
Voor murals, mosterdbonbons en een vleugje mystiek

Aan de machtig 
mooie IJssel
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De handel over de IJssel bracht Hanzesteden als 

Doesburg, Deventer, Zutphen en Zwolle veel rijkdom. 

De handelswaar bestond uit boter, kaas, eieren en wijn. 

De Hanzeroute brengt je via kinderkopjes tot het hart 

van deze oude steden. Wat brengen ze ons anno 2022? 

TEKST EN FOTO’S NANDA RAAPHORST
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De Hanzesteden. Die zijn zo mooi dat de Hanzeroute nog steeds 

een eigen routebordje heeft. De LF3 Hanzeroute van Millingen 

naar Kampen is 140 kilometer lang. Verder zuidelijk lift de rou-

te mee op de Rijnroute, via de Duitse steden Kalkar (Hanze), 

Rees (sculpturen), Wesel (muurschilderingen) en loopt dan via 

de ‘Golden Gate’ van Emmerich naar Neuss. Maar omdat je het 

moois niet te dik moet opscheppen, start dit verhaal in Does-

burg en eindigt het via Deventer en Zutphen in Zwolle. Ertus-

senin fietsen we over groene oevers, verbonden door tal van 

pontjes en bruggen. De IJsseldijk lijkt eindeloos én is dat ook. 

Gepimpte IJsselkade
Maar eerst Doesburg, en wat is die stad mooi. De skyline alleen 

al, die toch meer weg heeft van een moderne city dan van een 

eeuwenoude historische hanzestad (1447). Met de fiets aan de 

hand bewonderen we Doesburgs gefacelifte IJsselkade. Een 

voormalige loods is tot de hippe evenementenhal LOC 17 omge-

toverd en muurschilderes Rosalie heeft de grauwe loodsmuur 

opgevrolijkt met een aandoenlijke mural van een spelend kind, 

zacht en bijna aaibaar op de grijsgrauwe stenen. 

We volgen de nieuwe kade en stuiten op een beeld van drie slan-

ke, statige figuren in rood kostuum die zo vanaf  de IJssel komen 

aanlopen en onderweg zijn naar Doesburgs oude binnenstad. 

Erachteraan!

streamer

Voor meer info: 
www.visithanzesteden.nl of www.hanzestedenfietsroute.nl
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Mosterdbonbons
Hobbelend over de eeuwenoude kinderkopjes sprin-

gen mijn spullen bijna over het randje van mijn 

stuurtas. Links en rechts gevels van baksteen met 

rood-witte luiken. Als stenen konden spreken, zou 

je hier knettergek worden van de verhalen. Vóór het 

eeuwenoude Raadhuis stond vroeger de kaak, een 

kooi waarin mensen voor straf  te kijk werden gezet. 

In De Waag moesten kooplieden verplicht hun 

goederen laten wegen en accijns betalen voordat ze 

de kaas, boter, vlees en wijn op de markt mochten 

brengen. Koek, koekjes (moppen) en mosterd waren 

de favoriete handelswaren uit Doesburg. “En dat is 

nog steeds zo”, vertelt eigenaar Jurgen van Proeve-

rij De Stadstuin. Bij de ondernemende chocolatier 

verderop kun je zelfs met mosterd gevulde bonbons 

kopen. De toeristen staan ervoor in de rij. Net als 

voor de Waag, die maar vanaf  één punt van top tot 

teen op de foto past. 
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Drijvende koeien 
Over een heerlijk stil fietspad trappen 

we door het groen. Ooit kon je bij Bronk-

horst naar de overkant van de IJssel lo-

pen, nu ligt daar het Bronkhorsterveer 

dat van de veerman net een lik nieuwe 

verf  krijgt. “Toen ik vanmorgen om ze-

ven uur begon, was het nog zonnig”, zegt 

hij met blauwkoude lippen. Aan de over-

zijde van de IJssel voert de Hanze langs 

de Cortenoeverse waarden. Wat een 

ruimte hier, voor ons én voor de IJssel 

die bij extreem hoog water het teveel 

eraan hier kwijt kan. Voor het laatst ge-

beurde dat in 1995. Een kudde koeien op 

een drijvend vlot haalde toen de krant.

Een kudde koeien op een 
drijvend vlot haalde de krant
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Boeken aan kettingen
Zutphen ligt verborgen achter een stevige stads-

wal. De toren van de Sint-Walburgiskerk steekt 

er nieuwsgierig bovenuit. Dat hij op al elf  eeu-

wen oude stenen steunt, maakt het geheel een 

beetje angstaanjagend. Helemaal als je bedenkt 

dat de kerk een zeldzame kettingbibliotheek 

herbergt, waarin de 750 boeken zijn vastgeke-

tend aan eeuwenoude lessenaars om diefstal te 

voorkomen. Ook angstaanjagend: als wraak 

voor Zutphens afvalligheid tijdens de Tachtigja-

rige Oorlog liet Alva’s zoon de stad grotendeels 

afbranden. Honderden Zutphenaren vonden de 

dood. Ze werden opgehangen in bomen of  rug 

aan rug gebonden in de IJssel gegooid. Nu hop-

pen mensen van terras naar terras, wij ertus-

senin. Zelfs met paard en wagen zou je nog door 

de straten kunnen laveren. 
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Kleedje spreiden, fotootje maken 
Op de linkeroever van de IJssel fietsen we ver-

