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Langs de Getderse lJssel Liggen ze keurig op een rijtje: de Hanzesteden
Zutphen, Deventer, Hattem, Zwolte en Kampen, attemaal voorzien van
een passantenhaven. Met de stroom in de rug Ítenminste, ats je van
zuid naar noord gaatl vaar je er langs, met je eigen boot als cityhopper.
Etke avond tig je in of bij een andere, levendige stad.

TEKST EN FOTO'S FRANK KOORNEEF

et een voor Doerakbegrippen ongekende snelheid van
17 l<m/u (10 km/u vaarsnelheid plus 7 km/u stroming!)
racen we onder de brug bij Westervoort door. Voor het
eerst zijn we blij met het slechte weer van de laatste
weken. Want dankzij al die regenval in het achterland
stroomt het nu flink en sinds we bij de Ifsselkop de

Gelderse lJssel opvoeren, gaat de stroming eindelijk de goede kant op. De
prijs die we ervoor betalen is dat afwisselend miezer- en striemende regen de

ruitenwissers overuren laten maken.
Vanochtend vertrokken we van de aanlegsteiger boven de stuw in de Neder-
rijn, bij Driel. Al 'kribbetje varend' voeren we tegen de stroom in naar de
kruising met de Ijssel, die we met een ruime bakboordbocht indraaiden. Het
blijft de eerste vaaruren op de Ifssel doorregenen, zodat we niet veel behoefte
hebben om aan te leggen. Doorkachelen dus maar.
Hoewel je het er tegenwoordig niet meer aan afziet, bestaat het vermoeden
dat we het ontstaan van de huidige loop van de IJssel, als aftakking van de
Rijn, danken aan de Romeinen. Rond het jaar 12 v. Christus liet de Romeinse
veldheer Drusus (de stiefzoon van keizer Augustus) uit militaire overwegingen
een strekdam en een kanaal aanleggen, in de buurt van de splitsing van Rijn
en Waal. Dit kanaal (het Fossa Drusiana: kanaal van Drusus) zorgde voor
een vaarverbinding tussen de Rijn en het Flevomeer (het huidige IJsselmeer),
met gebruikmaking van de Oude Ifssel. Uit dit kanaal zou de bovenloop van
de Ifssel zijn ontstaan.
In de buurt van Dieren begint het droger te worden. Een blik op de water-
kaart leert dat tegenover het dorp een grindgat aan de stuurboordoever ligt.
We varen erin en gaan op verkenning. Aan stuurboord achteraan zijn mooie
strandjes, waar we met de stompe Doeraksnuit op varen, met een hekanker.
Aan het einde van de dag breekt eindelijk de zon door, voor het eerst deze
tocht.

Hofjes en pteinen
Als we de volgende dag weer op de rivier zijn, lijkt het door de stralende zon
of we over een totaal andere rivier varen dan gisteren. De vrij hoge dijken lig-
gen op wisselende afstand van de rivier. Op de oevers zien we het vele groen

0nderweg tijdens de Thea Beckmanroute in

Kampen: Lisa teest de bijbehorende passage uit

het boek voor.
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De DrogenapstoÍen

in Zutphen.
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Dit is het echte cityhoppen: varend met je eigen boot

langs de Hanzesteden, zoa[s hier bij Kampen.
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van gras, bomen, riet en biezen. Ook het landschap rond de rivier is erg mooi.
In de verte ligt de heuvelrug van de Veluwe op de achtergrond, waardoor
het geheel een beetje buitenlands aandoet. In een echte vakantiestemming
komen we dan ook aan in Zutphen. De invaart van de Vishaven is een beetje
lastig, omdat hier een flinke neer staat. Een paar jaar geleden waren we hier
niet op verdacht waardoor onze boot toen, op een pijnlijke plek vlak boven
de waterlijn, van dichtbij kennis maakte met de kades van Zutphen. Maar
vandaag weten we beter, zodat we keurig balóoord insturen en door de neer
in het midden van de havenopening geduwd worden. Omdat het nog maar
halverwege de ochtend is, zijn er nog een paar plaatsen vrij. We leggen aan in
een box vlakbij het clubgebouw.
's Middags gaan we eerst naar de wasserette voor wat huishoudelijke plicht-
plegingen, daarna gaan we genieten van de stad. We dolen wat langs de.hofjes,
die op veel plaatsen in het centrum te vinden zijn, de smalle steegjes met
stokrozen en de grote pleinen.
Hanzestad Zutphen is oud. Al in de Romeinse tijd ontstond op deze plaats
een nederzetting op een rivierduinencomplex. Deze groeide in de loop der
jaren uit tot de stad Zutphen, die in 1190 stadsrechten verkreeg. Toetreding
tot het Hanzeverbond (zie kadertekst) bracht de stad grote welvaart. Hoewel
we aardig wat eeuwen verder zijn, ligt het middeleeuwse stratenpatroon er
nog onveranderd bij. Drie torens domineren de stad: de Drogenapstoren (een

