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Het rechthoekige kastje is versierd met gotisch traceerwerk. 
Volgens de begeleidende tekst waren in dit kastje de schedels van 
Geert Grote en Florens Radewijnsz te zien. 
De overblijfselen van Geert Grote (gestorven 1384), stichter van de 
beweging van de Moderne Devotie en zijn volgeling Florens 
Radewijnsz (gestorven 1400), bestaande uit twee schedels en enkele 
beenderen, zijn eeuwenlang bewaard alsof het relieken van heiligen 
waren. 
Oorspronkelijk lag Geert Grote in de Mariakerk. Na een verbouwing 
kwam hij naast Florens Radewijnsz in de Lebuinuskerk te liggen. 
Toen ca 1450 op die plek de nieuwe toren kwam, verhuisden hun 
lichamen naar de kapel van het Rijke Fraterhuis. De apart geborgen 
schedels en enkele beenderen kwamen in 1697 aan het licht, toen een 
metselaar een muur herstelde. 
Het dichtstbijzijnde fraterhuis te Emmerik dat het gebeente kreeg, 
schonk het in 1855 bij het herstel van de R.K. eredienst aan de 
Broederenkerk. Daar was het nóg geen rust beschoren, want in 1980 
werd een van de schedels gestolen. 
Als we aannemen dat Geert Grote een getrepaneerde schedel had, zou 
het overgebleven hoofd van Radewijnsz moeten zijn. 
Parochie van St.Lebuinus, Deventer, inv. nr. BR 65 
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Doosje . et relieken 
Geelkoper, glas, 19de eeuw 
H. 1,92 cm, diam. 4.73 cm 
In het doosje worden partikeltjes van de beenderen van de heilige 
Lebuinus, van zijn metgezel Marcellinus en van Radbodus bewàard, 
zoals blijkt uit de teksten die op reepjes papier in het doosje 
zijn aangebracht, te weten: "Ex ossibus Scti Radbodi.E.C."; Ex oss. 
Scti Lebuini.C."; Ex oss . Scti Marcellini~ C". 
Het doosje kan met behulp van een ringetje worden opgehangen. Het 
werd door het kerkbestuur gegeven aan parochianen, die de kerk in 
het bijzonder hadden ondersteund. 
Particuliere collectie, Deventer 
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Christusbeeld 
Eikehout, circa 1500 
H. 55,5 cm 
Christus als Salvator Mundi (Redder der ~ereld). Hij heeft lang 
krullend haar met een scheiding in het midden en draagt een kort 
.baardje. Zijn rechterhand is in spreekgebaar opgeheven, terwijl hij 
in de linker de wereldbol torst, waarvan het kruis ontbreekt . Zijn 
gewaad is met gouden banden afgezet, de overige kleuren zijn 
verdwenen. Hij draagt geen schoeisel. Het beeld, dat waarschijnlijk 
door een lokale in de IJsselstreek werkzame meester 1s gemaakt, 1s 
afkomstig uit de Bergkerk. Toen daar op 11 maart 1580 een 
beeldenstorm plaatsvond, was dit beeld reeds 1n een nis verstopt, 
alwaar het later is teruggevonden. 
Museum De ~aag, Deventer. Bruikleen Ned. Herv . Gemeente, Deventer 
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PelgriDssouven1r 
Tin, 15de eeuw 
5,92 x 3,42 cm 
IJsselvondst . 
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De rechthoekige plaket is aan de bovenzijde afgesloten door een 
accoladeboog. Ter weerszijden ervan bevinden zich twee pinakeltjes, 
terwijl op de boog enige hogels te zien zijn. In het midden is een 
bekroning aangebracht in de vorm van een tussen bladeren gevatte 
eikel. Het oppervlak van de plaket is versierd met ruitjes, die 
verlevendigd Zijn door knopjes. Tegen deze achtergrond is de 
kruisigingsscène aangebracht, met Maria en Johannes de Evangelist 
aan de voet van het kruis. Aan de achterkant bevindt zich een soort 
standaardje (h . 2,93 cm), eveneens in gotische stijl uitgevoerd. 
