
 
De stad uut onze jeugd. 

 

Now de tentoonstelling Zwolle in de jören ’70 en ’80, in ’t Stedelijk Museum 

Zwolle (SMZ)  ten ende löp kom ik ter nog ien keertien op terugge. 

In de  geest van disse tentoonstelling ebben Dick en Coleta Hogenkamp nog 

een presentasie e-aolen met vergeliekingsbeelden uut un 20.000 tellende foto-

ärchief.  Ooit begunnen met dia’s is tegenwoordig aoste alles digitaliseerd en 

ook onder-ebracht bi’j  ’t HCO zodät de zekereid bestied dät ’t ook veur de 

naoste toekomst be-aolen zol kunnen blieven. 

Umdät vekansie iets is wöör ik anderen zovölle aover eure praoten en mi’j 

bi’jkans ofvraoge  . .  doe ie  dät dan veur oe plezier? . .  blief ik wel bezig en 

laote dät an mi’j veurbi’j gaon en dus adde ik de tied umme disse prentasie te 

gaon bekieken.  Ik ebbe de camera disse keer niet gebruukt, maer wel 

antekeningen emaakt en ier en döör de kreet  foto vraogen!   bi’j e-zet.  In 

aoverleg met Dick en Coleta skrief ik wel ’t stukkien Zwols en plase döör un 

fotomateriaal in veur zover ik gien eigen foto’s ebbe. 

Ook disse keer bint de presentatoren de weer in eslaagd een stellegien olde 

plagies te presenteren die ik nog niet eerder adde ezien.   

En umdät ik weer is een keertien an de late kante binnen kwamp sjokken, a-k 

een eerste plagien van ’t toendertied völle 

bespröken  deusien vol  van Be Reith 

emist.  

Dus dan mu-k ’t veraeltien maer een 

bettien anpassen en jullie met de 

vraogtekens laoten zitten.  

 

     Citroën 2CV 



 

Sidi tamentis Astoe Entis pactum 
 

 

 
    

          Oprolbaar dak – om het hoofd koel te houden 

         

         van binnenuit verstelbare    >>          koplampen 

 

            < <   ruitensproeiers 

            

           

 

 

 

              <<   remvloeistofpeil-controlelicht 

            met testknop 

 

 

 

     

   onafhankelijk geveerde     <<       >>  wielen 

 

 

           <<<   standaard radiaalbanden  

          voor een stevige grip op de weg 

 

 

 

 

kiek die tamme ente is . . as-t oew ente is . . Bakt em 
 

 

 



Dick en Coleta nemmen de bezukers met naor de jören ’70-’80, deur veural de 

varanderingen uut disse tied te laoten zien.   

De Jufferrenwal tenaover ’t  Maegiesbolwärk, de bouw van de Kamperpoorten-

brugge as anloop veur anleg van een brede autoracebane deur de stad. 

Snap ie ’t nog ?   Joren ’70 . .  ölliecrisis . . benzine op de bon . .  autoloze zundag 

. .  en toch zol veur de veuruutgank een autoweg dwärs deur de stad wenselijk 

wèèn.  

Een prachtfoto van de Gasfebriek wöör meerdere  gaszinkers tegelieke op 

staon,  versus  ’t  ni’j an te lègen Ni’jkerkenbolwärkpärk wöörvan strakkies 

allenig ’t börtien  Gaszinker nog een link is met wat ier in  ’t verlèden  ef estaon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wi’j zien de anleg van de van Wevelinkovenstraote met op de achtergrond de 

Spörtal die der ooit is kunnen kommen deur de luciferdeusies-inzaemelings-

actie  vanuut  de  Zwolse bevolking.  

 

 

De Assiesstraote met Zaodandel 

Bruggeman en de Ärmenskoele die 

laterder de Bri’j,- en Neiskoele wier,  

naost de Gevangenisse.   

 

 

Alles umwille van de auto 

en die ko-j toendertied 

aoveral nog makkelijk 

kwiet.  



