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Petitie aan de gemeenteraad Deventer:

voor behoud van de voormalige SNS-bank aan de Stromarkt.

Geachte Leden van de gemeenteraad,

Uw raad heeft in haar vorige samenstelling besloten om het gebouw van de voorma-
lige gemeentelijke Spaarbank (later SNS) aan de Stromarkt af te breken om plaats te 
maken voor nieuwbouw van de bibliotheek. Ondergetekenden betreuren dit besluit 
en verzoeken u nadrukkelijk het te heroverwegen. Wij hebben daarvoor de volgende 
argumenten:

1. Duurzaamheid en economie
2. Cultuurhistorie
3. Zorgvuldigheid t.o.v. de erflater

ad 1. Duurzaamheid en economie
Als er ooit een gebouw in de Deventer binnenstad geschikt is geweest voor hergebruik, 
dan is dit het wel. Het gebouw is constructief in goede staat en met zijn kolomstruc-
tuur en cassettevloeren goed doordacht en gericht op vrije indeelbaarheid (zie bijlage 
1). Dit alles te slopen is uit oogpunt van kosten en duurzaamheid volstrekt onverant-
woord. Zeker als men bedenkt dat de gevel mede waardebepalend is en daarom ook 
behouden zou moeten blijven en het gebouw met slechts een low-profile-aanpassing 
kan worden hergebruikt, zoals het Architectuurcentrum Rondeel en de bibliotheek van 
de Geert Grote Universiteit nu doen.

ad 2. Cultuurhistorie
De Deventer binnenstad ontleent haar bijzondere sfeer en waarde aan de in bouwstij-
len afleesbare geschiedenis van meer dan 1000 jaar (zie bijlage 2). En juist op deze plek 
aan de Stromarkt komen zowel stedebouwkundig als architectonisch zeer vroege als 
moderne en zeer recente ontwikkelingen bij elkaar. Respectievelijk het immuniteitsge-
bied (dat in structuur sterk van de rest van de binnenstad afwijkt) en de proosdijgevel in 
de Sandrasteeg uit de middeleeuwen, de SNS-bank uit 1967 en het Geert Groote Huis 
uit 2013. Een spannende en intrigerende combinatie.
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ad 3. Zorgvuldigheid t.o.v. de erflater
Het proosdijcomplex (Sandrasteeg 8, Stromarkt 19 en de tuin waarin de voormalige 
SNS-bank gebouwd is) heeft de gemeente in 1905 uit een legaat verkregen. Daarbij had 
de erflater bepaald dat de gemeente zoveel mogelijk de wens van de overledene in acht 
moest nemen om het gebouw als school of museum te gaan gebruiken. 

De openbare bibliotheek heeft zichzelf als gebruiker buitenspel gezet door het 
huidige gebouw voor hen niet geschikt te achten. Wij vinden het bijzonder jammer 
en onterecht om dit als een gepasseerd station te beschouwen. Een bestemming als 
bibliotheek met haar educatieve rol strookt immers wel met de wens van de erflater. 
Door een kritische toets van het programma van eisen van de bibliotheek (met name 
de eis van 1000 m2 met 4m vrije hoogte) moet het zeker mogelijk zijn deze bestemming 
te realiseren.

Daarnaast zijn Sandrasteeg 8 (met zijn 12de eeuwse gevel) en Stromarkt 19 (met in de 
kelder een unieke 18de eeuwse keuken) op zich museale objecten die binnen de rol van 
de bibliotheek als educatief centrum een plaats kunnen krijgen.

Ook inhoudelijk is in dit voormalige immuniteitsgebied de combinatie van Geert 
Groote Huis en bibliotheek (naast het al genoemde architectonische aspect bij behoud 
van het SNS-gebouw) ons inziens een heel gelukkige. Denk bijvoorbeeld aan Geert 
Groote als stimulator van het geschreven woord.

Naar onze stellige overtuiging argumenten te over om het besluit tot sloop serieus te 
heroverwegen!

Deventer, 11 april 2014
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Bijlagen
1. Schetsen constructiesysteem SNS-bank door architect Roeterdink
2. De SNS-bank aan de Stromarkt in Deventer nader bekeken
3. Twee citaten uit: H.J.Nalis, Bewoningsgeschiedenis vanaf de 16de eeuw in: J.R.M.

Magdelijns (red.), Het kapittel van Lebuinus in Deventer, Deventer, 1996
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BIJLAGE 1
Schetsen constructiesysteem SNS-bank door architect Roeterdink
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BIJLAGE 2
De SNS-bank aan de Stromarkt in Deventer nader bekeken

Om greep te krijgen op het gecompliceerde geheel dat de historische stad is onder-
scheiden SteenhuisMeurs in hun rapport ‘Deventer-Binnenstad-onderzoek en beleids-
advies cultuurhistorie’ tien gebieden met een eigen karakteristiek en een aantal histo-
rische lagen. Zo ontstaat een matrix, die handvatten biedt om een bepaald gebouw of 
ruimte te duiden.

