
Olde Berkummers bint knap lèvendig. 
  

 

In wiekcentrum de Weijenbelt in Berkum is 10 september een ni’je stärt 

emaakt met een sociëteit veur olderen uit Berkum.  Ie weten misskien oe zoies 

wärken  . . .  De örganiserende vri’jwilligers bint ter ärstikke druk met en 

mutten steeds weer ni’je onderwärpen andragen en zich ofvraogen of  ’t 

anslöt, en ofwachen  of de mensen willen blieven kommen en  gao zo maer 

deur.  Minke Kraier en ikke ebben de eer e-ad  ’t spits te mogen ofbieten en 

ons beperkt töt een prötien aover de Zwolse tael en veraelties aover Berkum  

in  ’t Zwols  met  wat plagies  as ondersteuning. 
 

Disse wèke (woendag de 11e van de 11e) was ter weer een soosmiddag met thema. 

De mensen, die iederiene toch wel een bettien töt de groot-Zwollekenners 

bi’j uutstek magen rèkenen, Dick en Coleta Hogenkamp, waeren uut-eneudigd 

umme  een presentasie aover Berkum - Old en Ní’j  te gèven.  Dät  Dick en 

Coleta aover een enörm archief beskikken van zo’n 12000 dia’s en foto’s oaver 

Zwolle, maeken mi’j wel ni’jskierig naor wat ter iervan aover Berkum tussen zol 

zitten. Now ik waere niet de ienigste  . . .  de zaal zat, töt vreugde en peniek van 

de örganisatoren, ärstikke , maer dan ook ärstikke vol !   Meer dan 92 mensen 

wollen dit wel metmaeken.  En met wat passen en mèten, skoeven met extra 

stoelen is  ’t weer  elukt. 
 

De stärt: Dick verontskuldigen veur de zaal dät ij een (h)andicap ef . . . IJ is elaas 

gien Berkummer  en as ij iets niet elemaol juust zol vertellen, mut de zaal der 

maer wat van zègen.  En dan stèk Dick gelieke van wal met een eel old plagien 

wöörop te zien was dät Berkum buten Zwolle lag . . . Veurbi’j de Vrolijkheid 

kwam ie pas in Zwolle.  

Umdät de flats an de Meppelerstaotweg en ed Anthonie Heinsiusstraote der 

nog steeds onveranderd staot, kon Dick een ni’je foto maeken vanof  ’t zelfde 

punt as die van de olde foto. 

Nao wat olde foto’s van Uutspannig de Vroolijkheid en de döörnaost staonde 

Slieteri’je van Diek en de uutleg dät ’t verskil tussen een dakkapel en een 

koekkoek zoiets is as ’t verskil tussen Amsterdam en Zwolle is ter inies een 

luchtfoto  van  ’t  olde  spörtveld de Vrolijkeid. 



Dan vervlögen tieden . . . uutspanning de Pelikaan,  is now viadukt, en een 

vraoge wöör de name Doktersviever vandaon kump. Dick Hogenkamp was ter 

niet in eslaagd um dät te achteralen, maer der kwamp wel reactie uut de zaal  . 

. . tegenaover de viever (op de spörtvelden) ston een boerderi’j wöörin de femilie  

Dokter ef ewoond  . . .  vandöör! 
 

 

En dan die foto van  ’t olde thee-uus  de Achnietenbärg met die rood 

eskilderde gèvelelementen nog  van veurdät ’t ele zakien is of-e-fikt en met de 

de euibärge der nog naost.  
 

Zowöör ebt de Hogenkamp’s  ’t pärremetaosiealbum eplunderd umme maer 

een sfeerplagien te laoten zien aover ’t campinglèven uut un jonge jören in de 

tied  dät  ter nog verskillende  kampeervelden waeren veur jonges  en meissies. 

 
 

Op beeld stèken wi’j  èven de Vechte aover met ’t olde puntien uut de 

Willemsvöört  dät  now  bi’j  Aesterveer  dienst  döt.  
 

 

 

Iernao kriegen wi’j een foto te zien van de Prinsenpoort, dät is ’t olde 

toegangsekke  met de olde  gietiezeren  kenonnen  nog, op de kop  in de grond,  

as  skampaole  tegen  de  bakstienen  poeren. 



Naodät de avezate Kranenburg is 

esloopt en ’t landgoed in anden 

kwamp van de femilie Vos de Wael 

wier dit landgoed allenig maer veur 

de jacht gebruukt.  

