Bi’j nacht en ontij op de klepper met Albertus van Diez

Now . . . dan weet ie wè oe late of ’t is.

In dit veraeltien wi-k jullie verzuken, samen met
mi’j, achter Albertus van Diez an te kuieren deur de
duustere straoten van de 18e eeuwse stad Zwolle,
wöör allerlei gevören op de loer lèggen en ie mutten
oppassen veur skooiers, beurzen-snieders, rotten
en ander onguur gespuis.
Albertus van Diez spöllen een oofd-poortwachter
op de vestingwärken van Zwolle rond 1700.
Umme maer ärgens te beginnen, ef ij ons uuteneudigd umme 's aovens bi’j de fontein achter de
Grote Kärke te kommen. Ier vertellen ij dät wi’j ons
bevonnen op een plekke naost de plase wöör de
114 mtr oge St. Michaëlstoren ef estaon baoven
een stukkien ongewiede grond, dät as begraefplase
veur niet edeupte overlèdenen wier gebruukt.
Lèvenloos geboren kinderties en
goddelozen.
Een belaai’jen plekkien dus en döörum euren wij
Albertus ier dan ook veur ’t eerst zègen . . . laoten
wi’j weggaon van disse duustere en makabere
plekke.

Èven värders, op de oek van de Grote Kärke, euren wi’j ’t verael van de in 1669 deur
de bliksem etröffen torensptis van de st. Michaëlstoren. En oewel st Michaël as
beskärmeilige op de kärke stiet en de Zwollenaeren tègen rampen, brand en bliksem
zol mutten beskärmen is de toren toch etröffen en in de fik evlögen.
De zwöre klokken bint naor benèden e-donderd en de toren is
gedeeltelijk in-estört.
’t Verael wil dät een untien ’t ienigste slachtoffer van disse ramp
is ewörren en ’t ef döörumme ook een gèvelstien as erinnenig.

Wat Albertus van Diez netuurlijk in 1700 niet kon weten is
dät twie-onderdzestig jöör laterder, in de jören ‘60, der
ook een bi’jname veur dit beeltien kwamp en kreeg
’t untien de name Fikkie van de Zwolse bevolking.
Maer tenslotte wilde Albertus ook ier weer graag van de duustere plekke weggaon
umme nog gien 20 meter värder stille te staon bi’j de Oofdwacht. Dit umdät ier op
de Grote Märkt veur de ogen van de bevolking en onder toezicht van de skepenen
en twie secretaerissen de doodvonnissen wieren voltrökken deur op-anging of
onteufding. ’t Eufd wier un an de voeten elegd deur de beul.

’t Blif toch verrekte knap dät Albertus van Diez in 1700 al weet dät Albert Witterman
op beskuldiging van moord op zien (zieke) vrouwe de leste ter dood verooldeelde
in Zwolle zal wörren deur op-anging op 7 juli 1837. Döörumme verlaoten wi’j een
bettien ontdaon disse makabere plase en kleppen deur, tègen de loop van de
Grote Ao in, naor de Olde Vismärkt.
Bi’j een duuster smal stègien (Meltersgange) mossen wi’j veurzichtig en achter
mekaere anlopen en uutkieken veur rotten en beurzensnieders.
Alverwège die gange inies een bonke geskreeuw . . . ston
der een makkepoot met krukke um een aalmoes te
skooien. Dan skrik ie oe toch rot . . . ie konnen der aoste
allenig maer langes, a-j die minkukel tegen de mure
douwen.
Deur de Sassenstraote kommen wi’j weer bi’j de Körte
Aodemalingsstège uut.
En wier ons verteld dät
veroordeelden vanuut
de kärkers onder ’t
staduus, ier de leste
aodemsgang maakten
op weg naor ’t skavot
op de Grote Märkt.

