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Vraagspel+ antwoorden-Deventer
Omcirkel het juiste antwoord en plaats de juiste letter onder 'Letterkeuze'. Maak met de ontstane letters een
zo lang mogelijk Nederlands woord. Een van de mogelijke antwoorden is Ontdekkingstochtje.
Nummer Vraag
pand
1 Welk wapen op het tegeltableau is van
Deventer (vanaf links gezien) ?
Antwoord:

Derde

Letter:

E

Uitleg:

Morgenster

Letter:

N

Uitleg:

Antwoordmogelijkheid 2

Antwoordmogelijkheid 3

Letterkeuze

Eerste

Tweede

Derde

Neem de vijfde
letter…

Deventer is een oude Hanze- en Rijksstad. Hierdoor voert de stad de adelaar van het Heilige Roomse Rijk. De adelaar is
eenkoppig, hetgeen betekent dat de stad waarschijnlijk al voor 1250 een wapen verleend heeft gekregen. Daarna werd de
adelaar namelijk tweekoppig.
De eerste is het wapen van de provincie Gelderland.
De tweede is het wapen van de provincie Overijssel.

2 Drie stenen aan één zijde van de Waag
symboliseren de naam van het fort
waarmee de Waag onder andere is
opgebouwd. Welke ?
Antwoord:

Antwoordmogelijkheid 1

Hackfort

Morgenster

Nijenhuis

Neem de zesde
letter…

De fraaie oude steen met ster-, zon- en maansymbolen vertegenwoordigen het fort Morgenster. De Waag is opgebouwd uit de
stenen van de 2 forten Morgenster en AltenaIt van de hertog van Gelre. 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 burgten afgebroken
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Nummer Vraag
pand

Antwoordmogelijkheid 1

3 In welke straat vind je in de directe
nabijheid van de Waag een kogel in de
hoek van de gevel ?
Antwoord:

Grote Overstraat

Letter:

T

Uitleg:

Kampen en Zwolle

Letter:

K

Uitleg:

Die Lantscroene

Letter:

E

Uitleg:

Letterkeuze

Grote Overstraat

Neem de vierde
letter…

Zutphen

Kampen en
Zwolle

Amsterdam

Neem de eerste
letter….

Kampen, Zwolle en Deventer hebben een tijd lang een eigen munt gehad. Dit met tegenzin van de landelijke overheid. Munten
zijn tot ver in het oostblok terug gevonden. Groningen heeft ook nog een tijdje meegedaan.

5 Op enkele hoeken van panden van het
Bergschild zie je gaten voor kettingen. Dit
ter verdediging in de Spaanse periode.
Hoe heet het pand met het kettinggat op
de foto ?
Antwoord:

Kleine Overstraat Menstraat

Antwoordmogelijkheid 3

Kogel lag oorspronkelijk in de grond om te voorkomen dat de bocht te kort werd afgesneden.

4 Met welke stad/steden heeft Deventer
lange tijd samen een munt geslagen ?
Antwoord:

Antwoordmogelijkheid 2

De Golden Wijfel

't Swarte Peert

Die Lantscroene

Neem de derde
letter….

In 1578 zijn de Spanjaarden uit Deventer (en Kampen) verdreven door Rennenberg. Jarenlang blijft de dreiging van een nieuwe
bezetting door rondtrekkende Spaanse troepen. Na het ontzet moet de stad weer in eigen verdediging voorzien. Burgervendels
worden opgericht die per buurt zijn georganiseerd en technische verdedigingsmaatregelen, zoals de kettingen, worden
genomen. Op 25 februari 1584 wordt besloten de straatketenen te spannen zodra de waakklok geluid wordt en niet weer te
ontspannen voordat de poorten een half uur open zijn geweest. De noodtoestand blijkt chronisch te zijn. In 1587 wordt
Deventer inderdaad weer door de Spanjaarden heroverd.
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Nummer Vraag
pand
6 Welke spreuk gaat hier niet op ?

Antwoord:

De kogel is door de kerk.

Letter:

D

Uitleg:

Spanier

Letter:

N

Uitleg:

Noord-Afrika

Letter:

O

Uitleg:

Antwoordmogelijkheid 3

Letterkeuze

Wie mooi wil
gaan moet naar
de plastisch
chirurg

De kogel is door
de kerk

Wie hoog klimt
kan hard lallen

Neem de eerste letter
….

