Deventer en het Deventer 
stadsgezicht is de toren van de 
Grote of Lebuinuskerk. De toren 
zien, staat de Deventernaar symbool 
voor thuiskomen. Vanaf de toren 
heeft u een prachtig uitzicht over 
de stad en ver daarbuiten. Beklim 
de Deventer toren en geniet van het 
IJsselpanorama.

19   FOTOTENTOONSTELLING 
PDF
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
11.00-17.00
–
FERMERIE, MUGGEPLEIN 9
Fototentoonstelling van de 
Projectgroep Deventer Fotografen 
(PDF), geïnspireerd op het thema 
van Open Monumentendag. Te zien 
is het werk van vijf fotografen die elk 
vanuit een eigen invalshoek met het 
thema ‘symbolen’ hebben gewerkt. 
De deelnemende fotografen zijn: Gert 
de Vries, Wil Kanis, Pieter Leefl ang, 
Karin Barth, Frans Latupeirissa.

10   FIETSTOCHT ICONISCH 
LANDSCHAP 
(CA 25-30KM)
–
ZATERDAG EN ZONDAG
–
FOLDER AF TE HALEN BIJ 
INFORMATIEKRAAM OP 
ZATERDAG EN DE VVV-WINKEL 
IN DE WAAG OP ZATERDAG EN 
ZONDAG
Wat maakt het landschap van 
de gemeente Deventer uniek en 
iconisch? Dit iconische landschap 
is vastgelegd door enthousiaste 
hobbyfotografen en vormt de basis 
van deze fi etstocht. Laat u door het 
prachtige buitengebied leiden en 
zie al fi etsend met eigen ogen de 
mooiste, meest beeldbepalende en 
meest verrassende plekjes van de 
gemeente Deventer. 

42   ‘MASCOTTES UIT DE 
DEVENTER INDUSTRIE’, 
EXPOSITIE STICHTING 
INDUSTRIEEL ERFGOED 
DEVENTER (SIED)
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
10.00-17.00
–
POTHOOFD 121
Mascottes waren de ‘iconen’ in de 
reclamevoering van bedrijven en 
fabrieken. Toen tijdens de opkomst 
van de industrie ondernemers 
in de 19e eeuw in fabrieken 
massaproducten gingen produceren, 
ontstond daarmee een grote afstand 
tot de afnemers van die producten, 
de klanten waarvoor (uiteindelijk) 
die producten gemaakt werden. Het 
gevolg daarvan was, dat afnemers 
anoniemer werden en er concurrentie 
ontstond tussen producten. 
Fabrikanten moesten reclame gaan 
maken voor hun producten om 
klanten te interesseren, daarvoor 
werden mascottes ingezet. De eerste 
en nog steeds een van de meest 
bekende mascottes is het Michelin-
mannetje. De expositie toont de 
interessante geschiedenis van de 
mascotte in de Deventer industrie.

10   NIEUW: RONDLEIDING 
DOOR JUNIORGIDSEN!
–
ZONDAG 13.00-16.00
–
WAAG, BRINK 56
Altijd al willen weten waardoor de 
Waag scheef staat? Of waarvoor de 
ketel diende, die tot voor kort prijkte 
aan de zijkant van het gebouw? 
Dit jaar kunt u voor het eerst op 
Open Monumentendag Deventer 
een rondleiding volgen door een 
JuniorGids. In een korte tour van 
ongeveer 15 minuten neemt hij of 
zij u mee om de oudste waag van 
Nederland en hoort u allerlei leuke 
wetenswaardigheden over het 
gebouw. 

Rondleidingen doorlopend tussen 
13.00 en 16.00 uur. Duur: ca. 15 
minuten. Bij grote belangstelling 
wordt gewerkt met een inschrijfl ijst. 
Inschrijven en verzamelen bij de 
balie van de Waag. Vol is vol. 

