
Wie de stroom van de IJssel en de rand 
van de voormalige Zuiderzee volgt, snuift 

cultuur en proeft kunst in drie van de 
kleinere Hanzesteden die het oosten van 

ons land rijk is: Doesburg, Kampen en 
Harderwijk. Laat je meevoeren.

TEKST EN FOTO’S SIMONE WITTGEN
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Richard zit voor zijn huis Den Vrolicken Vijzel. Relaxed 
genietend van de laatste zonnestralen van de dag.  
Hij slaat mij met een twinkel in zijn ogen gade, terwijl ik 

door de charme van de kleurrijke Roggestraat van gekkigheid 
niet weet waar ik moet kijken. We wisselen wat beleefdheden 
uit en raken weldra geanimeerd aan de praat. ‘Ben je hier al 
om de hoek geweest?’ vraagt hij. ‘Kom, ik laat het je zien.’ 
Richard trekt mij mee door het volgens hem meest gefotogra-
feerde steegje van Doesburg, naar de Martinikerk. ‘Dit is de 
hoogste kerktoren van Gelderland. Hier luidt nog steeds om 
negen uur ’s avonds de zogenaamde papklok. In de middel-
eeuwen was dat klokkengelui voor de arbeiders bij het vee op 
de velden buiten de stadsmuren hét sein om het werk neer te 
leggen en zich naar huis te spoeden. Voordat de stadspoorten 
sloten. Na noeste arbeid wachtte daar bij kaarslicht een  
bord dampende pap.’ Richard heeft het woord pap nog niet 
 uitgesproken of de papklok geeft acte de présence. Hier, in  
de schaduw van de kerktoren, waan ik me in één klokslag 
terug in de tijd. In mijn fantasie trekken haastende boeren op 
 klepperende klompen aan mij voorbij, op weg naar hun avond-
maal. Ik ben nog maar net gearriveerd in de eerste Hanzestad 
van mijn toer en nu al gegrepen door de verhalen van toen.

Oude en nieuwe cultuur
In de late middeleeuwen, toen Amsterdam nog een klein 
dorpje was, hadden negen steden in het oosten van ons land 
zich al ontwikkeld tot machtige handelscentra: Doesburg,  
Zutphen, Deventer, Hattem, Zwolle, Hasselt, Kampen, Elburg  
en Harderwijk. Het waren Hanzesteden: steden aangesloten 
bij de Hanze, een verbond tussen handelssteden in Noord- 
Europa om de onderlinge handel in zout, graan, vis, hout, wijn, 
bier, dierenhuiden en laken te beschermen. Omdat de handel 
grotendeels over zee en rivieren ging, waren ze allen aan het 
water te vinden en door water met elkaar verbonden. Koggen, 
middeleeuwse vrachtschepen met koopwaar, zwermden  
uit over het gebied van de Hanzesteden. De welvaart tierde 
welig en kunstenaars kregen er prestigieuze opdrachten.  
Het  materiële erfgoed van de Hanzesteden getuigt van de 
hoogwaardige cultuur die er ooit bloeide. Door de vestiging 
van musea en kunstenaars in onze tijd bieden de Hanzesteden 
een mooie mix van oude en nieuwe cultuur.
 Na mijn ontmoeting met Richard maak ik een ommetje over 
de IJsselkade om een blik te werpen op de rivier, die de 
levensader was voor veel Hanzesteden van ons land. Ook ben 

ik benieuwd naar het kunstwerk Passi d’Oro van de Italiaan 
Roberto Barni. Ik zie mannetjes met een gouden gezicht met 
elk een andere afmeting. Het lijkt alsof ze vanaf de IJssel 
komen aanlopen, op weg naar de oude binnenstad. Op de 
sokkel is de kaart van Europa afgebeeld. Zo stappen ze met 
zevenmijlslaarzen over de landsgrenzen heen, de landen  
verbindend en onderdeel van het grote Europa. Zoals ooit 
Doesburg onderdeel was van het grote Europese handels-
netwerk van Hanzesteden.

