
De boot emist ? 
 
 
 

De internationale (h)Anzedaegen  die veurige 
maond in Kampen wieren e-ollen trokken  meer dan 
twieonderdviefentwintigduzend bezukers vanuut de 
lande en Europa.  Zo’n veertien landen waren der  vertegenwoordigd wöörvan 
een slördige onderd  (h)Anzesteden zich as een antrekkelijke stad an  ’t publiek 
willen presenteren en andach te trekken deur toch veural te laoten zien wat de 
stad veur een toerist antrekkenlijk maken.  
De olderwetse samenwärkink zoas die ooit is bedoeld in ’t olde (h)Anzeverbond 
is ter dus nog steeds, maer now as andelsmärk  . .  oe presenteer ik  mien stad. 
 

Veur de Internationale (h)Anzedaegen Kampen ebben de Kampenaeren, met 
un geografische ligging an de Iessel en ’t bezit van en ’t inzetten ierveur van de 
Kamper Kogge, as thema de verbinding van ’t water e-közen.   
De meest belangrieke andelsroutes bint bi’jnao altied aover ’t water töt stand 
ekommen.  Bi’jnao  alle  (h)Anzesteden  adden of ebben een eigen aven  of iene 
dichte in de buurte. 
 

Maer wat mu-j  now as rechtgeaerde 
Blauwvinger  in Kampen zuken ?  . .  
Now  gewoon kieken of zi’j de steur de belle 
ebben um-e-angen en of disse al weer in de 
Iessel stiet en hoe die uien zich profileren in 
een internationaal gebeuren.    
 

Oeps . . . döör gong ik wel van an-t daezen . .  Kampen ef zich naor mien 
oordeel ärtstikke goed weten te manifesteren.      Zi’j ebt netuurlijk ook wel wat  
”eigens” in te brengen met de Kamper,- en Iessel Kogge en dan värders de ele 
stadskern, stadspärk en Iesselkade te gebruken as manifestasieterrein  . . .  
Döör kan de Zwolse  raod nog wel wat van leren. 
 



De stärt  veur  ’t grote publiek wier  egöven deur de andelsskepen en de eigen 
broene-vloot vaerend aover de Iessel symbolisch Kampen an te laoten doen, 
met de replica’s  van de Kogge’s uut  Kampen en Wismar veurop.   En ook al ad 
börgemeester Bort Koelewijn de aovend derveur bi’j rtv-oost nog vertellen  
edaon,  dät ter niet e-skeuten zol of moch wörren, umme maer te voorkommen 
dät ter in de uidige (beangstigende) maotskappi’je  peniek uut zollen brèken, ef 
de Wissemara, die kogge uut Wismar, toch een paer keer ’t saluutkenon 
gebruukt  . . .  en  geleuf  ’t  maer  . . .  dät  bint knappen . . . die  eur  ie  wel.    
En onder de toeskouwers  is ter ook gieniene van in paniek  eraken. 
Der zol anvankerlijk nog een derde Kogge uut Lübeck kommen, maer die ef 
elaas  op de Elbe averi’je  op-elopen en is onverrichte zaken terugge egaon.  
En ook al wazzen  ’t  gien  officiële vlootskouw,  al die vaertugen  met al dan 
niet op-etuugde masten aover de Iessel zien vaeren  is toch wel een ärtstikke 
mooi skouwspel. 

saluutschot van de Wissemara  de kogge uit Wismar -Noord Duitsland 
 

Op de kuijer langes de Iesselkade kon-k mooi een kladde foto’s skieten van al 
die boten, touwen, trossen, masten en gewoon mooie deurkiekies.  



Lankzaem klepper ik op de Koggewärf an. 

De Poeler-Kogge Wissemara en daarachter de Kamper-Kogge voor de wal 

 
De beide Kogge skepen lègen veur de wal en der ma-j ook an boord kommen 
kieken.  
Gekukkig bin-k al wel vakerder an boord wèèn kieken van de Kamper Kogge, 
maer de Wissemara was veur mi’j wel ni’j.   En zo kom ie der wel achter dät de 
iene Kogge niet de andere is.  ’t Is net as met mien eigen wärk . . . der is der 
gieniene  etzelde.  De Wissemara is niet allenig in umvang groterder maer is 
ook uut ander materiaal op-ebouwd.    Niet da-j dät dan direct  kunnen zien, 
want alles roeken naor teer en taan wöör de dekken en romp met bint 
bewärkt.   En al is de  kaapstaonder niet  gebruukt,  de  braodspille is  toch  echt  
wel in  gebruuk veur  ’t  geval  ’t  ele spul onder zeil  mut  wörren  ezet.  
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Ie kunnen vast wel snappen dä-k ier as techneut mien tied wel kon verdoen. En 
zo wier ik an-t ende van de dag verzöch de Koggewärf  te verlaoten  umdät  zi’j 
gongen sluten.   Mi’j  best, maer dan kom ik mörgen wel weer want ik waere 
nog lange niet uut-ekèken.   
 
