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EERSTE NIEUWSBRIEF

Dit is dan de eerste nieuwsbrief van de website
‘Wandelen in de Hanzesteden’. Het idee is om zo af en
toe wat informatie over nieuwigheden op de website,
bijvoorbeeld een nieuwe wandelbeschrijving of foto’s, te
melden. Ook zullen er de komende maanden wat wetenswaardigheden verschijnen die we meekrijgen tijdens een
cursus Deventer Gister en Vandaag.
Meer details
Beeld arbeider in Kampen
VICTORIA GEVONDEN IN COLMSCHATE

Tijdens opgravingen langs de weg van Deventer naar

NIEUWSBRIEF - SPOTLIGHT

Colmschate, nabij de schaatsbaan de Scheg, is een beeldje gevonden van de godin Victoria. Dit beeldje van mes-

SPQD (De Senaat en Het

sing is gevonden bij een houten paal van een huis. Als

Volk van Deventer)

bouwoffer moest het geluk brengen voor de bewoners.
Met hetzelfde idee is er ook een munt gevonden nabij de
fundamenten van de Waag.
Meer details

We vinden de letters onder
andere in het stadhuis aan
het Grote Kerkhof. En is
afgeleid van SPQR, waarbij
de R staat voor Rome.

MUNSTER IN BEELD

Münster en haar omgeving hebben een belangrijke rol gespeeld in
onze geschiedenis. Twee voorbeelden.
In het begin van onze jaartelling werd het Romeinse leger in het
Teutenbergerwald, nabij Münster, in de pan gehakt. Het gevolg is
dat de noordgrens van het Romeinse Rijk de Rijn betrof.
Verder was de Vrede van Münster in 1648 aanleiding tot de beëindiging van de Tachtigjarige Oorlog en de erkenning van de onafDe Dom van Munster

hankelijkheid van Nederland door Spanje. In 1672 viel Münster
onder leiding van bisschop Bernhard von Galen (bijgenaamd Bommen Berend) de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden binnen. In Groningen wordt nog steeds jaarlijks de overwinning op de
bisschop herdacht, met het Gronings Ontzet. Het was ook Bommen
Berend die het al het zilver uit de kasten van het stadhuis van Deventer stal en waarmee volgens velen de ondergang van Deventer
aanving.

Meer details
.
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@wandelenindeventer.nl

