
Zunnebaai’jen langes de Willemsvöört 

 

Op 22 meert, de geboortedag van Dolf Henneke,  

is  een foto-tentoonstellink van Henne’s  wärk as 

freelance persfotograaf van stärt egaon in  ’t   

”Academiehuis De Grote Kerk”, zoas de Grote 

Kärke  in Zwolle now  wörren  enuumd . 

 

 

Nao de teloorgang van het Stedelijk Museum Zwolle, maken ook de nieuwe 

rechtsopvolger  döörvan  ” stichting Allemaal Zwolle ” zich steeds meer  zichtbaer.  

As vervanger van het SMZ ef  Allemaol Zwolle zich ten taak esteld un verael en oew 

verael te laoten zien en deur te gèven an de Zwollenaeren en iederiene die der 

belang stelling veur ef.  

Allemaole Zwolle  is  onder-ebrach  bi’j  ’t Istroisch Centrum Aoveriessel  (HCO)  

en is volgens Vincent Robijn als directeur van ’t HCO in zien openingswoord,  

verantwoordelijk veur  ’t verzamelen van veraelen en beeldmateriaal, asook  ’t 

documenteren, presenteren en deurgèven van (h)Istorische gebeurtenissen in 

Zwolle.   In dit kader passen netuurlijk ärtstikke mooi ’t wärk van de freelance 

fotograef Dolf Henneke.   Die ef 30 jöör lank  alles wat ter in Zwolle  an ni’jgies en 

veranderingen gaonde  was, in beeld  vast-elegd.  

 

De dochter Hetty en zönne Robert, van Dolf Henneke ebben in 2016 de 

umvangrieke collectie nègatieven van Henneke’s foto’s  ( zo’n slöördige 100.000 ) 

aover-edraegen an  ’t HCO met vri’jgèving van maximaol gebruuksrecht.   

Hierop ebben zi’j binnen  ’t HCO tied en geld vri’j-emaakt veur  ’t digitaliseren van dit 

umvangrieke wärk, wöör iemand ien jöör lank fulltime ( nèrgens anders tied veur) 

mèè an de gank is ewest.  Der binnen now enkele tienduzenden negatieven bewärkt. 

Hierdeur  en  döörumme is ter now een tentoonstelling van een (kleine) selectie van 

Henneke’s wärk te zien in  De Grote Kärke.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aover dät digitaliseren van de nègatieven, wat trouwens nog niet klöör is, wis Vincent 

Robijn ook  nog  wel een verbinding  te lègen met  ’t onderbrengen van de 

tentoonstelling in de Grote Kärke . . .  

’t is Monnikenwärk wöör a-j Engelen-geduld veur mut ebben. 

 

Gelieke met disse tentoonstelling wörren ook ’t boek aover Dolf Henneke’s wärk,  

zoas die Zwolle deur de lens van zien  camera  ef bezien en vast-elegt, presenteerd.   

De auteurs  Herman Aarts en  Adri van Drielen  ebben nao  digitalisering van 

negatieven deur  ’t  HCO een eerste selectie uut 1500 foto’s een keuze mutten 

maken umme een tiedsbeeld-verael  aover  ’t leven en gebeuren in Zwolle te maken. 

 

Wetende dät ter genog materiaal veur anden wazzen kon Herman Aarst , eerder 

directeur van  ’t Stedelijk Museum Zwolle, onbelemmerd een verael skrieven aover ’t 

lèven  en de veranderingen  van en in Zwolle uut  de periode van de wederopbouw. 

Umdät Henneke naogenog alle veranderingen in de stad tussen 1945  töt 1976 met 

de camera ef vast-elegd en uut gewoonte ook aoveral met zien nöze veuran ston, 

kon Adri van Drielen een tiedsbeeld  zuken  bi’j  ’t verael Herman ef eskröven.  

Umdät  ’t verael en de foto’s  Zwolle tiedens  de ni’je  periode van de wederopbouw  

weergèven,  is ’t  döörumme  dät ’t boek de titel van  De Zwolse Lente  ef  mèè-

eskrègen. 

 

Veur disse dag, 22 meert 2018, kregen de kinder van Dolf Henneke,  asook de 

börgemeester Henk Jan Meijer, de eerste exemplaeren van De Zwolse Lente  

uut-ereikt.  



Hetty Huisman-Henneke sprakken in aer dankwoord  bli’j  te wèèn te ebben beslöten 

de collectie van aer va bi’j ’t HCO onder te brengen en ter beskikking te stellen. Op 

de stärfdag van aer va, 8 december 1976, sneeuwen  ’t  en zal ’t ontegenzeggelijk 

kold  binnen ewest,  maer  now ruum  40 jöör  laterder gèf  ’t wel een wärm gevuul  

dät Zwolle een eerbetoon gèf an  ’t wärk van Dolf Henneke. Hetty vinnen ’t  prachtig 

dät der va op alle bus-ökkies angen.  Gezien ’t  resultaot van disse 1e tentoonstelling 

en  ’t uutkommen van ’t boek, vinnen ze te maggen uutsprèken  dät aer va, as 

geboren Amsterdammer, toch vol  trots zol dörven zeggen . . Ik bin een Zwollenaer ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Adri van Drielen   –     Hetty Huisman en Robert Henneke  
 
 

foto - Maartje Koelma –  team presentatie HCO  

 

 

Deur de tentoonstelling lopend bint ter van die simpele zakies wöör ie meskien nog  

is van  adden e-eurd  maer der  värders gien  beeld  meer bi’j  adden.  
 