Dus de volgende dag gao-k  maer weer op de snörfietse naor Kampen en naost 
een twiede en därde bezuuk an de Koggewärf  an de Butenaven van Kampen 
wo-k ook  ’t  Stadspärk met een bezuuk vereren en ondeweg döör naortoe 
langes al die kraomen, tenties en containers wöör de anwezige (h)Anzesteden 
zich konnen presenteren  kieken.   

Wi’j wissen met skoelreisien naor de Echoputte wel wie de börgemeester was  
 

 
En dan mu-k mi’jzels weer 
ies een keer geliek  gèven  
da-j, as ’t ter op an kump,  
ook an twie daegen niet 
genog ebt umme dergelijke 
evenementen te bezuken en 
goed te kunnen bekieken. 
 
 
Iene lange slierte  kraomen  



In  ’t stadspärk was waerachtig een compleet tentenkamp as ridderkampement 
en middeleeuws-achtige tenten as onderkommens  van reizende andwärkers 
opezet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veural die ECHTE zweerden sprèken töt de 
verbeelding van de jonge kinder. 
 



Der wieren zels ridder-stèèk gevechen te peerd e-ollen en veldslagen uut de 
Kamper geskiedenisse, de slag umme te toren, nao-espölt.   En ook dan bi’j as 
Zwollenaer wel bli’j  da-j ook ier weer mensen van ’t st.Michaëlsgilde of 
stichting Lèvende Stadsgeskiedenisse, as poortwachter  menen te erkennen.   
 

 
’t st.Michaëlsgilde a-k trouwens ook op de 
Koggewärf an-etröffen.   Naost dä-j döör de 
tröterraer achter de tamboer an  konnen zien 
sjokken, was ter bi’j tied en wijlen ook een 
sprèèkuur van Chirurgijn dr. Qwaole.   
 

tamboer en tröterraer 
 

A-j die openbaere 
beandelingen zo anziet, 
giet bi’j oe de koezen-
zeerte  wel aover.   
     Chirurgijn dr. Quaole ölt sprèèkuur  

 
 
 

 
Oewel ik gien èten adde  
met-enömmen gunnen ik mi’j ook 
giet tied umme ier of döör wat te 
gaon alen. 
Dus ef dät iene  köppie Elandsoep, 
da-k anpakken bi’j een kraome 
van een onuutsprèèkbaere plase 
in verweggiestan, da-j zo uut ’t 
kummegien  mosse slobberen mi’j 
toch  mooi  op  de  bien  e-ollen.   



Aoveral op straote zagge ik personen in lokale 
klederdrach  van de plase van erkomst 
rondlopen, umdät die mensen ook wel wollen 
kieken oe of de anderen ’t ebben örganiseerd 
of  umme gewoon èven te gaon  buurten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Deelnemmers die met tros un ofkomst tonen.  



De weergoden waeren de Internationale (h)Anzedagen disse keer wel ärg goed 
gezind en dan is de sfeer direct al een stuk bèterder.  
 

Ook op völle plasen kwam ie inies een muzikaal of vocaal optreden van een 
enkeling of complete koren tegen en dät maken de sfeer  ärg ontspannen en 
ongedwongen. 

 
Zo gong ook de bemensing van de kraome 
uut Noorwegen gelieke uut un dak toen un 
landgenoten as musicerend brandweerkörps  
op straote gongen staon spöllen.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sfeermakers 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Optredend jongerenkoor 
uit Tsjechië  



Ie kunnen wel naogaon . .  dät wanneer a-j een brede belangstellink ebt veur ’t 
kunnen  van de ander der völle is te ontdekken.   A-k dät dan ook nog in een 
belèvingsveraeltien wille  stoppen, ik bèter an  Paul Reichenbach kan vraogen  
der een stripboek van te maken.  Dan ef die ook weer ingrediënten veur een 
ni’je  uiensoep.   Dät mu-j trouwens is een keertein lèzen.  Ku-j as Blauwvinger 
weer is gniffelen aover de ziens,- en andelswieze van de Kamper-Uien.  
Maer dät terziede  . . .  Nao  mi’j nog èven te ebben vergapen an ’t andwärk van 
de Matroeska’s  skilderresse  . . kom ik toch wöör ik en wille . . .  

