Ie zatten gebakken
In de Kamperpoorte zit ie gebakken !
Dät waeren mien eerste gedachen, die bi’j mi’j baoven kwammen, toen ik Jacob Donze op
de praotstoel adde.
Disse wèke bin-k een paer keer naor ’t buurtmuseum de Kamperpoorte ewest.
Spiet as ören op mien eufd dä-k dät toch niet eerder adde edaon, umdät ik dache da-k döör
gien tied veur adde. Vanof dät ik wisse dät ’t museumpien in ’t gerestaureerde kleinste
arbeidersusien van de Kamperpoorte is onder-ebracht wol ik der steeds en, maer kwamp ’t
ter gewoon niet van.
Disse wèke dus wel, en tref ik döör Jacob Donze. Jacob is initiatiefnemmer van ’t
museumpien en de ge-ele collectie is begunnen met een privé verzameling van foto’s en
spullegies die vake tiedens sloopwärkzaameden wieren evunnen. Want ’t buurtmuseum
Kamperpoort is Jacob Donze en Jacob Donze is ’t museum in persona.

Alle wanden angen vol

’t Ele usien angt alderbärstens vol met foto’s van old Kamperpoorters en foto’s van
bi’jzöndere gebouwen, febrieken en skoelen.
Vitrinekasten met allerlei preducten uut de febrieken of veurwärpen van bi’jveurbeeld
Excelsior, olde straotnaambörden an de balken . . ik kwamme ogen te kört.

olde staotnaambörden an de balken

Dan döörbi’j beskikken die man aover een ge-eugen veur namen en gebeurtenissen, wöör ik
met mien verstand niet goed bi’j kan en mien computer wöörskienlijk ook niet genog
capaciteit veur ef. Nee . . . eus, ik waere nog maer een paer minuten binnen toen ad Jacob
al foto’s van mien opoe veur de draod ( op skerm ) eteuverd. Mien moeder kwamp van de
Kamperpoorte, maer die is ärtstikke jong aoverle’jen wöörnao de kontakten met mien
femilie minder bint ewörren. Achterof is ebleken wöör dät in mien ogen deur is ekommen.
Drie wèken nao ’t aoverlieden van mien moe is mien opa ( aer va dus ) ook aoverle’jen.
Ik waere 12 jöör . . wat weet ie dan?
Mien va bleven achter met 5 kinder en is later etrouwd met de gezinsverzörgster die toen
bi’j ons wärkten. Dus dät contacten verlören gaot is dan ook niet zo vremd meer.
Maer dan bint juust mensen as Jacob Donze een merakel.
Deur zien obby, zeg maer gerust zien lèvenswärk, in ’t museum te stoppen en döörmet
alles wat ook maer met de Kamperpoorte en veural zien bewoners
te maken ef te verzamelen, kon-k mooi een kladde infemasie
kriegen wöör ik anders aoste niet achter zol kunnen kommen.
Ik wisse dät mien moe bij mondärmonica vereniging Excelsior ef
espölt zowel op mondärmonica as op de trommel. Toen ik as
jochien zo’n bliktrömmeltien kregen leerden ik van mien moe in
welk ritme ik mosse slaon. Zoas . . . loop met de trommel naor de
bliksem toe, . . . enz. Jacob klikken een päär keer op de moes van
de computer en bam . . . der stiet zi’j . . . samen met der zusse op
een veuroorlogse groepsfoto van de vereniging Excelsior.
M-uk wel èven zèggen dät der nog niet uut binne wöör zi’j stiet, ik
kenne mien moe netuurlijk niet as meisien. Maer in de toeevoegde teksten stöt dät zi’j der op mut staon.

Kiek ik bin niet in de Kamperpoorte op-e-gruuid, maer mien inetresse veur de stad Zwolle is
ter niet minder umme en ik wete nog wel wat te erinneren van de tied dät wi’j nog wel bi’j
opoe en andere femilie kwammen. Maer a-j dan al die foto’s an de wanden ziet, erken ie
zomaer bepaolde zaken en wèès ter gerust op . . . Jacob ef aoveral een verael bi’j.
Of ’t now giet aover de Vogel van Calcar, de Fenix, de Skieve Mölle, de Blokmelkfebriek,
Olt-andel Eindoven, Skoele 12 of Excelsior . . . aoveral weet Jacob wel wat aover te vertellen.

Ik vonne zelfs nog ’t köppie van Castella terugge . . . ie weten wel . . .
dät koppie da-j dan weer van of uut de verpakkingen van de zepe en
waspoeder mossen knippen en weer kon wörren espört deur die in een
bukien te plakken. Man . . . ik zie ’t mijn moe nog zo doen.

En wat dach ie van ’t mederne alcohol verbod veur jongeren . . .
mens ol toch op . . . ook dät is niks ni’js . . .
maer al een museumstuk.

Sigeretten pakkies vol! . . . zoas die tiedens de bevri’jding uut de vliegtugen bint esmeten.

Dät dit de ärmoe ef kunnen aoverlèven kan allenig maer betekenen dät mensen zunig met
’t ebben ummegongen en wissen dät ter altied slechte tieden kunnen kommen.

Ook de baovenverdieping stiet
ärtstikke vol

Uniek Zwols servies - met gouvenementuus

Zo kwammen wi’j op een gegèven mement ook op de biestenmärkt. Der was toen ook een
gedeeltelijke aoverkappink. En bi’j, of eigenlijk onder, die aoverkappink stonnen ook bakken.
Doderdesmiddes wier ’t stro uut die bakken verskeund veur de ni’je märkt die ‘s-aovens of
‘s-nachens al kon begunnen met ’t anvoeren van de biesten.
Die (vee-)bakken adden ook nummers. De Kamperpoorter jeugd ad in de veurige eeuwe
gien angplekken. Wel plekken wöör da-j samenkwamp en met mekaere konnen kletsen en
zo nu en dan wat streken konnen uutalen, umdät dät now ienmaol zo euren. Maer der was
ook ien plekkien wöör ie niet allenig en wollen, maer oke niet met een grupien dät uut meer
dan twie personen beston . . . dät was op de veemärkt en wel . . . BAK 100 ! Donze weet oe
öörfien te vertellen wat zich döör ofspöllen . . . en geleuf mi’j maer . . . döör in die bak bint
ter meer emaakt dan dood-eslagen. Vandöör de titel van dit stukkien .

Ie zatten gebakken a-j van de Kamperpoorte kwammen !

Dät a-j op oe klompen vulen ankommen
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