Spitten in verlèden tied

Kamperpoorte 2018

Nao de sloop van een antal olde panden an de Mussenage en an de (h)Oogstraote
vielen in janewaeri 2018 op de oek Oogstraote-Pannekoekendiek, ook ’t jongere
winkelpand van Leen Bakker, ten prooi an de grote stienvrèter.

In februwaeri 2018 wazzen in ’t Stad-uus an ’t Grote Kärkplein een kleine
tentoonstellink aover 30 jöör ärcheologie in-erich as anloop naor kommende
wärkzaemeden.
Geliekertied gonk toen ook stadsärcheoloog Michaël Klomp op
de kop van (h)Oog-(straote) an de gank met onderzuuk naor sporen uut ’t verlèden
in ien van ’t oldste stukkien bewoning van Zwolle buten de grachten . . .
de Kamperpoorte.
Michaël Klomp en zien mensen begunnen de eerste sporen veilig te stellen.
Zi’j leijen eigenlijk de olde fundereingen van de vroggere bebouwing bloot um die in
kaerte te brengen. Dit veld onderzuuk von plase umdät ter laterder langes de
bestraoting damwanden mutten wörren eslagen en dan de meeste fundatieresten
wörren eruumd, wöörnao der in de diepere grondglaogen kon wörren ezöch naor
sporen van de istorische (eerste) bebouwing en watergangen e.d. Ierbi’j mu-j dan
veural denken an bi’j veurbeeld . . ’t zieltien, de poele of kolke en de mölle.

Umdät ter ier nog nooit eerdere onderzuken bint ewest, wil de ärcheoloog now wel
ies weten of die olde kaerten kloppen en wöör ien en ander dan precies is ewest.
Bi’j de eren die der alle daegen an’t spitten en zuken waeren, wazzen ook de
lèvende encyclopedie van de geskiedenisse van de Kamperpoorte . . Jacob Donze
anwèzig. Met zien ” buurtmuseum De Kamperpoort ” mut ij netuurlijk ier ook bi’j
wèèn . . . ( en dät zol ij ook agees niet willen missen ).

Spittend deur, de an de kante egooide, bulten
voele zwärte grond, weet Donze wel weer
wat te vinnen.

Ik ebbe de eren is een antal wèken vanof de
kante evold met wat zi’j an ’t doen waeren en
met de camera prebeert ’t as een (nog te
maken) verslag vaste te lègen.

Nao ’t vri’jgraven, danwel blootlègen van de olde
funderingen, wöörbi’j an de veurmalige Mussenage,
ook nog een olde Jeep in onderdelen baoven de grond
kwammen die de opa van Michael Klomp der ooit ad
achter-elaoten, kon men gelieke op de olde kaerten

vergelieken of de an-egöven plasen wel kloppen en
dissen now weer töt op de centimeter inmèten.
Alles wa-j in de grond stoppen kom ie vrog of
late weer tegen !
Zo of en toe kre-j ’t idee . . ’t sköt ook niet ärg op, en dan inies wazzen der wel weer
een kladde gebeurt. Der is wel be-oorlijk völle grond (h)en,- en weerumme ekiepert,
veurdät die uutendelijk wier of-evoerd.

Umdät de medärnere camera’s ook de datum vastelègen kan ik ’t tiedskema een
bettien terugge alen en mijn verael kloppend maken.
Naodät de damwanden bint eslagen kon in april met ’t graven in de diepere laogen
wörren begunnen. Al rap zatten de onderzukers in de zwärte drek te vrotten en
kwamp ter ier en döör weer (h)istorische pruttel an ’t (dag-)licht.
De ölten resten
van putten, walbeskoeing en kadewanden wekken veural de interesse.

En zo kwammen nao verloop van tied de restanten van ’t Zieltien as aoverkluusde
rioolpiepe in zicht.
Zels dache ik dät de ärcheologen naor een old sluussien (Zijl) zochen, maer ’t gonk
ier toch ech um een olde tochtsloot die töt rioolbuis wazzen bevöördert.
’t Zieltien ad an dit stukkien verbörgen (h)istorie zien latere (straot-)name te danken.

En zo gonk ’t steeds dieper de olde grond in . . . wier ’t zieltien löög e-aald . . . de an
de kante egooide grond nog een keertien umme ekeerd, en bestudeerden de
archeologen de verstoringen in de grondlaogen en brachen disse weer presies in
tekening.

Op ele olde kaerten van Zwolle, van veur de stadsmuren, ku-j nog zien dät ’t stukken
Kamperpoorte wat now onderzöcht is nog water wazzen en met de komst van de
stadsmuren zie-j op de kaerte van Blauw dät allenig nog maer ’t sleutien ( zieltien )
is aover-eblèven.

Nao ’t ofronden van ’t ärcheologisch locasie-onderzuuk is ’t terrein veranderd in een
bouwlocasie wöör nao intensiebve baodeninjectie, ’t broren van zeer lange paolen
en ’t anbrengen van een enörm pak iezer bewapening op een ondervloere in
november der een beoorlijke slobber beton estórt ( zo’n 1000 m3 ) als fundasie en is
met ’t opbouwen van de torenkrane begunnen.

november 2018

Met de bouw van een ni’j appärtementencomplex de Kop van Hoog zal der ier
strakkies niks meer an de olde Pannekoekendiek erinneren.

Wi’j zullen ’t mutten doen met ons eigen ge-eugen, de op-etekende infemasie deur
ärcheologen en ber-eerders van ’t buurtmuseum Kamperpoort.
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