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Wandeling snijramen en gevelstenen Deventer
Naam

Straat

Huisnr

Info

De beschrijving en een wandelkaart van deze stadswandeling is te vinden via www.wandelenindeventer.nl
De lengte van de wandeling bedraagt circa 3 kilomter. Begin- en eindpunt van de wandeling is bij de Waag aan de Brink.
In Deventer zijn veel snijramen en gevelstenen. Soms zeggen ze iets over de geschiedenis van het pand, maar ook vaak ook over een bepaalde
gebeurtenis in de geschiedenis van Deventer.

Algemene informatie snijr
amen en gevelstenen

0

Waag

Brink

56-57

De Waag (bouwstijl is laatgotisch, met uitzondering van het voorportaal dat in renaissance stijl is) is een belangrijk gebouw in de geschiedenis van
Deventer. Het is opgebouwd uit de stenen van de 2 forten Morgenster en Altena van de hertog van Gelre, die indertijd aan de overkant van de IJssel
stonden. Het was de tijd van de strijd tussen de burgers in de steden en de adel. De burgers wonnen (met de hulp van Keizer Karel V) en toen hebben
ze de forten afgebroken. Aan beide zijden van het pand was vroeger een poort. Voordat de karren zich op het terrein van de jaarmarkt begaven, werden
de goederen in de waag gewogen. Nu is er het historisch museum van de stad.
Soms reageerde de stad werkelijk weerbarstig. Bijvoorbeeld in 1555, toen Philips II zijn vader als keizer opvolgde. Alle stadsbesturen werden
uitgenodigd om in Brussel de eed op de nieuwe landsheer te komen afleggen. Deventer weigerde op grond van het privilege dat de landsheer gebood
naar de stad toe te komen en daar de eed in ontvangst te nemen. En zo moest Philips in 1556 knarsentandend zijn stadhouder Aremberg naar de oude,
vrije rijksstad sturen om als ’s konings plaatsvervanger de eed van trouw van Deventer in ontvangst te nemen.
De Waag is gebouwd van 1528-1531 (zonder het bordes). De reliëfstenen Kiek in de Pot en Kiek uut de Pot (de laatste is een replica van de in 1945
door een bombardement vernielde steen) zouden van de forten afkomstig zijn. Wel origineel is uiteraard de stichtingssteen met het jaartal 1528, toen
met de bouw van de Waag werd begonnen. Verderop zit een fraaie oude steen met ster-, zon- en maansymbolen (symbool voor fort Morgenster).
Hier treffen we ook een metalen kookpot. Uit een stadsrekening uit 1434 blijkt dat er een ketel is aangekocht "daar die muntemeester in gesoden wert".
In deze ketel schijnt de muntmeester van Dirk van Bronckhorst-Batenburg te zijn terechtgesteld door hem te koken in olie (of water). Een lot dat een exmuntmeester van Deventer nog zal vergaan in Osnabrück!!
Het bordes werd gebouwd in 1643. Het bordes van De Waag is rijk versierd met reliëfs, decoratieve randen en beeldhouwwerken van zandsteen, zoals
de waterspuwer middenvoor en de verschillende leeuwen langs de trappen en op de balustrade. In W.O. II is er een houten ombouw gemaakt om het
bordes te beschermen en dat is ook gelukt. Triest dat nu door vandalen 3 van de 8 leeuwen van het bordes beschadigd zijn. Het gebouw heeft in de loop
der tijd diverse restauraties ondergaan. Daarvan getuigen de drie gevelstenen boven het bordes. In 2001 wordt begonnen met de restauratie van De
Waag en het bordes. Om de hoeken van het gebouw te beschermen is in de bestrating een Noorse zwerfkei verwerkt (graniet), een zgn. 'schampsteen'.