Ook dit pelgrimsteken is kennelijk niet als draagteken bedoeld. Het 
is zeer waarschijnlijk dat er een pax- of kustafeltje is 
gelmiteerd, waarop de priester en de gelovigen na het uitspreken 
van een vredesgebed de vredeskus plachten te drukken. Op deze 
kustafeltjes is meestel de Gekruisigde, hetzij alleen, hetzij 
tussen Maria en Johannes, afgebeeld. Ze zijn reeds lang geleden in 
onbruik geraakt. 
Museum De Waag, Deventer 

25 
Luidklokje 
Brons, 1569 
H. 13 cm, diam. liprand 14,5 cm 
Opschrift: + 1569 IS.DIT.CONVENT.GEREFARMEERT 
In 1569 werd het Minderbroedersklooster, behorend bij de thans nog 
bestaande Broederenkerk, hervormd, d.W.Z. dat tengevolge van de 
verslapte kloostertucht Philips 11 een door de Paus goedgekeurd 
bevel uitvaardigde, waarbij de Minderbroeders gedwongen werQen te 
vertrekken. Het klooster werd in bezit genomen door de Observanten, 
dat deel van de Franciscaner orde, dat de door Franciscus van 
Assisiê gegeven leefregel woordelijk in acht nam in tegenstelling 
tot de Coletanen, waartoe de verdreven Minderbroeders behoorden, 
die het minder streng namen met de voorgeschreven evangelische 
armoede. Het klokje heeft derhalve niets te maken met de 
Reformatie, zoals aanvankelijk gedacht werd. De midden- en 
onder flank is versierd met enige groepen van figuren, te weten: "De 
schepping van Eva", naar een houtsnede van Jan Swart (geboren 
tussen 1490 en 1500 - overleden tussen 1553 en 1558) uit de 
Vorsterman Bijbel van 1528; de "Verkondiging aan Maria", zoals deze 
voorstelling bijna identiek wordt weergegeven op de in de 
Zuidelijke Nederlanden i.C. Mechelen gegoten tafelbelletjes, en de 
stichters van de christelijke kerk ter weerszijden van de 
"Schepping van Eva", links Petrus en rechts Paulus. Ten aanzien van 

. "De Verkondiging" kan nog worden opgemerkt dat zowel de aartsengel 
Gabriêl als Maria worden geflankeerd door een genius, een 
beschermgeest, voorgesteld als een kind met vleugels en 
uitgestrekte armen en benen. De ene heeft in de rechterhand een 
eend en in de linker een ooievaar of pelikaan bij de hals vast. De 
andere, links naast Gabriêl, heeft op dezelfde wijze in de 
rechterhand een pelikaan en in de linker een eend. Het klokje werd 
waarschijnlijk vervaardigd door de Deventer klokkengieter Willem 
Wegewart (werkzaam 1542-1602). 
Museum De Waag, Deventer 

De nummers 26 tlm 28 hebben betrekking op Aegidius de Monte, 
bisschop van Deventer. 
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Twee bekers 
Zilver, 1616 
H. 18,2 cm 
Merken: Meesterteken HS = Hendrick Swelink; stadskeur; het jaartal 
1616 en de naam Johan van Boecholt. 
Ook deze bekers zijn weer versierd met gegraveerde guirlandes, 
festoenen, vogels, bloemen en vruchten. 
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Twee Behalen 
Zilver, 1822 
Diam. 28,4 cm 
Merken: Meesterteken K W met daaronder 2 sterretjes = K. Weijns, 
werkzaam te Zwolle 1818 - 1841. 
De beide broodschalen zijn onversierd. Op de achterzijde is het 
opschrift : "Lebuini Kerk 1822" aangebracht 
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Twee offerschalen 
Zilver, 1843 
35 x 25,5 cm 
Merken: Meesterteken, de letter H met daarachter een sterretje = W. 
Husselman te Deventer, die van 1835-1870 werkzaam was; jaarletter 
voor het jaar 1843. 
De offerschalen zijn ovaal van vorm. Op ovale schotels ~ijn door 
middel van een moer en schroef ovale schalen bevestigd. Om deze 
schalen bevindt zich een dikke kabelrand. De gewelfde deksels, die 
de schalen afsluiten, verheffen zich in het midden tot een 
trechtervormige, brede tuit voor het ontvangen van de geldelijke 
offers . 