 

 

De Prinsenpoorte is veur de anleg van 

de A28 naor achteren verplaast en be-

eurt now töt de begraefplase 

Kranenburg. 
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De kenonnen bint in 1995 

weer uut- egraven op-eknapt 

en weer veurzien van een 

veldaffuit en staon now  bi’j 

de Sassenpoorte en an de 

Stadsmure  bi’j de 

Thörbeckegrachte .  

 

 



Dick en Coleta Hogenkamp kriegen steeds meer skik as ter weer ni’je  / olde 

plagies  verskienen.  

IJ  nammen  steeds  vakerder  èven  de tied umme ’t geroezemoes an te jaegen. 

Want rèkent  ter op dät die olde Berkummers de boel wel erkennen en de 

meest snellen steeds weer de buurman wat in ’t oor willen vluusteren, umme 

maer veural  te laoten weten oe en  wat. 

Mooi  umme  dät zo mee te zien en  ’t  gaven Dick en Coleta ook  ’t  gevuul  dät 

zi’j  de  goeie  plagies  te pakken  adden en  de  andacht  blievend  is. 

 
 

Jao . .  en dan de Gruunteveiling en de dööbi’j be-eurende veraelen. 
 

De  Volkskärszang  wis  iederiene  zich  nog wel  te  erinneren.     Zittend  op  de 

um-ekeerde gruuntekissies ook wel.      Toendertied  waeren  die  samenzang  

 ärg  populair en  druk  bezöch, zo  druk  zelfs  dät,  zoas  Dick  ’t  numen,   

de bienen der nog uut staken. 
 

Maer de körbalwedstrieden die der wieren e-aolen gaven Dick toch wel 

prettiger erinneringen.  En dan gonk ’t niet umme oe ie met de balle (kon) 

preberen de lampen te raken, maer veural de lol die-j konnen  ebben in de, van 

veilingkissies op-etrökken, kleedkamers veur de dames en de eren.  

Veilingkissies ebben  now  iemnaol  kieren en  spleegies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



’t Plankenleusien    . . .     ja eur . .   der kump  de  zaal  weer  . . .  
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De ele umgèvink ef ier ’t veld mutten rumen veur de komst van de Hessenpoort 

en de olde situasie is aoste niet meer te achteralen.  Maer net veurige wèke is 

ter nog een erinneringsbörtien bi’j de olde Lindeboom eplaatst die vrogger op 

’t skoelplein ston en now  bi’jnao as ienigste erkenningspunt nog is terugge te 

vinnen.    Want der is ter nog iene, maer dan mu-j  ’t weten. Onder de A28 deur 

lig nog een tunneltien die recht voor plankenleusien uutkwamp zodät de kinder 

niet de weg oeven aover te stèken.      Dät tunneltien is ter nog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto stiet de Lindeboom achter de skoele en is an de karakterstieke 

takkevörm te erkennen. 



 



Ook kwamp ter een antwoord op wat ’t doel was van de grösdreugeri’j die ier 

vrogger  ef  ewest   . . . .   der wieren  grösbrokken  as  voederbrok  van  emaakt. 

 

Een foto van ’t olde ölten  Kärkien met de klokketoren der nog op.   Toen  ’t 

ölten gebouwgien  as kärke gien dienst meer deed ef men ier jörenlank andere 

eilige koeien anbeden . . . de auto. 

 

Maer dan skieten wi’j weer èven de Vechte aover en kriegen now  Jeugerbärg 

Diekzicht te zien.  

Iervan  ef Dick toch wel 

eel bi’jzundere plagies 

van ’t interieur, as de 

lèèfkamer,  waszaal en 

de slaopzolder  te 

pakken. 

 

Wi’j stoeven Vechterstrand  veurbi’j en kommen via Bergklooster bi’j de 

boerderi’je Hilgershof   bi’j  ’t  lokaal voor Christelijke belangen  ( geref.),  wat 

now een peerdestal skient te wèèn  

 

 

 

 

 

 

en  de Christelijke Skoele met den 

Biebel  (Ned.Herv.)  met   toendertied  

eufdonderwiezer  Wagenaer   . . . .    

 

Echt die Berkummers ontaolen alles. 
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Een  veur mi’j nog onbekende foto van de olde ölten Berkummer opael-bruge 

met tramrails veur de tram naor Dedemsvöört.  Ik ebbe de olde brugge wel 

ekend, maer  wete van  die  tramrails   elemaole  niks. 

 

Maer as Dick bi’j een luchtfoto van de twie Berkummerbruggen op iien plagien,  

ineis  ’t  kraaienbossien  an  de  verkeerde  kante  van  de  Vechte   anwes,  

ontstiet ter reuring in de keet. 

 

 

 

 

 

 



Met foto’s van de Duplex-woninkies an de Campherbeeklaan uut 1952,  de 

Emmaüskärke  en  de Ichthuskärke  is  ’t  mooi  tied veur een  pauze.  

