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Wandeling dieren Deventer
Naam
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Huisnr

Info

Deze en andere beschrijvingen (met wandelkaart) van stadswandelingen in de Hanzesteden vindt u via www.wandelenindeventer.nl.
De lengte van de wandeling bedraagt circa 3 kilomter. Beginpunt van de wandeling is de Waag aan de Brink; het eindpunt is ook weer de Waag.
Afbeeldingen van dieren komen veelvuldig voor in gevelstenen, uithangborden en snijramen. Zo'n afbeelding kan iets zeggen over de historie van het
pand, maar ook het vinden van huizen in vervlogen tijden toen huisnummers nog niet bestonden.

Algemene informatie
dierenwandeling

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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Rode leeuw

Brink

54

Het pand had vroeger de naam de Rode Leeuw. De 'rode leeuw' op het pand is gemaakt door Willem Veltien.
De leeuw roept bij sommigen het beeld van de hellehond Cerberus op. De toegang tot de onderwereld wordt bewaakt door de hellehond Cerberus: een
hond met drie koppen. Hij zorgt er met zijn angstaanjagend geblaf voor dat geen sterveling de onderwereld durft betreden, en dat geen schim het in zijn
hoofd haalt om terug te durven keren.

Muntengang

1

Op deze locatie werd ooit gezamenlijk met de steden Zwolle en Kampen een munt geslagen. Dit uiteraard tegen de zin van de landelijke regering, die
haar eigen munt wilde invoeren. Maar ja… de steden hadden voldoende macht om hun eigen munt te gebruiken.
De munten zijn door de handel tot ver in Oost Europa en de Baltische landen teruggevonden.
Dit oude muntgebouw verkeerde aan het begin van de eeuw in zo’n bouwvallige toestand dat het in 1913 voor afbraak verkocht dreigde te worden. De
met hart en ziel aan de stad verknochte kooplieden H.H. Lugard jr. en G.J. Lugard kochten het toen aan en bekostigden uit eigen middelen een
restauratie. In 1927 kwam het complex in een familiestichting, die tot doel had dit fraaie stukje Deventer in stand te houden. Bij het bombardement van 6
februari 1945 werd het zwaar beschadigd. C.J. Lugard jr. zat niet bij de pakken neer. Hij liet in maart 1946 een brochure het licht zien met als titel ’De
toekomstige Muntentoren’ en op de titelpagina de retorische vraag ’De Muntentoren te Deventer. Is herbouw mogelijk en wenschelijk’ Het spreekt vanzelf
dat hij de bal daarna strak inkopte door historische, esthetische en culturele redenen aan te voeren voor de renovatie. Hij verwachtte veel van zijn
stadgenoten: ’Want durf en ondernemersgeest zijn niet met de vroegere, middeleeuwse Deventer Bergevaarders ten grave gedragen, zijn niet met de
stoere kooplieden uit den vroegeren Hanzetijd verloren gegaan.’ Hij kreeg zijn zin. Het complex werd weer in oude glorie hersteld. Het lag in de
bedoeling dat er culturele manifestaties in zouden plaatsvinden, hetgeen op de hier afgebeelde gevelsteen door uil, schilderspalet en muziekinstrument
verbeeld werd.
Er zijn meer plaatsen in Deventer waar munten geslagen werden. Zo kwam in 1430 en 1446 in de Boterstraat een huis ’Die Munte’ voor en ook de Grote
Overstraat (’Die Oude Munte’) en de Kleine Overstraat (’Der older Muntenganck’) droegen hun steentje bij, maar de beroemdste plek blijft natuurlijk deze
munt. De sluitsteen met daarin gebeiteld ’Die Munte’ werd bij de restauratie van 1913-1914 aangebracht en is dus niet erg oud.
De stadspomp hier leverde volgens velen vroeger het allerlekkerste water dat in Deventer te krijgen was. In de ’cobble stones’ van de smalle
Muntengang zien we het Pax-Christi (Latijn voor Vrede van Christus)-motief.
Het gebrandschilderde raam aan de achterzijde van het complex is van de hand van de Deventer glazenier H. G Bokhorst, die in het midden de vogel
Phoenix uit zijn as laat herrijzen (symbool voor de herrijzenis van het Muntentorencomplex). Over Phoenix: De phoenix is een fabeldier uit de Griekse
mythologie. De Grieken geloofden dat de phoenix in staat was steeds weer opnieuw uit zijn eigen as herboren te worden. Hij zal dan bovenin een boom
van kruiden een nest maken en daarin verbranden. Door de geur van de kruiden zal hij opnieuw geboren worden.
Op het linkerraam verbeeldde hij beeldhouwkunst en literatuur en op het rechter- de schilderkunst en de muziek.