Glazig
Ik overnacht in een monumentaal pand onder de kronen van 
twee oude beuken, bij bed and breakfast In de Koepoort.  
Zoals de naam al doet vermoeden was hier ooit een poort 
waar boeren de koeien doorheen leidden richting de markt. 
Op een steenworp afstand — alles is in Doesburg dichtbij — 
bezoek ik het Lalique Museum. In tegenstelling tot stampend 
vee manoeuvreer ik voorzichtig tussen de creaties van de Da 
Vinci van de glaskunst, Fransman René Lalique (1860-1945). 
Het werk van Lalique staat symbool voor de art-decoperiode, 
waarin glas een hoofdbestanddeel was van de luxe-industrie.  
Boven op zolder bekijk ik parfumflacons van de hand van de 
meester. Een verdieping lager bewonder ik onder meer vazen 
met voorstellingen van vissen, bladeren en menselijke figuren. 
Wanneer ik stilsta bij een glaspaneel met tulpen vertelt een 
museummedewerkster mij dat het een huwelijkscadeau was 
voor prinses Juliana en prins Bernhard. Het prinselijk paar vond 
de kunst van Lalique zo mooi dat het opdracht gaf tot meer 
werk, waarop Lalique, al beroemd, liet weten dat ze wel netjes 
op hun beurt moesten wachten. Hoe glazig zal het prinselijk 
paar gekeken hebben bij deze mededeling?

Linksboven: muurschildering van 
Rosalie de Graaf, Doesburg. 
Rechtsboven: bed and breakfast 
In de Koepoort. Linksonder: de 
kleurrijke Roggestraat, Doesburg 
Rechtsonder: kunstwerk Passi 
d’Oro, Doesburg.

Vorige pagina’s, rechts: dit met 
oog voor detail door Vladimir 
Simonjan geschilderde koeien-
portret hangt in atelier Mayrig in 
Kampen, een stad waar stads- of 
koeboeren vroeger koeien hielden 
in hun eigen krappe stadswoning.

Vorige pagina’s, links: de Kamper 
Kogge, ook wel De Zwarte Dame 
genaamd, is een reconstructie van 
een in de Flevopolder gevonden 
scheepswrak uit 1336.
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Om de handel in zout, graan en vis te 
beschermen tegen zeeroverij werd een 
verbond gesloten tussen handelssteden. 

Zo ontstond de Hanze

Vergeet vooral niet naar boven 
te kijken in de straten van 
Doesburg en bewonder de  
historische gevels. Dit zijn de 
Baerkenhuizen, ook wel ‘het 
paard en het veulen’ genoemd 
vanwege hun ongelijke hoogte.

Rechterpagina: in de tijd van de 
Hanze was Kampen een van de 
belangrijkste steden door haar 
ligging aan de oevers van de 
IJssel. Koggen voeren af en aan 
en vissers, ambachtslieden en 
kooplui zorgden voor veel 
bedrijvigheid in de stad.
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Waar Timon het  
mosterdzaad haalt
Al in de Hanzetijd stond Doesburg bekend om zijn mosterd. 
‘Elk potje mosterd gaat door mijn handen.’ Aan het woord is 
Timon Houwers. Ik ben op een plek beland die pure ambacht 
ademt: de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek, met 
museum. Omringd door honderden potjes en allerlei attributen 
die ooit gebruikt zijn voor de mosterdproductie — waaronder 
een molensteen die vroeger door honden in een tredmolen, 
net als hamsters in een hamstermolen, in beweging werd 
gebracht — vertelt Timon: ‘Canada is de grootste exporteur  
van mosterdzaad. Helaas is daar de oogst tegengevallen. 
Oekraïne, een andere belangrijke leverancier van mosterd-
zaad, is door de oorlog nu ook een lastige optie. Chauffeurs 
willen er begrijpelijkerwijs niet naartoe rijden. Daarom haal  
ik nu het zaad uit India.’
 Ik weet nu waar Abraham, correctie, Timon, de mosterd, 
correctie, het mosterdzaad, haalt. En dat is bepaald geen 
 sinecure. Hij maakt er de grove maar milde Doesburgsche 
mosterd van. ‘De zaden wellen in azijn, waarna we ze malen.  
En dan is ’t al mosterd,’ bagatelliseert Timon zijn ambachts-
kunsten bescheiden.