Brink

55

Achter de Waag staat het renaissancehuis ”De Drie Haringen”, uit 1575. Gebouwd door Herbert Dapper. De Drie Haringen was een gilde dat in totaal
vier gebouwen bezat (het gilde wordt al genoemd in 1378). Zij waren kooplieden, die voeren op het Zweedse schiereiland Schonen: de
Schonenvaarders. Deze Schonenvaarders brachten al vanaf het midden van de 13de eeuw haring naar Deventer. Op hun gildenwapen zijn dan ook drie
haringen te zien. Kooplieden van het Schonenvaardersgilde lieten langs de haven de uit Schonen aangevoerde haringen roken. Zo'n gerookte haring
werd een bokking genoemd. En zo'n rokerij werd een hang genoemd. Vandaar ook de naam van de straat: Bokkingshang.
Alleen in Arnhem en Deventer staan er nog gebouwen van dit gilde. De leeuwe- en schapekop, die nu nog in de voorgevels zitten, waren symbolen voor
liefdadigheid. Het pand bevat de volgende tekst: DIT HUS IS GODt - BEQUAM - DIE DRE - VERGULDE HERIC IS SIN NAEM .…...ANNO DOMINI
1575.

1

Drie Haringen

2
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De Golden Vijzel

Bergschild

1

De Gouden Vijzel, het huis was ooit een apotheek. In chemische laboratoria werd de vijzel gebruikt om stoffen tot poeder te malen. Voor dit gebruik is de
vijzel nu grotendeels vervangen door machinale vermalers; in apotheken wordt hij nog gebruikt voor sommige zogenaamde "magistrale bereidingen".
Zie ook het interessante snijraam en de kruizen in de gevel.
Het naambord van het huis is gemaakt door Jan Slijkhuis.

Bergschild

7

De Landskroon. Dit karakteristieke herenhuis, op de hoek met de Kerksteeg, is het geboortehuis van Maria Ganzevles, onlangs verhuisd naar een
verzorgingtehuis. Haar ouders hadden er in de vorige eeuw een slagerij. In het huis heeft de tijd stil gestaan.
Het snijraam is gemaakt door Gerrit Ordelman. Vanf het pleintje voor het pand van de Lantscroene hebben we zicht op zijn atelier aan de Rijkmanstraat,
herkenbaar aan de hamer en guts.
In het snijraam herkennen we de spiegel der ijdelheid met festoenen (bloemversiering).

Bergschild

32-40

Het snijraam is gemaakt door de Zwitsers kunstenaar Jeanot Bürgi, die een tijdje in Utrecht heeft gewerkt. De titel van het snijraam is Davo verdedigt zijn
burcht. Op de plek waar nu de Bergkerk staat zou een burcht gestaan hebben. In het snijraam voert Davo in 778 als Saksische leider (hij wordt ook wel
als vriend van Lebuinus beschreven) de strijd met de Franken. De Saksen zouden via het Sassenstraatje de burcht bestormd hebben.

Kerksteeg

4

Het beeld is gemaakt door de Zwitsers kunstenaar Jeanot Bürgi. De letters AM staan voor Ave Maria. Dit veelal gebruikt in de zin van Vaarwel.
Madonna (Maria) is in het Nieuwe Testament en de Koran de moeder van Jezus. Volgens de christelijke traditie is zij de dochter van Joachim en Anna.

Kerksteeg

6

De centaur (Latijn: centaurus) is een figuur uit de Griekse mythologie. In de standaardvoorstelling is dit wezen half mens, half paard. De benaming
hiervoor is voluit hippocentaur (paardencentaur). Men kent ook nog de onocentaur (ezelcentaur), bucentaur (koeiencentaur) en ichtyocentaur
(vissencentaur).
Men stelt zich de centaur voor als een paard met in plaats van nek en hoofd een menselijk bovenlichaam. Voorbeelden uit de Griekse kunst getuigen
ook van een andere bekende anatomie: een centaur gevormd door een volledig mensfiguur, met een "toegevoegd" paardenlichaam (zonder de voorste
benen).
Centauren worden meestal afgeschilderd als brute, beestachtige wezens. De centaur Nessus wordt handtastelijk bij de vrouw van Herakles (beeld op
plein in Florence) en tijdens het bewind van Theseus raken ze slaags met de Lapithen, het volk van Pirithoüs, ook na handtastelijkheden.
Er is echter één uitzondering: de wijze centaur Chiron, die teruggetrokken en afgezonderd van de andere centauren leeft. Hij was de leraar-opvoeder van
verschillende Griekse helden, o.a. Jason en Achilles en van de jager Actaeon.