 Weet ie bi’jveurbeeld nog wöör ’t eerste zwolse zeebrapad laggen, wöör oom 

agent van de polisie nog trots ston de controleren of de auto’s wel zollen stoppen 

en wöör de mensen nog met de fietse  an de and netties aoverstakken ?  
 

. . . Nörmen uut  ’t (gries-)verlèden . . bint allange niet meer van toepassink. 

 
 ’t Eerste stoplicht  in Zwolle  ston  ?    

 
 1971 - De eerste twie vrouwelijke pliesie-agente’s  paraderen onder begeleiding 

deur  de  Diezerstraote . . .  



 

mooie stevige stappers ! 

 

 

 

Een verkeersongeluk ? 

 . . . Henneke ston der bi’j .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De auto zol wel onder snelverkeer vallen en wol dan ook van links kommend  

veurrang ebben . . . now zal die emotoriseerde bakfietse met knieptoeter van de 

melkboer  en vol met melkbussen wel niet meer kunnen  rejen.  E-j goed ekèken ? 

. . . der stiet wat drie man ge-uniförmeerde pliesie.    Wel kui-j zien dat de melk op de 

auto der gelieke mos wörren of-epoetst . . . veronderstel oe is dät ter een bekende  

wat van zollen zien.  

 

Ook stellen ’t  HCO oe in staot bewärkte foto’s uut  ’t ärgief-Henneke te bekieken en 

met  ’t  bi’jbe-eurend  krante-ärtikel te zien en op te slan op oe smärtfoon. 

Dat kon ik netuurlijk niet  an  mi’j  veurbi’j  laoten gaon en ik  ebben een kladde foto’s  

van ’t HCO  en naor mien eigen adres laoten mailen.  Bèter materiaal ku-j niet eliend

te pakken kriegen .   

 

 

 

 

 

 

Weet ie nog ?. . . de skoeltandärts . . .  

 

wie ef ter now zo’n foto?  

  

. . . Henneke dus !  

 

foto: collectie –Henneke-HCO  



Op disse feestelijke opening wazzen de koffie veur de bezukers gratis en ko-j oezels 

trakteren op een mierzuut  stukkie gebak.       Een (onbedoelde) öördig-eid . . .   

Henneke ad wel een foto emaakt toen Zwollekärspel is op-e-even en deurZwolle wier 

annexeert,  dät bewoners van Berkum met de kwaste op de börden an de gank 

gongen umme  ’t  Kärspel weg te skilderen,  maer met ’t   waopen van Zwollekärspel  

op ’t gebakkien  wier ook now nog symboliseert  dät Zwollekärspel gewoon deur 

Zwolle  is op-eslokt.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

’t is definitief of-elopen met Zwollekärspel  
 

A-j  zoas ikke zels van ’49  bint  ku-j  begriepen dät ier gewoon mien eigen belèvings 

geskiedenisse  is  vastelegd.   Veur  mi’j  is  ’t  eerder  een  stuk extern  ge-eugen  

dan  stads-geskiedenisse.      

 

De värkens die un kössien 

opskärrelden op de vullesbelt. 
 

En wöör ie nog goed op de foto 

kunt zien dät de zooi uutendelijk 

gewoon in die 17mtr diepe kolke 

van  Westerveld  wier  ekieperd. 

 

Man . . . wat e-k wat tussen die 

värkens  eskarreld ! 

 



Wel een anraoder umme de tentoonstellink is een keertien te bezuken.  Ie lopen der 

met een uurtien makkelijk deur-en . . umme der laterder  achter te kommen . . verrek 

oe was  ’t ook al weer . . . en dan gao-j nog een keertien kieken.  
 

En  mog  ie  oe  een  echte  Nederlander  vulen;   . . .  ook goed . . .  

De tentoonstellink is elemaole gratis! 

 

’t Boek is gewoon veur een redelijke pries te koop  . . . 

en a-j dan de umslag  bekieken,  weet ie ook 

wöörumme ik dit stukkien zunnebaedend langes de 

 ebbe  enoemd.    Willemsvöört 
 

In mien jongere jören wazzen dät gewoon snuupgoed.  
 

Dit is pas istorie . .  en dät zu-j ook nooit weer zien . . . 

nietmand  roken . .  gien  smart-tillefoons  in  de and  . .  

men kon  gewoon  zitten  genieten . . . 
 

En Henneke ? . . die ad  dät  toen al in de smiezen  . . .   
 

 

 

 mooi man !
 

 

 

 

 
foto - Maartje Koelma  

 

 

 

 

 

27 meert 2018                              Görendrögien W. 

 