15   STADHUIS, 
RONDLEIDINGEN
–
ZATERDAG OPEN VAN 
10.00-16.00. DE LAATSTE 
ROND LEIDING START OM 15.00
–
GROTE KERKHOF 4
Op zaterdag opent het stadhuis 
van Deventer haar deuren voor 
Open Monumentendag. Er worden 
doorlopend rondleidingen gegeven 
door zowel het oude als het 
nieuwe deel van het stadhuis. Een 
rondleiding duurt ongeveer uur. 
Tevens kunt u op eigen gelegenheid 
het stadhuis bekijken. Op deze 
zaterdag wordt in Nederland ook de 
internationale Dag van Democratie 
gevierd, die als doel heeft mensen 
te laten beseff en hoe belangrijk het 
is om in vrijheid hun stem te kunnen 
laten horen. Ook hier omheen wordt 
een programma georganiseerd. 

43   KLASSIEKE SCHEPEN
–
ZATERDAG EN ZONDAG
12.00-17.00 
–
LAGE WELLEKADE
Aan de Wellekade liggen diverse 
klassieke schepen aangemeerd 
en u kunt een stukje over de 
IJssel meevaren! De schippers 
vertellen graag over hun schip en 
er zijn informatiepanelen over de 
geschiedenis van het schip. Op 
zaterdag vertellen archeologen 
tijdens vaartochten met de UK76 
over gebeurtenissen en vondsten bij 
de IJssel. 

Er is muzikale omlijsting van 
accordeon en shantykoren en 
op de Wellekade zijn enkele 
klassieke auto’s en motorfi etsen te 
bewonderen. Kortom het mobiel 
erfgoed is hier vertegenwoordigd. 
Let op: voor de vaartochten wordt 
een kleine vergoeding gevraagd; het 
aantal plaatsen is beperkt en voor 
de ‘archeologentocht’ moet u zich 
vooraf op de kade aanmelden.

11   KOREN IN MONUMENTEN
–

14  ZATERDAG 10 SEPTEMBER
Op zaterdag 10 september treden 
twee enthousiaste koren op in 
monumenten. De Hereeniging 
biedt podium aan Close Company, 
een gemengd, vijfstemming a 
capella-koor van ongeveer 18 leden. 
Dirigent is Jurrien Zaagman. In het 
Penninckshuis luistert u naar een 
optreden van Vocal Group Glazzy, 
onder leiding van Eric van Grootel. 

11   PENNINCKSHUIS- VOCAL 
GROUP GLAZZY O.L.V. 
ERIC VAN GROOTEL
–
ZATERDAG 10 SEPTEMBER 
OPTREDENS VAN 13.00-13.30 
EN VAN 14.30-15.00 
–
BRINK 89

14   SOCIËTEIT DE 
HEREENIGING- CLOSE 
COMPANY O.L.V. JURRIEN 
ZAAGMAN
–
ZATERDAG 10 SEPTEMBER
OPTREDEN VAN 14.00-16.00, 
MET TUSSENDOOR 2 KORTE 
PAUZES. 
–
GROTE POOT 2

10   SPELEN OP DE BRINK
–
ZONDAG 14.00-16.00
–
BRINK
Voor kinderen is er Spelen op de 
Brink, op deze zondagmiddag 
kunnen zij lekker spelen met iconisch 
oud-Hollands en modern speelgoed 
zoals hoge bi's, hoepels, vliegende 
Hollanders en nog veel meer...
 

ICONEN EN 
SYMBOLEN

– PROGRAMMA OPEN 
MONUMENTENDAG 

DEVENTER 2016
 10 EN 11 SEPTEMBER

NACHT VAN 
GOUD
–
ZATERDAG 10 SEPTEMBER
20.30 UUR BRINK 
21.00 - 23.00 UUR DIVERSE
LOCATIES BINNENSTAD

Tijdens deze vierde Nacht van Goud zijn er 22 voorstellingen te zien op 
bijzondere erfgoedlocaties in de binnenstad van Deventer. De Nacht van 
Goud opent om 20.30 met een fl uorescerend dansspektakel door jong en 
oud o.l.v. Marion van Veen op de Brink. Vanaf 21.00 uur openen 22 locaties 
hun kelders, zolders en hoekjes. Gedurende de avond vinden op elke plek 
vijf voorstellingen plaats waardoor u de mogelijkheid krijgt meerdere 
voorstellingen na elkaar te bezoeken. Exclusieve voorstellingen dans, 
muziek en theater, proeverijen en verhalen voeren de boventoon op deze 
intieme locaties. Een unieke ervaring voor publiek en artiest!