3

Lantscroene

4

Ploeg

5

Madonna met kind

6

Centaur

7
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St. Nikolaas

Bergstraat

37/39

Dit beeld is in 1969 door Prins Claus onthuld. De datum van 5 december 1967 (vandaar waarschijnlijk de op een taaipop lijkende figuur in het midden)
betreft de datum van subsidieverlening voor het herstel van het Bergkwartier. St. Niklaas is schutspatroon van de zeelieden en beschermheilige van de
handel. Het Bergkwartier was een belangrijk handelscentrum van Deventer. Bergkerk heette in die tijd St. Niklaaskerk. In het beeld heeft St. Niklaas een
zak geld, die de subsidie van de toenmalige minister Marga Klompé voor het herstel van het Bergkwartier voorstelt. De vrouw in het midden zou het lid
van de regering voorstellen.

Bergstraat

19

In het pand met de Papegaai zat ooit een herberg met brouwerij. De papegaai verwijst naar het (pape)gaaischieten op de Brink met Pinksteren. Het
gaaischieten is een oud-Germaans zonnewenderitueel, waarbij de boog het vormelijk symbool is waarmee de koningsvogel (zon) op haar hoogste stand
naar beneden wordt gehaald.
De zonnewende is de gebeurtenis, waarbij de zon, vanuit de aarde gezien, de meest noordelijke of zuidelijke positie bereikt. Mijn redenatie: er is hier
sprake van de zomerzonnewende, omdat de 'zon' wordt neergehaald en vanaf dat moment de dagen weer korter worden.
Ondanks de kerstening (het bekeren, vaak massaal, van heidense volkeren tot het christendom) in onze streken zijn deze rituelen blijven voortbestaan in
allerlei broederschappen, zij het dat ze mettertijd een christelijke patroonheilige aannamen. De duif waarop geschoten werd, en die in de Katholieke kerk
symbool was van de H. Geest, werd mettertijd vervangen door de meer exotische papegaai. Vandaar het gaaischieten.
De papegaai is gemaakt door Ela Venbroek.

Brink

23

In 1805 werd Rutger Jan Schimmelpenninck, geboren te Deventer, raadspensionaris (president) van de Bataafse republiek (raadpensionaris was de titel
van de landsadvocaat sedert de dood van Johan van Oldenbarnevelt). Het jaar daarop werd Schimmelpenninck alweer terzijde geschoven ten behoeve
van de broer van Napoleon, Lodewijk Napoleon. In een poging Nederlands te praten, sprak Lodewijk in de Amsterdam de woorden: ‘Ik ben konijn van
Holland’. In 1810 verdween ook Lodewijk Napoleon van het toneel en werd Nederland een onderdeel van het Franse keizerrijk onder Napoleon
Bonaparte.
In 1804 werd Schimmelpennick door Napoleon gevraagd een nieuwe grondwet te schrijven voor de Bataafse Republiek. Toen deze een jaar later af was,
keerde Schimmelpenninck naar Nederland terug om er als raadpensionaris de macht van het Staatsbewind over te nemen. In feite was
Schimmelpenninck een stroman van Napoleon geworden. Het is niet duidelijk of Schimmelpenninck veel behoefte voelde dit ambt te bekleden, maar
omdat Napoleon hem min of meer dwong, ging hij akkoord.

Brink

60

In dit pand was de poelierswinkel van Eltink. Toen de kippen nog buiten gegrild werden rook het er altijd heerlijk.
De fazant zittend op een soort pijl met een pauwenstaart aan de andere zijde (het vraagt soms wat creativiteit). In een bol onder de fazant zijn de letters
van de poelier opgenomen.
Het kunstwerk is gemaakt door Willem Veltien.

Brink

64B

Voormalige Gemeente Spaarbank op de hoek van de Brink en de Assenstraat is in 1889 aangekocht door de Gemeente Spaarbank. Een bank
overigens, die zeker in de beginperiode, met name de rijke mensen hielp. Men had het pand willen slopen, maar uiteindelijk is het in 1890 gerestaureerd
door de stadsbouwmeester Mulock Houwer. De zes schilderingen op de tegeltableaus vertonen enkele Jugendstilkenmerken: zwierig en langgerekt. Het
motief klopt ook wel: bladeren, twijgen en druiventrossen. De vier wapens op de onderste twee tegelpartijen zijn van Overijssel, Gelderland, Deventer en
een leeg exemplaar. De spreuken Arbeidzaamheid, Spaarzaamheid en Voorzichtigheid staan in contrast met wat de Jugendstil nastreefde: vooruitgang,
beweging, het nieuwe. Op de gevel is te lezen dat dit pand 'Den Blawen Stein' heet. Die naam kwam al in 1428 voor.

