
Ku-j  naogaon :             21 augustus  2014 

 
 
 

Bin-k  vanmörgen met een ele groep bewoners uut ’t zörghuus Wilhelmina van 
Sonsbeeck an de kuier egaon as invulling van een dagactiviteit veur inactieve 
mensen. 
Een maond of twie elèjen kreeg ik een mailtien met de vraoge of ik een groep 
van 12  2e-jöörs studenten, wat leerkrachten en mèdewärkers van  ’t zörguus,  
as ook èvenvölle bewoners uut ’t zörguus, een stadswandeling  zol willen 
gidsen. 
Umdät ik niet makkelijk nee kanne zèggen, . . .  wier ’t dus  jao – dät is goed. 
 
Ik adde een route bedacht en ebbe dissent ook meerdere keren elopen en 
weer an-epast. Töt veer keer toe e-k de route inekört umdät ’t te lank zol 
wörren, te völle muuilijke aoverstèèkplasen tegen kwamme, of niet te belopen 
straoten of stoepen uut de weg mosse gaon. 
Veur mien doen a-k een snelle route evunnen die ik makkelijk binnen een uur 
konne oflopen met een rolstoel veur mi’j uut.  
Ier kömp de titel:    Ku-j naogaon   . . .   dät  a-k  edacht ! 
Een uurtien is, zonder dä-j der goed ärg in ebben,  zomaer . . .  2½ uur ! 
 
Ik wolle met de mensen ’t tracé van de olde stadsmure bi’jlangs lopen en döör 
dan ’t ien en ander aover vertellen. Andere zakies wöör wi’j onderweg dan 
langes kwammen die ’t een veraeltien weerd bint,  nemme ik der dan wel bi’j 
met.      Maer met  ’t  bedenken en  preberen  allenig  bin ie der niet.  
 
Twie daegen van teveuren kon-k pas regelen wöör ik met een ele groep 
rolstoelers naor binnen zol kunnen veur een bakkie koffie of thee met wat 
lekkers.  Dät wollen zi’j bi’j Waanders in de Broeren wel doen. Prachtig . . . dan 
kunnen die oudere mensen ook nog wat verni’jing zien. Maer zoiets doe bèter 
an ’t ende dan an ’t begin.   Ook goed . . . dan drei’j ik de looproute gewoon 
umme.    Dät is zo geregeld !  Ondertussen ook nog ofspraken emaakt met de 
Stadsbakker an de Bli’jmärkt , dus alles onder controle.  
  
Een dag van te veuren euren wi’j pas dät de leerkrachten gien kans meer zagen 
de studenten tiedig te instrueren en die kwammen dus niet.  Lekker. . . dan !  
As leerkrachten op een dergelijke meniere studenten wat willen bi’jbrengen 
belaoft dät nog wat veur de toekomst.   
 



Maer goed . . . de wandeling giet deur met een wat kleiner grupien en ’t weer 
was in vergelieking met de daegen döörveur duzend keer bèter.   
 
 
Wi’j bint via de Stilobadstraote, aover de Turmärkt  en Skoenkupenbruggien, 
langes de Ärdenbärg an ’t Groot Wezenland,  aover ’t Kärkbruggien naor de 
Spoelstraote  elopen.  

 
 
 
Achter ’t olde Sophia  langes 
naor de Stilobadstraote. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Van ieruut ebben wi’j zo völle mogelijk ’t tracé van de olde  stadsmure  evolgd. 
Uut-elegd dät de Zwolsche Ao ier vrogger onder de Spoelpoorte deur de stad 
binnen kwamp en zich dan splitsen in de Grootte Ao en de Kleine Ao. 

 a-j de groep willen vertellen, mu-j wel zien ze allemaole op een kloete te kriegen 

 



  de Ärdenbärg an ’t Groot Wezenland 

 
Langes de Plantagekärke, die zien name ef te danken an de planteri’je, zeg 
maer gruuntetuin veur de vestingstad Zwolle,  die ier vrogger ef elègen. 

 Plantagekärke vanof ‘’t Groot Wezenland 



Aover de Wilelminasingel naor ’t van Nahysplein en de Sassenpoorte.   
Ook ier is wel weer ’t neudige te veraelen. 

 
 
Van Nahuysplein 

 
 
 
En dan kuiert de ele groep mooi de  
 
Potgietersingel op, riching de 
Sukerbult. Maer umme de duwers 
van de rolstoelen niet elemaole aof 
te matten,  gaon  wi’j  onderlanges. 

 
 
 
        Potgietersingel 

 
Umdät ik naor de Stadsbakker wolle;  bint wi’j deur de Witvoetstege , langes de 
Stadspompe naor de Bli’jmärkt  elopen.  
 
As verrassing adde ik wat met de stadsbakker kunnen regelen dät die veur de 
ele groep Zwolsche Pof klöör zol 
ebben staon.  
 
En eerlijk is (h)eerlijk . . dät ging der in 
as gods woord in een olderling !  
 
 
           de Zwolsche Pof  
 

              nee . . .  ’t is gien krentebolle ! 



Vervolgens laot ik de mensen aover de Eekwal, veurbi’j de Kamperstroate  naor 
’t Maegiesbolwärk lopen.  

Ier kan-k èven uutlègen wat misbaksels bint umme dan deur te gaon naor   
’t Rodetorenplein. 
 
 
Langes  ’t Opmanshuus en de Tagrijn 
naor de Butenkante.  
 
 
 
Geskiedenisse : 

 
A-j der aover naodenken is ’t  toch 
meraekels krankjorem  dät ’t nog stieds 
 ’t Opmansuus  wört   enuumd. 
Jannes Nauta ,  (h)opman  bi’j  de 
Zwolsche burgerwacht,  kreeg ’t pakuus 
in 1720 deur vererving in bezit,  maer 
mos  in 1730  Zwolle ontvluchtten umme  
an  de  op sodomie staonde  doodstraf  
te ontlopen. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Aoverstekuussies /  
Butenkante  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bi’j de Aoverstekuusies de uutleg van ’t wööumme en dan An de Stadsmure  de 
Wiendragerstoren en de Libri’je  veurbi’j,  naor Waanders in de Broeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       An de Stadsmure 

 
 



Umdät de tied begon te dringen bint wi’j nao de koffie deur de 
Drietrummeltiesstège naor de Pletterstraote  e-kuiert.  

 Stadsmure  / pletterstraote 

 



Nao wat uutleg aover de Diezerpoorte deurlopend aover de Kärkstraote langes 
de Genverbärg. Ier aole ik mijn leste stukkie tekst aover de rieke istorie van de 
Genverbärg en stuur iederiene dan weer terugge aover ’t Kärkbruggien, ’t 
Groot-Wezenland, Skoenpupenbruggienen en  Bagijnesingel  naor ’t Zörguus. 
 

 Zicht op ’t vaogeleilandtien bi’j de Genverbärg vanof ’t Groot Wezenland. 

 
 
 
 
’t Idee  dät zo’n wandeling met ier en döör een veraeltien binnen 1½ uur wel te 
doen zol wèèn . . . is mislukt.  Maer het genieten deur de mensen van het buten 
wèèn en de andacht die ze van de begeleiding kriegen is ondanks de wat lange 
duur èvengoed een ele ervaring.   
 
Een illusie ärmer maer een ervaring  rieker ! . . . dät is veur mij de oogst van 
disse dag. 
 
 
          Willem W.  2014 
 
  