–
DEVENTERVERHAAL.NL/
NACHTVANGOUD

ICONEN EN 
SYMBOLEN
–

PROGRAMMA OPEN 
MONUMENTEN DAG 
DEVENTER 2016
10 EN 11 SEPTEMBER

–
DEVENTERVERHAAL.NL/
OPENMONUMENTENDAG

Starttijden:
10:30
11:15
12:00
12:45

14:00
14:45
15:30
16:15 DEVENTERVERHAAL.NL/

OPENMONUMENTENDAG
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1  WALSTRAAT 51
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
10.00-17.00
Dit oude pand is gebouwd tegen 
en op de middeleeuwse stadsmuur. 
Het dateert dan ook van 1337, wat 
we nu buiten zien is van 1850. In 
de diepliggende tuin ziet men nog 
de vorm van de middeleeuwse 
gracht. Het pand was een bakkerij 
en een paardenslagerij, tegen-
woordig is het een koffiewinkel.

2  GROTE SYNAGOGE
GOLSTRAAT 23 EN 25
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
10.00-17.00
De Grote Synagoge is in 1892 
ontworpen door stadsarchitect 
J.A. Mulock Houwer. De ‘Moorse’ 
vormgeving was in die periode 
populair bij de bouw van syna-
gogen, zie bv. de maansikkels. 
In 1941 werd het interieur van de 
synagoge door NSB’ers vernield. 
De sjoel is sinds 2010 in gebruik 
bij de Joodse Gemeente Beth 
Shoshanna. Open Synagogedienst, 
doorlopend rondleidingen en pre-
sentaties over gebruiken, rituelen 
en symbolen.
 

3  VOORMALIG
KANTONGERECHT EN 
CELLENCOMPLEX
BRINK 11 EN 12
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
12.30-16.00
Dit pand is in 1640 als woonhuis 
gebouwd. In de 18e eeuw woonde 
hier de invloedrijke familie Bou-
wer: iedere generatie leverde wel 
een burgemeester of schepen aan 
het stadsbestuur. In 1804 vestigde 
het Bestuur van Overijssel hier 
het Hof van Justitie, tot eind 2013 
hield het Kantongerecht hier zijn 
zittingen. De prachtige stijlkamers 
en het ondergrondse cellencom-
plex zijn te bezoeken. Bij heel 
mooi weer kunt u het pand via de 
tuin en Walstraat verlaten. 
 

4   SCHIMMEL-
PENNINCKHUIS
BRINK 23
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
10.00-17.00
Het van oorsprong middeleeuwse 
huis had vanaf de 17e eeuw zoveel 
aanpassingen ondergaan dat een 
restauratie noodzakelijk was. 
In de periode 1989-1991 is het 
pand gerestaureerd en werden er 
zes moderne appartementen in 
gerealiseerd. Op 22 maart jl. is het 
pand door brandoverslag deels 
verloren gegaan, thans is het weer 
in opbouw.
 

 5   ETTY HILLESUM 
CENTRUM
ROGGESTRAAT 3
–
ZATERDAG 10.00-17.00 
ZONDAG 13.00-16.00
Het Centrum is een middeleeuws 
huis zonder verdieping, met een 
zadeldak tussen trapgevels. Het 
huis heeft deel uitgemaakt van een 
middeleeuws ziekenhuis. In de 
19e eeuw was hier de synagoge. 
Vanaf 1984 was hier het Deventer 
Filmhuis gevestigd, in 1994 is 
het gerestaureerd en verhuurd 
aan het Etty Hillesum Centrum. 
Op zondag start om 13.00 uur de 
Joodse wandeling (deelname is 5 
euro p.p.)

6  GALERIE KIEK-KUS
ROGGESTRAAT 16
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
10.00-17.00
In de vorige eeuw was hier een 
smid aan het werk, maar later 
woonde en werkte hier een glas-
in-loodkunstenaar, Huub Kurvers. 
In de smidse zijn nu regelmatig 
tentoonstellingen te zien. In 
de galerie exposeren schilders, 
beeldhouwers, fotografen en ke-
ramisten, maar ook kunstenaars, 
die in textiel en met mixed media 
werken. 

