
Vief generasies Simon /  Bakken vol spöllegoed /  As een kind in een 

spölgoedwinkel / meneer Simon is èven weg.  Zomaer een grepe uut de 

kopteksten  die bi’j mij opkwammen toen ik deur een tenteunstelling liepe 

bij ’t HCO en ’t idee opvatten der ook wat   aover  te skrieven. 

 
 

Onopvallend anwezig in Zwolle 
 
 
Onopvallend en stillegies spöllen  meneer Simon eerst allenig, maer laterder met 

zien breurs  as een kind  met  een spölgoedwinkel. 

 

Jaozekers . . Onopvallend . . want  ’t Zwolse bedrief  Gebr. Simon is al 150 jöör 

actief as grootandel in spöllegoed  en uusoldelijke ärtikelen.  En met een grootandel 

e-j as consument netuurlijk niet zo vake te maken en zie-j die zaken aoste niet. 

150 Jöör as femiliebedrief in Zwolle is  netuurlijk op zichzels al  istorisch.  Vandöör 

dät ’t Istorisch Centrum Aoveriessel (HCO) een tenteunstelling ef op-ezet aover de 

pärremataosie Simon en un andel.    

 

Een tenteunstelling aover 

een bedrief dät töt op eden 

nog steeds actief is in 

Zwolle  en  dät  now  deur 

de viefde generasie  wört 

bestierd.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

En wat maken disse tenteunstelling dan zo bi’jzunder?   

Deur  ’t feit dät  ’t een femiliebedrijf is  eblöven bint ter altied wel veranderingen ewest 

in de leiding van ’t bedrief, maer is niet nao elke wisseling rigoureus de pruttel van de 

veurganger  weg-e-smeten. Völle oude  spullegies bint eigenlijk as een stukkien  

femiliegeskiedenisse  bewaerd  eblöven. 

Marieke Steegmans van ’t HCO ef ier dan ook  dankbaer gebruuk  van emaakt umme 

een aoverzichtstenteunstelling op te zetten.  

 

Verdeeld aover de penelen kri-j steeds een tiedsperiode te zien en införmasie aover 

de  bewindvoerende  Simon  van  dät moment. 



Zo wandel ie met Casper Simon van 1840 naor 1866 as 

Märskraemer van deure töt deure umme met jarretellegies en 

mondörgels  wat  meziek uit de  andel  te alen. 

 

Umdät ter völle örginele administrasie bewaerd is eblöven en ier 

in de tenteunstelling is gebruukt, kunnen wi’j nou nog mooi 

bekieken oe bewärkelijk die olde briefeufden toedertied waeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goed beskouwd bint  ’t 

allemaole kunststukkies 

op zich. 

 

 

’t Volgende peneel aover de periode 1866 töt 1905, gef de geskiedenisse van 

Casper junior  en Heinrich Theodoor,  die zich as de eerste generasie  Simon  in 

1870 in Zwolle vestigden in een pand an de Veurstraote.      

Wöörnao  zi’j  in 1876  alweer  gongen  veruuzen  naor  de Diezerstraote. 

 

 

De periode 1905-1950 is veur de gebroeders Anton, Godfried en Bernärd as 

zönnen van Heinrich Theodoor.     Naost dät ter op ’t peneel meerdere advertenties 

uut die tied  bint weer-egöven,  angt  ter ook een  olderwetse  ölten  loop-oepel.   
 

Zo’n iene met van de bellegies an de spaeken, aloewel 

dät eerder kläpperende blikkies bint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En dan loop ie zomaer ’t ketoor van meneer Simon binnen.  Op een meniere dä-j 

aoste denken . .  meneer Simon is èven weg maer kump ter zo an. 
 

De pepieren lègen nog gewoon op zien bureau en de laden staon 

nog open. 

 

Zien stofjässe  angt  an een aoke en de tillefoon döörnaost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen van Godfried, Theo, Marga en Alfons, is dan al weer de därde 

generasie Simon  die  op ’t därde peneel 1950-1990  de  andach  kriegen. 

 

 



 

Tussen de verskillende penelen deur staon ook aoveral nog vitrines op een sökkel 

met diverse uus-oldelijke ärtikelen,  rèkenboeken, gebruuksveuwärpen en veural 

blikken spöllegoed.  

 

Ook de olde magazienteunebanken met bärstens volle laden met de meest olde 

spullegies die ie oe maer kunt  indenken en wöör medärne verzamelaers van zollen 

gaon kwijlen.  Trouwens  . . ’t olde mondörgel dä-k nog as erinnering an mien 

moe in mien bezit ebbe,  kon zo wel uut de veurraod van Simon  binnen  ekommen.   



Pesies  zo’n  deusien lag der ook in de la met 

mondärmonica’s. 

 

 

 

 

De ölten börden met eskilderde letters Magazijn en Gebr. Simon. Kiek op die 

olderwetse meniere ad toch iederiene  gewoon zien  wärk; de oltvester,  de 

timmerman en de skilder.      Ik vinne  van  zoies  mooi  dät  ’t  bewaerd  is  eblöven! 

 

Wat ook bewaerd is eblöven is de 

poliestmechine veur monocles of 

brilleglazen.      As ’t glas een bettien 

dof  was  ewörren en  ie mossen dan  

wel eel  goeie  ogen ebben umme döör  

deur-en te kunnen kieken, konnen ze 

die bi’j Simon ook nog weer  elderder  

opkalefateren. 

 

  

  

Peneel 4 . . . De veerde generasie Simon  ef de periode 1990-2015 veur un rèkening 

enömmen. ’t Bewind giet aover naor de zönne van Alfons . . Godfried  die zien 

vrouwe Truus töt twiede vennoot binnen de firma maken.   In disse periode verlöt de 

firma Gebr. Simon, nao 100 jöör, de Wolwèverstraote in de binnenstad van Zwolle 

umme zich te vestigen op de Märslanden  an de George Stephensonstraote. 

 

 

Fluities van een cent ebt Gebr. Simon 

trouwens nooit  willen  verkopen.  

Een goeie  fluite kossen toch algauw een  

16,82 DM   

 

 

 

 

 

Maer misskien  bint dät de priezen per dozien.   

 

 

 

 

                 As oe öör maer goed zitten 
 



Now in 2016 is  de beurte an de viefde generasie.  Disse gebeurtenisse is wel een 

bi’jzundere want veur ’t eerst in de geskiedenisse van ’t femiliebedrief is de 

opvolging aover-egaon van vader op dochter.  Karin Simon stiet now samen met 

aer man Martien ant  ’t roer van een degelijk ebouwd en vertrouwd skip met 

spöllegoed  die ook met de  medärne  internet-tied  mèè-vaert. 

 

A-j toch nog is èven de muuite wilt nemmen de gratis tenteunstelling in de 

publieksruumte van  ’t  HCO  te  bezuken,   mu-j ook is letten  oe  de  spullegies  bint  

op-esteld.   De tiedsperiodes van de bewindvoerende Simon’s en een bi’j die tied 

eurende andel  of soort  spöllegoed  bint  op  mekaere  of-estemd. 

 

 

 

 

Gewoon doen . . . ie kunnen der töt 9 december terechte ! 

 
                                  Görendrögien W. 

September 2016       