der. Heerlijke kilometers, door een weids groen 

landschap naar Deventer, aartsrivaal van Zut-

phen. Mooiste pauzeplekje onderweg is mis-

schien wel kasteelruïne Nijenbeek, op land-

goed De Poll bij Voorst. Een perzikkleurige 

bonkige toren en daarbij een dikke populier 

met een ongetemde takkenkroon. Kleedje 

spreiden, broodje eten, fotootje maken. Want 

de Canadese populier uit 1880 zou volgens de 

verhalen een omvang van 7,46 meter hebben en 

misschien wel uitgroeien tot de dikste boom 

van Nederland. We geloven er niets van. Als 

dát zo was, zou onze omvang ongeveer 3,5 me-

ter zijn. 
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Middelvingers en parapluutjes
Inmiddels zijn we benieuwd naar die aartsconcurrent van Zutphen: Deventer. 

We nemen het pontje over de IJssel en stappen aan wal. Ooit was Deventer de 

belangrijkste Nederlandse Hanzestad, totdat de IJssel verzandde, zo rond 1500. 

Maar klaar met ondernemen is Deventer nooit. We lopen regelrecht in de 

armen van steigers en rondsuizende tractortjes. Het plein rond de Lebuinus-

kerk wordt gerenoveerd waardoor nu vooral de buurman onze aandacht trekt: 

het nieuwe stadhuis, waarvan het okergele stalen raamwerk met ruim 2000 

aluminium vingerafdrukken is versierd. Het is een mooi geheel, én een mooi 

verhaal. Tussen die vingerafdrukken ook enkele van middelvingers van 

Deventenaren die fel tegen de peperdure nieuwbouw waren.

Even verderop komen we uit op De Brink, het plein waar de markten werden 

gehouden en dat voor een van de grootste en mooiste pleinen van Nederland 

doorgaat. Rondom staan ansichtkaartgebouwen als het Deventer Koekwinkel-

tje en het Waaggebouw, met aan de gevel een koperen ketel waarin vroeger 

valsemunters werden gekookt. Onder de slingers van parapluutjes in de 

stegen schuilen originele winkeltjes in de prachtigste panden. We eindigen op 

het stadsstrand van Deventer, in het gras bij pop-uppaviljoen Meadow. Je zou 

er zo tussen de madeliefjes wegdromen als er niet nóg een Hanzestad wachtte.
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Tussen KP27 en KP74
De vraag is: over de rechteroever naar Zwolle (via de Hanzeroute, 

over vrijliggende fietspaden) of  over de linkeroever (met op zonnige 

zondagen knallende motoren). Het wordt links, want vanaf  de dijk 

kunnen we de IJssel zien en dát is wat we willen. Tussen knooppunt 

27 en 74 kruisen we hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, een brede 

goot die de IJssel ruimte geeft bij extreem hoogwater. Heel opwin-

dend klinkt het niet, totdat we zien dat de bijbehorende bruggen nu 

geen water maar een grasstrook overspannen van zo’n 500 à 1500 

meter breed. Zoveel ruimte heeft de rivier soms dus nodig...
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Niet de slimste
Een gebouw als een Romeinse tempel, met op z’n kop een pudding-

vormig reuzenei van lichtblauwe tegels plus een grote gouden 

mus, glanzend in de zon. Samen met de Onze-Lieve-Vrouwekerk 

en haar tachtig meter hoge toren, alias de Peperbus, is museum 

De Fundatie dé eyecatcher van Zwolle. Toch belanden we in geen 

van beide. De klanken van een koor, de geur van koffie en een zit-

hoek met planken vol boeken lokken ons de Grote Kerk in. “Wij 

willen een open kerk zijn, voor iedereen”, legt de aardige gast-

vrouw uit. En is dat wat Zwolle van Doesburg, Zutphen en Deven-

ter onderscheidt? “Ja. Het draait in Zwolle om de medemens, da-

mes, Thomas a Kempis!” De gastvrouw lacht er veelbetekend bij 

en dat maakt ons nieuwsgierig. ‘Je bent onderdeel van de hele 

kosmos. Niet groter, maar ook niet kleiner. De slimste of  beste 

willen zijn, is niet nodig. Dat geeft veel bevrijding en maakt dat je 

meer oog voor anderen hebt’, lezen we even later over de leer van 

monnik en mysticus Thomas.

Even verderop ploffen we op het gras bij de Broerenkerk. Niet 

bepaald ‘met een boekje in een hoekje’*), wel met een bidonnetje 

op een gazonnetje. Het is mooi geweest.  

*) De uitdrukking ‘met een boekje in een hoekje’ (In omnibus requi-

em quaesivi et nusquam inveni nisi in angulo cum libro) zou van 

Thomas a Kempis afkomstig zijn, meestal aan het werk in zijn 

kloostercel. 

Met een bidonnetje 
op een gazonnetje
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