 
7  BERGKERK

BERGKERKPLEIN 1
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
11.00-17.00
De Bergkerk bevindt zich op 
een rivierduin (de Berg). Het 
klooster Varlar bij Münster in 
Westfalen stichtte de kerk rond 
1200, in de bloeitijd van de 
Hanzebond. Het Bergkwartier 
was toen het havenkwartier van 
Deventer, de kerk was dan ook 
aan Sint Nicolaas gewijd, de 
beschermheilige van de schippers. 
 

8   LOGEGEBOUW 
VRIJMETSELAARS
RIJKMANSTRAAT 10
–
ZATERDAG 10.00-17.00 
ZONDAG 11.00-16.00
Opgericht op 9 februari 1784 
onder de naam Het Vooroordeel 
Overwonnen vestigde de loge 
zich in 1884 op deze plek. Bij 
het bombardement op 6 februari 
1945 werd het gebouw geheel 
verwoest. Architect W.F. Smits 
ontwierp in 1953 op dezelfde plek 
een nieuw gebouw in de sobere 
stijl van het naoorlogse bouwen. 
Elk heel uur inleiding over 
symbolen en rituelen. Doorlopend 
rondleidingen.
 

9   SPEELGOEDMUSEUM 
DEVENTER
BRINK 47
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
11.00-17.00
Aan de Boterstraat staan twee 
laatmiddeleeuwse pakhuisgevels, 
die helaas niet geheel compleet 
meer zijn: zie voor een complete 
gevel uit die tijd Brink 70. 
Maar ook op zolder staat u in 
een middeleeuwse kap. Op de 
verdieping kunt u op de planken en 
balken van de zoldering van een 
fraaie plafondschildering genieten. 
Expositie Gaming 'Press Start to 
Play'. Zaterdag om 13.00, 14.00 
en 15.00 uur voorstelling met 
mechanisch blikken speelgoed.
 

10   MUSEUM DE WAAG
BRINK 56
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
11.00-17.00
Midden op de Brink staat de 
monumentale Waag uit 1528, 
de oudste waag van Nederland, 
vroeger een flinke bron van 
inkomsten voor de stad. Aan de 
gevel hing een koperen ketel uit 
1434 waarin de muntmeester 
van de heer van Batenburg op 
beschuldiging van valsemunterij 
in olie zou zijn gekookt. 
Tentoonstelling 'Persoonlijke 
verhalen over de Deventer 
collectie'. Zie voor extra activiteiten 
het programma.
 

11   PENNINCKSHUIS
BRINK 89
–
ZATERDAG 10.00-17.00
Herman Penninck bouwde dit 
huis 450 jaar geleden. Ruim 
honderd jaar geleden brak men 
het pand af, maar de gevel en 
de poort werden -deels met het 
oude beeldhouwwerk- opnieuw 
opgetrokken. Het pand deed lange 
tijd dienst als voorgebouw en 
dienstwoning voor de kerkzaal van 
de Doopsgezinde Gemeente. Zie 
programma voor extra activiteiten.

12   BEELDHOUWATELIER 
KAROLY SZEKERES
KLEINE OVERSTRAAT 44
–
ZATERDAG 10.00-17.00
Het eerste postkantoor in 
Deventer, uit 1872. Na 1909 
arbeidsbeurs, belastingkantoor 
tot 1972, daarna Creatief 
Centrum tot 1995, nu atelier van 
Karoly Szekeres. Hierachter een 
woonhuis uit de middeleeuwen, 
in 1650 verlengd: dat gedeelte 
heeft een pilastergevel. In het 
oudste deel een fraaie rococozaal 
uit 1780. 
 

13   RUSSISCH ORTHODOXE 
KERK
KORTE ASSENSTRAAT 13
–
ZATERDAG 10.00-17.00 
ZONDAG 10.00-12.00
Gebedsruimte van de parochie 
van de H.H. Eersttronende 
Apostelen Petrus en Paulus is een 
echte huiskerk. De koffieruimte 
bevindt zich in de oude kelder. 
In de kerkruimte scheidt een 
iconenwand de daar achtergelegen 
altaarruimte van de gelovigen. De 
iconen zijn in 2000 geschilderd 
door de Rus Jevgeni Tisov. Op 
zaterdag zijn er rondleidingen, op 
zondag kan men (een deel) van de 
dienst meemaken.
 