oude stadspoort), de Wijnhuistoren aan de Houtmarkt en de toren van de St.

Walburgiskerk, die je al van verre ziet als je komt aanvaren. We nemen ook
nog even een kijkje bij de Berkelpoort, een oude waterpoort over het riviertje
de Berkel. Zutphen is een gezellige stad met veel drukbezochte terrassen en
restaurantjes, dus aan het einde van de dag strijken we neer op een terrasje
en 's avonds gaan we uit eten.
De dagen hierna blijven warm. We spreken af met vrienden in een grindgat
bij Gorssel, even boven Zutphen. Met de stroom mee een half uurtje varen.
Er volgen een aantal ontspannen dagen waarbij we, op het mooiste plekje van
het hele grindgat, aan een strandje liggen.

4/ ;n d. Ko.n.inse tljd onlstond
frier eerl nederzefting

Goed ptan

Met een verslechtering van het weer op komst, gaan we enkele dagen later
weer verder naar Deventer. We moeten wel, want de drinkwatertank is leeg.

Voor de ontbijtafwas hebben we allemaal op het achterdek gestaan, zodat de

toevoerleiding nog net onder water komt te liggen en het pompje reutelend
de allerlaatste druppels uit de tank kan pompen. Een beetje scheef liggend (de

lege watertank ligt aan stuurboord) varen we langs de oevers. Langzamerhand
wordt de rivier breder en de stroming minder. Het landschap langs de rivier
wordt wat vlakker, de Veluwe is definitief uit het zicht verdwenen.
Van alle Hanzesteden aan de IJssel ligt Deventer het mooist aan de rivier. le
kan wel aan de IJsselkade afmeren, maar dan lig je erg onbeschut tegen de
golfslag van de voorbij varende scheepvaart. Ons trekt het niet aan, daarom
varen we verder naar een zandgat dat ongeveer twee kilometer voorbij Deven-
ter ligt. Er dreigt onweer, dus zoeken we de beschutting van een jachthaven.

Daarvandaan lopen we, als de onweersbui voorbij is en de watertank weer
gevuld, naar Deventer.
Deventer is een echte marktstad. Van de vele markten in Deventer is de
jaarlijkse boekenmarkt het bekendst. Ook Deventer is oud, in de negende
eeuw was het al een bloeiende handelsstad. En als Hanzestad werd Deventer
alleen maar welvarender. In de binnenstad wemelt het van de monumenten,
waaronder het oudste stenen huis van het land, gebouwd in 1130. Ook de

Waag, gelegen aan het mooie plein de Brinl<, is bezienswaardig. Het gebouw
heeft een bijzonder detail: aan de buitenmuur hangt nog de ketel waarin
vroeger valsemunters werden gekookt. Die goeie oude tijd... Dwalend door
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Niet attes in Hanzestad Zwotle is oud:

oude gebouwen, zoats hier de

Peperbus, worden afgewlssetd met

m00ern v0rmgeg0ven ge00uwen.
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Het Hanzeverbond
Het Hanzeverbond was een mid-
de[eeuws samenwerkingsverband
tussen handeIslieden en steden.
Van oorsprong was dit een overeen-
komst tussen kooplieden uit enkete

Noord-Duitse steden aan de 0ost-
zee. Later traden ook Nedertandse
kooptieden en steden toe.

