
’t Lèk wel een spreukien. 

 

Toen de Zwolse Advocaot Evert Jan Eekhout (Eekolt) in 1860 de witte villa liet 

bouwen en der gelieke een Engels/Romantische pärktuin  bi’j lieten anlègen, 

kon ij netuurlijk niet vermoeden dät ter ondertzestig jöör laterder inies een 

stellegien kebouters zollen (kunnen)  

kommen wonen. 

 

                       kiek dan  . . .  kebouterties !  

 

 

 
 
 
de olde (peerde-)kestanje 
in tuin Eekolt  - (2015) 

 

Ontegenzeggelijk  ef ’t pärk zoas wi’j  

’t now kennen en dus ook de olde 

karakteristieke kestanjeboom wel een 

ele geskiedenisse van stad en pärk an 

zich veurbi’j zien gaon.  Maer ook al 

kunnen bomen wel een eeuw olt 

wörren, zi’j   ebben toch ook niet  ’t  

iewige lèven.   

 
Dus de spreukiesboom die now in tuin Eekout stiet ef een geskatte  lèèftied van 
120  jöör en die  ef  Evert-Jan Eekhout  dus  wöörskienlijk  zels  nooit  ezien.  
 

160 Jöör  olderdom  is veur een peerde-kastanjeboom  niet ärg  annemmelijk.   



Uze Eekhout en de bi’jbe-eurende tuin bint  in 1910 deur de gemeente an-

ekoch toen advocaot Eekhout zels uut de tied  waeren  eraakt.   Zwolle wazzen 

veurnemmens der een ni’j  Stad-uus te gaon bouwen, maer toen die plannen 

kwammen te vervallen  kon  ’t  pärk veur  ’t  Zwolse publiek wörren open-

esteld. 
 

Veur mi’jzels  kan-k nog steeds niet wennen an ’t woord pärk en ebbe nog 

altied aover Tuin Eekout.   De grote variasie an boomsoorten en andere 

begrujing ebben eden ten daege nog de andacht veur boomexcursies deur 

Zwolle.    Töt in de jören  1960 a-j der nog  pärkwachters  die der toezicht  ielen.  

Der ston toen ook nog een volière wöör ik as kind naor de gold,- en 

zulvervezanten, poelepetaten en kwärtels  konne kieken.  Foto’s of andere 

ofbeeldingen,  van  die  volière e-k  elaas  nooit  kunnen  achteralen.   

De kiosk van de ge-eelontoldersverenigink die der mut ebben estaon, kan ik 

mi’j  niet  erinneren, maer  ’t drinkfonteintien  wel.  
 

In 2001 is  ’t pärk  een be-oorlijk ingriepend renoveert  en bint ter ook al een 

antal  iewig olde bomen eruumd  en  laterder  vervangen.  

 

 

De leste jören is ter weer een thee-

uus en der skient zo now en dan ook 

nog een Fröle rond te kuieren die 

zich veural op zo-enuumde  

Pärkdaegen  löt zien.  

 

 

 

De Fröle van Eekout en   
börgemeester Henk Jan Meijer 

tiedens Pärkdag 2016 

 

 



Maer goed . . . eind juni 2017 . . . berichtgèvingen in de media, dät de ROVA in 

opdracht van de Gemeente Zwolle veer kestanjebomen in pärk Eekout zal gaon 

rooien,  umdät  die  zollen  lieden an de   kastanje-bloedingsziekte.   

 

’t Wazzen  mi’j nog  niet op-evallen,  

terwijl ik toch met regelmaot die  120 

jöör olde, Maarten Toonder-achtige 

Kastanjeboom  met de  töt  de  verbeel-

ding sprèkende  grillige vörmen  ebbe  

fotografeert.  

 

Èvenzogoed . . nog veurdät de knetter-

biele der an tepasse kwamp ef de netuur 

maer èven een antien e-ölpen deur op           

 5 oktober 2017  een keertien een bonke 

energie aoverstuur de laoten gaon  en in 

een raozende störm  van de 

onderttwintig jöör  olde  kestanje  een 

stuk  of  te  brèken.          

Maarten Tonder is vaste in tuin Eekout wèèn kieken.  
 

 

 
Stormschade 5-10-2017 - Park Eekhout   –  foto © Rtv Focus Zwolle 



A-j de boom now nog is goed bekieken ku-j zels zien dät dood olt nog ärtstikke 

vol lèven zit.   

Ook goed . .  ’t  bint  dan  wel  skimmels en  zwammen  . .  maer dood? . . Nee ! 

   

En zoas zo vake is de ien zien dood de ander zien brood en kon oltkunstenaer 

Edward Otten uut Zwolle mooi an de gank umme de stamme van de olde 

kerstanje  töt  een  eus  kebouteruus  um  te  teuveren.  

  

Op 22 november ef wetolder Michiel van Willigen de boom officieel an de stad 

egöven,  (ont-uld  deur an te bellen),  maer Edward Otten ef met zien zönne de 

knop in-edrukt umme  ’t  lichien  te  laoten  skienen. 

 

 

Tsja  . . . as papa niet 

allenig  spreukies vertelt, 

maer ook nog is maeken  . . 

dan  mu-j  ze  toch wel  

gaon  geleuven.  

 



 



Op disse meniere ef tuin Eekout toch weer ietsie extra te bieden a-j der een 

keertien wilt gaon kieken.  
 

Veur de andere bomen die ’t veld ebben mutten rumen is de gemeente 

veurnemmens der andere soorten, twie mos-ieken, een esdoorn, een Japanse 

esdoorn en een Ollandse linde  veur terugge  te  planten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                             

       spreukiesboom pärk Eekhout  - december 2017 

 

Mooi e? . . .   ’t is net een spreukien. 

 

 
                            Görendrögien W. 

 

 

December   2017.    