An-ekommen op ’t wat now Grote Kärkplein ieten, vertellen Albertus ons dät de
umgang met leprozen en pestlieders in zien tied niet zo menswaerdig was as men
wel kan denken. Verstotenen waeren ’t . . Zi’j mochen zels niet in de kärke kommen.
Zwolle ad nog ienigzins begrip en ef veur disse mensen nog een zo-enuumd
Leprozenkepellegien tegen de kärke an-ebouwd, zodät de stumpers niet in weer en
wind deur de ramen oeven te loeren umme maer wat van de bosskop van onze lieve
eer te euren. ’t Blieven allemaol toch een bettien naere plasen die wi’j te zien kriegt.
Veur ’t staduus langes lopend grip Albertus inies zien
pistool en rent naor veuren umme een in 't duuster staond
figuur een alt toe te roepen.
De staonde e-ollen figuur bleek een in zwärt eklede
bekende Zwolse aristocraat te wèèn, die in de Goldstège
wonen maer ook een buten ad, Boschwiek e-ieten.
Toen vanuut de groep wier edach dät ij Ter Pelkwiek
kon wèèn gaf de aristocraat ’t antwoord dät die pas
laterder in de geskiedenisse kwamp.
IJ wist nao uren, daegen, maonden en jören te vertellen
dät e Rhijnvis Feith was.

Dät ij ook al wist dät ij nao zien dood in de Grote Kärke
is begraven en een jöör laterder weer is e rbegraven
op de eerste buten de stadsmuren an-alegde begraefplase, von-k dan weer een staaltien veuruutziende blik.
Rhijnvis wist ons nog wel èven te vertellen wat ter
in 1416 tiedens de Lucienacht was gebeurd.
Umdät de Gildebroeders met de deur un op-e-eiste
machtspositie binnen ’t stadbestuur niet konnen
ummegaon en der een broodoorlog uutbrakken. Wier
der ärdandig in-egrepen, deur de stad in-esmokkelde
soldaoten van de Bisskop van Utrecht, en bint der tien
gildebroeders egrepen en standrechtelijk deur
(H)Endrik de Beul een köppien kleiner emaakt.
De gewraekte leider Joannes Vleisouwer zol zels lèvend
evild binnen ewörren en met zien uud zol ’t stadsboek
zin bekleed.
(ebunnen in mensenleer)
‘t Is en blèf een gruweltocht !

Värders giet ’t deur de Lombaertstraote wöör nog een verstoten pestlieder met een
klein kind in ’t duuster tegen de mure zat eleund.
Onze bewaker en beskärmer waerskouwen
ons niet te dichte bi’j te kommen umdät ie
dan ook besmet konnen raken.
Ik kenne wel de Zwolse uutdrukking:
ach. . . krieg de blösies, maer disse meid

ad ze en dät zöt ter niet antrekkelijk uut.

Wi’j lopen gauw deur de Kepelstège naor ’t Bethle-emkärkplein.
Ook ier weer zo’n verael wöörvan ie kunt denken ’t zal wel . . . de grote stadsbrand
uut 1324, an-estöken deur elpers van de roofridders (H)Erman en Zweder van Voorst,
ef op negen uzen en de kepelle van ’t Bethle-emklooster nao, de ele stad in de asse
elegd. De zwärte muren van de Bethle-emkärke zollen nog een tastbaer aoverbliefsel
wèèn van disse grote stadsbrand.
Nao een twiede brandstichting in 1361 ebben de stedelingen uut Zwolle, Kampen en
Dèventer met be-ulpe van Jan van Ärkel, de Stins Voorst in 1362 belègerd,
veraoverd en töt op de leste stien of-e-bröken. De oorspronkelijke staolen
toegansdeure van ’t kesteel Voorst is now nog te zien in ’t Raoduus van Kampen.
En zo krig ook disse plekke weer een duustere kante.

De groep giet värder naor en deur de Brede stège wöör, volgens Van Diez, meugelijk
de Zwolse polonaise is uut-evunnen umdät ier de mensen ' s nachens altied achter
mekaere mossen lopen met de annen op de skolders van de veurganger umdät ’t ter
ärtstikke donker is.
Uut-ekommen op ’t Kromme Jak vertellen Albertus van Diez ook nog een wat minder
griezelig verael aover ’t brouwen en gebruuk van bier umdät ier een brouweri’je is
ewest wöör binnen nog sporen van te vinnen bint. En da-j an de butenkante van
disse olde gebouwen, an de steunberen, zol kunnen zien dät ter ook nog (grote)
kelders onder ’t gebouw zatten.