14   SOCIËTEIT DE 
HEREENIGING
GROTE POOT 2
–
ZATERDAG 10.00-17.00
Deze sociëteit is als school 
gebouwd in 1836 op de 
fundamenten van het 
stadswijnhuis ‘De Steerne’. Het 
Atheneum bouwde men met de 
oude stenen op de oude kelders. 
De Hereeniging vestigde zich 
hier in 1874, na een flinke interne 
verbouwing. Het huidige interieur 
is nog grotendeels dat van 
1874. Zie programma voor extra 
activiteiten in De Hereeniging.
 

15   STADHUIS
GROTE KERKHOF 4
–
ZATERDAG 10.00-16.00
De oudste gevel (1632) van 
het stadhuiscomplex ligt om 
de hoek, ontworpen door de 
Amsterdammer Philips Vingboons. 
Het rijkversierde Landshuis is 
van 1637, de Hagenaar Jacob 
Roman leverde het ontwerp voor 
de zandstenen siergevel met 
de zuilen, voltooid in 1692. De 
splinternieuwe gevel ontwierp 
de Rotterdamse architect Michiel 
Riedijk samen met de Deventer 
kunstenaar Loes Ten Anscher, die 
de vingerafdrukken bedacht en 
uitvoerde (2016). Zie programma 
voor extra activiteiten.

 
16   IJSKELDER 

LEBUINUSTOREN
GROTE KERKHOF, 
NAAST INGANG TOREN
–
ZATERDAG 10.00-17.00
Deze ‘kelder’ heeft muren van 
drie meter dik, die goed isoleren, 
hierdoor deed deze ruimte dienst 
als bewaarplaats van ijs uit de 
IJssel. Artsen gebruikten het ijs bij 
behandelingen, de elite gebruikte 
de ruimte als koelcel. Wolters 
en Ovink Restauratie-Decoratie 
BV heeft de ruimte gehuurd 
en hier een atelier ingericht. 
Demonstraties van ambachtelijke 
schildertechnieken zoals hout- en 
marmerimitatie, glas-in-lood en 
bladgoud vergulden.
 

17   GROTE OF 
LEBUINUSKERK
GROTE KERKHOF 34
–
ZATERDAG 10.00-17.00 
ZONDAG 12.00-17.00
Van de eerste Lebuinuskerk uit 
het midden van de elfde eeuw is 
er buiten en binnen in de kerk nog 
veel muurwerk zichtbaar, omdat 
men de kerk van zijn pleister-
werk heeft ontdaan. Men heeft 
toen op verschillende plaatsen 
muurschilderingen ontdekt. 
De restauratie van de gewelf-
schilderingen heeft men in 2010 
voltooid. Zie programma voor 
extra activiteiten.

18   ATHENAEUM-
BIBLIOTHEEK
KLOOSTER 12
–
ZATERDAG 10.00-17.00
De Athenaeumbibliotheek is 
gevestigd in een voormalig 
kloosterpand. Het is de oudste 
stadsbibliotheek van Nederland: 
het stadsbestuur kocht in 1560 
alle boeken van de overleden 
pastoor Jan Willemszoon Bruinvis. 
In 1630 ontstond het Athenaeum 
Illustre, de stadsbibliotheek 
ging over naar deze inmiddels 
verdwenen hogeschool, vandaar 
de naam Atheneaumbibliotheek. 
Expositie `Het boek als kunstwerk 
(het moderne boek vanaf 1890)´. 
Expositie over de de toenemende 
aandacht voor het uiterlijk van het 
boek vanaf einde 19e eeuw. 

19   BUURTHUIS DE 
FERMERIE
MUGGEPLEIN 9
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
11.00-17.00
De Fermerie is in 1639 
gebouwd als ziekenhuis, het 
Sint Geertruiden Gasthuis. Dit 
ziekenhuis verhuisde in 1884. 
Het gebouw, dat we nu zien, 
raakte in de loop van de 19e eeuw 
ingebouwd. Na het vrijmaken van 
het voorplein en de restauratie in 
1982 is de Fermerie in gebruik als 
buurthuis. Zie programma voor 
extra activiteiten. 

