Vijftig vensters op Deventer

Canon van de stadgeschiedenis

Door de werkgroep Deventer OVT.
De onderwijswerkgroep Deventer Onvoltooid Verleden Tijd (Deventer OVT) heeft in de periode 2002 - 2007 een didactische handleiding geschreven voor het basisonderwijs en de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs over de geschiedenis van de stad.
De methode is in tien delen verschenen, met voor elke tijdsperiode een apart deel. Het lesmateriaal is onder de leraren van de
bovenbouw van de basisscholen en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs in de stad verspreid. Verder zijn er thematische leskisten samengesteld, die voor scholen te leen zijn bij het Historisch Museum Deventer. Ook is er digitaal lesmateriaal
ontwikkeld, dat op de website van de samenwerkende erfgoedinstellingen in de stad (www.deventergeschiedenis.nl) te vinden is.
Omdat alle scholen zich de komende tijd in hun geschiedenisonderwijs zullen richten op de landelijke canon heeft de werkgroep Deventer OVT het initiatief genomen om bij al het bestaande materiaal een lokale canon te ontwikkelen, genaamd: 'Vijftig vensters op
Deventer, canon van de stadsgeschiedenis'. Dit geheel is in boekvorm uitgegeven en verspreid op dezelfde wijze als het voorgaande
lesmateriaal. Bij 'De Canon' is een speciale brochure gevoegd die alleen beschikbaar is gesteld voor leerkrachten. Hier wordt weergegeven hoe de canon zich verhoudt tot de geschiedenismethode Deventer OVT. In hét Blad voortaan een item uit dit boek.
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gebied drie heuvels: de berg waar later de Bergkerk gebouwd
is, de Noordenberg en daartussen het gebied van de Grote
en Kleine Overstraat. Tussen de heuvels lagen lagere, drassige
gebieden, zoals het gebied waar nu de Brink gelegen is. De
rivier was ter hoogte van de nederzetting relatief makkelijk
doorwaadbaar. Het is daarom niet verwonderlijk, dat juist hier
een oude handelsroute de rivier kruiste.
Kort na 700 vestigden zich hier boeren en handelaren. Hun woningen langs het water hadden houten steigers waar ze boten
konden laden en lossen. Ook de beken, die uitmondden in de Ussel, zoals de Schipbeek en Koerhuisbeek, boden mogelijkheden
om handel te drijven. De Schipbeek werd zelfs door de Deventenaren verlegd, zodat het water van de beek via de stadsgrachten
de rivier in stroomde. Zo konden schepen de stad goed bereiken.
Langzaam liep de Usselvaart achteruit. Er stroomde minder water
door de rivier terwijl de schepen steeds groter werden. Aan het
einde van de zeventiende eeuw kon men zelfs met paard en wagen door de rivier rijden. Dit veranderde in l 840. Een verdrag
regelde toen de waterverdeling tussen Nederrijn, Waal en Ussel.
Ondanks de terugloop van de Usselvaart is de havenfunctie altijd
van belang geweest.

Strategisch aan de rivier
De ligging aan de rivier was de inwoners ook wel eens tot
grote last. In oorlogstijd vormde de rivier vaak een strategische
grens. Dat was al in de Tachtigjarige Oorlog zo, maar ook in
de Tweede Wereldoorlog, toen tijdens de Duitse bezetting de
geallieerden de bruggen frequent bombardeerden. In de Koude
Oorlog lag het zwaartepunt van de verdediging van Holland
bij de IJssellinie. Bruggen zouden onklaar gemaakt en grote gebieden langs de rivier onder water gezet worden 'als de Russen
zouden komen'.
Bruggen, hijskraan en kademuur
Al in 1482 was er sprake van de bouw van een eerste brug.
Verschillende generaties bruggen volgden elkaar daarna op.
Er kwam zelfs aan het einde van de negentiende eeuw een
spoorbrug. De laatste schipbrug werd in 1948 uitgevaren. Die
was inmiddels een obstakel van jewelste geworden in de oosfwestverbinding tussen Amsterdam en Berlijn. De in de Tweede
Wereldoorlog vernielde Wilhelminabrug werd hersteld en kon
de stroom verkeersdeelnemers van de Schipbrug overnemen.
De stad ontwikkelde zich aan de rivier tot een belangrijke handelsstad. In l 352 werd er een hijskraan langs de rivier gebouwd, ter
hoogte van de Kranensteeg en rond 1550 liet het stadsbestuur ter
vervanging van de houten beschoeiingen langs de rivier een kademuur van baksteen optrekken en bekleden met zandstenen platen.
Ruimte voor de rivier
Overstromingen en watersnood noopten de inwoners dikwijls tot
actie. Al rond 1400 begon men met het aanleggen van dijken.
Maar tot op de dag van vandaag wordt de stad nog regelmatig
geplaagd door overstroomde kades en landerijen. De rivier laat
zich maar ten dele ringeloren met dijken en kribben. Tegenwoordig wordt er dan ook steeds meer nagedacht over hoe de rivier
weer meer ruimte geboden kan worden, om zo het aantal overstromingen te beperken. Er zijn nevengeulen bij de jachthaven
en een aantal kleinere geulen bij de Worp ingepland, die straks
ook een prachtige recreatieve functie kunnen vervullen, zoals de
rivier altijd al recreatief gebruikt is door zwemmers, kanoërs,
roeiers, maar ook door zonaanbidders, natuurliefhebbers, fietsers en wandelaars.

