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Wandelen
in de Hanzesteden
Brugge
Riga- en Bergenvaarders
In verschillende Hanzesteden tref
je altaren of kapellen van de
Riga- of Bergenvaarders. Maar
het kan bijvoorbeeld ook gaan
om de Schonenvaarders.
In de Lebuinuskerk in Deventer
zien we in de gewelven het
wapen van de Bergenvaarders
(een halve 'stads'adelaar met een
gekroonde stokvis).

Brugge was geen hanzestad, maar wel
belangrijk voor de Hanze. Er was, zoals ook in
Bergen, Nowgorod en Londen, een
Hanzekantoor. Een hanzekantoor (Duits:
Hansekontor of kortweg Kontor, van het
Franse comptoir, "handelspost") was in de
Middeleeuwen een
vestiging van
Hanzekooplieden in
het buitenland. Het
kantoor in Brugge
is tijdelijk
verplaatst geweest
naar Antwerpen,
met name door de verzanding van het Zwin.
In beide plaatsen is bijna niets meer terug te
vinden van het hanzekantoor.
Lees meer

Het wapen van de
Bergenvaarders komen we ook
tegen in een kerk in Lübeck en
op het Huis van de Broederschap
der Zwarthoofden in Talinn. In
Stralsund is in de Nikolaikirche
een altaar van de Bergenvaarders
te vinden. Op Bergen werd veelal
gevaren vanwege de handel in
stokvis.
In de eerder genoemde kerk in
Stralsund tref je ook een
kerkbank van de Rigavaarders.
Dat Riga zomaar Nowgorod
wordt, is een historisch foutje.
De Schonenvaarders voeren op
het schiereiland Schonen, ge
legen in het
zuiden van
Zweden. Dit
veelal voor de
handel in
haring. In
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Groene man
De Groene man kan je overal tegenkomen. Op
straat aan een gevel van een woning/ winkel of
een waaggebouw en in de kerk.
De rechterfoto is
gemaakt in de
Nikolaikirche in
Stralsund, maar in
Deventer zijn er
zoveel groenen
mannen dat er
onlangs een boekje
over verschenen is.
Maar zijn er dan
ook groene
vrouwen, vraag je
af. En het antwoord
is Ja. En dit allemaal om de boze geesten weg
te houden.
Lees meer
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Deventer tref
je achter de
Waag een huis
van een
Schonen-vaarder (Herbert
Dapper).
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