Landen konden koop[ieden onvot-
doende bescherming bieden en indi-
vidueLe steden namen deze taak op

zich. De onderlinge samenwerking
bood bescherming en de leden kon-
den kennis en inÍormatie uitwisse-
[en. Het vervoer van de handeI ging

over water. Schepen ats karveten en

koggen vervoerden graan, hennep,

hout, l'akens, bijenwas en petzen,

en levensmidde[en lzout, vis, bier
en wijnl over de Europese rivieren
en zeeën. In de hoogtijdagen was
het Hanzeverbond verspreid over
grote deten van Europa. Naast de

bekende Hanzesteden Liibeck en

Tatinn waren bijvoorbee[d Brugge,

Gent, Londen, Kopenhagen, Bergen,

maar ook Venetië en Lissabon leden

van het Hanzeverbond.
ïoetreding tot het Hanzeverbond
zorgde voor veel welvaart. Dat

bracht met zich mee dat kteine
nederzettingen uitgroeiden tot
machtige steden. Nieuwe bouw-
werken verrezen: stoere stads-
muren, indrukwekkende stads-
poorten, siertijke koopmanshuizen
en imposante handetskantoren.
De bedrijvigheid in de wetvarende
steden trok bouwmeesters, schit-
ders, maar ook dichters en fitosofen

aan, waardoor ook op artistiek ge-

bied een periode van btoei ontstond.

Tot op de dag van vandaag trefje in

bijna atte Hanzesteden veeI sporen
uit die tijd aan.

De Sassenpoort, de trots

van Zwotte.
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De Gelderse lJssel is een veetge-
bruikte doorgaande route, die voor
verbinding zorgt tussen het Panner-
dens Kanaal en de Nederrijn en het

noordetijke deel van Nedertand via

het Zwarte Water en het Ketetmeer.

Over grote delen van de 1 18 kilome-
ter [ange rivier treÍ je kribben aan,
met op de kop daarvan een watba-
ken. Bij hoge waterstand verdwij-
nen de kribben onder water en zijn
alteen de bakens zichtbaar.
De rivier heeft een vrij groot ver-
vat: de lJssetkop Íbij de kruising
met de Neder Rijnl tigt dik negen
meter hoger dan de monding in het
Ketetmeer. Samen met de afvoer
van een deel van het Rijnwater en

de smatte rivierbedding zorgt dit
voor de flinke stroming op de ri-
vier. Wanneer je de keuze hebt, is
het door die stroming veel prettiger
om stroomaÍwaarts te varen over de

Getderse lJsset. De rivierbedding is

op zijn smalst tussen de lJssetkop
en de afslag naar het Twentekanaal.

De breedte is op dit gedeette onge-
veer 70 meter. Hier is de stroming
dan ook het sterkst, de stroomsne[-
heid schommett tussen de 4 en de

7 km/u. Ook tref je op dit traject de

drukste beroepsvaart.
De stroomsneLheid en de bochten
in de rivier zijn er de oorzaak van

dat de stroomopwaarts varende
beroepsvaart de binnenbocht kiest,
omdat daar de stroming het minst
sterk is. Stroomafwaarts kiest de
beroepsvaart de buitenbocht om-
dat daar de meeste stroom staat,
wat de omweg weer compenseert.
Regetmatig kom je dus vrachtsche-
pen tegen die 'de verkeerde oever'
hebben gekozen. 0p het moment
dat een schipper de bakboordswaI
gaat kiezen, geeft hij dit te kennen
door een btauw bord te tonen, met
in het midden daarvan een wit knip-
perl.icht. Hiermee moet je, stroom-
afwaarts varend, rekening houden
door over te steken en op die ma-
nier de tegentiggers de ruimte te
geven.

De maximale snetheid op de Gel.-

derse lJssel is 20 km/u, op de
afgesneden rivierarmen 9 km/u.
Wij gebruikten ANWB Waterat-
[as D, Getderse lJssel en voor de
aansluitende vaarwegen ANWB
waterkaarten C, NW Overijssel.; E

Randmeren - Ftevoland en L, Grote
rivieren/0ost.
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de stad komen we langs de op een heuvel gelegen Bergkerk, middenin het
schilderachtige Bergkwartier. Dit is een van de oudste wijken van Deventer.
Op de terugweg naar de Brink zien we de maquette voor een plan van een De-
venterse binnenhaven in een etalage staan. Er gaan stemmen op om middenin
Deventer een oude haven in ere te herstellen, zodat je als passant midden in
de stad kan liggen. Een goed planl
Omdat het nog steeds wat miezert, maar wel met een lekl<ere temperatuur,
schuilen we op een overdekt terras bij een grote ijssalon in het centrum. Lang-
durig zitten we achter een grote ijscoupe. En natuurlijk verlaten we Deventer
niet zonder op de Brink nog even wat Deventer koek te hebben gekocht.