Woods

Spanier

Spazio

Neem de vierde
letter…

Midden-Oosten

Baltische staten

Neem de tweede
letter….

Spanier zat in de Lange B.

8 De synagoge is in Moorse stijl gebouwd.
Waar komt deze stijl vandaan ?
Antwoord:

Antwoordmogelijkheid 2

Bij een van de belegeringen van Deventer is de kogel in de kerk gekomen.

7 Even verderop loop je onder een poortje
door. Tot welke modezaak gaf dit poortje
voorheen toegang ?
Antwoord:

Antwoordmogelijkheid 1

Noord-Afrika

De Moren was de benaming voor de islamitische bevolking van het Middeleeuwse Spanje dat onder Arabisch bewind stond.
"De Moren" waren Berbers. In die tijd waren er niet zoveel Arabieren in Noord-Afrika, maar later en vooral na de verovering
van Noord-Afrika en Spanje vond er een Arabische migratie plaats van het Midden-Oosten en Egypte naar de rest van NoordAfrika en Spanje.
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pand
9 Voor het kantongerecht tref je enkele
bijzondere stenen in de bestrating.
Waartoe dienden deze ?
Antwoord:

Schavot plaatsen

Letter:

C

Jugendstil

Letter:

J

Uitleg:

Proost

Letter:

T

Antwoordmogelijkheid 3

Letterkeuze

Schavot plaatsen

Marktkraam
plaatsen

Mensen
vastzetten

Neem de tweede
letter….

Amsterdamse
school

Art Deco

Jugendstil

Neem de eerste letter

Het is prachtig en zeer harmonieus, asymmetrisch opgebouwd. Van boven naar beneden zien we de lichte, op notenbalken
lijkende smeedijzeren hekjes langs de uitkragende daklijst. We komen soortgelijke hekjes weer tegen bij de balustrade van de
drie balkonnetjes. Siersmeedwerk dat ronde en rechte lijnen combineert.<br>
De linkergevel is van F.M.J. Caron. Ze is rijk voorzien van Jugendstilmotieven in het natuursteenwerk en in de balkon- hekken en
balustrade. Er is vooral invloed merkbaar van de zogenaamde Wiener Sezession, een Oostenrijkse variant van de Jugenstil. De
zwarte glasplaat met daarin ’Magazijn De Zon’, heeft decoraties in goud.

11 Wie woonde indertijd in het oudste
stenen huis van Nederland ?
Antwoord:

Antwoordmogelijkheid 2

Uitleg:

10 Welke bouwstijl heeft dit deel van het
VenD-pand ?
Antwoord:

Antwoordmogelijkheid 1

Uitleg:

Bisschop

Proost

Pastoor

Neem de zesde
letter….

Het pand diende als woning van de proost van het kapittel. De proost beheerde bezittingen van de bisschop van Utrecht. Het
kapittel bestond uit kanunniken, priesters, die actief waren bij het koorgebed in de nabij- gelegen Grote- of St. Lebuinuskerk.
De vondst van een poort in het gebouw was tijdens de restauratie in 1991-’94 de grote verrassing.
De Proosdij, het oudste stenen huis in Nederland, was oorspronkelijk de woning van de proost van het kapittel van Sint
Lebuïnus en plaatselijk vertegenwoordiger van bisschop en keizer.

Page 4 of 7

Foto

Nummer Vraag
pand
12 Welk Deventer bedrijf heeft het
ijzersmeedwerk geleverd ? (even zoeken
zo 'ergens op de palen')
Antwoord:

Nering Bögel

Letter:

G

Uitleg:

Acht

Letter:

T

62,50

Letter:

K

Antwoordmogelijkheid 3

Letterkeuze

Nering Bögel

Thomassen en
Drijver

Naaykens Metaal Neem de zesde
letter….

Negen

Zeven

Acht

Neem de vierde
letter….

62,50

52,50

72,50

1=K 2=B 3=A

Uitleg:

14 Hoe hoog is de toren van de Lebuinus
kerk ? (de kerk is 99 mtr. lang)
Antwoord:

Antwoordmogelijkheid 2

Zat in Kunstenlab. In begin jaren dertig failliet gegaan.