8

Papegaai

9

Schimmelpenninck

10

Poelierswinkel Eltink

11

Blauwe steen

12
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Koolhaas

Assenstraat

114-144

Het komt vaker voor dat we op de gevel van woningen de familienaam van de eigenaar terug vinden. Zo ook hier. In het panden woonde de familie
Coolhaes en had als wapen een haas in een koolveld. De Latijnse cijfers geven 1984 (MGM = 1900 en LXXXIV= 84) aan.
Het ontwerp van de gevelsteen is van H.F.A. Rademaker. Toen Rademaker in 1961 bij de gemeente Deventer kwam werken, was men volop bezig met
plannen voor de ‘wederopbouw’. De dubbelstadplannen, de grote uitbreidingsplannen: eerst de Lebuïnuslaan, Keizerslanden, de Rivierenwijk en later
Borgele en de Platvoet. Daarna volgde nog de uitbreidingsplannen van Groot Douwel met een stedenbouw die revolutionair anders was. Het
architectenbureau van de gemeente met Rademaker als architect, werkte van 1962 tot 1978 grote delen van de woningbouwplannen uit.

Assenstraat

119

Het snijraam is van Jannes Limperg. De spreuk is afkomstig van Cicero. Hij was een Romeins redenaar, politicus, advocaat en filosoof. Zijn leven viel
samen met de val van de Romeinse Republiek en de gebeurtenissen die daaraan vooraf gingen. Cicero's schrijven schenkt een belangrijk historisch
inzicht in deze periode.
De spreuk Magnum vectigal parsimonia betekent "Spaarzaamheid is een belangrijke bron van inkomsten."
De egel verwijst naar de mascotte van de eerste bewoner.

Assenstraat

117

Het gedicht op de gevelsteen is van Jos Paardekoper en is ter nagedachtenis aan het stadsherstel in de Assenstraat. De beginletters van de tekst
vormen de naam van de voormalige woningbouwcoörperatie Onderdak.
De tekst 'Daar nieuw zich naar het oude schikt, En die voor 't blik niet werd verbreed' verwijst naar de wens van het gemeentebestuur om de Assenstraat
deel te laten uitmaken van de rondweg in Deventer. Gelukkig is die er niet gekomen.
Bovenin zien we een huisje met vader, moeder, kinderen en een poes, dit alles ondersteund door een balk met een feestend Deventer. Vervolgens zien
we dit links ondersteund door Henk Dijkstra (architect bij Rijksdienst voor Monumentenzorg) en rechts door wethouder Bernhard Duimel (zie
monumentenembleem, persoon heeft stadspenning ontvangen vanwege rol in het stadsherstel). Daaronder een bestuurstafel waar het gedicht wordt
verknipt en een toekijkende architect Rademaker.

Assenstraat

107-115

De gevelsteen is gemaakt door Anton Geerlings (letters AG, 1984). Geerlings is zijn hele leven als beeldhouwer/ restaurateur aan kerken werkzaam
geweest o.a. St Laurens te Rotterdam, St Jan te ´s-Hertogenbosch, Nieuwe kerk te Amsterdam en de Dom in Utrecht. Hij gaat van de natuur uit in
figuurlijke voorstellingen, die tijdens het houwen uit kunnen groeien tot abstractere vormen.
Het pand droeg voorheen de naam 'Het Regenvercken' en verwijst naar een mogelijke diepe put in de achtertuin van dit pand (vercken betekende
vroeger ook wel grote waterput).

Assenstraat

105

Op deze locatie was de herberg 'Die Köln' gevestigd. De gevelsteen vertegenwoordigd de relatie tussen Keulen en Deventer in de periode van de
hoogbloei van de Hanze. In de gevelsteen ontworpen door Anton Geerlings zien we de in aanbouw zijnde dom van Keulen en de koggeschepen. Deze
koggeschepen hebben een hoog steven en een mast.
De schepen van de Hanzekooplieden voeren over de rivieren de IJssel, Maas, Rijn en Vecht naar Duitsland. Met Koggeschepen voeren ze over de Zuiderzee (tegenwoordig het IJsselmeer) en de Noordzee naar de Oostzee. In de tijd van de Hanze (1200/1300-1500) durfde men nog niet ver de zee op te
gaan. De koggeschepen bleven in het zicht van de kust.