 

Allemachtig . .  . as dit nog maer de elfte is van  mien gekrabbelde antekening s  
( ik adde gien goeie Camera met),  mu-k  toch  ier  en  döör  een  gagien  slaon 
anders kump  ter gien ende  an. 

 

Nao de pauze foto’s  van de olde nood-bibliotheek  en  Ons Ukien . .  jao  weer 

een  bonke  geroezemoes  van  herkenning.  

 

Dan  weet  Dick nog  ’t  ien  en  ander  aover  de  Waterstège – Kuyeruuslaan  

te vertellen.   Kuyeruuslaan is de eerste benaming is die verwiezen naor de 

vernuming van Cuyer- of Koeruus wöör weer de verbasterink van koekeloeren 

in skuul giet wat angaven dät der in een eel ver verlèden een uutkiekpost mut 

binnen ewest.  

Maer dan ef  Hogenkamp ’t waerskienlijk  aover de Napolitaanse tied, toen der 

op de Oosterenk  een soort verdedigingswärk (bastion) ef ewest as 

uutkiekpost en  döör  begun  de  Kuyeruuslaan  ook. 

 

Kuyeruuslaan 19 verbergen een prachtige olde gèvelstien met tekst as een 

gedicht.  
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Ik leg deze steen naar mijn verstand, verwacht de zegen van 
Gods hand, die vruchtbaarheid en leven geeft, waardoor dan 
alles weer herleeft en ben ik daar ook dankbaar voor, zoo ga ik 
in het regte spoor.       Goossen Bongers,    1853. 
 



Ook an de  Rooduzerallee,  bi’j de  boerderi’je  van Van Vilsteren, ston  vrogger   

’t Roode-uus.  Iervan bint in de Spieker ook nog een paer gèvelstienen, al dan 

niet inemetseld,  terugge te vinnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tekst onder: de eerste steen is gelegd door 
Johannes Flierhuis op zaterdag den 7 july  
Anno 1355 JD   KEHNPRS   
die leste letters bint te ondudelijk. 

 



Aover de exacte plase van ’t bidkepellegien dät op ’t terrein van ’t Rode-uus  ef 

estaon bint de meningen (in de zaal ) verdeeld of anders dan Hogekamp  

menen  te  weten. 

’t Graförnement veur Thomas a Kempis  zoas dät altied in ’t kepellegien ef 

estaon  stiet now  in  de  Pèperbusbasiliek.  

 

De foto van ’t Toluus bengen ons weer op de Kuyeruuslaan . De toleffing is ooit 

ontstaon umdät der in 1844 an veer belangebbenden een concessie is edaon 

wöördeur die een veraerde weg mochen anlègen en ierveur tol moggen effen 

van  de  gebrukers  dervan. 

 

Met ’t  teunen van  de gedigitalseerde dia’s  

van  de    boerderi’je  van   Bosman ,   de   

 

Jeudenbegraefplase  en een  fantastiche  

 

aofbeelding  van  de  Rode-Mölle  an  de 

Ni’je Vechte . . .  
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breien  Dick met een foto van de lichiesaovend in Berkum  een  ende  an  zien 

presentasie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teruggekommend op de anef van dit stukkien Olde Berkummers bint knap 

lèvendig wil dus zeggen dät de senioren zich graag een stukkien lèvende 

geskiedenisse aover un Berkum wollen aneuren en veural nog is een keer 

bekieken. 

Ik denke dät de örgamiserende dames ärtstikke bli’j magen wèèn met de 

belangstellink  veur  de  soos en  döörmet ook  de  lèvensvatbaereid  ebben  

an-eteund. 

 

Met dank an Dick en Coleta Hogenkamp,  gepaerd gaonde met een roekertien 

veur Coleta en een Bircmeder-bitter veur Dick nam Johanna Bos namens de 

örganisasie ofskeid  en  kon  ’t  oprumen  beginnen. 

 

 



Mien wärk in ’t atelier is vandaege gewoon blieven lègen en zal der mörgen 

nog wel wèèn, maer  ik mosse eerstens dit verael in mekaere skoeven anders 

weet ik strakkies zelf niet meer wat ter allemaole op de pepierties stiet 

ekrabbeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Èvenzo mu-k eerst kieken welke foto’s  ik nog van Dick mut ofskooien umme te 

kunnen  gebruken. 

 

Ach ’t ölt mi’j wel bezig  . .  ’t Zwols blif zo bestaon . .  en jullie ebt wat te lèzen. 

 

 

 

 

 

12 november 2015            Görendrögien W. 

 