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

Munttoren

4

Centaur
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Boreelkazerne

Pikeursbaan

0

Sinds Deventer in 1568 garnizoensstad werd, waren soldaten niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Ze waren, na aanvankelijk bij de Deventer
burgers te zijn ingekwartierd, ondergebracht in een aantal gebouwen rond de Bagijnenstraat. De plannen voor een kazerne bleven lange tijd liggen
vanwege de kosten voor de stad, maar in 1844 nam de gemeenteraad het besluit. Toen stadsarchitect Bernardus Looman in 1844 van start ging,
vreesde men dat hij een te grote klus zou hebben aan het ontwerpen van de kazerne, dat hij ‘zulks niet kon bewerkstelligen zonder buitengewoone
assistentie’. Looman kreeg ook hulp van Johan Rijsterborgh, een in Deventer gelegerde kapitein-ingenieur die het ontwerp van de constructie op zich
nam. In twee jaar tijd, van 1847 tot 1849, werd voor de huzaren (4e regiment Huzaren) een kolossale kazerne gebouwd. Het was het duurste openbare
gebouw dat, op kosten van de stad, in de 19de eeuw in Deventer werd neergezet. In de buurt van de kazerne stonden de paardenstallen op het
vestingterrein tussen de huidige Verzetslaan en de Pikeursbaan. De fraai geüniformeerde huzaren gaven de stad cachet, vooral bij feestelijkheden, als
ze te paard door de straten en over de Brink paradeerden. Het uiterst sobere kazernegebouw is een U-vormig complex, ontworpen in Neo-Romaanse
stijl (rondbogenstijl). Het heeft drie lagen en een kap. De constructie van de muur wordt per bouwlaag dunner: de muren van de begane grond zijn 2,5
steens dik, die van de eerste verdieping 2 steens en die van de tweede 1,5 steens. Het voorplein is afgesloten met een hek (van Nering Bögel) tussen
de vleugels.
De kazerne werd pas in 1934 vernoemd naar de vermaarde luitenant-kolonel Willem François Boreel (1775-1851), die zich in de slag bij Waterloo
onderscheidde en in 1813 de oprichter was van het in de kazerne gelegen regiment huzaren. Achter de kazerne lag een exercitieterrein met een
hoefsmederij, een schermzaal, een loods voor geniemateriaal, een keuken, een privaatgebouw en waslokalen. Tot de Tweede Wereldoorlog bleef de
Boreelkazerne cavaleriekazerne, na de oorlog kreeg de kazerne meer en meer een rol als verbindingscentrum. Tot in 1995 was de kazerne in gebruik bij
de Landmacht; in de laatste decennia was de Boreelkazerne het hoofdkwartier van het Provinciaal Militair Commando, van het Nationaal Logistiek
Commando en van het Geneeskundig Commando Koninklijke Landmacht.

Walstraat

84

Het is de toegang tot de vroegere stadsboerderij Prinsenplaats (1630). Tijdens een beleg van de stad zorgde de boerderij voor melk, boter, eieren enz.
Er is niets meer over van de boerderij, behalve de poort. De boerderij is in Gelders-Overijsselse bouwstijl. Kenmerken van deze stijl zijn een
muizentandlijst (schuine bakstenen), in- en uitgezwenkte rollagen en boven in de gevel de pinakels). Doorbroken in 1988.
Er waren veel stadsboerderijen in Deventer. In de Golstraat waren verschillende stadsboerderijen. Tot in de jaren 80 liepen de koeien over de Brink naar
de stadsweiden aan de andere kant van de Ijssel.

Bergkerkplein

7

Deze gevelsteen is gemaakt door Jos van Rooijen. Linksonder een doodskop en rechtsboven de zon symbolyseert dat een rechte voor door het leven
voor alles gaat.
Het huis is niet oud, want is gebouwd met de restauratie van het Bergkwartier. De gevelsteen is een geschenk van de eerste bewoner van dit huis.

