
Een veemärkt is gien biestenboel  
     
 
Vri’jdagmiddag is in ’t HCO  ( Istorisch Centrum 

Aoveriessel ) onder grote belangstellink de 

tentoonstelling FOTOntdekkingen van stärt  egaon. 

 

Disse tentoonstelling is eigenlijk twiedelig. In de 

expositieruumte van ’t HCO bint foto’s aover de 

Veemärkt uut de periode 1984-1987 te zien, die 

deur fotograaf Gerard Kuster bint emaakt, 

en tegelieke is in ’t Staduus ( niet ’t Stadsketoor ) 

een fotoverzameling uut de collectie van ’t HCO te 

bekieken aover de Biestenmärkt van 1885 töt 

1931. 

 

Bert de Vries, directeur van ’t HCO, melden in de openig dät de anleiding veur 

disse tentoonstellnig de nominasie van ’t fotoboek, aover de Veemärkt, töt ’t 

Aoveriessels boek van ’t jöör 2013  is e-west.  

Nooit eerder was een fotobukien met allenig maer foto’s uut-eközen.   

 

As de maker van ’t fofobukien, de fotograaf Gerard 

Kuster,  ’t woord krig, e-j gelieke deur dät  ier een 

vakidioot in positieve zin  stied.  

In zien praoten vuul ie as ’t waere nog de gedrèveneid 

wöör die man met an ’t wärk is ewest. IJ gaven an dät ij 

steeds op zuuk is ewest naor de meugelijkeid umme de 

sfeer, de karaktervolle koppen, de spölling van ’t vrogge 

ochtendlicht en de entourage op  

dät iene juuste moment  vast  te  lègen.  

 

Umdät  ’t  bi’j de veurbereidingen van disse tentoonstelling 

niet Is elukt  umme alle namen van de gefotografeerde  

personen te achteralen, bint in de tentoonstelling gien 

namen bij de foto’s e-zet.  

Bèter gien namen . . dan incomplete infermasie. 

 

De mensen van wie de namen wel bekend waren bint ook uutenödigd umme bij 

disse presentasie anwèzig te wèèn.  

 

Marieke Steegmans die veur ’t HCO völle veurbereidingen ef edaon en contacten 

ef onderollen, ad Bert de Vries in-e-seind dät ij enkele personen in  de zaal èven wat 

mos vraogen aover de veemärkt um wat interactie te kriegen.   



Now  maer dät was  lachen . . .  Bert de  Vries had  maer iene vraoge  neudig  um  de 

70 jörige Klaas Naberman, veeandelaer uut Genemuden,  op de praotstoel te 

kriegen. Alderbärstens wat een enthousiasme !  

 

Die man praoten echt aover zien lèven asof ij met 

de andel nog alle daegen bezig is. Ook ier a-k 

echt  ’t  gevuul dät die man menen wat ij zei en 

dät ’t een passie is. As ter vandaege weer een 

veemärkt zol wèèn ad die man de zeker gister al 

estoan.  

Ook zien buurman Harm Prins uut Ni’jleusen, 

boer en veeandelaer,  kon mooi met em 

metpraoten. 

Beide eren waeren ’t  ter wel aoveries da-j ’t niet 

kunt leren veeandelaer te wörren, maer dät mut  

in oe bloed en oe genen zitten.  Doe-j andel  met  

’t idee  van  ”een koe is een koe” , dan slao ie  

de planke kompleet naost.   

  Klaas Naberman   /    Harm Prins 

 

Ook allenig kieken is niet genog  . . een koe mu-j  vulen umme  te weten met  wat 

veur een biest  da-j  te maken ebt.  

En as een koe veur de dood wier ekocht, mos ie ook weten of ter vet of vleis an zat.  

 

Allerlei veraelties kommen lös en de zaal döt mooi met. 

Zo ook Henk Dubbeldam die as gemeenteambtenaer van 

EB ( econonische belangen) veur Zwolle ’t toezicht mos 

ollen en döörmet ook mos zörgen dät ter zo völle mogelijk 

geld veur de gemeente binnenkwamp. 

En geleuf  ’t of niet . . .  a-j Dubbeldam kwaod willen 

ebben, mu-j aover Brink(h)örts begunnen. Veur Henk 

Dubbeldam is disse man aoste allenig verantwoordelijk 

veur de MKZ ( mond en klauw zeer) en de döörop 

volgende sluuting van de veemärkt, die volgens em nog 

best ad deur-e-kunt.                                               Henk Dubbeldam  

  

En dan die kretologie die toch een eigen wereltien verrao’jen. 

Zo ebben ze ’t aover skörsers as priesopdrievers, of andelaeren die een nössie 

uutalen, wat zoies is as andel met veurkennis. En ook de dochter van de 

märktmeester Sel(h)örtst die ’t aover ’t geld van ’t gelach ad.   Dät is de gulden die as 

’t waere nao de verkoop, weer an de koper wier terug-egöven as de koop was 

eslöten.  



In alles is te euren dät de Veemärkt een ontzettende belangrieke factor is ewest 

veur de ele agrarische sector in disse regio. ’t was völle meer dan allenig maer ’t 

kopen van een koe . . .  

’t was ook alles der umme en.  De boeren dejen de andel op de märkt en de 

boerinnen gongen naor bi’jveurbeeld de lappiesmärkt in de  Sassenstraote  of anders 

wat boskoppen doen. 

 

Ter opluistering ebben de eren Klaas Naberman en Harm Prins  nog èven een 

demestrasie äntieklap egöven zoas dät gebrukelijk was in de biestenandel en 

kregen de anwezigen ( die dät wollen ) nog een euse börrel op de goeije ofloop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wel was de name van ’t boegbeeld van de 

tentenstelling dhr. Lotterman  bekend en was ’t zien 

dochter Alette Lotterman die èven later de 

tentoonstelling veur geopend verklören.  

 

       Ook ier gongen de gesprekken gewoon deur  

       bi’j  ’t zien van de foto’s.   

 
 Alette Lotterman 

 

 

 

Ook waeren der een antal Zwolse kreten op de wanden te vinnen, die deur Minke 

Kraijer in goed Zwols waeren an-edragen.  

 

 
 

Dät Jan Kraijer ook nog is zo’n 20 jöör as veedriever aover de märkt ad esjouwd, 

was veur mi’j ook ni’j, maer zo eur ik nog is wat. Mien nève, Coos Vos, ef dät 

trouwens ook zo’n 25 Jöör edaon en ook de va van Dick Hogenkamp skärrelden 

aover de biestenmärkt as veedriever.  Dick ef zelfs ’t drieverstökkien nog ärns in 

de kelder staon. Veur mi’j was de veemärkt allenig maer biesies kieken en de 

sensasie as der weer is iene lösbraken of ’t gewoon verrekken umme naor ’t 

slachtuus te wörren ebracht.   De biesten roken as ’t waere de dood. 

 

 



 

 
 

De erkenning op de foto’s was dudelijk, der wier ier en döör op op koppen ewezen 

as, maer dät is toch die of die?  

 



karakterkoppen                                                     detail uit  foto Gerard Kuster 



 

 

 

 

Lopend aover de expositie kon ook ik niks anders bedenken dan dät de beelden van 

de Veemärkt, zoas die deur Gerard Kuster bint vast-elegd,  absoluut weergèven 

wat nooit meer terugge zol (kunnen) kommen. 

 

Gao is kieken . . . . FOTOntdekingen  . . .  ’t is een anraoder.  
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