20   GEREFORMEERDE 
GEMEENTE
GRAAF VAN 
BURENSTRAAT 18
–
ZATERDAG 10.00-17.00
Sinds 1941 wordt dit 
woonhuis uit 1890 gebruikt 
voor de kerkdiensten van de 
Gereformeerde Gemeente. Ooit 
was de ruimte in gebruik als 
gymnastieklokaal: de balken waar 
de ‘ringen en touwen’ aan waren 
bevestigd, zijn nog aanwezig. 
Het huis is eerder gebouwd dan 
de meeste huizen in de Graaf van 
Burenstraat.

 
21   GILDEHOTEL

NIEUWSTRAAT 41
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
10.00-17.00
De Congregatie van de Zusters van 
Liefde stichtten hier in 1896 een 
ziekenhuis met de naam Sint Josef, 
zie zijn beeltenis boven de ingang. 
Het ziekenhuis verhuisde in 1957 
naar de Van Oldenielstraat. Vanaf 
1958 diende het gebouw als 
bejaardenhuis, opvanghuis voor 
Oud-Indië-strijders en tot 1996 als 
gezinsvervangend tehuis.
 

22   HANZEMUSEUM DE 
LEEUW
NIEUWSTRAAT 25
–
ZATERDAG 11.00-17.00
De Leeuw is een rijksmonument 
uit 1645 en heeft een trapgevel 
in de renaissancestijl. Het 
Hanzemuseum bevindt zich in 
de voormalige bakkerij, die ook 
dienst doet als winkel en pension. 
Het museum heeft een grote 
verzameling van koekplanken. Er 
is een koffie- en theeschenkerij 
met een terras in de patio.

23   MUSEUM GEERT 
GROOTE HUIS
LAMME VAN 
DIESEPLEIN 4
–
ZATERDAG 10.00-17.00 
ZONDAG 13.00-17.00
Geert Groote, geboren en gestor-
ven te Deventer (1340-1384), is 
geestelijk vader van de Moderne 
Devotie, hij verdedigde het vrije 
woord en was voorvechter van on-
derwijs en vorming. Zijn ideeën en 
activiteiten sluiten aan bij onze tijd 
en zo draagt Het Geert Groote Huis 
op een moderne manier bij aan 
persoonlijke bezinning. Tentoon-
stelling: 'Het gezicht van Geert'.

 

24   DE 3 RIDDERS
PONTSTEEG 24
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
10.00-17.00
Opvallend bij dit huisje is de 
dwarse kap. De voorgevel van dit 
vijf eeuwen oude huisje bouwde 
men ook al ruim 200 jaar geleden. 
Op de verdieping kunnen we een 
bijzondere muurschildering zien. 
Deze zou de intocht in Deventer 
van Philips II in 1549 kunnen 
voorstellen. Er wordt rondgeleid 
en uitleg bij de muurschildering 
gegeven.
 

25   BURGERWEESHUIS
BAGIJNENSTRAAT 9
–
ZATERDAG 10.00-17.00
Het gebouw is in 1859 gebouwd 
op de plek van een voormalig 
Begijnhof. Het weeshuis, bedoeld 
voor kinderen van Deventer 
burgers, bestond al sinds 
1560 en verhuisde rond 1815 
naar deze locatie. De laatste 
weeskinderen vertrokken in 1930 
uit het gebouw. Sinds 1994 is 
het in gebruik als poppodium. 
Rondleidingen, optredens/
jamsessies in de oefenkelders en 
expositie oude zeefdrukposters.
 

26   BROEDERENKERK
BROEDERENSTRAAT 18
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
10.00-17.00
De broeders Franciscanen hebben 
de Broederenkerk gebouwd, de 
kerk is al in de middeleeuwen 
in omvang verdubbeld. Na de 
Reformatie kwam de kerk in 
gebruik als Waalse kerk, dat wil 
zeggen dat de (protestantse) 
diensten hier in het Frans werden 
gehouden. In 2015 is een 
restauratie van meer dan 2 jaar 
afgerond. 
 

27   KUNSTENLAB
HAVENPLEIN 20
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
13.00-17.00
Expositie Mission Impossible. 
De ervaring leert dat lang 
niet alle kunstwerken worden 
toegelaten tot festivals. Vooral 
interessant zijn de voorstellen 
voor kunstwerken die inhoudelijk 
niet passen binnen de kaders van 
festivals, ze zijn te confronterend, 
kritisch of dominant. In deze 
expositie zijn de (ontwerpen 
voor) kunstwerken te zien die 
afgewezen zijn. 