6

Klunder stadsboerderij

7

De rechte voor
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Papegaai

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

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.

Assenstraat

139/141

Op deze locatie was een paardenstal gevestigd. Het pand is verbonden aan de achterzijde met een pand aan de Brink (nr. 67). De huidige ingang is
begin 20e eeuw vernieuwd, het linker deel van het pand is wel oud. Er zijn documenten van de bewoners van dit pand aanwezig dat ze nog betalen voor
de straatverlichting.

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.

9

Poelierswinkel Eltink

10

Golden Paerdt

11

Koolhaas
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Egel

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

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

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).

13

Dat Regenvercken

14

Otter

15

Twee Hartjes
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Natura

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.

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.

Grote Poot

2

De zeer imposante gevel wordt opgeluisterd door een sprekende voorstelling in het tympaan (binnenste deel van de driehoekige fronton bovenin de
gevel). Er werd wel gekscherend gezegd dat de sociëteit een slangenkuil was waarin het voor menigeen slecht toeven was. Vandaar dat de Deventer
kunstenaar Karoly Szekeres twee cobra’s liet toekijken hoe een slang zich in de staart bijt. Binnen de slangencirkel staan de letters S, D en H voor
sociëteit De Hereeniging. Een cirkelvormige slang met een staart in de bek was een godsdienstige voorstelling die al bekend was in het oude Egypte.
Mythografen zien er een symbool in van de eeuwigheid. In de kunst van de renaissance is de cirkelvormige slang een attribuut van Saturnus, de
personificatie van de tijd, en Janus de god van het nieuwe jaar. In de christelijk iconografie is de slang de verpersoonlijking van de duivel. Het fraaie
balkonhek van de sociëteit is vervaardigd door ijzergieterij Nering Bögel.
De ballotage van nieuwe leden van de sociëteit geschiedde destijds op de middeleeuwse wijze van "afbonen", dat wil zeggen dat tijdens de stemming
een gesloten kastje met bovenin een gaatje rondging. Daarin konden witte of zwarte bonen worden geworpen. Een zwarte boon betekende een voor-,
een witte boon was een tegenstem.

Grote Kerkhof

4

Op de plaats van het huidige gebouw heeft al sinds de dertiende eeuw het stadhuis gestaan. Naast het toenmalige stadhuis stond het Wanthuis uit de
vijftiende eeuw dat dienst deed als lakenhal (laken is een wollen stof). Het gebouw op de hoek van de Polstraat en Grote Kerkhof werd in 1662 gebouwd
door Philip Vingboons. De imposante classicistische voorgevel op het Grote Kerkhof is in 1694 gebouwd door Jacob Roman, architect van stadhouder
Willem III, die ook Paleis ’t Loo/Huis de Voorst heeft ontworpen. Let op de grote vazen die de lijst afsluiten, het snijraam boven de voordeur en bovenin
het wapen van de stad Deventer, de adelaar met keizerskroon, het symbool van Deventer als vrije rijksstad en het roodwitte wapen (rood-wit zijn de
kleuren van de stad en van zijn vroegere heer de bisschop van Utrecht).
De eenhoofdige adelaar betekent overigens dat het wapen van Deventer vóór 1250 toegekend is. Vanaf dat jaartal ziet men tweehoofdige adelaars.
Door de week kan men ook het interieur van het stadhuis bezichtigen. Het prachtige stuc- en houtsnijwerk, de Deventer tapijten, de schilderijen en de
gildeborden zijn zeker de moeite waard. De stadspreuk, zoals vermeld in de hal van het stadhuis, is ‘Super alas aquilarum portavi te’ (Exodus 19), wat
betekent: ‘op de vleugelen van de adelaar heb ik u gedragen’.
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D' Swarte Cat
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Hereeniging
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Stadhuis
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Lebuinus kerk