13

Egel

14

Onderdak

15

Dat Regenvercken

16

Herberg Die Köln
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De Olde Munt

Assenstraat

83

Op meedere locaties in Deventer werd munt geslagen, waaronder de Munttoren en de Boterstraat. Zo ook hier.
Te zien zijn twee symmetrische snijramen. Verder een gouden kruis naar ontwerp van Herman Koldewijn (toezichthouder bij de gemeente, zie ook
Ianus). Het kruis verwijst naar een eerdere naam van het pand.…. Het golden kruus.

Assenstraat

81

Dit snijraam is gemaakt door Jannes Limperg en is opgedragen aan de Vereniging Das en Boom en de campagne Nederland Otterland. Jannes Limperg
heeft ook het snijraam gemaakt in het pand Natura (zie Assenstraat 67-79).
Het snijraam verwijst mogelijk naar de voormalige naam van het pand ('De Otter').
Otters zijn over het algemeen viseters, die ook kikkers, kreeftachtigen en soms ook vogels en kleine zoogdieren eten.
Door de moeilijkere leefomstandigheden; het oprukken van de mens, met haar jacht en auto's kreeg de otter het erg moeilijk in Nederland. In 1988 werd
er een doodgereden in Friesland; men neemt aan dat dit de laatste was in Nederland. Met deze otter werd de soort in 1988 uitgestorven verklaard in
Nederland. In 2002 is de otter uitgezet in de Weerribben.

Assenstraat

50

De twee duiven verwijzen naar de voormalige naam van het pand 'De twee hartjes'. Het snijraam is gemaakt door Ela Venbroek. Haar atelier Ela,
gevestigd in Deventer, houdt zich ondermeer bezig met houtsnijwerk, beeldhouwwerk, schilderijenrestauratie, ornamenten en lijsten.
In het snijraam herkennen we de spiegel der ijdelheid met festoenen (bloemversiering).

Assenstraat

67-79

Het snijraam geeft uiting aan de verbondenheid van de vier oerelementen bodem, water, vuur en lucht. Dit en zeker het regenboogsymbool verwijst naar
de aanslag op de Rainbow Warrior van GreenPeace in 1985. Dit gebeurde in Auckland, Nieuw Zeeland.
De spreuken:
Natura sub bifronte cultura: de natuur onder een cultuur met twee aangezichten -> verwijst naar beeld Ianus
Hasta la vista: tot ziens
Hasta vitalia: het vitale verbeurd verklaard en in openbare verkoop
E pericoloso sporcare: het is gevaarlijk te vervuilen
Res periculosas sorbere: gevaarlijke stoffen te verzwelgen. Het snijraam is van Jannes Limperg. De Otter en de Ondeugden is ook van Limperg.

Assenstraat

67

Ianus was de Romeinse God van deuren en stadspoorten, van in- en uitgangen, verleden en toekomst. Hij ziet voor- en achteruit en werd daarom met
twee gezichten voorgesteld. Soms verklaart men zijne twee aangezichten, dat hij als de god der zon, die 's morgens op- en 's avonds ondergaat naar het
Oosten en het Westen ziet. Soms is het ééne gelaat van een jongeling, het andere dat van een grijsaard, om hem aan te duiden als een god, die zowel
in de toekomst als in het verleden ziet. De twee edele hoofden die hier staan afgebeeld, zijn volgens de overlevering van Bertus Voor ’t Hekke
(bouwbedrijf Hardonk en Ebenau) en Herman Koldewijn (toezicht gemeente Deventer).

18

Otter

19

Twee Hartjes

20

Natura

21

Ianus
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Rozijnenkorf

Assenstraat

4

De Rozijnenkorf is gebouwd als winkel en woning voor een apotheker. Op het pand staat de volgende - naar het Nederlandse vertaalde - tekst: “vertrouw
op God maar vergeet niet uw medicijnen in te nemen”.
Bij een grote brand in 2001 werd dit pand grotendeels verwoest.