En toen was er licht
Gelegen aan de benedenloop van de IJssel, vlakbij de  
uitmonding in het IJsselmeer en vroeger de Zuiderzee, blakert 
mijn tweede stop, Hanzestad Kampen, in het felle zonlicht. 
Licht blijkt bij mijn bezoek aan Kampen een verbindend thema 
te zijn. In het Ikonenmuseum is net een tentoonstelling gestart 
van Henk Helmantel, die met zijn figuratieve schilderijen 
meester is in het schilderen van reflecties in het glaswerk van 
zijn stillevens. In één van zijn werken, Groene flessen en  
citrusvruchten, is zelfs heel subtiel zijn eigen spiegelbeeld 
te zien. Ik ben onder de indruk van zijn kunst met, zoals hij zelf 
zegt, niet-chique onderwerpen, zoals uien, in de hoofdrol.
 In het schemerige, wat verborgen atelier van Vladimir 
Simonjan aan een van de stegen tussen de IJssel en het 
 centrum, valt het me op hoe kunstig hij de opgelichte wimpers 
van een koe heeft geschilderd. De uit Armenië afkomstige 
schilder heeft een fascinatie voor de rol van licht en hoe dat 
het perspectief op alles wat we zien kan veranderen. Daarom 
zul je ook altijd licht vinden in zijn schilderijen. Zijn vrouw 
Yvonne, die alle werkzaamheden voor het atelier verzorgt die 
niet direct met het schilderen zelf te maken hebben, zegt: 
‘Door Vladimir heb ik geleerd te zien in plaats van alleen  
te  kijken. Neem bijvoorbeeld de lichtstralen die door het 
 gebladerte van bomen vallen of alle verschillende tinten groen 
die je tijdens een wandeling in het bos kunt waarnemen.  
Het is een waar geschenk.’

Snot in de snert
Mijn gids Harry van Dijk, sympathieke spraakwaterval en  
wandelende Kampener encyclopedie, loodst mij tussen het 
kunstbezoek door langs een deel van de Big Five van Kampen: 
de Bovenkerk, de middeleeuwse poorten, de Schepenzaal, de 
Nieuwe Toren en de Kamper Kogge. De vele monumentale 
gebouwen (meer dan 530!) zijn allen even indrukwekkend.  
En de reconstructie van een koggeschip uit de veertiende 
eeuw, het type vaartuig dat de Hanzesteden zo groot maakte, 
is ook zeer interessant om te zien: het heeft veel weg van een 
stoer Vikingschip door de robuuste eikenhouten romp. Maar 
eerlijk is eerlijk, Harry’s levendige verhalen over bijvoorbeeld 
de in de middeleeuwen in huis op stal staande koeien van de 
stadsboeren — ‘wiens snot in de snert vloog bij het schudden 
van de kop’ — zullen me vooral bijblijven.

Lachspiegel
De finale van mijn trip is Harderwijk. Hier is het enige officieel 
geregistreerde museum van een levende kunstenaar in  
Nederland te vinden. En wel in de voormalige snijkamer van  
de Universiteit van Harderwijk. De desbetreffende kunstenaar 
is Marius van Dokkum. Ik spreek hem op een dag dat hij zelf  
in het museum aanwezig is om onder het oog van de museum-
bezoeker de laatste hand te leggen aan een levensgroot  
schilderij. Marius: ’Ik leg herkenbare menselijke situaties met 
humor vast op het doek. Zo houd ik het publiek als het ware 
een lachspiegel voor. Maar tegelijkertijd probeer ik ook een 
diepere, soms maatschappijkritische boodschap over te 
 brengen.’ Marius illustreert dat met het tafereel waar hij aan 
werkt: je ziet mensen op een perron op de trein wachten.  
Met uitzondering van een bejaard echtpaar centraal in het 
beeldverhaal zijn ze allen met hun mobiel in de weer. Deze 
scène zet inderdaad aan het denken. Met een brede glimlach 
om de mond.
 Veel oude gebouwen in Harderwijk zijn verwoest bij de 
grote brand in 1503. Deze Hanzestad is dus een beetje een 
vreemde eend in de bijt ten opzichte van de andere Hanze-
steden, die vol staan met monumentale panden. Het kleinere 
gehalte  historische gebouwen wordt echter ruimschoots 
 gecompenseerd door de musea, horeca en het strand boulevard 
met uitkijktoren. Bij deze uitkijktoren eindig ik mijn kunst- en 
cultuurroute met uitzicht over het meer Wolderwijd. Achter me 
slaat de klok van de Grote Kerk van Harderwijk negen uur.  
Het sein voor de jongeren aan de boulevard om het voetballen 
op het grasveld te staken en de barbecue aan te steken. 