28   BOLWERKSMOLEN
BOLWERKSWEG 6
–
ZATERDAG 10.00-17.00
In 1863 bouwden twee 
houthandelaren, de gebroeders 
Elfrink, hier een zaagmolen. 
Hendrik Ennen zaagde hier 
vanaf 1898. In 1927 gaat het 
met de molen snel bergafwaarts. 
De molen werd alleen nog als 
opslagloods gebruikt. In 1974 
begon men met het herstel van 
de verwaarloosde molen. De 
laatste restauratie is van 2006. 
Rondleidingen en demonstraties. 
 

29   HAVEZATHE DE HAERE 
(OLST)
HAEREWEG 4
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
10.00-17.00
Vlak voor Olst, net buiten het 
grondgebied van Deventer, vlakbij 
de IJsseldijk ligt havezate De 
Haere. De oorsprong van deze 
havezate ligt in 1559. U treft 
op het landgoed kenmerkende 
gebouwen aan, zoals de 
portierswoning, de voormalig 
koetshuizen en de folly: een 
nagemaakte ruïne, die alleen 
decoratief was bedoeld. 
 

30   WATERTOREN
CEINTUURBAAN 401
–
ZATERDAG 10.00-17.00
In 1892 gebouwd in neo-
renaissancestijl, 43 m hoog. De 
onderbouw is van basaltblokken. 
Het reservoir heeft een puntdak 
met aardig gedetailleerde 
dakkapellen en een koepelvormige 
lantaarn met daarop een windvaan 
in de vorm van een zeemeermin. 
Eerste steen met de datering 31 
mei 1892, gerestaureerd in de 
jaren negentig. 

31   OUDE ALGEMENE 
BEGRAAFPLAATS
DIEPENVEENSEWEG 80
–
ZATERDAG EN  ZONDAG 
9.00-16.00
De aanleg van het oudste deel 
van de begraafplaats (1831), links 
van het hoofdpad gelegen, lijkt 
op de manier waarop dat vroeger 
in kerken gebeurde: de zerken 
liggen tegen elkaar aan boven de 
grafkelders. De uitbreiding van 
1894, rechts van het hoofdpad, 
heeft een ruimere aanleg. 
Demonstratie grafrestauratie 
door steenhouwer. Op zaterdag 
rondleidingen om 11.00 en 14.00 
uur, op zondag rondleiding om 
14.00 uur.
 

32   JOODSE 
BEGRAAFPLAATS
DIEPENVEENSEWEG
–
ZONDAG 12.00-17.00
De Joodse gemeente van Deventer 
bestond in 1811 uit twintig 
families. In 1805 kocht men een 
begraafplaats aan de Lange Rij, 
die in 1960 is geruimd: de graven 
zijn overgebracht naar deze 
begraafplaats. Het metaheer- of 
reinigingshuis, bedoeld voor het 
ritueel wassen van de doden, werd 
het laatst in 1995 gerestaureerd. 
Rondleidingen om 13.00, 14.30 en 
16.00 uur.
 

33   LANGOED NIEUW 
RANDE (DIEPENVEEN)
SCHAPENZANDWEG 3
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
10.00-17.00
Het landgoed Rande noemde men 
al in 1285. In 1570 heeft men 
een nieuwe havezate gebouwd. 
In 1838 werd de havezate -op 
een kleine toren na- gesloopt 
en vervangen door een huis in 
neogotische stijl, ook dit huis is in 
de vorige eeuw afgebroken, maar 
opnieuw spaarde men de toren. 
Albertus Jacobus Duymaer van 
Twist, voormalig Gouverneur-
generaal van Nederlands Indië 
liet in 1857 Nieuw Rande bouwen 
en aanleggen. Thorbecke, de 
grondlegger van de Nederlandse 
grondwet, kwam er regelmatig 
over de vloer. Het huis heeft 
men in de jaren negentig -na 
lange particuliere bewoning- 
gerestaureerd en omgetoverd tot 
ontvangstcentrum en hotel. 
 

