
Wandeling deur Stad of Stripverael ? 
 
 
Vri’jdagmiddes  4  meert  . .  de  staert  wördt  eroerd  . .  ’t  is  kold  règenachtig  rotweer. 
 
Bert Dijkink, tekenaer, stadsgids en skriever van ’t  stripverael 
” ’t  ge-eim van de Kreefte ”   örganiseren  een stadswan-
deling en ieten de mensen die bint kommen opdaegen, ärtelijk 
welkom op disse onangename dag.   
IJ märken wel op dät iederiene, naor ij wil annemmen, bi’j zien 
volle verstand en uut vri’je wille ef beslöten met te lopen en em 
niks te verwieten valt.     
Dus gewoon krage op en de pest in , of anders een paraplu 
gebruken. 
 
 
 
Bert  begint  zien verael  aover een  Franse student,  Alain de la Roche  , die in  Zwolle an 
’t Conservatorium piano studeren en die, naodät ij ier in Zwolle is gaon wonen, ook wat van 
de  geskiedenisse van de  woonplase wol weten.     De jonge  Fransman  kump  ter achter dät  
de töt de pärremetaosie  van  zien  veurvaderen  be-eurende  Dominicaanse monnik  
Alanus de Rupe, meugelijk in de Grote Kärke is begraven.   E-ölpen deur een stadskenner, 
göt de jonge Fransman (Alain) samen met zien kuije (Tess),  op  zuuktocht naor  ’t graf  
van  Alanus  de Rupe.     
Disse  zuuktocht is de li’jdraod  veur de deur Bert Dijkink  örganiseerde  wandelink. 
 

Umdät ’t  verael  begint in  de  Grote Kärke  lopen  wi’j  döör ook  naor  binnen.  
Wi’j  kriegen  ier  te euren wat ook tegen de jonge  Alain  is verteld, deur de stadskenner 
Tönis,  dät völle van de beeltenissen en femiliewaopens  op de in de kärkvloere liggende 
grafstienen  tiedens  de  beeldenstörm  in  1566  bint  vernield. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In ’t femiliewaopen van de La Roche kump een kreefte veur en döörumme wört de jonge 
Alain  deur Tönis ewezen op de in  de mure  anwezige epitaaf  met een beskadigde kreefte  
derop.     In deze  epitaaf of  gewoon  grafskrift  stiet in ’t letijns  een  vremde  bosskop. 

 
A-k  dät  vri’j  vertale  stiet  der:   
Verwonder oe niet dät de wereld op de 
rugge van kreefte stiet, zo zal de  
toekomst wörren.    
 
 
 
Dus de teloorgank van de wereld is  ier al an-
ekundigd , maer  gieniene  skient  dät te beseffen.     
Oe mu-j  dät  dan  uutleggen ? 
Een  kreefte  kröp, bi’j on-eil, meestens  
achteruut  . . .  zo  simpel  is-t ! 
 
 
 
In de noordbeuk aanwezige Epitaaf  

 
 

Maer  ’t  verael giet over Alanus de Rupe.    Now wil ’t geval dät in de Grote Kärke nog steeds 
ge-eimzinnige en mysterieuze  figuren rondspoken, veural  as  der  gien  mensen bint.   
Ik zegge veural,  maer de stripskrievert ef iene  naere koster  de (h)Aene  van  ’t  sklideri’je  
in de  constastoriekamer  e-aald  en die stiekem  achter  Alain en Tönis  an-estuurd. 
Koster de Aene is een knechien  van de  Broeders  van  Vieve.    Dät  bint de  andere 
figuurties  op  ’t  skilderi’je  dät  (h)Endrik ten Oever  in 1691  ef e-skilderd  en eigenlijk 
de vijf predikanten uut die  tied  veurstellen. 
 
