
 

 

Sint Michaël 
Oude mythe? of sterk merk? 

 
 
 

 

 

Geen stad zonder stadspatroon 
Toen vanaf de eerste eeuw van onze jaartelling de vestiging van stedelijke 
agglomeraties op gang kwam in Nederland en de rest van Europa was het een 
vast gebruik om je als stad te profileren door het benoemen van een 
stadspatroon of beschermheilige.Voor Zwolle was dat vanaf het prille begin de 
aartsengel Michaël, kortweg Sint Michaël genoemd.Zwolle heeft dan ook altijd 
een St. Michaëlskerk gehad 

De geografische kenmerken van een St. Michaëlstad 

St. Michaël is als stadspatroon voor steden in de wereld opmerkelijk exclusief. 
Het is een vast gegeven dat bijna uitsluitend Europese steden welke op een 
hoogte in het landschap zijn gesticht en/of aan een samenvloeiing van twee 
waterstromen gelegen zijn in aanmerking kwamen om St. Michaël als 
stadspatroon te mogen koesteren 
Ook de stad Zwolle voldoet vanwege haar ligging op een hoogte en aan een 
kruispunt van waterwegen ook volledig aan dit geografische gegeven. Zwolle 
heeft dus vanuit deze, en nog andere onverwachte  “St Michaëlskenmerken” dan 
ook in dit verband zeer veel “zustersteden” in heel Europa en daarbuiten! 

Maar wat kan Zwolle daar nog mee? 
De stad Zwolle mag zich erop beroemen dat zij in het recente verleden met grote 
creativiteit enige belangrijke historische (Europese) bewegingen zoals die van de 
(nieuwe) Hanze en de Moderne Devotie weer nieuw leven wist in te blazen. 
Internationaal wordt erkend dat de Hanze dankzij Zwolle’s initiatief weer nieuw 
Europees elan heeft gekregen en de gevitaliseerde Moderne Devotie heeft zelfs 
een voordracht tot Europees Erfgoed mogen krijgen. 



 

 

Sint Michaël is een sterk merk 

Maar ook St Michaël als de meest verspreide patroon voor steden en kerken in 
Europa kan en moet in dit zelfde rijtje “kansrijke initiatieven” genoemd worden. 
Het is bekend dat de Aartsengel Michaël meer dan 1500 jaar geleden vanuit het 
Midden Oosten en Azië vaste voet heeft gekregen in Italië en vandaar uit over 
heel Europa is verspreid. 
Hierdoor speelt St. Michaël nog steeds een rol in deze oude wereld en tevens in 
alle grote religies naast het Christendom zoals het Jodendom, de Islam, de 
Koptische kerk en de Oost Orthodoxe kerk, dit naast het Michaëlspatronaat voor 
tenminste 60 beroepsgroepen (gilden), van brandweerlieden (blikseminslag) en 
apothekers tot rechters en linnenwevers. 
 

De Draak is nog niet dood 
De in het Bijbelboek Openbaringen aan St. Michaël 
toegeschreven bijzondere eigenschappen zoals 
zielenweger, hemelse beschermer, begeleider van de 
doden en de bevechter van de duivelse draak hebben St. 
Michaël altijd gemaakt tot grote inspiratiebron voor 
theologen, rechters, denkers, filosofen en vele 
maatschappijverbeteraars, tot op de dag van vandaag. 
Nog steeds zijn er in figuurlijke zin draken te bevechten! 

 

Tijd om aan de bel te trekken 
Natuurlijk kijkt de moderne mens op een geheel 
andere wijze naar beschermengelen en 
historische religieuze figuren dan in een 
middeleeuwse samenleving, dat zijn wij ons 
terdege bewust. Het geeft Zwolle echter wel de 
kans om het eeuwenoude maar “sterke merk” 
St. Michaël in een eigentijdse vorm nieuw 
perspectief te geven. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oude wijn als nieuwe godendrank 
Bekend is dat veel esoterische en filosofische organisaties en stichtingen 
regelmatig congressen houden met St. Michaël 
als leidend thema. 

Met een nieuwe en eigentijdse herleving en 
moderne vormgeving van een St. Michaëls-
beweging kan Zwolle zich op unieke wijze 
“op de kaart zetten” 

Zwolle kan in navolging van de genoemde 
Zwolse initiatieven zoals de succesvolle nieuwe 
Hanze en de post-Moderne Devotie een 
(inter)nationale bakermat annex ontmoetingscentrum worden voor een 
hernieuwde St. Michaëlsbeweging, waarbij diverse (Zwolse) instellingen van 
kunstzinnige en maatschappijbeschouwelijke aard volop kansen kunnen krijgen, 
zoals: 

• Congressen van beroepsgroepen die onder het Patronaat St Michaël 
vallen. 

• Het versterken (en toeristisch)presenteren van stedenbanden tussen de 
Europese St Michaëlsteden 

• Lezingen vanuit maatschappijbeschouwelijke, esoterische, filosofische en 
St Michaël gerelateerde thema’s 

• Studenten en scholierenuitwisselingen tussen St Michaëlsteden. 

• Concerten, tentoonstellingen en beurzen. 

In de hoop dat het een jaarlijks terugkerende traditie mag worden willen wij als 
Zwols klokkenluidersgilde op zondag 29 september as.een bescheiden begin 
maken met het herdenken van de naamdag van onze stadspatroon St. Michael. 

 

Zwolle, 
7 september 2019 

 

 

 

Bert Dijkink 
Zwols Klokkenluidersgilde St. Michaël 

 