34   BOERDERIJ DE 
KLEVERKAMP 
(DIEPENVEEN)
WECHELERWEG 39
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
10.00-17.00
De familie Bresser woont al 
generaties op De Kleverkamp. Op 
het erf staan meerdere hooibergen 
(met houten roeden) voor hooi- en 
stro-opslag. In het ronde karnhuis 
maakte men vroeger boter, de 
ronde vorm heeft te maken met 
de karnmolen die erin stond: een 
paard, dat rondjes liep, dreef die 
machine aan.

35   RK PAROCHIEKERK 
HEILIGE NICOLAAS 
(LETTELE)
BATHMENSEWEG 35
–
ZATERDAG 10.00-17.00 
ZONDAG 12.00-17.00
De kerk is in zeer korte tijd 
gebouwd, mede doordat zoveel 
parochianen hebben geholpen met 
de bouw: de boeren voerden vanaf 
het kanaal bij de Cröddenbrug, 
vrachten met bouwmaterialen over 
4,5 km zandweg aan. De eerste 
steen van deze neogotische kerk 
legde men in 1894.
 

36   BOERDERIJ DE 
GROTE BRANDER 
(OKKENBROEK)
OERDIJK 192
–
ZATERDAG 10.00-17.00
De Grote Brander, anno 1675, 
bestaat uit een dwars woonhuis 
met een stal (deel). Tegen de 
boerderij een ronde aanbouw, de 
karnmolen. Evenwijdig aan de 
boerderij is een grote stal gelegen. 
Het rijksmonument op landgoed 
de Oostermaet is in 2009 
gerestaureerd en sinds 2010 in 
gebruik als leerboerderij. 
 

37   WINDKORENMOLEN DE 
LEEUW (LETTELE)
OUDE MOLENWEG 3
–
ZATERDAG 10.00-17.00
De Leeuw is een bakstenen 
stellingmolen. In de archieven 
heeft men het al in 1523 over een 
molen op deze plaats. De huidige 
molen is pas gebouwd in 1856, 
hij had dus meerdere houten 
voorgangers. Het is een van de 
weinige molens in Overijssel, 
die nog commercieel in bedrijf 
zijn. Rondleidingen, bezoek 
molenwinkel en de Vrienden van 
de Molen bakken pannenkoeken.

38   DORPSKERK (BATHMEN)
KERKPLEIN 3
–
ZATERDAG 10.00-17.00 
ZONDAG 13.00-17.00
Op de brink van Bathmen staat 
sinds de dertiende eeuw deze kerk, 
een dochterkerk van de Grote of 
Lebuinuskerk in Deventer. De kerk 
is gewijd aan Maria, de moeder 
van Jezus. De afbeelding van 
Maria met het kindje Jezus staat 
in het wapen van de voormalige 
gemeente Bathmen. 
 

39   MUSEUMBOERDERIJ 
DE POTHAAR (LOO 
BATHMEN)
POTHAARSWEG 8
–
ZATERDAG 10.00-17.00
Op de deel van boerderij De 
Pothaar ziet u hoe de Sallandse 
boerenbevolking gekleed was en 
hoe men woonde en werkte. De 
deel is als oudheidkamer ingericht 
met klederdrachten, foto’s, 
werktuigen en gereedschappen. 
Het erf is bekend uit de 18e eeuw, 
maar de boerderij zelf is niet zo 
oud.
 

40   OUDE BEGRAAFPLAATS 
COLMSCHATE
SWORMINKSWEG
–
ZATERDAG EN ZONDAG 
10.00-16.00
De gesloten Oude begraafplaats 
Colmschate is alweer bijna 
tweehonderd jaar oud: 1829/1831. 
Er is begraven tot 1932: een eindje 
verderop aan de Sworminksweg 
ligt de Nieuwe Begraafplaats. Op 
zaterdag en zondag is er om 15.00 
uur een rondleiding. 

OPEN ! –
ZATERDAG 10 EN 
ZONDAG 11 SEPTEMBER

 INFOKRAAM KEIZERSTRAAT 2
ZATERDAG 10.00-16.30
–
VVV BRINK 56 (DE WAAG)
ZATERDAG 10.00-17.00 EN ZONDAG 11.00-17.00