Korte Assenstraat

9

De gevelsteen verwijst zeer waarschijnlijk naar een voormalige naam van pand… De Kat. Het gebruik van dieren in gevelstenen en in de naamgeving
van panden komt vaker voor in Nederland.
Het pand is gebouwd in 1689.

Polstraat

2,4,6

Pand ligt deels aan Grote Kerkhof. Zie de gevelsteen Bij den Salvator (uit het Latijns, redder of Heiland) -> dit verwijst naar de afbeelding van Christus,
veelal aanwezig op begraafplaatsen en dus waarschijnlijk ook op de voormalige begraafplaats op het Grote Kerkhof.
De steen in de linkergevel bovenin is hetzelfde als de tekening op de publicatie, Nocturnus septimus psalmorum Daviticorum Deventer. Deze gaat over
de Psalmen Davids van een van de eerste drukkers van Deventer, Jacob van Breda. De gevelsteen gunt een kijkje in een vroege drukkerij.

Polstraat

14

EN DAAR STAAN WE DAN DRIE EEUWEN IK EN U NOG MAAR EEN OGENBLIK IK STA GEHEID EN KAN NIET GAAN IK HEB GEEN BEEN OM
OP TE STAAN MAAR IK STA GELUKKIG NIET ALLEEN WANT OOK EEN HUIS IS NIET VAN STEEN 1986

23

D' Swarte Cat

24

Jacob van Breda

25

Polstraat 14
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Ondeugden/ logement De
Brabantse Wagen

Duimpoort

1-15

Uit een gevelsteen blijkt dat hier het logement De Brabantse Wagen was. Het was een belangrijke plek voor de postdienst. Het snijraam is van Jannes
Limperg en is genaamd de Zeven Ondeugden. Het raam bevat duidelijk vier elementen, zij stellen de vier paradijsstromen voor. In de 11e en 12e eeuw
vertegenwoordigde dit vier evangelisten Een evangelist is een schrijver van een evangelie (het woord evangelie komt uit het Grieks en betekent "goede
boodschap". Van vier evangelisten die het evangelie via het schrift verspreidden is het levensverhaal van Jezus in het Nieuwe Testament van de Bijbel
opgenomen. Deze evangelisten schreven het Evangelie naar Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes.….Mijn Moeder Lust Jam -> Marcus, Mattheus,
Lucas, Johannes.
Een andere vertegenwoordiging voor de 4 paradijsstromen is de Pison, de Gihon, de Tigris en de Eufraat.
Bovenin het snijraam de val van Icarus, in de Griekse mythologie de zoon van Daedalus. Omdat zij door koning Minos gevangen worden gehouden op
Kreta, bedenkt Daedalus een manier om te ontsnappen: hij bouwt vleugels van een houten raamwerk, veren en was. Omdat de was niet mag smelten,
waarschuwt Daedalus Icarus om niet te dicht bij de zon te vliegen. In zijn enthousiasme wordt Icarus echter roekeloos; hij vliegt te hoog zodat de was
alsnog smelt en hij neerstort in de Egeïsche Zee.
De zeven ondeugden (in dit snijraam bijt de slang zich in de eigen staart) van Gregorius zijn:
1. Avaritia:
Gierigheid (hebzucht) -> onder
2. Ira:
Gramschap (drift, woede),
3. Gula:
Gulzigheid (onmatigheid, vraatzucht) -> rechtsboven
4. Superbia:
Hovaardigheid (ijdelheid),
5. Invidia:
Nijd (jaloezie, afgunst),
6. Luxuria:
Onkuisheid (wellust),
7. Neerslachtigheid – later zal voor deze laatste in de plaats Traagheid (luiheid) komen -> rechtsonder.

Jansstraat Sint

2

Ton Mooy heeft deze gevelsteen gemaakt. Deze groot kunstenaar heeft ondermeer meegewerkt aan de restauratie van het Monument op de Dam en
enkele grote kerken in Nederland (Maastricht en 's Hertogenbosch). De tekst van dichter J.C. Van Schagen en de goed gevormde vrouw verwijst naar de
aanwezigheid van prostitutie op deze locatie. Kous betekende vroeger ook wel het vrouwelijke geslachtsdeel. Het 'U keert weer om' heeft er met name
mee te maken dat de St. Jansstraat doodloopt.