Kleine Poot

7

In 768 bouwde Lebuïnus een kleine houten kerk. Deze kerk werd door de Saksische heidenen verwoest in 770. Lebuinus herbouwde haar in 771 en hij
stierf er een jaar later. In 774 werd de kerk opnieuw verwoest, maar zij werd in 776 herbouwd door Ludger. De eerste stenen kerk werd gebouwd door
Bisschop Balderik. In 1040 werd de kerk door Bernulphe verbouwd tot een romaanse basiliek. In 1235 en 1334 werd de kerk verwoest door brand. De
huidige kerk werd gebouwd tussen 1450 en 1525. Het is een gotische hallenkerk. Ze is gebouwd op de funderingen van de 11e eeuwse romaanse
basiliek.
Eind 16e eeuw werd de grote gotische toren gebouwd. Het plan om een tweede toren te bouwen is niet uitgevoerd omdat de aangebouwde Mariakerk in
de weg stond. Wel is de fundering aangelegd die nu nog aanwezig is. Begin 17e eeuw is de 45 meter hoge toren bekroond met een lantaarn naar het
ontwerp van de Amsterdamse bouwmeester Hendrick de Keyser ten behoeve van het aanbrengen van een nieuw klokkenspel. Dit klokkenspel is het
oudste Hemony-carillon (gebroeders Hemony uit Zutphen) dat nog bestaat.
In het opgaande werk (vooral binnen de kerk) zijn nog belangrijke delen van de voormalige romaanse basiliek te zien. Inwendig, onder het verhoogde
koor, bevindt zich een crypte, overwelfd door ribloze kruisgewelven, die op drie paar gebeeldhouwde zuilen rusten. De hele kerk is voorzien van kruis-,
ster-, en netgewelven. De bepleistering op de wanden en peilers is, met uitzondering van de delen die van wandschilderingen voorzien waren, in 1927 en
volgende jaren verwijderd.
Lebuinus is een kapittelkerk, de Mariakerk is een parochiekerk (voor kerkdiensten (waaronder trouw- en rouwdiensten) voor de gewone bevolking). Het
kapittel bestond uit kanunniken, priesters, die actief waren bij het koorgebed in de Grote- of St. Lebuinuskerk. De kanunniken hebben de belangrijke taak
om dagelijks het koorgebed bij te wonen en te vieren. Dan hoeft de stichter van de kerk dat minder te doen om zijn vroomheid te bewijzen. Het
koorgebed bestaat uit zeven diensten overdag en één 's nachts, gedurende het gehele jaar. Tijdens deze diensten wordt gezongen, gebeden
uitgesproken en lezingen gehouden. Het is begrijpelijk dat de kapittelheren geen tijd meer hebben om te werken, waardoor de gift van goederen
onontbeerlijk is voor het voortbestaan van het kapittel.
In een oude middeleeuwse stad omringt door muren moest men de grond zo efficiënt mogelijk gebruiken, vandaar dat er huizen werden gebouwd tegen
de stadsmuren of tegen de kerken. De huisjes tegen de Lebuïnuskerk werden Stovezettershuisjes genoemd waar oude vrouwen woonden bij wie men
tegen betaling een stoof met een gloeiend kooltje kon krijgen om te voorkomen dat men in de koude kerken een blaasontsteking opliep. Voor bewoning
zijn ze thans minder geschikt, wel voor antiquariaten en boekwinkeltjes.
Enkele afmetingen van de kerk • Lengte van de kerk (binnenwerks): 99,10 meter • Breedte, gemeten over de Raadskapel: 38,65 meter • Lengte v.h.
middenschip ca. 32,80 meter • Hoogte v.d. gewelven ca. 18,00 meter • Hoogte van de toren tot 2e omgang: 46,00 meter • Totale hoogte van de
toren: 62,50 meter.

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.

21

Ondeugden/ logement De
Brabantse Wagen
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Vispoort

Vispoort

0

De Vispoort, ook wel Dijkpoort genoemd, was een van de oudste poorten van de stad. De poort dankt zijn naam aan de nabijgelegen visbanken, waar
zoet-en zoutwatervis werd verhandeld. Op de Nieuwmarkt was de groentemarkt, de botermarkt was aan de Kleine Poot en de pluimveemarkt bevond bij
de fontein voor de Lebuiniskerk. Na wat zoeken blijkt dat de visbank direct voor de Vispoort aan de IJssel was gevestigd.
De poort is voor 1300 gebouwd en werd in het midden van de 14de eeuw uitgebreid met een buitenpoort, die iets noordelijker kwam te liggen. Het
poortgebouw werd geflankeerd door twee ronde torens.
Door de aanleg van de Schipbrug rond 1600 werd de verkeersstroom verlegd naar het midden van het IJsselfront. De Vispoort werd daardoor weer een
van de belangrijkste poorten van de stad.