As koster de Ane ’t gesprek ef of-eluus-
terd en euren dät Alain op zuuk is naor ’t 
graf van Alanus de Rupe,  vrög ij de 
Broeders van Vieve  umme raod umdät 
die absoluut niet willen dät  ooit bekend 
zol wörren wat ter met Alanus de Rupe is 
ebeurd. 
 
          de (h)Aene stiet as derde van links > 
 

                    Hendrik ten Oever 1691 
 

De stadskenner Tönis nemp onze student met naor de Broerenkärke die eerder in de tied 
van Alanus de Rupe een klooster van de Dominicanen was. Tönis vertellen dät Alanus ier in 
1475 is begraven in ’t koor maer dat ter bi’j latere  opgravingen der elemaole niks van 
terugge evunnen is.  Ook de monniken uut  ’t uidige Dominicanenklooster kunnen gien op-
eldering gèven van wöór  ’t graf zol kunnen wèèn. 
 



’s Aovens in zien studentenkamertien ärgens in de Praubstraote vertellen Alain ’t ele verael 
van die dag an Tess, zien vriendinne. Leggen symbolisch ’t sterrenbeeld Kreeft aover de 
stadsplattegrond en kump töt de ontdekking dät die precies de olde kärken en kloosters  
met mekaere verbinnen.  Aovertuugd dät ’t gien toeval kan wèèn, begint de ni’jskierigeid 
steeds groterder  te wörrren.  
’t Verael giet dät de olde monniken die ier in ’t Broerenklooster in  1635 eerder naor  ’t graf 
van Alanus de Rupe ebben ezöch en ’t niet ebben kunnen vinnen, nog steeds aover de 
gewelfzolders van de Broerenkärke  rondspoken.  Um dit verael te kunnen begriepen  nemp 
Bert ons  met zo’n gewelfzolder op.  
Oera . . . dät was now presies wöörumme ik met disse wandeling mèè wol.  Op zoies waere 
ik van mien lèven nog niet ewest en dit is een uut-elèzen kanse.  
 
Ärtstikke donker die zolders.  
Ie zien der absoluut niks a-j  
der  zo  opkommen.  
’t Plankier moggen  wi’j  niet 
op,  umdät die ca 4 meter 
diepe gewelfgaten der direkt 
naost lèggen  . . . a-j döör 
insodemieteren . . . .  
 
 
 
     duustere zolders 
 
    
 
As de ogen an de duisternisse bint ewend ku-j met eel völle inspanning ier en deur wat 
onderskieden maer nog lange niet erkennen. Dan maer de camera gebruken . . . gewoon in ’t 
duuster  ärgens  op  richen  en  een kladde  flistlich der op.   Kan-k  later wel  bekieken  wa-k 
ebbe  esköten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
diepe gewelfgaten 
naost ’t plankier  
 

 

 



Dan inies in  ’t duuster achteran op die zolder een skimme . . . mien camera stied op 
tiedopname, maer ik skrikke mien een utien en alles is  bewögen.   Dät deed dät spook ook. 
IJ gonk van links naor rechts aover die zolder en skreeuwen dät wi’j naor  de stien van 
Onze Lieve Vrouwe  mossen zuken.  
 
Dijkink  nemp ons  met  naor de  Pèperbusse.  Ier in de Onze Lieve Vrouwe-basiliek zit de 
stien, die ’t  spook ef  enuumd,  in  de  mure  naost een  pilöre  bi’j  de  ingank. 
Ook in disse stien bint allelei biezundere symbolen an-ebrach en Bert gef  ier uutleg aover, 
maer döör kriege ik de elfte niet van met  umdä-k  an-t klooien binne een goed plagien te 
skieten van die kepotte mysterieuze stien.   Sporen bint moedwillig ( deur de Aene ?) e-wist. 

