Een olde foto

29 april . . Krieg ik een mailtien met de vraoge o-k antwoord konne gèven op
de olderdom van een mèè-estuurde foto van ’t Vrouwenuus.
De foto kennen ik wel, en adde dissent zelf ook al ies gebruukt as old beeld van
Zwolle, in een PowerPoint-presentasie, zonder döör een jöörtal bi’j te gèven.

Panorama vanaf de Peperbus - Rodetorenplein - begin Zwarte water - De Nieuwe Hofvliet

A-j de foto bekieken ku-j der ’t Vrouwenuus wel op vinnen, maer ook niet meer
dan een pietepeuterig klein stukkien van ’t dak. ( elemaole rechtsonderin )
’t Zol absoluut niet de bedoelink binnen ewest van de fotograaf umme op disse
meniere een plagien van ’t vrouwenuus te skieten.
Die ston annemmelijk
baovenop de Pèperbusse met zien spullegien en dät was toedertied nogal een
eel gedoe umme dät die 236 traptreden naor baover te sjouwen.
Nee . . naor mien idee gonk ’t de fotograaf der umme een panoramabeeld te
gèven van de uutgestrekt-eid van ’t butengebied-Zwolle oftewel Blalo,
(h)Oltenbroek en Langen-olte.

( 1924 ) De skeepswärven van Goor en

van van Raalte & Co waeren evestigd
an ’t Zwärtewaeter op de plekke wöör
now de ni’je Pannekoekendiek leg . .
tegenaover ’t Kraenbolwärk.
De (h)Ofvlietbrugge (1972) mos nog
wörren uut-edach, maer uze
De Ni’je (h)Ofvliet ston der al wel.
De skeepstimmer-wärven ebben döör
ewest van 1924 töt 1970.
De panorama-foto is dus van nao 1924.
Scheepstimmerwerf van Raalte & Co

Maer goed . . oe aold is dät kiekien dan now?
A-k döör achter wille kommen
mu-k eigenlijk kieken naor wat ter ”NIET ” opstiet.

De N.V. – IVB bouwmaterialen
ad in 1963 zien oofdvestiging an de
waeterkante van ’t Zwärtewaeter en
wazzen der volop actief, maar is in 1970
aover-enömmen deur de (h)Oogaovens
IJmuden.
( 1963 )

Wöör op de foto dan ook elemaole gien (smal-)spoortien van is te zien, bint de
kiepkörren van de IVB, wöör wi’j as kind nog wel ies ant spöllen gongen a-k bi’j
mien nèven an de Kamperpoorte ware. Hoe wi’j döör dan op ’t terrein kwammen?
Umme eerstens via de Kamperpoortenbrugge, de Butenkante, de Vispoortenbrugge en de Vaaltbrugge naor de Skuttevaerkade kleppen en dan via ’t jaagpad
langes ’t Zwärte waerter naor wärf van de IVB . . dät wazzen ons völ te völle
wärk en ’t was ook een eel ende sjouwen. Nee . . der wazzen ook een körtere
route.

Veurbi’j ’t Achterumme ko-j bi’j de Katerdiek de skieve diek ( ’t taluut )
opklauteren . . via de oge brugge aover ’t Zwärtewaeter . . en an de andere
kante gonnen wi’j weer naor benèden. Simpel toch?
Op de olde plekke wöör de IVB zatten stiet now ’t ni’je ketoor van Achmea .
Der is dus maer ien dink wöör ie van verzekerd kunnen wèèn . . alles is an
veranderink onder-evig.
Van (h)Oltenbroek, zoas wi’j ’t ebben zien bouwen, is nog gien
stukkien te vinnen. De eerste paole veur de bouw van (h)Oltenbroek 1 wier in
1959 eslagen . . dus de foto is van een eerdere tied.
( 1959 )

A-j dan beseffen dät de ele wiek
alweer is of-ebröken en ook alweer
compleet is verni’jd en ook al weer
bewoond . . besef ie pas oe
allemachtig rap de ontwik-kelingen
zich voltrekken.
Binnen zestig jöör is ’t compleet
vervangen.
(ik vule mi’j een olde
zk . . a-k der an denke.)

Nog bèter naor de foto kiekend zie-j gien plekkien die der op wes dät
ter een rondweg langes Zwolle zal kommen . . ( = rijksweg . . nu autosnelweg A28 )
( 1938 )

De flats an de Minervalaan, wöör
de rondweg ( allemaole betonplaten
as ärfenisse van de Duitse bezetters )

vrogger langes liepen, mos nog
wörren ebouwd . . laot staon een
(h)oge brugge aover ’t Zwärtewaeter.
En die stiet ter now toch echt.
Foto-Collectie Hogenkamp

Disse brugge is ebouwd tussen 1938 en 1940 as onderdeel van de an te leggen
rondweg langes Zwolle.
’t Wazzen in de dertiger jören veur die tied een ärtstikke bre’je brugge, wel 17
mtr met 2x2 ri’jstroken veur ’t gemotiriseerde verkeer en an beide kanten een
fiets-voetpad. Laterder is de brug een onderdeel ewörren van de autoweg A28
en döörumme tussen 1968 en 1970 verbreed töt 34 mtr. En bint de fiets en
voetpaden verdwenen.

Rondweg Zwolle - viaduct over de Industrieweg met fiets-voetpaden

Collectie - Hogenkamp

In twieduzendvieftiene is ter pas een name van de brugge bekend emaakt op de
verkeersbörden van de A28.
’t Oe en wöörumme is mi’j nog niet elemaole dudelijk maer a-j een Zwolleanaer
zollen vraogen naor ” de Beatrixbrugge ” is de kans eel groot da-j der gien
antwoord op kriegen.
De name wazzen skienbaer maer veur een klein
gezelskop bekend en wier zelden ärgens enuumd.
( In een jöörveslag van de Zwolse Roei en Zeil Vereniging bin-k em wel ies een keertien
tegen-ekommen.
Want die wazzen in ’t begun aoste onder de brugge e-uusvest.)

panorama vanaf de Peperbus 2018

Met ’t skrieven van dit stukkien aover de brugge bin-k tussendeur steeds in mien
foto-ärchief an ’t zuken naor de foto, die-k wel mutte ebben, maer weer ies niet
kanne vinnen.
Meestens wöör ik döör wel ongedurig van en ebbe maer
beslöten umme Dick en Coleta Hogenkamp te vraogen of die der mi’j an konnen
elpen. Die mensen ebben een goed geregistreerd ärchief en dät skèlen mi’j een oop drukte.
Now nee dus . . ook ij kennen de foto die-k zögte wel, maer ad em ook niet en
ef mi’j döörumme maer een paer andere olde rondwegfoto’s toe-e-stuurd.

Zo kom ie der dus achter dät een olde foto, zonder ’t vrouwenuus, mi’j inies een
name van een brugge ef doen achter-alen, umdät die brugge ook niet op die
foto ston.

A-j oe Zwolle bezich ollen . . . kom ie der nooit meer van lös.
Ik bin dus blieven zuken en ebbe de gewenste foto ten slotte toch evunnen, maer die keken
de andere kante op.

rondweg Zwolle ( 1955 ) - hier ga je nu langs de IJsselhallen onder de weg door naar Gasthuisstraat.
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