En dan giet ’t ele gezelskop naor de Sassenpoorte.
En terwijl Albertus ons uutleg wil gèven aover de vestingwärken van Zwolle, störmen
inies drie poortwachters op ons of en jaegen ons met een bonke geskreeuw, weer
onder de poorte vandan .

Albertus van Diez ston der een bettien ontdaon bi’j en mos èven dudelijk maken dät ij
as commandant der poortwachters de groep mensen begeleijen die bi’j em te gast
waeren. De plichtsgetrouwe poortwachters adden der e erstens gien bosskop an
umdät un niks was verteld.
Nao aoverleg wieren eerstens onze annen op
brandmärken controleerd en mochen wi’j de stad weer in.

Met onze lanteernties in de annen lopen wij’ in een lange slierte deur de Koestraote
naor de Praubstraote umme bi’j de Emmanuels-uzen met de olde 17e eeuwse
zandstienen toegangspeti’je van ’t veurmalige (H)Ervörmde Weesuus stille te staon.

Albertus van Diez vertellen dät de Emmanuels-uzen ooit
bint esticht deur de weduwe van Emmanuel van Twenuzen,
Anna van Haerst, veur olde kattelieke vrouwen.
’t Is ien van de weinige kattelieke instellingen die de
reformasie ebben aoverlèèfd.
Ook euren wi’j dät ’t ofbrannen van ’t Weesuus in 1960
’t toenmalige stadsbestuur allemachtig goed te passe
kwamp, umme värdere veurtgang van de erinrichting en
medärnisering van de binnenstad te bevörderen.
Maer ie machen niet zèggen wat of dä-j denken.
’t Blieven duustere praktieken.
tt

Bij ’t beeld van Jo(h)an Cele is ook meneer Rhijnvis weer van de peti’je en veraelen
aover de Letijnse-skoele. Wieseid is now ienmaol toch belangrieker dan moord en
doodslag. En as gieniene kan lèzen of skrieven oef ie ook gien wetten te maken.

Rhijnvis Feith en Albertus van Diez naost Jo(h)an Cele
Wi’j gaon deur de Of van Cele en ’t Celepeurtien naor de Papenstraote en lopen
deur naor de Ossenmärkt.
An-ekommen op de Ossemärkt euren wi’j ’t verael aover de Wilde Deerne uut ’t
Craenenbörgerbos.

Disse verwilderde meid is, ienmaol evangen, in 1717 aover-edragen an de Skepenen
van Zwolle die der gien raod met wissen en aer döörumme an de zörg van de
weduwe van Örten ebben toevertrouwd.
Weduwe van Örten ad een logement
de Misverstand an de Ossenmärkt.
’t Skient töt op eden onbekend te wèèn
wöör dät Logement is ewest.
Albertus vertellen dit verael precies veur de deure
van een bruudsjörkenwinkel.

De grap is netuurlijk wel dät ter in de gèvel van dit pand een golden eikel is
an-ebracht. Zollen die kerels van tegenwoordig nog steeds niet in de gaten
ebben oe symbolisch dät eigenlijk is ? . . . ’t Löt veur mi’j gien misverstand
bestaon !
Deurlopend naor de Pèperbustoren, rennen der inies een vremde meid recht op de
groep of en stoeven der as ’t waere dwärs deur-en, achternao ezèten deur een
oldere vrouwe, weduwe van Örten veurstellend. Dan mut de vremde meid wel die
wilde Deerne van Kranenbörg wèèn. Een mooi stukkien figuranten wärk.

En ook al is dit een ontij verael . . . de ofloop is bèter . . . en de deerne is later,
as Anna Maria Jennaert, weer met aer olders mèè terugge egaon naor Antwärpen.
Ondertussen lopen wi’j aover de
’t (H)Oornstègien.