Over de SNS-bank zeggen zij: 
‘Het dominante element aan de Stromarkt is de SNS-bank, op het eerste gezicht een 
architectonische dissonant in de stad, maar wel goed “ingepast”. De SNS-bank geeft 
de Stromarkt een grote herkenbaarheid in de stad, meer dan menig ander gebouw zou 
kunnen geven. Die bank is een contrasterend element, dat toch onderdeel is van het 
stedebouwkundig systeem.’

Die karakteristiek ‘op het eerste gezicht’ geeft aan waar de schoen wringt bij dit gebouw 
en waarom het nu met sloop bedreigd wordt. Die karakteristiek wordt gevolgd door 
een ‘maar’. Dit ‘maar’ suggereert dat het de moeite waard is om na dat eerste gezicht 
nog eens goed te kijken.

De voormalige SNS-bank staat in deelgebied ‘Immuniteit’. Dit was het oude kerkelijk 
rechtsgebied binnen de stad. Hier stonden op ruime erven diverse kerkelijke gebouwen:

 ¨ De Lebuinuskerk met ten zuiden daarvan het kerkhof;
 ¨ Ten noorden van de Lebuinuskerk de Bisschopshof met aan de westkant van dat 

terrein de bisschoppelijke residentie;
 ¨ Ten oosten van de Lebuinuskerk het kapittelgebied met kapittelhuizen, zoals het 

deken Doyshuis, en de proosdij met de ruime proosdijhof;
 ¨ Deze van de rest van de binnenstad afwijkende structuur laat zich nog goed her-

kennen.

Twee voorbeelden:
 ¨ Komend uit de kleinschalige wereld van de Overstraten via Lange B. of via Vlees-

houwersstraat en Grote Poot is daar opeens de ruimte van het Grote Kerkhof tegen 
de achtergrond van de Lebuinuskerk;

 ¨ Komend uit de kleinschalige wereld van de Overstraten via Broederen- en Enge-
straat is daar opeens de ruimte van de Stromarkt tegen de achtergrond van de 
omstreden SNS-bank.

Het hoeft ons dus niet te verbazen dat de SNS-bank afwijkt; dit is een verklaarbaar 
gevolg van de bijzondere historie van dit specifieke gebied. Dit geldt evenzeer voor de 
Lebuinuskerk. Maar waarom wordt de SNS-bank als een dissonant ervaren en de Lebui-
nuskerk niet? Aanleiding om ze eens naast elkaar te houden. De Lebuinuskerk was in 
de 15de eeuw de modernistische uitbreiding van de toen ruim 500 jaar oude basilica naar 
een up-to-date hallekerk (zie volgende bladzijde).
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Op de linker afbeelding de kerk in circa 1850 nog met zijn middeleeuwse kap op de 
zuidbeuk. Op de foto rechts de kerk met op de zuidbeuk de dwarskappen, die ter Riele 
in 1905 aanbracht. We laten deze twee naast elkaar zien om aan te tonen dat de ingreep 
in de 15de eeuw toch nog wat modernistischer en misschien zelfs brutalistischer was dan 
wij nu algemeen vermoeden.

Zetten we hier nu eens de SNS-bank naast. Als totale massa verhoudt de SNS-bank 
zich even passend tot de Stromarkt als de Lebuinus tot het Grote Kerkhof. Verder zien 
we dat de SNS-bank net als de Lebuinus op een fors basement staat en daarboven in 
verticale zin prominent en in horizontale zin terughoudend net zozeer geleed is als de 
Lebuinus tot en met de dakbalustrade toe. Alleen vanzelfsprekend niet in de gothische 
vormtaal. 

Dan concluderen wij dat het rapport van SteenhuisMeurs gelijk heeft als het zegt 
‘herkenbaar en goed ingepast’. Bovendien is het gebouw bouwtechnisch interessant 
omdat het gebouwd is volgens de state-of-art van de zestiger jaren.
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En als we dan vervolgens kijken wat er op deze plek voor de SNS-bank was, dan zien 
we naast een indrukwekkende boom een suf 19de eeuws huisje en een tuinmuur met 
daarvoor een rommelige bushalte. De voormalige proosdijtuin met een andere indruk-
wekkende boom kunnen we overigens nog steeds ervaren. Maar nu vanuit de ‘proosdij-
passage’ tegen de achtergrond van de SNS-bank.
 Tenslotte concluderen wij dat we ons gelukkig mogen prijzen met de gevoelige zesti-
ger-jareninvulling van Postma en collega’s en we betwijfelen of onze huidige vrienden 
daar iets beters voor in de plaats kunnen stellen.
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BIJLAGE 3

Twee citaten uit: H.J.Nalis, Bewoningsgeschiedenis vanaf de 16de eeuw in: J.R.M. 
Magdelijns (red.), Het kapittel van Lebuinus in Deventer, Deventer, 1996

bladzijde 195

bladzijde 196