De  troosteloze anblik, van net veur de sloop, op de  Speceri’jenmaelderi’je van  
Ten Doeskate  en de graanpakuzen van Märsman  an de Thörbeckegrachte 
naost de Diezerpoortenbrugge. 

 
 
En de  sloop van  ’t Viefsterrenongedierte-otel  Bergia  an  de  Waeterstraote  
en de gevolgen iervan  deur de  inies  dakloze  ongerige  zwärfraotten. 



En dan stao-j opies  naor Adam op de drukste rontonde van 

Zwolle (wi’j adden der wel iene) op de Grote Märkt te kieken.  

 

 

Weet ie  wörumme   

dät  beeld  der later is  

weg-e-aald? 

’t zol anstoot gèvend wèèn! 
 

Now . . volgens Dick (h)Ogenkamp  ing  een 

wörstverkoper, die vri’jdes op de märkt 

ston, een börtien met lokkende teksten an 

Adam zien voortbestaon   met de woorden: 

  . . .   Vleis !  . . . 

ie weten wel wöörumme mevrouw. 
 

Ik achtte  ’t dus niet ondenkbaer dät de 

Gemeente döör dan ook wel weer  

precariorechten van wol vangen en de 

märktkoopman un ef verteld die maer op 

een donker plekkie te stèken wöör gien 

daglich kump en dät döörumme  ’t beeld 

ärgens anders  is  neerezet.  

                              Dät gebeuren  toendertied          

   wel vakerder.    Denk maer  

   an  de   

   Starfighter van Veltien. 

  

 

 

 

Wi’j ziet ’t kepellegien en uus 

van de Krengen van Baerm-

ärtigeid an ’t  Gastuusplein, 

zoas de oneerbiedige  

bi’jname  was  veur  de  Zusters  van  ’t  Gesticht  van  Liefde.  



Foto’s en plagies skieten aover 

de skärmen en wi’j ollen van 

ot naor er en kommen uut in 

de medärnere tied op-enum-

men Diezerstraote die nao de 

medärnisasie  prommenade 

mos ieten en wöör toen ook   

die vitrinekasten  stonnen.    

Die ”mooie” vitrines adden 

volgens Ogenkamp zovölle 

antrekkingskrach  . . .  veural 

as der dan niks in zatten . . .  

dä-j de zo met oew ärses 

tegenan liepen umdät de 

sökkel een eel stuk smallerder was dan de kaste. 

 

’t Verael aover ’t paolenpad kennen ik niet.  Ogenkamp vertellen dät de in 

de bestraoting an-ebrachte andere kleur de lijn van  ’t  geskiedkundige  

Paolenpad  mos veurstellen.  Ier wieren in tieden van aoverstroming plankiers 

aover de paolkoppen elegt, zodät de mensen toch min of meer dröge  de stad 

in of uut konnen.         
 

Värders is de erkenbaereid  aoveral in anwezig.   
 

Zo gaon  wi’j èven rap ’t wärk-(elooseid-

briefien)  inlèveren bi’j de Sociale Dienst, 

an ’t Blekersweggien, wöör ’t ienigste 

stukkien örginele trämbane van Zwolle 

nog is te vinnen, deur naor de Rhijnvis 

Feithlaan. 



En kieken wi’j vervolgens weer naor ’t Stilobad, wöörvan allenig een 

straotnaambörtien nog erinnerd  an  ’t  bestaon ervan.  

 

 

De (h)Ogenkamps teunen  de beelden van: 

> De (h)Anekampbrugge met de melkfebriek  op Hoop van  Zegen. 

> De Kievitsbloem  elègen aover de diek langes  ’t  Almelose Kanaal. 

> Oefsmederi’je  Poppe 

Umme dan stille te staon bi’j een foto van de ambachtskoele en de  opleiding 

töt oefsmid.  A-j der een volgende keer ook een keertien bi’j bint mu-j Dick maer 

is vraogen naor ’t bi’jbeurende verael. IJ vertellen iets aover peerdevuuties, 

maer dät ad dan weer niks te maken met Sunterklaos . . of zoies . .  maer der 

was wel een paer onderd kilo peerdevleis verdwenen. 