Achter de Muren
Vispoort

40

De orde van de Steurachtigen bevat grote vissen die alleen in gematigde noordelijke streken leven. De vis is vooral bekend om de kuit, die als kaviaar
wordt gegeten.
De gevelsteen is afkomstig uit Museum de Waag. Opvallend is dat dit werk is gerestaureerd is door de uit Zutphen afkomstige Wim van der Meij, omdat
deze zich met name bezighoudt met etsen.
De steen stamt waarschijnlijk uit de 17e eeuw en de herkomst en opdrachtgever is niet bekend.

Muggeplein

9

Fermerie (=infirmerie): Localiteit voor de verpleging van (de) zieken, in N.-Ndl. bepaaldelijk van zieke militairen. De Fermerie, een buurthuis van het
Noordenbergkwartier. Een fraai opschrift vermeldt: “Henrick Losscher ende Johan Jordens als Provisoren hebben deze huisen laten timmeren anno
1638". (betekenis provisor: Beheerder van de stoffelijke zaken eener instelling en handhaver der tucht aldaar). Johan Jordens behoort tot de familie
Jordens van het Jordenshuis en het Jordenshof. Zijn ouders overleden aan de pest.
Ook treffen we de volgende gevelsteen:
Vernieuwd 1840 onder het Bestuur van mr. F.G. Houck en B.J. IJssel de Schepper. De familie Houck is gedurende lange tijd belangrijk voor Deventer
(ondermeer docent Atheneum Illustre en directeur Waag).
Nog een gevelsteen:
Herbouwd door de bewoners 24 sept. 1983 NBK, architect Smid - Peters.
(NBK staat voor Noordenbergkwartier).
Met deze verbouwing is er weinig meer over van het originele bouwplan. Ook de panden Onder de Linden 6-8 behoorden vroeger nog tot het complex.
Het schijnt dat in de Franse tijd Napoleon Bonaparte ‘De Fermerie’ heeft aangedaan. Ten tijde van Napoleon deed het buurthuis dienst als ziekenhuis,
daarvoor als armenhuis, daarna ook en met een lange boog in de tijd dus als buurthuis.
In het Noordenbergkwartier was Pinksterkrone aan belangrijke gebeurtenis. Aan het voeren van de Pinsterkrone zijn een aantal rituelen verbonden. Zo is
het maken, het ‘knippen’ van de kroon een bijzondere vaardigheid die alleen mondeling is doorgegeven. Dan is er het dansen rond de kroon: in een
lange sliert dansen mensen rondom de kroon begeleid door theatrale muziek. Het ten grave dragen van de kroon is nog wel het meest in het oog
springende ritueel.

23

In de gulde steur

24

Fermerie
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Apocalyptische engel

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.

Stromarkt

9

Van dit huis uit 1676 is alleen het bovenstuk origineel. In de top stond ooit een gebeeldhouwde reiger, die weinig in de smaak viel bij de bewoners en
publiek.
In dit pand is een periode Kluwer gehuisvest geweest (nadat in de oorlog haar pand aan de Polstraat 6-10 door de geallieerden vernietigd was).
De trapgevel, in cartouches gedateerd Anno 1676, is boven de geprofileerde waterlijst, die de eerste verdieping afsluit, oorspronkelijk. Gebeeldhouwde
hoekvullingen in de vorm van voluten en een gebroken fronton als bekroning. Zoldervenster met natuurstenen kruiskozijn en behangen met luiken; ovaal
vlieringvenster in rijk gebeeldhouwde cartouche. Het gevelvlak versierd met vruchtenslingers, koppen en doekfestoenen in natuursteen.

Lange
Bisschopstraat

76

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.

Grote Overstraat

51

Op deze hoek was een niet kosjere slager van de familie Engel gevestigd. Zie de naam boven de ingang. De engelen en ossenkoppen zijn duidelijk te
zien.
Kasjroet (betekent "competentie") is het geheel van spijswetten dat in het jodendom bepaalt of voedsel wel of niet door joden gegeten mag worden.
Voedsel dat aan deze spijswetten voldoet, wordt koosjer genoemd. Aan de Grote Poot 8/10 was de kosjere slager Gosschalk gevestigd.

26

Reiger

27

Paasossen
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Vergulde Ossen
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