De duustere dagen veur Kärst in ’t Zwolle van 1416
In 2012 e-k al ies een verzunsel aover dät dooie liek van Zwole (h)Arry, dät was
evunnen op De Taneri’je, op pepier ezet en disse gebuurtenisse min of meer
ekoppeld an de Lucienacht. Allenig de deelnemmers van ’t 13e Zwols Dictee
ebben toen zo’n veraeltien ekrègen.
Veurige wèke bink weer ies met ’t St. Michaëlsgilde met-elopen veur een
stukkien lèvende stadsgeskiedenisse.
Bert Dijkink, kunstenaer, stadsgids, verteller en tekenaer vertellen ons, alias
Albertus Snavel, welgesteld in-ezètene van Zwolle, ’t verael aover ien van de
meest naere gebeurtenissen uut onze stadsgeskiedenisse; De Lucienacht.
Bi’j-estaon deur zien Compaan uut ’t St. Michaëlsgilde, Harry Vrielink alias
Jo-an van Ittersum, schepen te Zwolle en tiedgenoot van Albertus Snavel en
met be-ulpe van de presentasie projector (beamer) en een stadswandeling,
nemt Albertus de toe-eurders in ’t Stedelijk Museum Zwolle met op een
kleine reize deur de stadsgeskiedenisse.
Wi’j skrieven 1410.

Zwolle ef dan zo’n 3200 burgers die as in-ezètene bint registreert en trouw
ebben ezwören an ’t stadsbestuur.
De stad was umgèven deur aerden wallen en deur de andel beoorlijk riek en
welvaerend ewörren.

Maer der ontston onrust onder de bevolking.
De gildebroeders wollen graeg dät un leiders meer invloed zollen kriegen op ’t
stadsbestuur umdät ’t toch de Gilden waeren die de andel en welvaeren van de
stad meugelijk ebben emaakt. Maer dätzelde stadsbestuur, bestaonde uut
grootgrondbezitters, ädellijke lieden (zoas de Van Ittersums ) en welgestelden,
ad ier elemaol gien oren naor en weten dät nog eel lange verre van zich te
ollen. Toch blieven de steeds belangrieker wörrende Gilden druk op ’t
stadsbestuur uutoefenen, umdät zi’j vinnen dät zi’j der recht op ebben.
Ierdeur kommen de Gilden niet allenig in conflict met ’t stadsbestuur maer ook
met de Kärke en Kloosterörden.
Deur now veural de kärke, en dät was
toendertied toch echt de Katholieke Kärke, (smeer-)gelden te bieden en zeer
riekelijk versierde altaeren in de Michaëlskärke op te richen wissen de gilden
zich toch steeds dieper binnen de machtsver-oldingen te mangelen.
De kärke wier zo rieke dä-j oe der aoste gien veurstellingk meer van kunt
maken. Rond elke pilöre in de St. Michaëls-kärke was wel een gilde-altaer te
vinnen.
’t Mut een gebouw van ongekende luxe en aoverdreven riekdom
zi’jn ewest.

Lankzaam maer zeker slagen de Gilden der in de zo-enuumde gildebrieven deur
’t stadsbestuur ondertekend te kriegen en döörmet ook un invloed te
vergroten.

De skippers moggen un eigen erediensten ollen en de brouwers krègen edaon
dät buten in de stadsvri’j-eid (lèès Dieze) gien bier meer veur de verkoop mog
wörren ebrouwen.

Wi’j skrieven 1413.

De Gilden laoten de stadsbestuurders een groot antal gildebrieven
ondertekenen en kriegen ook meer zeggenskop umdät de gildeleiders, as
College van Oldermannen, maggen deelnemmen in de stadsraod.
De gevolgen blieft niet uut.
’t College van oldermannen zetten de stadsbestuurders now zo onder druk,
maotregelen te treffen tegen de bestaonde örde en ’t kärkgezag, dät ’t wel
wat weg ef van ofpärsink.
De olde schepenen en stadsraoden wieren
steeds meer vervangen deur gildebroeders, die zich met dag brutaoler
opstellen en zeer verkwistend met de stadsgelden ummegongen töt eigen
gerief.
Maer disse ummeslag in gedrach pakken steeds slechter uut veur
de stadsbörgerijé en die begon zich steeds ärder te reuren.
Is wier dudelijk dät de oldermannnen niet met de verwörven macht konnen
ummegaon en de belangen van de wärkende gildebroeders allange niet meer
beschärmen.
Een grote ärgernisse waeren de vrèèt en zoeppärti’jen van
de oldemannen die op stadskosten wieren e-ollen.

Skande wier der van espröken, maer tegenspraeke wier niet tolereert.
Dät
de omhoog-evallen eren van ’t College van Oldermannen steeds meer an un
eigen belang van macht en geld dachen was veur de meesten duudelijk te zien.
Verzet tegen de woekerpriezen van ’t daegelijks èten wier stärkerder. Der
onston een broodoorlog umdät de Gilden inies de pries van de rogge gongen
bepaolen en de boer zien andel niet kwiet kon zonder un tussenkomst.

Wi’j skrieven december 1416.

Veur de börgeri’je was ’t wel dudelijk dät de Gilden skuld adden an ’t
machtsmisbruuk en de broodoorlog. Brood was niet meer te betalen deur de
woekerpriezen van de rogge.
Vertegenwoordigers van de olde gaerde en de an te kante esköven stadsbestuurders, riepen in persoon van Herman van Wijthem de ulpe in
van de landseer de Bisskop van Utrech.