13 Hoeveel bastions telde de stadsmuur ?

Antwoord:

Antwoordmogelijkheid 1

Uitleg:
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pand

Antwoordmogelijkheid 1

15 Boven de deur van een van de panden op Geert Grote
het Grote Kerkhof vinden we een
snijraam met een bekend schrijver. Wie is
dit ?
Antwoord:

Desiderius Erasmus

Letter:

S

Uitleg:

Bisschop van Utrecht

Letter:

I

Uitleg:

Antwoordmogelijkheid 3

Alexander Hegius Desiderius
Erasmus

Letterkeuze
Neem de derde
letter….

Desiderius Erasmus (Rotterdam of Gouda, 26/27 oktober 1466 (?) - Bazel, 12 juli 1536) was een Nederlands Augustijner
monnik, humanist, schrijver en filosoof. Erasmus was een onwettig kind, in die tijd spreekt men van defectus natalis
(geboortedefect). Zijn vader was een priester in Gouda en zijn moeder diens huishoudster.

16 Waar komen de kleuren wit/rood
vandaan onder de kroon op de gevel van
het stadhuis ?
Antwoord:

Antwoordmogelijkheid 2

Karel V

Bisschop van
Utrecht

Alpha

Neem de tweede
letter ….

Tot 1528 bleef de bisschop landsheer van Sticht en Oversticht. In dat jaar droeg hij de Temporaliteit aan keizer Karel V. Als
onder de bisschoppen waren de drie Ijsselsteden (Deventer, Kampen en Zwolle) machtig. Zonder toestemming van deze steden
kon de bisschop geen belangrijke beslissingen nemen. Overijssel kende in haar geschiedenis slechts twee standen: ridderschap
en steden. Samen met de drie ridderschappen in Salland, Twenthe en Vollenhove vormden de steden de Staten van Overijssel.
Dat bleef zo onder de Habsburgers Karel V en diens zoon Philips II.
De kleuren van de vlag van de stad Deventer zijn wit en rood, net zoals de kleuren van het wapen van de stad Utrecht. De
kleuren wit en rood zijn tevens de kleuren van de steden van het Duitse Rijk.
De stad Deventer stond in de middeleeuwen onder het gezag van de bisschop van Utrecht, die als landsheer optrad. De kleuren
van de stadsvlag zijn daarom, waarschijnlijk niet toevallig, dezelfde als die van de stad en het gewest Utrecht.
Daarna gelastte Alva zijn zoon Don Frederik om de steden die zich voor Oranje hadden verklaard de een na de ander weer tot
gehoorzaamheid te brengen. Dit gebeurde dan ook door, zoals het heette, een afschrikwekkend voorbeeld te stellen. In een
veldtocht die van Mechelen naar Roermond, en vervolgens over Deventer en Zutphen naar Naarden leidde, trok Don Frederik
een bloedspoor door de Nederlanden.
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17 Welk dier treffen we boven in de gevel
van de Hereeniging ?
Antwoord:

Cobra

Letter:

O

Antwoordmogelijkheid 1

Antwoordmogelijkheid 2

Antwoordmogelijkheid 3

Letterkeuze

Krokodil

Poema

Cobra

Neem de tweede
letter….

Zeventien

Acht/tien

Neem de derde
letter….

Uitleg:

18 Op welk huisnummer vind je aan het
Drie
Grote Poot bij de ingang van het huis aan
de rechterdeurpost een mezoeza (een
kokertje met daarin een beschreven
rolletje perkament) ?
Antwoord:

8/10

Uitleg:

In joodse huizen vind je bij de ingang van het huis aan de rechterdeurpost een mezoeza, een kokertje met daarin een
beschreven rolletje perkament. Zo’n mezoeza vind je ook bij de deur naar de vertrekken, waarin geleefd wordt.
Daarmee wordt op een bepaalde manier voldaan aan wat er staat in Deut. 6:6-9:
Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn,
gij zult het uw kinderen inprenten (…)
Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden
en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn,
en gij zult ze schrijven op de deurposten (mezoezot) van uw huis en aan uw poorten.
Op de achterkant van het stukje perkament staan de letters sjin-dalet-jod. Het zijn de letters van Sjadaj, ‘de Almachtige’ - in dit
verband ook wel gezien als de (begin-) letters van de woorden Sjomeer Delatot Jisra’el, ‘de Bewaarder van de deuren van
Israël’.
Veel joden ‘groeten’ de mezoeza bij het voorbijgaan met een (hand-) kus, maar dat is geen wet. Twee keer in de zeven jaar
moet gekeken worden of de tekst op het perkament nog leesbaar is.

Letter:

H

www.wandelenindeventer.nl
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