
      

       Wat weten ie   der now van? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As mensen op meerdere gelègeneden mekaere tegen kommen kan ’t gebeuren dät tiedens 

informele momenten gedachen wörren uut-ewisseld die zo nauw en dan un uutwärking niet 

missen. Zo is dät ook egaon met de donderdagaovend 26  november 2015 in ’t Istorisch 

Centrum Aoveriessel (HCO). Ier wier een publieksquizaovend e-aolen, wöör een ieder zien of 

aer kennis  aover Zwolle kon testen  middels  een  vraogenspel.     Disse aovend is  ontstaon 

as  gevolg van  een gedachenwisseling  tiedens  de opening van de  tenstoonstelling   

Zwolle ’50-’60  in  ’t Stedelijk Museum.   Toen wier der e-oppert dät ’t misskien wel 

mooi/leuk  kon wèèn  as  ter weer ies  een Zwolle-quiz  zal  wörren  e-örganiseerd.   

De Zwolse Historische Vereniging , ’t HCO en uutgèveri’je W-Books, ebben toen 

beslöten een quiz-aovend in  mekaere  te  stèken.    In  ’t  verlèden  skient  dät  ter ook al  is  

Te  binnen  e-west,  maer  döör  weet  ikzelf  niks  aover.       

 

 

De kennisquiz, zoas die vanaovend is e-aolen, is een direct 

gevolg op ’t ni’je buukien dät Frank Inklaar ef eskröven en 

deur  W-Books  onder de titel  Ken je Zwolle  is  uut-egöven. 

Ierin ef Inklaar 250 vraogen  aover Zwolle op-enömmen en 

èvenies de antwoorden met een körte umskrievink achterin  

’t bukien ezet.   A-j dus zelf ook een quizsien in mekaere wilt 

zetten e-j  iermet  een  mooie  andleiding.    

Maer umme te veurkommen dät iederiene de antwoorden 

uut de kop zol gaon leren,  ef Frans Inklaar veur kennisquiz 

van  vanaovend  allemaol  ni’je  vraogen  bedacht.   

 
 
 
Frank Inklaar  



Dät ter beoefte beston an een kennisaovend as disse, is wel aoverdudelijk. Völle mensen 

adden zich op-egöven mee te willen doen zich an anderen te willen mèten of te kieken wat 

a-j  zelf  aover  Zwolle  weten.        Een volle bak dus. 

Dhr.  Banck  = Zwollenaer en bloemist in ruste.  
 

Veur de quiz ko-j oe as groep van 3 töt 5 personen anmelden, maer oke as individu  en dan 

zo-j op de aovend wel in een grupien wörren in-epast. Now dät leste was niet meer neudig 

umdät der aoveral töfelties stonnen met drie, veere of vief stoelen döör umen en 

èvenzovölle pennen derop. Dus wie as groep was e-kommen zat zowiezo al wel bi’j mekaere 

en anderen gongen wel aan  een  taofel  zitten  wöör al  bekenden  anzatten.   Op  disse  

meniere  oeven de örganisasie ook niemand  ärgens  bi’j  in te delen en  adden  de teams  

zichzelf  evörmd.   

En  dan zie-j een  grupien  bi’j  mekaere zitten die oe  laoten  twiefelen nog wel mèè te doen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  De  groep ‘k-weet  niks ? 
 
  



De auteur van ’t bukien, Frank Inklaar, was veur disse aovend ook de quizmaster dan wel de 

spelleider en die vertellen eerstens hoe de aovend  was op-ebouwd. Der zollen vief ronden 

wörren espöld met elk tien vraogen in  verskillende categorieën. Dit waeren ; bedrievigeid, 

gebouwen, buurtskappen, netuur, spört, verkeer, straoten,  kunst, vertier en bekende 

Zwollenaeren. 

Per ronde mos ie de name van de groep (de taofel) 

op een antwoordförmeliertien skrieven, de 

antwoorden op de vraogen met de 

cörresponderende letter A,B,C,of D invullen en die 

nao elke ronde weer inlèveren.     

 

En as dan de volgende ronde begun kon de jury, 

bestaonde uut Jan Gulikers en Annet Bootsma van 

de Zwolse Historische Vereniging , de boel 

gaon naokieken. 

 
 
 
 
 
    
 
   Ronde-antwoorden 
 

 

 

Jan Gulikers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

            Annet Bootsma  
 



 

 

En zo raozen disse aovend  oe de meest vremde vraogen  um de oren. 

Wat weet ik now van (h)Ettinga-bieren  . .  ja dät die in de Esdoornstraote wieren  e-maakt 

maer oe die brouweri’je ieten ? . .  as de taofelgenoten anders denken mu-j stemmen gaon 

tellen.  

Of: wie ef de blikseminslag in de toren van de St. Michaëlskärke  e-skilderd?, wöör lig de 

Geert Grote Weg ?,  in welk pärk liepen de mensen as in een pantoffelparade te flaneren 

volgens ’t gedicht van Hille-Gaerthé?,  Oe kump Zwolle an dät stienen bankien bi’j de 

Genverbärg ?,  of een foto-vraoge  . . .  wöör kommen die ölten Finse woningen vandaon ?. 

 



Nao drie rondes was ter ève een pauze. Èven wat bi’j praoten . .  een drankien alen en 

luusteren wat Margriet Bruggemans  en Reinder van Raalte  veur de anwezigen in 

petto adden.  En zonder omaal mu-k toch zègen dät disse mensen gewoon professioneel 

bezig bint  . .  ie  euren  ze wel, maer  vallen  niet  op.   Dät   is toch wel knoertens  goed.  

A-j  gewoon  oe gank  kunt  gaon  zonder oe  of te  vraogen of de praotende  massa  eigenlijk  

wel oor veur oe  ef  is  verrekte muuilijk, maer  zi’j  de’jen  dät.  

 
Nog twie ronden te gaon en negen foto-vraogen beantwoorden en dan ebben wi’j  ’t e-ad, 
en bin-t wi’j der klöör met.  De muzikanten maggen ons nog een poossien vermaeken en  wi’j 
ons  gaon  ofvraogen hoe wi’j  ’t denken te ebben edaon deur bi’j anderen proberen te 
achteralen  wat  die  ebben in-evult.      Gewoon  wachen op  de jury duurt  allenig  maer. 
 

Tötdät de Jury deur dhr van der Wal , van W-Books,  
wörren uut-eneudigd de winnaers van vanaovend bekend 
te maken.  
 

Met allelei veraelties aover de groepsnamen as 2-8-9, de 
Timmermannegies , EZKV (eerste Zwolse klootschiet 
vereniging) en de verskoevingen ten opzichte van de 
eerdere tussenstand  kiegen wi’j dan endelijk de winnende 
groep  . . . .  wat denk ie   . . .  die van niks wissen !  
  

De taofel met Dick en Coleta Hogenkamp, Minke Kraijer 
en Adri van Drielen  adden met 50 punt wel mooi de eer 
te pakken.     
Now  mien  felicitaties  kun-t  jullie  kriegen,   
ik  kwamme der tiene  te kört.    



Ze wissen van niks, maer bint wel ärtstikke trots der op.  
 
Gezien  ’t enthousiasme van de deelnemmers  en  de opkomst  is  ter now  alweer gefluuster  

’t te gaon eralen  of ter een tredisie van te maken.  Van  mi’j  mag ’t en  bi’j  lèven  en  

welzien  za-k ter graag weer an  mèèdoen.    En ik ebbe mi’j der kostelijk vermaakt. 

 

Ier bin-k geboren en op-egruuid .  
 

 

27 november 2015                                               Görendrögien W. 
 