Thea Beckman

De dag daarna varen we weer verder over de mooie lJssel, langs Olst, Wijhe
en Hattem. Bij de Spooldersluis, gelegen in het Zwolle-Ilsselkanaal, kunnen
we direct naar binnen. Deze tijdwinst verdwijnt echter doordat het schutten
bijzonder traag gaat. Langs wat industrie varen we naar het centrum van
Zwolle, waar de passantenhaven helemaal vol lijkt te liggen. Maar aan het
uiterste einde is gelukkig nog een plekje leeg voor ons. Hoewel je hier erg mooi
ligt, is het niet altijd even rustig: 's nachts staat een aantal kerels langdurig te
brallen op de kade, waardoor we een enigszins onrustige nacht hebben.
De dag daarna is de zon terug, dus in een T-shirtje gekleed gaan we de stad
in. Zwolle werd in de negende eeuw gesticht op een stuwwal tussen de IJssel

en de Vecht, aan het veenriviertje de Aa. De nederzetting kreeg in 1250 stads-

rechten waarna in de veertiende en vijftiende eeuw, toen Zwolle een van de

machtigste Hanzesteden was, een periode van grote welvaart volgde. Uit die
tijd rest nog de Sassenpoort (1409), het pronkstuk van de stad, en een aan-
tal oude stukken stadsmuur bij de Thorbeckegracht. Dankzij de strategische
ligging van Zwolle werd de stad in de zestiende eeuw versterkt. Daar is niet
veel van overgebleven. De stadsgrachten van de vesting liggen er nog wel, de

'stervorm' is nog steeds intact. 's Avonds zitten we tot laat op een terras aan
de Melkmarkt, bij een prima restaurantje. En 's nachts is het stil op de kade:
de havenmeester had ons beloofd iets aan de lawaaischoppers te doen en dat
heeft goed gewerkt!
Na een heerlijk verblijf in Zwolle varen we het laatste stuk van de Ifssel
naar I(ampen. Langzamerhand is de vaart uit de rivierstroming. Tegenover
het stadscentrum van l(ampen l<iezen we een aanlegplaats, in Ilsselmuiden.
Hiervandaan hoef je alleen maar even de brug over te steken en je staat
midden in I(ampen. Bij de WV halen we de routebeschrijving van de Thea
Beckmanroute. Een aantal boeken van deze kinderboel<enschrijfster speelt
zich in I(ampen af, zoals de Stomme van I(ampen en Gekaapt. De route voert
langs plaatsen die voorkomen in de boeken. Lisa en Guusje vinden dit erg
leuk, want zij hebben de boeken gelezen. Op de plaatsen die in de boeken
voorkomen, lezen ze om de beurt de betreffende passage voor.
Ook in I(ampen is de herinnering aan de Hanzetijd nog levendig. Bij de I(ogge-

werf ligt een replica van een I(amper I(ogge die te bezichtigen is. Ronddwalend
door I(ampen kom je langs maar liefst drie bewaard gebleven stadspoorten,
een aan de IJsselkade en twee aan de landzijde. Centraal door de stad loopt
de Oudestraat. In de smalle steegjes die er op uitkomen, worden de huizen
door boogvormige overbruggingen gesteund. Als we nieuwsgierig een van die
steegjes inlopen, komen we in een sigarenfabriek; de hele straat ruikt naar
tabak. Het is een bedrijfstak die bijna verloren is gegaan, in de negentiende
eeuw werkte bijna de helft van de I(amper bevolking bij een van de toen 1400

sigarenmakers.
Als we de volgende dag losgooien, begint het te regenen. Met hetzelfde weer
als toen we net op de Gelderse Ifssel kwamen, maar met een snelheid die door
de afgenomen stroming heel wat lager ligt, verlaten we l(ampen.

T,n Je ozlde. Steegje5 Van KarzTen

Seurt h.t náS hear de laéa(

Varen op de lJssel met in de verte de

heuvels van de Vetuwe

De passantenhaven van Zwotte [igt vtakbij

het centrum. Hoewet je dat er door de

moderne beb0uwing niet meeÍ aan aÍziet,

tigt de haven in een oud gedeelte van de

stotoracht.
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