 
 
 
Handgeschilderde Matroeska’s  

 
 
 

 
De  persentasie  van  (h)Anzestad  Zwolle:  of eigenlijk . ? . ? . ? .  wat is dit ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zwolle ef, deur ’t samenkommen van de (h)Essenwegen vanuut Duutsland, de 
verbinding met de Aoveriesselse Vechte en de Sallandse weteringen  die 
aovergaon in ’t Zwärtewater en döördeur een verbinding met de Zuderzee, as 
niet Iesselstad   een ampärte pososie in-e-nömmen binnen dit (h)Anze-
verbond.    
Aoveral duken veraelen op in de lokale media aover dät Zwolle ’t toch maer is 
ewest die in 1980  ’t  ni’je  (h)Anzeverbond  weer opni’j ef ingevoerd en zo de 
olde (h)Anze-geskiedenisse weer onder de andach te brengen. Een 
geskiedenisse  wöör Zwolle wel zien rijke  verlejen an  ef  te danken.     De 
mini-tentoonstelling zoas  ’t HCO nog veur de Internationale (h)Anzedagen in 
Kampen ef  in-e-rich  gef die  aspecten nog  wel weer met een begriepelijke  
umskrieving, maer dan is de Zwolle promotie in de rest van ’t evenement toch 
verre te zuken. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informatieve 
tentoonstelling 
van het HCO over 

de Hanze  

 
De (h)Anze is töt een märkärtikel ewörren en  onlösmakelijk  an ’t  istorische 
andelsverbond  van de (h)Anzesteden  ekoppeld. 
Maer a-j dan willen beweren der trots op te wèèn dä-j as stad Zwolle in 1980 
de anzet ebt egöven umme dit töt een jöörlijks evenment te laoten gewörren 
en ie binnen as stad  niet in staot  umme  oezels  te  presenteren  op  disse 
Internationale  (h)Anzedaegen  . . . dan e-j wat  mi’j betreft  . .  De Boot Emist! 
 



Ik ebbe völle respect veur die jonge afgestuurden die ier preberen met 
crowdfunding andach te vraogen veur un idealen een bedriefie van de grond te 
tillen en opdrachten te genereren, maer is dit dan je goeie plekke? 

Ladies met de rode hoeden van de Red Had Societi  
 

Eerder op de dag a-k de dames met de rooie uties  ter nog zien optreden  maer 
värders  gien andacht an de achtergrond  eskunken met ’t  idee dät  kump  wè.  
De Zwolle etalage: Een naogenog löge container as podium van de stad 
Zwolle . . Ien kledingrekkie met zwärte T-shirts wöör dan Zwolle op is edrukt . . . 
ik wolle der nog niet dood in lègen.    Wat ef dit met Zwolle te maken? 
 

Dan ebben de andere Anzesteden bi’j ons uut de buurte der toch wel ietsie 
meer andach  an  egöven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zo adden de presentatrices uut (h)Äderwiek zich uut-edöst umme op te vrèten 
en bojen zo’n Bourgondiër as mi’j dan ook een culinaire-tour-Äderwiek an.  

 
En  wöörumme  . . . 
zo  vertellen zi’j  . . .    
 
Ärderwiek ef meer te 
bieden dan allenig  ’t  
Dolfinaerium.  
 
 
Ik  bedoele  maer . . . 
met  goeije  wille . . .  
ku-j  ook  wat  goeds 
bereiken!   
 

Bi’j  disse Ria Valkies oef ie gien onger te ebben.  
 

As ik bi’j de meest uutienlopende gelègen-eden de eren wet-olders of  
börgemeester Meijer eure praoten oe tros zi’j bint op wat Zwolle zoal wel niet 
te bieden ef . . . en ik zie now  disse uutneudiging umme naor Zwolle  te 
kommen . . .  ik weet  ’t niet, maer dan giet ter naor mien idee toch wel ’t ien 
en ander goed mis. 
A-j ze euren dan is ’t van:  Zwolle ef toch de Fundatie . .  ef toch Waanders in 
de Broeren . . ef toch de Librije  . . dan krieg ik zo langzaemerand 
braakneigingen bi’j ’t idee dät de liberale bestuurders allenig kunnen mèèliften 
op succesvolle inspanningen van een ander . .  dät kost ’t minste.  
Stellegien  kniepkutttels.     As Zwolle in 2030  de internationale (h)Anzedaegen 
mag gaon örganiseren as anzestad in Nederland . .  mag ik aopen dät Zwolle 
zich van een goeie kante zal kunnen laoten zien . . .  wi’j wonen tenslotte in een 
prachtige Istorisch stad.  Maggen wi’j . . de Zwollenaeren . . . der ook een 
bettien trots op wèèn.   Contactfunctie van dit soort evenementen is zeer groot 
en uitgebreid en is meer dan allenig maer een feessien veur stadsbestuurders.  
’t Is bi’j eerdere uutstappies ook wel e-bleken  dät ook die gasten zich in de 
vremde niet altied schaamteloos gedragen  en döör wi-k as gewone ingezetene 
niet mee vergeleken wörren.   
 
 

juli 2017.                  Görendrögien W.  
 
 
 



 
 

 
  
 
 
 

 


