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DICHTST BIJ GOD

Lang bestond er een wereldlijke en kerkelijke machtstructuur. Aan het
hoofd van wereldlijke structuur stond de keizer. Bij de kerk was dit de
paus. Beiden werden rechtstreeks door de God aangewezen, alleen het
was wel de vraag wie nu dichter bij God stond en dus wie de meeste
macht had. Het dichtst bij God stonden de Heiligen. Om die reden werden relikwieën van Heiligen vereerd. Deventer bezat veel relikwieën,
waarmee ook direct het belang van de stad kan worden onderkend.
Meer details
Zwaarden in het stadhuis van Deventer

SINT MAARTENSMANNEN

De Sint Maartensmannen zijn de kooplieden van de bisschop, en wel de

NIEUWSBRIEF - SPOTLIGHT

Bisschop van Utrecht. Vandaar ook dat de burgers van Utrecht eeuwenlang de naam St. Maartensmannen hadden. Eind 9e eeuw vluchten veel

In 1325 koopt Deventer een stadszwaard voor

kooplieden voor de Vikingen vanuit Dorestad naar Deventer en Tiel. In

halszaken. Nog geen 40 jaar later verleent
bisschop Van Arkel de bevoegdheid tot het
uitvoeren van halszaken. In Deventer was er
op de Brink, nabij het huidige kantongerecht,
ook een schavot waar mensen berecht werden. In de periode van de reformatie zijn
daar enkele wederdopers omgebracht.

Deventer vestigden zij zich in een specifiek deel van de stad. Dit gold
overigens ook voor de kooplieden van de adel.
In 896 krijgen de St. Maartensmannen op verzoek van bisschop Odilbald
van koning Zwentibold (van Zweden) handelsrechten, zoals vrijstelling
van huisgeld (zeg maar de huidige OZB) en tol.
Meer details
KEUZE VOOR BISSCHOP OF KEIZER BEPALEND VOOR GESCHIEDENIS DEVENTER

In 1122 speelde een conflict tussen bisschop Godebald en keizer
Hendrik V, zeer waarschijnlijk over een handelsroute via de Rijn. In
de stad Utrecht werd het conflict geslecht, waarbij de soldaten van
de bisschop op de vlucht sloegen en de bisschop gevangen werd
gezet. Deventer heeft –naast Utrecht en Muiden, in dit conflict de
keizer gesteund. Als dank daarvoor zijn in een oorkonde
stadsrechten vastgelegd .(1123) Voor Deventer betekende dit
ondermeer vrijstelling van betaling van doop- en begraafgelden en
zogenaamde kotpenningen aan het kapittel ( voor het gebruik van
gronden van de kerk) .Deze vrijstelling was een belangrijk moment
in het streven naar stedelijke autonomie. In de jaren na 1123
brokkelde met de toename van het stedelijke recht en de opkomst
van het stadsbestuur het gezag van de bisschop gestaag af.
Keizer Hendrik V

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