Die gaf zien Vazallen weer opdrach soldaoten naor Zwolle te sturen, umme
inies en veur altied een ende an de bestuurlijke ellende te maken.
E-ölpen deur eimelijk in-ebrachte vremdelingen en soldaoten, die zich eerstens
een poos in kelders en gangen adden verskölen, wier in de nacht van 12 op 13
december ’t Gilde-uus an ’t St. Michaëlskärkof (’t uidige Grote Kärkplein )
bestörmd en wieren de feestvierende oldermannen en gildebroeders egrèpen
en nao de Grote Märkt eslept. Ook de leider van de Oldermannen, Jo-an de
Vleysouwer, wier thuus van zien bedde elicht en op een zetel deur de
Diezerstraote naor de Grote Märkt edraegen. Veurof egaon deur de vandel
van ’t oproer.

De met klokgelui vanuut de kärktoren op-eroepen börgeri’je was ier getuge
van de standrechtelijke executie van zeker 10 oldermannen wöörvan, deur
(H)Endrik de stadsbeul, ’t eufd veur un voeten wier elegd.
De bepaolingen in ’t stadsboek, die deur de gildebroeders waeren an-ebracht,
wieren weer deur-ehaald en de örde erstellen zich lankzaam.

Maer met ’t erstellen van de örde wier netuurlijk niet vergèten dät ter ook
kosten waeren emaakt veur zich ’t ontdoen van ’t College van Oldemannen en
döörumme bint in te ärchieven ook nog de rèkeningen, ten laste van de stad
Zwolle, terugge te vinnen. Zaken blieven zaken.

Dus alle gruwelen ten spiet, de Gildes waeren letterlijk een köppien kleiner
emaakt, was de aoverwinning netuurlijk an de olde gaerde. En war doe-j dan?
. . . . Ie vieren feest op kosten van de gemeenskap !

Nao de peresentasie van ’t ele verael bint de toe-eurders uuteneudigd umme
saemen met Albertus Sanvel en Jo-an van Ittersum, onder begeleiding van de
twie stadswachten Paulus en Lambertus en ’t dreunende geluid van de ludene
de grote zwöre klokke in de Pèperbusse, uut-eneudigd mèè te gaon op een
stadswandeling langes de plasen wöör zich ’t verael ef of-espöld.

Paulus en Lambertus
St. Michaëlsgilde

Op ’t Grote Kärkplein, dät toentertied st. Michaëlskärkof ieten, bint wi’j op
diverse sporen uut ’t velèden ewezen die der nog te vinnen bint.
Zoas de gèvelstien van ’t veurmalige Gilde-uus.
Ook de kärkers onder de skepenzaal van ’t olde
staduus in de Sassenstraote konnen wi’j èven van
binnen bekieken. En dan ku-j ’t gerust an Albertus
Snavel aoverlaoten umme oe een beeldend verael te
vertellen wöörbi’j ’t geskreeuw van de gemärtelde
gevangenen nog aoste is te euren as die in de nog
anwezige aoken ingen.

As ’t meugelijk was ewest adden wi’j zels nog de plekke an-ewèzen ekrègen
wöör Jo-an de Vleysouwer lèvend evild zol wèèn.

De geruchten gaon, dät zien eud is
elooid en as umslag veur ’t stadsboek
is gebruukt. (ebunnen in mensenleer.)
Maer dät veraeltien aole ik op een
fabel . . wöörumme zo-j een zo’n
verwenst figuur dan nog zo’n ere
andoen?
Bewiezen bint ter ook nooit van
evunnen.

Nee een Lucienacht zoas die zich in 1416 in Zwolle ef veur-edaon zollen wi’j
eden ten dage niet meer kunnen verantwoorden, maer a-j zo now en dan eurt
en ziet wat ter allemaole gebeuren in disse wereld, ku-j oe ofvraogen wat
mensen uut ’t verlèden willen leren. Naor mien idee aoste niks . . Goed
beskouwd is ter in die 600 jöör niet zovölle verskil emaakt. De geskiedenisse
blèf zich eraelen. Zelfverieking is nog steeds an de örde van de dag. Wi’j kunt
nog steeds ’t licht bi’j een ander niet zien skienen. Politiek iet dät dan now
en machtsmisbruuk kump op alle niveaus veur. De gevolgen in menselijk leed
deur de Lucienacht waeren enörm zwöör te neumen.
En ’t waeren niet allenig maer de donkere daegen veur de Kärst maer, ’t ef
impact e-ad die jörenlank vuulbaer is ewest.
Elaas bin ik niet in staot de maotskapi’je te veranderen, maer ik oeve ook niet
te doen asof ter nooit wat is gebeurd en blieve zo now en dan in de
geskiedenisse zuken en vergeliekingen trekken met de uidige tied. Maer olde
sprèèkwoorden blieven nog de meest constante factor deur alle jören en,
umdät die baseert bint op de volkswieseden.
Veur disse keer de meest toepasselijke :

’t bint stärke bienen . . . die de weelde kunnen dragen!
Ik wense jullie allenaole een goeie St. Lucienacht. ( 12- 13 december )

11 december 2016

Görendrögien W.

Albertus Snavel vertelt . . .
Mu-j is èven euren !