Linksboven: Poort van Nieuwe 
Toren, Kampen. Rechtsboven: 
deurklopper, Kampen. 
Linksonder: Groene flessen en 
citrusvruchten door Henk 
Helmantel. Rechtsonder:
Torenstraat, Kampen.
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DE MOOISTE SLAAPPLEKKEN

In de Koepoort
Onder twee oude beuken, op een fotogeniek en uniek punt in het historische hart van 

Doesburg, ligt B&B In de Koepoort. Je overnacht er tussen kleurrijke kunst en retro  
vondsten. Het pand aan Koepoort nummer 17 staat bij Doesburgers bekend als de oude 

melkwinkel. Het heeft echter nog veel meer bestemmingen gehad, zoals het logement van 
de rechtbank en een  sigarenzaak, indekoepoort.nl

In het huis van Deventer
Aan de voet van de Lebuineskerk vind je hotel In het huis van Deventer. De acht  

zogenaamde city lofts hebben elk een eigen thema. Onze reporter sliep in loft Uber 
Auronde in een nogal ondeugend bedontwerp van de Space Cowboys met prachtig  

uitzicht op het kerkplein. Vanuit de achtertuin kijkt het gigantische beeld Betti (een hert) 
toe hoe jij na een goede nachtrust geniet van een gezond granola ontbijtje,  

hotelinhethuisvandeventer.nl

De Keizerin
Je voelt je meteen thuis in deze vrij nieuwe bed and breakfast met sfeervolle inrichting in 
hartje Harderwijk. De rosé staat koud in de koelkast, de  bad kamer is luxueus en buiten 

geniet je in een zitje aan de voorzijde van je gastenverblijf van gemoedelijke  
straattaferelen, dekeizerin-harderwijk.nl

Een roadtrip langs  
de Hanzesteden

De negen Hanzeparels in Gelderland en 
Overijssel zijn makkelijk aaneen te rijgen met 

een meerdaagse roadtrip. Je doet dan niet 
alleen Doesburg, Kampen en Harderwijk aan, 

maar ook Zutphen, Deventer, Hattem,  
Hasselt, Elburg en Zwolle. Met de volgende  

insidertips stel je je eigen reis samen.

DOESBURG

KAMPEN

HARDERWIJK

ZUTPHEN

DEVENTER

HATTEM

HASSELT

ELBURG

ZWOLLE

IJSSELVELUWEMEER

WOLDERWIJD

ZWARTE MEER

ZWARTE WATER

DRONTERMEER

Muurschildering door schilders   
collectief De Strakke Hand, 
Kloosterplein Harderwijk.
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Monument voor  
geallieerde vliegers in het 
Wolderwijd, Harderwijk.

BESTE REISTIJD
De Hanzesteden en haar culturele 
hotspots zijn het hele jaar door het 

bezoeken waard. Kies in plaats van de 
zomer eens voor de lente, waarin de 
rozen welig bloeien tegen de oude 

muren, of bezoek de sfeervol verlichte 
Hanzesteden tijdens de Anton Pieck-

achtige wintermaanden.