             Onze Lieve Vrouwe-stien 
 
 
Ondertussen vertellen Bert Dijkink met völle spanning aover de zuuktocht van Alain en Tess 
op de Pèperbusse. Dät die baoven op de toren deur de Bende van Vieve bint an-evallen en 
konnen ontsnappen deur de skrik van ’t duvelse flitslich van Tess’ camera. En zich ebben 
kunnen verstoppen in de spöltrommel van ’t cärillon.   Deur ‘s nachens  met de klokke  an-t 
slaon te gaon  ef  de pliesie  un weer kunnen bevri’jen.       Spannend   è ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maer ’t veraeltien en dus ook de wandeling gaon deur. Umdät  de Aene , Tess de volgende 
dag in ’t Potgieterpärk ef bedreigd umme aer te waerskouwen dät ’t Alain net zo zol vergaon 
as  Jan Bagh as ij niet opölt met zuken,  giet de wandeling naor  ’t Rodetorenplein. 
Ier op ’t Rodetorenplein ston naost de Rodetoren ook de Bachtoren. 
 

 
collectie HCO 

 

 
De contouren van disse Jan Baghtoren bint 
nao  opgravingen en  erinrichtink van ’t 
Rodetorenplein weer zichbaer emaakt in de 
bestraoting. 
 
 Maer wie was dan die Jan Bagh en wat ebben die Broeders van Vieve ier now weer met te 
maken ? 
Jan Bagh was een zeer plichtgetrouwe poortwachter op de vestingwärken van de stad. ’t Is 
onbekend wat ter met em is gebeurt en een graf is ter nooit evunnen. De  Jan Baghtoren is 
naor  disse poortwachter vernuumd  as  eerbetoon  an  zien  trouw  en  moed.    
De stripskriever ef de Bende van Vieve, in persona van de Aene, dus in feite een moord 
laoten bekennen. Op zich niet zo ärg , maer now mut ik weer de geskiedenisse van Zwolse 
(h)Arrie gaon erskrieven.    
 
Die Jan Bagh  ef  meugelijk  ’s nachens wat  ge-eimzinnig gedoe van de vief broeders  
wöör-enömmen die em noodlottig bint ewörren. En oe gonk dät in die tied . . . klap op de 
kop . . annen en bienen vastebinnen . . . in een gat kieperen . . . zand ter aover en niet meer 
aover praoten . . .  dag Jan Bagh.  
 
Alain en Tess bint op zuuk naor Alanus de Rupe en niet naor Jan Bagh. De vinplase van een 
600  jöör old liek, bi’j de Twaalf Apostelen  in twieduzendtiene,  passen wel weer in ’t 
sterrenbeeld kreeft en dät wört dan toch weer as een anwiezink ezien.   Dit liek is, ezien de 
restanten kleding,  vaste niet  van  Alanus,  maer is  dit  dan  Jan Bagh? 
 
 
De vinplase is vlak bi’j de Broerenkärke en Bert 
nemp ons met naor disse medärne boekwinkel 
umme èven wat te vertellen aover de sporen die ier 
te vinnen bint in wand- en  plafondskilde-ringen 
asook ’t liek van Jan Bagh? 
 
   
               bi’ j  Waanders in de Broeren  



’t Verael giet döör dät de studenten, samen met Tönis de stadskenner, 
gaon kieken bi’j die Onze Lieve Vrouwe stien in de Baseliek.  
 
 
Umdät  ter  tekens  op  staon  as  ’t  Tau-kruus,  die  verwiezen  naor  
st.Anthonius de pesteilige en met wat fantasie de anwiezink op de 
epitaaf wördt ontciefert as dät   Alanus an de voet van Antonius 
rust.   
 
Gaon  wi’j op zuuk naor  ’t Eilige Geest Gastuus . .  of althans naor de plase 
wöör die vrogger ef estaon . .  tussen  Diezerstraote en  Gastuusplein. 
 