 

Umme ons dan weer een 

gevallegien verwaerlozing te 

laoten zien . . . 

 

            Urbana   1975 

 

 

 



En umdät de ní’jbouw van ’t RK_Ziekenhuus de Weezenlanden al rap te klein 

wier mossen ook de oldere gebouwen wieken. En gonk de Kinderaofdeling van 

’t ziekenuus tegen de vlakte umme plase te maken veur de B-vleugel. Op ’t 

moment van de presentasie (2016) binnen de biede ziekenuzen die Zwolle ad 

op-egaon  in de Isala   en wört alles wat einnent an de Weezenlanden esloopt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Der was ter ies . . . in onze jonge jören . .  

  

 

 

 

En ’t giet värders met: 

 

> Assendörperdiek en garage Spaay 

> ’t in 1970 ebouwde Pelisiebureau 

>  ’t ni’j Gerechsgebouw döörnaost 

 

En de anekdote van een garage-older die wastöfelties in slaopkamers mos 

laoten anlègen, umme gelègeneid te kriegen de auto’s te kunnen deursmeren. 

(een echte Zwolse smeergeldaffaire) 
 

Ook bint ter in die jören wilde achtevolgingen te deur gangen en klaslokalen 

ewest van de now ondertussen  of-ebröken  Finse Skoele  of  Jan Ligtärtskoele. 



> Spoorwegaovergang Örtesiastraote 

> Azaliastraote 

> St – Jozefkärke  met veraelen  aover  ’t uusolen  van meneer Pastoor. 

 En wöörbi’j tiedens de sloop nog een filmpies van de bouw wier terug-

 evunnen in een vergèten kluus. 

> (h)Ertenstraote 

> Dèventerstraotweg 

> ’t Autobusstation 

 

 

                                 

 

 

 

 

       foto: Ger Dekker – collectie:  Schutte 

  

 

En via ’t beeld, wöörbi’j weer een golf van erkenning deur de zaal gonzen, van 

Otel Gijtenbeek,  kommen wi’j bij 

       ’t Staionsgebouw der Eertste klasse.  

En die titel ef dan weer alles te maken met een  oop  gezeik. 

 



Vanof  ’t station löp de presentasie langes: 

 

>  Stationsfietsenstalling 

> de Butensociëteit 

> de Zeuvenalletjes met de 

 Roestbak van de IJC 

> NS Station Veerallee 

>  het alweer verdwenen 

 ROVA - aoverlaadstation 

 

 

naor de Kamperpoorte. 

 

 

>  De Fenix 

> ’t slachtuus 

> De Uusoltskoele 

> ’t Jödendiekein 

>  en de Assendöperlure 

 



Maer a-j denken . .  dät giet mi’j allemaole völ te vlug en now zie nog niet alles . 

.  dan e-j  alderbärstens  völle  geluk.  

Zojuust krieg ik een berichien dät de tentoonstelling in ’t SMZ aover je jören 

’70-’80 zal wörren verlengd töt 25 september 2016 en dät Dick en Coleta 

Hogenkamp ook nog een keertien de presentasie  gaon  doen op 18 september.  

 

Ik gao dus niet nog meer plagies laoten zien of dooie annekes opalen. 

Ik zolle die mensen te kört doen en dät kan niet de bedoelink wèèn.  

Dus a-j meer willen zien mu-j zörgen da-j der  bi’j bint op 18e september. 

 

Niet ezien ?   . . . .  is  eigen skuld ! 

 

 

De samenstellers ebben de verskillende 

aspecten uut de Zwolse samenlèvink en de 

daegelijkse dingen  in een tiedsbeeld e-vangen 

en gef in combinatie met de tentoonstelling 

Zwolle weer als onze stad wöör ie gerust een 

boel prachtige (jeugd-)erinneringen an 

maggen ebben.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 augutus   2016                                  Görendrögien W. 