Grote Kerkhof

21

Het snijraam is een ontwerp van Anton Geerlings, Rotterdamse kunstenaar, geboren 1923. Naast snijramen maakt hij in elk geval ook stenen beelden.
Na de reformatie was de Heilige Maagd Maria een te katholieke uiting. De engel kwam echter in Nederland ook al voor die tijd voor.

Grote Kerkhof

22

De kop is een replica, gemaakt door Ela Venbroek. Het origineel is in museum de Waag. De tekst onder de kop (Dit is hoofdzaak van mijn lijk, als
moorkop hang ik hier te kijk) is van neerlandicus en schrijver Jos Paardekoper.

27

St. Jan

28

Hotel De Engel

29

Demoriaan

30
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Latijnse school

Grote Kerkhof

6

De midden-negentiende-eeuwse empire-voorgevel (bouwstijl uit het begin van de 19e eeuw, ten tijde van de Franse overheersing, gebaseerd op de
hernieuwde kennismaking met de antieken door opgravingen e.d. Toepassing van elementen uit de Egyptische, Etruskische en Romeinse bouwkunst)
van de voormalige Latijnse School houdt de herinnering levend aan het rijke onderwijsverleden van Deventer. Op het snijraam van Ela Venbroek staat
de beroemdste leerling afgebeeld: Desiderius Erasmus (1469-1536). Degenen die over haviksogen beschikken kunnen op het vel dat hij beschrijft van
boven naar beneden de namen lezen van de anderen wier beeltenissen in medaillons – eveneens van Ela Venbroek – op de gevel staan: Alexander
Hegius (rector van de school), Adriaan VI (enige Nederlandse paus), Thomas a Kempis (bekend van het boek 'Navolging van Christus', geschreven op
de Agnietenberg bij Zwolle) en Geert Groote (initiator tot Moderne Devotie -> aanleiding was de onvrede in de kerk, dit leidde tot terugtrekken in
kloosters, eigendom minder van belang en meer uitdragen van de Bijbel). Zijn eigen naam sluit de rij. Boven het eerbiedwaardige hoofd van de schrijver
van ’Lof der zotheid’ staat de bekende spreuk van Seneca ’Non scolae sed vitae discimus’, ’Wij leren niet voor de school maar voor het leven’. Bij de
Romeinen stond er overigens ’Non vitae, sed scolae discimus’ (niet van school leren wij, maar van het leven), als een betreurenswaardige constatering.

Noordenbergstraat

42-44

Het snijraam is gemaakt door Jeanot Bürgi en betreft een apocalyptische engel. Apocalyptisch betekent in goed Nederlands zoveel als geheimzinnig.
Maar we komen het ook in de betekenis van verschrikkingen tegen. Bijvoorbeeld waar de timmerman Holtschlag uit Haaksbrengen 5 keer een
aartsengel ontmoet. Tijdens de verschijningen liet de engel aan Holtschlag de (apocalyptische) verschrikkingen van de wereld zien (oorlog, abortus,
euthanasie, incest etc.). Dat bracht hem ertoe zijn leven verder in dienst van Christus te stellen.
De gekroonde stokvis (gedroogd (vooral uit Skandinavië) aangevoerde vis, afkomstig van verschillende soorten van dorschvisschen (gesl. Gadus). De
naam is blijkbaar ontleend aan het drogen aan stokken, doch is voor het gevoel meer verbonden aan het harde en droge voorkomen en de lange en
smalle stukken) is een deel van het wapen van de Bergenvaarders. Het ontwerp is van Gerrit Ordelman.

Klooster

12

Samenstel van vijf woonhuizen met de kapel en slaapzaal uit het noordelijk deel van het voormalige Buiskens- of Agneshuis van de Zusters van het
Gemene Levens. Poortje van het voormalige Van Mouwijcks armenhuis (nabij de Bergkerk) toegevoegd bij de restauratie (1978). Ingericht voor
wetenschappelijke bibliotheek voor Deventer en Overijssel. de Athenaeumbibliotheek is samen met het stadsarchief verhuisd naar de gebouwen van het
voormalige Buiskensklooster. En daar wordt, in een kluisje, nog altijd Revius’ eigen exemplaar van de ”Overysselsche sangen en dichten” bewaard,
compleet met aantekeningen in het handschrift van de dichter.

