
DE  BEUTIESMÖLLE     -   65  JÖÖR  OP   DE  ZWOLSE  KÄRMSE !                   
   
 

 
 Nico Rampen in actie 1986 

 

As dit jöör -2017- Geert Eeringa de beutiesmölle veur de 65e keer op de Zwolse 
zommerkärmse  opbouwt,  ef  ij  zien 25 jörig  jubileum  te  pakken.  
 
 
 

Nao dät Eeringa de attractie in 1992 van de olde Nico Rampen ad aover-
enömmen ef ij disse aoste ongewiezigd elaoten en reist der met deur ’t ele 
land.  Dät die attractie al eel lange Zwolle andöt tiedens de zommerkärmse, is 
veur de Zwollenaeren, (h)Arry ten Klooster en Cees van der Wal, in 2012 
anleiding ewest disse beutiesmölle uut 1910 elemaol op skaal 1:15 nao te 
bouwen en  tiedens  ’t  60 jörig  kärmse-jubileum  ten  toon te  stellen.   
 
 



Naodät ’t pronkstuk onder een plexiglas kappe 
èven bi’j  Eeringa’s beutiesmölle ston is e naor ’t 
Stedelijk Museum ebracht en ef döör een antal 
wèken in de al e-staon. 
      
 
 
 
Geert Erringa 
kieken 2012 as eertse 

 
 

De olde  kapitein Nico Rampen ef töt zien 81 tachtigste 
met de beutiesmölle an ’t reizen ewest totdät de uidige 
eigenaer Geert Eeringa in 1992  ’t roer aovernamen en  
een  paer  jöör later ook  ’t  eigendom  verwierf.  
          Nico Rampen 

 
’t  100 jörig  bestaon in 2010 van de vermaerde beutiesmölle is de directe 
anleidink ewest dät dink in miniatuur nao te bouwen.  Gewoon umdät (h)Arry 
en Cees begaon bint met gebeuren rond de kärmse en de beutiesmölle al 
zekers drie generasies  lank, zo niet vere,  in de ronte  dreíen.  
’t  Verael  giet  dät dit jöör de  miniatuur-beutiesmölle  bi’j  Geert Eeringa  thuus  
is eplaatst.     En  geleuf  ’t of niet;  de skeppers   (h)Arry ten Klooster en  Cees 
van der Wal  bint ter best terechte een bettien trots op.   Met wat simpele 
anpassingen kunnen de kleinkinder de miniatuur-attractie in bewèging zetten 
zonder risico te  lopen  ’t  ding in de  soep te laoten  lopen. 
 

Anders ezecht  . . .  ’t stiet now op  een  plekke  wöör  ’t  ook  euren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met een ofstandsbediening kunnen de kleinties der now ook 

met spöllen en blif  ome Nico toekieken. 



Ik blieve eralen wa-k in 2012 ook al skreve  . .   
 
A-j een posien bi’j de beutiesmölle staot te kieken mu-j maer is euren wat die 
olders an dät kleine grut vertellen,  dan begriep ie inies wa-k  bedoele.   
Wí’j  bint  ter  allemaole  groot  met  ewörren.     
En jao . .  a-j de kinder naor de plume ziet griepen . . . eralen ’t  gevuul  de tied 
da-j  zels  prebeeren  dät  dink te  griepen.       En mien va en moe maer lachen. 
 
 
(h)Arry ten Klooster en Cees van der Wal  

 
E-j  ienig  idee  oe  lange ’t duren  eer  zi’j wissen  hoe  dät  lättien  mos  kommen? 
 

Lanzaam maer zeker kwamp  ’t besef   . . .   “ wi’j  bint  wel  ärgens  an  begunnen ! ” 
Later zol Harry  zègen;   ’t maken van een vrouwe  met een böörd is makkelijker!  
                                               

 

 

 

 

 

De andrieving.  
 

 

 

 



Maer toch . . .  ie kunnen vinnen  wa-j  of ie willen,  maer zo’n olde antieke 
attractie is en blèf een anwinst  in  disse ongekende  jachtige  maotskappi’je  en 
’t  is  toch  wel  dudelijk  dät  ook  ’t olde  wel degelijk  bestaonsrecht  ef.  
Dät kleine momentien van andach dä-j as olders of grootolders an die jonste 
kinder kunt gèven . . .  prebeer oe die inspanning tenminste èven op te brengen 
. . .  laterder as dät spul zels  an  kinder toe  is of  ebt . . . dan . . . jao dan . . 
weten zi’j  ’t  inies  ook te vertellen  . . . mien va en moe of mien  opa  en oma  
gongen  ook  met  ons  ier  naor  toe.  
 

Ku-j oe eigenlijk wel een mooier moment van erkenning wensen? 
 

  

de  altied goedlachse  Geert 
 

 

                      



De enkeling die tegen de stroom van het grote  geld in durven te zwemmen en 
simpel het genoegen ef,  ’t  creëren van een  lach op  ’t  gezichte van een  kind, 
töt zien  bestaon  weet  te  brengen,  die  dwingen  bi’j  mi’j  wel  respect  of.  

  
ie kunt der in met een kaertien 

 
 
Ik  wille  Geert Eeringa  dan ook  ärtstikke van  
ärte feliciteren met de moed en vol-ärding  disse   
mooie  beutiesmölle  te  blieven  exploiteren  en 
now  voor ”zien”  25e keer in Zwolle.  
 

 
Maer  op  vri’jdag  11 augustus 2017  giet  de  zommerkärmse  weer lös  en  dan 
e-j töt zondes 20 augustus de tied umme toch èven met de kleinties bi’j de 
beutiesmölle te gaon kieken. 
 
 

  

 2012 . . .  ’t leken wel of der een wonder was  geskied . . .   

döörumme  wier ’t  pronkstukkien later die dag in ’t stedelijk museum eplaatst. 
        

 

 
 

        

                                               Görendrögien W.  
  

augustus 2017 