Melkmärkt

naor

Ook in dit duustere stègien mu-j
oppassen veur rotten en iezeren
stangen wöör ie oe de kop an kunt stoten.
’t Is ter duuster krom en nauw en dan
kump ter ook nog zo’n Pestdokter an te
skreeuwen dä-w mossen maken weg
te kommen, umdät ter de pest eersen.

De dokter ad ter be-eurlijk de pest aover in, dät
wi’j niet op ’t pestteken , een bussien stroo an
een touwgien, adden e-let.

In die vremde vaogelsnaevelsnoete deejen ze
vrogger geurende kruden zodät de dokter de
(stinkende) pestliejers niet oeven te roeken en
open zo te veurkommen zelf besmet te raken.

As wi’j deur de Stienstraote kuieren, euren
wi’j de tröterende poortwachter bi’j de
Stienpoorte al weer alärm slaon. (blaozen
dus) Bi'j de Stienpoorte an-ekommen aolen
de poortwachters ons weer staonde maer
naor een complement van Albertus (un
baos) aover un allerte waakzaem-eid is de
spanning der of.
Wi’j euren ier nog wat aover de weergangen
op de muren en dä-j aover de vestingsmuren
de ele stad in de ronte kon lopen.
De tröter spöllen nog èven ’t Michaëlslied
veur ons as demonstrasie van zien kunnen.
Dät disse bèzig-eid inspannend is kon-k wel zien
. . . de tienen krullen em in zien skoenen.

De andere poortwachter ielen, net veur wi’j weg wollen
gaon, nog een echte zwärtman an die ärgens uut duuster
Africa was weg-ekommen.

Op de vraoge naor ’t wachtwoord : . .
. . E? . . is goed !

Wier de poortwachter onverwachs verteld
dät disse dondergekleurde medemens em
(die poortwachter dus)
nog wel een
keertien wol leren oe die met een
pielebaoge umme mut gaon.

Tsa . . . dan ku-j best serieus in oe rolle
zitten, maer dan mu-j toch wel lachen.

Ook onze zwärvende skooier, ie weet wè . . die mankepoot , kwamp nog is een
keertien zien geluk preberen, maer wier deur Albertus of-esnauwd dät ’t of-elopen
mos wèèn. En wi’j gaon deur de Waterstraote naor de Butenkante.

De dame met ’t mäntien die de ele tocht as lanteerndrager is mè-ekuierd.

Ier an de Butenkante, veur De Tagrijn, be-eindigen Albertus van Diez en zien
collega’s poortwachters de nacht en ontij tocht deur Zwolle.

Wi’j wörren allemaole uut-eneudigd mèè naor binnen te gaon
umme een Blauwäntien te nemmen.

Ook gien straffe toch?

In disse medärne tied mutten de jongeren netuurlijk weer een selfie maken en a-k dät
dan zo bekieke . . . vraog ik mi’j toch of . . . wat is ier de (on)zin van?
Hoe ku-j met zo’n selfie now laoten zien da-j ebbben met-edaon.

An de andere kante . . .
Zo zöt een NIET-Selfie der uut.

De andere figuranten kommen ook allemaole nog èven langes en zo kump ter echt
een ende an de wandeling deur ’t nachtelijk Zwolle.
Èven naopraoten, de eren en dames die ebben mee-ewärkt bedanken en dan maer
weer op uus an.
Veur mi’j was ’t weer is een andere tour deur Zwolle. Dät ter now toch bi’jnao 28
mensen mèèliepen teunen wel an dät ter ook belangstelling veur is. Ook disse keer
waeren der bi’j die niet eerder een tocht adden edaon en die kregen wel weer een
boel infermasie aover de plekke wöör a-j woont.

En ’t giet der niet umme o-j de veraelen al kennen of niet, maer ’t giet
derumme oe ze oew wörren ebrach.
En ik kanne niks anders zèggen dan dät disse meniere mi’j best wel ansprèk
en kan ’t ook anraoden oe op te gèven as ter in-t naojöör ni’je wandelingen
wörren örganiseerd.
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