Het kleinere gehalte historische gebouwen  
in Harderwijk wordt ruimschoots  

gecompenseerd door de musea, horeca  
en de strandboulevard met uitkijktoren

DE BESTE EETPLEKJES

Het Arsenaal 1309
In een oud nonnenklooster in Doesburg bereidt de kloeke 
vijfentwintigjarige chef-kok Björn de Waal een heerlijk biologisch 
diner voor je met streekproducten. Het  hoofd ingrediënt is groente, 
hetarsenaal1309.nl

Lalaloes
Oooh la la, hier proef je een vleugje Frankrijk in Kampen.  
Loes serveert zelfgemaakte quiches en door haar Franse eega 
gebakken croissants, lalaloes.nl

Walhalla
Bij deze creatieve hotspot op het strandeiland geniet je van ultieme 
zomervibes met uitzicht op strandgasten, zwanen en suppers,  
walhallaharderwijk.nl

Patrijs
Laat je in deze salon verleiden door een smaak- en kleurenexplosie 
van patisserie en ijs, patrijsharderwijk.nl

Medewerkster Patrijs: Lalaloes, KampenWalhalla, Harderwijk
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DE MEEST INSPIRERENDE KUNSTWERKEN

Lalique Museum 1
De Franse juwelen- en glaskunstenaar René Lalique (1860-1945) verkoos esthetiek 
boven grondstofwaarde. Toch waren zijn werken destijds al kostbaar en behoren ze 
inmiddels tot de kostbaarste ter wereld. Hij ontwierp onder andere flacons voor  
parfummerken en een kroon luchter voor prinses Juliana, laliquemuseum.nl

Museum MORE 2
Dit is het grootste museum voor modern realisme in Nederland. Van meesters uit de 
twintigste eeuw tot hedendaagse realisten en jong aanstormend talent. Museum MORE 
heeft twee locaties: een ultra modern pand in Gorssel, onder de rook van Deventer, en 
kasteel Ruurlo, museummore.nl

Ikonenmuseum 3
In Kampen vind je de grootste ikonencollectie van West-Europa en een expositie met 
werken van realistisch kunstschilder Henk Helmantel, een meester in het schilderen van 
reflecties in glas, ikonenmuseumkampen.nl

Marius van Dokkum Museum 4
Bezoek het enige geregistreerde museum van een nog levende kunstenaar in 
Nederland, gehuisvest in de snijkamer van de voormalige Universiteit van Harderwijk. 
Het licht maatschappijkritische werk van Van Dokkum werkt op de lachspieren. Let op: 
er zit meestal ook een diepere betekenis achter, mariusvandokkummuseum.nl

Atelier Myarig 5
Twee dagen in de week en op afspraak kun je in het atelier van professioneel schilder 
Vladimir Simonjan stillevens en portretten bewonderen die met een realistische en 
soms impressionistische penseelstreek op het doek zijn gezet, vyart.nl

Het materiële erfgoed van de  
Hanzesteden getuigt van de hoogwaardige 

cultuur die er ooit bloeide

Van linksboven naar rechstonder:
zelfportret Marius van Dokkum; 
Ikonenmuseum, Kampen;
Lalique Museum, Doesburg;
Museum MORE, Gorssel;
Lalique Museum, Doesburg;
His unexpected return van Tobias 
Schalken, Museum MORE;
Atelier Mayrig, Kampen;
Museum MORE, Gorssel;
Marius van Dokkum legt laatste 
hand aan schilderij.
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Linksboven: strandeiland, Harderwijk.
Rechtsboven: Schapesteeg, Elburg.
Linksonder: Walstraat, Deventer.

Meer Hanzesteden, meer cultuur!

3X DEVENTER
1 Bezoek Museum de Waag midden op de Brink,  

het mooiste Hanzemarktplein van Nederland,  
museumdewaag.nl 

2 Stop voor stokvis in de Treurnietsgang,  
waar een huizengrote muurschildering  

het leven uit de Hanzetijd toont 
3 Beklim de toren van de Lebuinuskerk

3X ELBURG
1 Ontdek de geschiedenis van de vestingstad in Museum 
Elburg, gehuisvest in een 15de-eeuwse Agnietenconvent, 

museumelburg.nl  
2 Speur naar de door Monumentenzorg  

beschermde keitjesstoepen voor  
de oude huizen van het Hanzestadje 
3 Vaar mee met de Elburger Botters,  
cultuurhistorisch erfgoed te water,  

prd.botterselburg.nl
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