 
 
Der is gewoon niks meer.  Bert ef wel ’t vermoeden dät ter ier en döör nog wel is een 
stukkien kelder of onderaerdse  gange  anwèzig zal wèèn,  maer ie kunt ter niet  bi’j of  in. 
Dus  as Alanus de Rupe an de voeten van st.Antonius rust is dät niet bi’j  ’t beeld dät van 
st.Antonius op de Kapelle van ’t (h)Eilige Geest Gastuus ef estaon. Die Kapelle is in 1851 in de 
vik e-vlögen, nooit meer op-ebouwd en döörmet is dan ook de ope umme ’t graf van Alanus 
de Rupe te vinnen in rook op-egaon.   
Dan  wört  ter op de deure  van  Alains  usien een rotte kreefte e-stöken met  de  bosskop 
‘s nachens naor de algemene begraefplase te kommen. Alains viendinne Tess vint ’t niks, 
maer Alain wil toch gaon  kieken. 
Now ma-j nao zunsondergank al elemaole niet op een begraefplase kommen en dät is niet 
veur niks.  Die verknupte Broeders van Vieve angen ier rond en preberen Tess vot te kriegen 
en willen allenig Alain in een ni’j edölven graf kieperen.    Maer de  Broeders  skrikken  van  
de Rozenkanse die Alain eerder van de spokende monnik op de gewelfzolder ef ekrègen en 
nog  eftiger as inies  ’t  veur un  onbekende  spook van ”Alanus”  teveurskien  kump. 



De vief Broeders wörren vervluukt in töt vleermoezen vereurdeeld zonder ooit nog rust te 
vinnen.  
Iemaol op-evlögen, blik ’t spook van Alanus  de verklede Tönis te wèèn.  
 
Maer wat now met dät Eilige Geest Gastuus?  Tönis nemp Alain en Tess met naor  ’t Istorisch 
Centrum Aoveriessel (HCO), en begint döör naor infemasie te zuken aover dit Gastuus.  
Naor zol blieken mutten der nog restanten wèèn van onderaerdse vluchtgangen die 
kloosterlingen vrogger konnen gebruken. Dus as de olde grafkelder die onder de Kapelle van  
’t Eilie Geest Gastuus laggen nog bestied zo-j die misskien vanuut die ondergrondse gangen 
kunnen bereiken. 
Zo geskiede in ’t stripverael, dat die kelder ook is evunnen met de kiste der nog in.  
  
Bert Dijking ef ons de ingank, van de onderaerse gangen,  bi’j  ’t Broerenklooster wel laoten 
zien, maer nemp ons now met naor een plekkien 
op ’t Gastuusplein. Nao wat aoverleg krig ij ’t veur 
mekaere dät wi’j met zien allen een kroegien in 
gaon en vanachter de tap via een loek de kelders 
onder de gebouwen in kunnen gaon.  

 ’t Is  ier en döör wat kruup deur en 
sluup deur, maer de gewelfkelders gèven 
wel een realistisch beeld van oe de 
onderaerse gangen der uut  zollen kunnen  
ebben ezien.  
 

 
Jao . . en dan mu-j naogaon dät ter ook inderdaod een graf in die kelder is. Dan krieg ik toch 
wel èven mien bedenkingen.   Methuselah mag dan 969  jöör  old  ewörren wèèn,  disse oom 
Bertus was met onderdveertig,  naor  mien eurdeel ook aoverdreven  old, veurdät ie opield 
met    roken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bert Dijkink  maken  ier onder in  de  catacomben  van  
’t Gastuusplein een ende an zien tour en neudigt zien 
volgers töt slot uut umme veur de gezelligeid in ’t 
café  een bakkie koffie of thee te gebruken.    
 
 

Dät  was  ’t  ge-eim van de Kreefte   . . . .   of  is  ter  nog  twiefel ? 
 

Is ter in ’t koor van de Grote Kärke ook niet een graf wat nooit gebruukt zol mogen  wörren ? 
As die Snaekers van Vieve now ’t liek van Alanus de Rupe uut de Broerenkärke ebben 
eskunden en op-egraven  umme die vervolgens weer in een graf  in de Grote Kärke te lèggen  
wöör op stiet dät disse nooit of te nimmer mag wörren gebruukt . . .  giet  ter  ook  gieniene 
kieken.     Wat dan ?     

 
   
 
11  meert 2016                                      Görendrögien W. 
 
 
 
 
 
 
’t Veraeltien uut 2013 aover Zwolse (h)Arry of (h)Ermen  of Jan Bagh  mu-k maer een andere 
keer  erskrieven. 