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Zilveren broodschaal 
Zilver, 1711 
Diam. 36 cm 
Merken: Meesterteken, L met daaronder een M = de te Deventer 
werkzame Magnus Lucassen, het Deventer stadskeur en de jaarletter L 
voor 1711. 
Deze schotel behoorde eens tot de Waals~ Gemeente. Op het plat is 
een mooi gegraveerd doorsneden wapenschild te zien. Het bovenste 
veld is beladen met een koeiekop, het onderste met drie naast 
elkaar geplaatste kookpotten. Om het wapenschild, compleet met 
dekkleden en helmteken, is het volgende omschrift gegraveerd: 
"Alexandre Brouwer m'a donné en mourant à l'église Walonne de 
Deventer 1707" . 
Ned. Herv. Gemeente, Deventer 
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Twee avondmaalskannen 
Tin, lste helft 17de eeuw 
H. 45 cm , diam. voet 18,5 cm 
Merken: Gekroonde roos met de letters I L = Jan Lieffers, 
tinnegieter te Deventer tussen 1624 en 1649. 
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Volgens de r ekening van 1638 van de Lebuinuskerk : "Voor 2 tinnen 
kannen te vergieten die tot bedieninge des H. Aventmaels gebruickt 
wordt", werd en deze kannen voor de Grote Kerk gegoten. In de Franse 
tijd zijn dez e kann en in de Bergkerk terecht gekomen. De inventaris 
van de Grote Kerk werd in 1795 door bezettingstroepen vernietigd. 
De losse voorwerpen zijn toen, naar mag worden aangenomen, in de 
Bergkerk terecht gekomen. 
De kannen hebben een balustervormig lichaam, dat rust op een 
gewelfde voet . Ze hebben een hoge hals , een gewelfd deksel met een 
torentje. Om het midden van het kanlichaam zijn twee groeven 
gedraaid. 
Museum de Waag, Deventer. Bruikleen Ned . Herv . Gemeente 
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Twee avondsmaalskannen 
Tin, 17de eeuw 
H. 33 , 5 cm, diam . voet 13,5 cm 
Merken : Onleesbaar 
Beide kannen zijn uit de Bergkerk afkomstig. Ze hebben een 
peervorming lichaam, een gewelfd deksel met een torentje en een 
driekakig scharnier. In de boord van de kannen bevindt zich een 
pegel, waaruit blijkt dat het tevens maatkannen zijn. 
Museum de Waag, Deventer. Bruikleen Ned. Herv. Gemeente 

De Evangelisch Lutherse Gemeente Deventer 
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Lutherse bijbel 
Papier, koper, leer, 1702 
40 x 28 cm 
Jacob Lindenberg, 1702, "boekverkoper op 't Rokkin" 
Deze Jacob Lindenberg kreeg permissie om de oorspronkelijke 
Lutherse bijbel in de vertaling van dominee Adolphus Visscher, die 
in 1648 te Amsterdam werd uitgegeven, opnieuw te drukken. Deze 
vertaling was gedeeltelijk gebaseerd op de Statenvertaling van 1637 
en gedeeltelijk op de vertaling van Luther uit de 16e eeuw. De 
bijbel is gebonden in leer met koperen beslag en klampen. In deze 
vertaling zijn een aantal nieuwe prenten toegevoegd, vervaardigd 
door Romein de Hooghe (1645-1708). Het is een geschenk van de heer 
J . H. Förch dd . 15 maart 1896 aan de Evangelisch Lutherse kerk . 
Evang. Lutherse Gemeente, Deventer 
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Avondmaalskan 
Tin, midden 18de eeuw 
H. 33 cm 
Merken: Gedeeltelijk leesbaar viermerk met het meesterteken N.K . = 
Nicolaas Kraan, Amsterdam (geb. 1698, gehuwd 1722) en in een 
cartouche : "Engels gepolijst harttin" 
De kan heeft als opschrift: "Luttersche Gemeente 1797" . Men heeft 
een reeds bestaande kan tot avondmaalskan verheven , tenminste 
wanneer men de geboortedatum van de tinnegieter in aanmerking 
neemt. 
Evang. Lutherse Gemeente, Deventer 
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