Papenstraat

26

Velen in Deventer kennen het Jordenshuis in de Papenstraat, waar de naam van de familie de bovendorpel van de voordeur siert. Natuurlijk zijn er meer
huizen waar telgen uit de familie in Deventer gedurende een periode van ongeveer vijfhonderd jaar hebben gewoond, zoals Polstraat 14 en Assenstraat
14. Bij elk van deze panden worden we op het verkeerde been gezet. We zien brede, statige huizen in Lodewijk XV of XVI-stijl, met barokke opsmuk of
classicistische ornamenten. Echte stadspaleisjes voor gezinnen uit het regentenpatriciaat. Maar de werkelijkheid is anders dan de schijn. Dit is chic op
een koopje. De toenmalige eigenaren hebben namelijk in de 18de eeuw enkele naast en achter elkaar gelegen kleine huizen samengevoegd achter één
monumentale en toen moderne gevel. De gang en enkele statige vertrekken op de begane grond ogen in dergelijke huizen als een eenheid. Aan de
achterzijde en op de bovenverdiepingen zijn de afzonderlijke huizen nog te zien: verschillend in hoogte, breedte en diepte. Zo woekerden architecten en
hun opdrachtgevers met de beperkte ruimte die binnen de stadsmuren en op de smalle, diepe percelen beschikbaar was. Ze lieten de oorspronkelijke
bebouwing staan en trokken alleen een theaterdecor op. In hun geval was dat het decor voor het theater van staat, dat de dames en heren regenten
speelden in het stadhuis, de kerken en hun woningen. Met hun grote gezinnen en hun inwonend personeel wilden de regenten leven op stand, maar al te
duur mocht dat niet worden.

Graven

16-18

Het pand met trapgevel en klauwstukken was van zogenaamde blauwverver. Vandaar de naam de Blauwe Hand.
Een Blauwverver is iemand die je kleding blauw verft, je pak, tot op het zwarte af. Vroeger was dat op een gegeven moment nodig. Dan ging je naar de
Blauwverver omdat je in de rouw was! Op een zeker moment was iemand haast permanent in de rouw als weduwe meestal of soms ook als weduwnaar.
Zo'n rouwperiode duurde geruime tijd, wel maanden, zodat wegens een nieuw sterfgeval je ook opnieuw weer in rouwkleding rondging. En zo liep men
vaak dagelijks in donkere kleding, soms jaren lang, die door de Blauwverver diep-donker was geverfd. Het zijn oude ambachten.

31

Apocalyptische engel

32

Atheneumbibliotheek

33

Jordens huis

34

Blauwe Hand

35
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Linnenkist

Hofstraat

8/10

Het snijraam is gemaakt door Ela Venbroek. Het huis is gebouwd in 1623. De gevel heeft een Gelders Overijsselse bouwstijl, herkenbaar aan de in- en
uitgezwenkte rollagen, de pinankels in de top en de muizentandlijst ('schuine stenen').
De gevestigde firma in de negentiende eeuw verkocht koloniale waren. In achttiende eeuw was er een linnenhandelaar gevestigd.
Twente met haar textielindustrie lag gunstig aan de grote handelsweg van Deventer op Burgsteinfurt, Münster en andere Duitse koopsteden. In de 16e
eeuw werd reeds linnen verhandeld op de jaarmarkt in Deventer, om daarna geëxporteerd te worden naar Noorwegen.

36

Woods

Lange Bisschopstraa 36-38
t

Kariatiden (enkelvoud: Kariatide, ook Caryatide), zoals te zien op de gevel van Woods, zijn vrouwenbeelden die gebruikt worden als pilaren of pilasters.
Kariatide is een samengesteld Grieks woord dat letterlijk "priesteres uit Karyae" betekent.
Ze werden in de oudheid gebruikt in de Egyptische en Griekse architectuur. De Kariatiden van het Erechtheion zijn verreweg het bekendst. Dit zijn zes
gebeeldhouwde vrouwelijke figuren die als pilaren worden gebruikt.

Lange Bisschopstraa 76
t

Vetgemeste os, die met bloemen omkranst en met versierde horens door de slagers tegen Paschen wordt rondgeleid en daarna geslacht. Zo had je
vroeger ook: Paaschpaard: dat op de palmpaasch-paardenmarkt wordt verkocht.
In dit pand was vroeger slager van den Beld gevestigd.

37

Paasossen

38

www.wandelenindeventer.nl
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