
Zwolse Historische Vereniging
zwolsehistorischevereniging.nl

Het Oversticht
oversticht.nl

Historisch Centrum Overijssel
historischcentrumoverijssel.nl 

Vrienden van de Stadskern
vriendenvandestadskernzwolle.nl

Stedelijk Museum Zwolle
stedelijkmuseumzwolle.nl

Zwols Architectuur Podium
stichtingzap.nl 

Monumentenzorg en Archeologie gemeente Zwolle
zwolle.nl

Waanders In de Broeren
waandersindebroeren.nl

Stichting Het Vrouwenhuis Zwolle
vrouwenhuiszwolle.nl

Stichting Stadsherstel Zwolle
stadsherstelzwolle.nl

Stichting Grote Kerk Zwolle
grotekerkzwolle.nl

Een groot aantal terreinen in ons land kent 
sporen uit dit verleden. Bekend zijn vooral de 
gebieden waar hevig gevochten is zoals bij 
de Grebbeberg in Rhenen en rond Arnhem.  

Ook in Zwolle, waar veel minder strijd is 
geleverd, worden tijdens archeologisch 
onderzoek sporen uit de Tweede 
Wereldoorlog aangetroffen. Archeologische 
sporen die niet alleen een aanvulling geven 
op de al bekende verhalen, maar ook een 
eigen verhaal vertellen. Archeoloog Michael 
Klomp neemt je mee in deze verhalen.

Organisatie:  Monumentenzorg en 
Archeologie gemeente Zwolle 
en Historisch Centrum 
Overijssel

Locatie: Waanders In de Broeren

 
Vrijdag 18 mei 2018
Zwolse patriotten
In afwachting van de beelden van Zwols 
edelman en lid van de Staten van Overijssel 
Joan Derk van der Capellen tot den Pol 
aandacht voor de rol van de patriotten  
in Zwolle.

Organisatie:   Historisch Centrum Overijssel 
en De Grote Kerk

Locatie: De Grote Kerk

Het Erfgoedplatform Zwolle wordt gevormd door:

www.waandersindebroeren.nl
Achter de Broeren 1-3 | 8011 VA Zwolle | T 038 421 53 92 | info@waandersindebroeren.nl  

Kom verrassend winkelen en ontdek een ongekende wereld 
waarin je al lezend wijzer wordt. Geniet van lekker eten en drinken 
in onze brasserie. Laat je voeden en inspireren door een lezing, 
concert of tentoonstelling. Blijf je verwonderen. In de Broeren.

Verwonder
In de Broeren Praktische info

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Toegang is gratis,  

consumpties voor eigen rekening. Alle avonden worden muzikaal omlijst. 

Aanmelden: u kunt zich aanmelden voor een lezing via Waanders In de Broeren  

via www.waandersindebroeren.nl/podium-en-exposities.  

Dit geldt voor alle lezingen. Kijk voor de locatie bij de betreffende lezing.

Grafschrift Joan Derk van der Capellen  
tot den Pol, overleden in Zwolle juni 1784

Verhalen 
over 

Zwolle
Ook dit jaar biedt het Erfgoedplatform Zwolle  

weer tal van interessante lezingen aan.
 

Opgediepte verhalen, Vijftig jaar Zwollerkerspel,  
Gerard ter Borch, beroemd Zwols kunstschilder,  
Historische atlas Zwolle, Democratie in Zwolle,  
Bezettingsjaren Zwolle, 150 jaar stationsgebouw  

en Zwolse patriotten.

2017-2018

Bevrijding Zwolle,  
Diezerstraat, 14 april 1945



Vrijdag 16 februari 2018
Democratie in Zwolle

In aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen in maart 2018 een bijzondere 
avond met aandacht voor de historie van de 
democratie in Zwolle.

Organisatie:  De Grote Kerk en Historisch 
Centrum Overijssel

Locatie: Waanders In de Broeren

Vrijdag 16 maart 2018
150 jaar stationsgebouw
 
150 jaar geleden, in juni 1868, werd het
stationsgebouw in Zwolle, één van de vijf
Nederlandse stations ‘der eerste klasse’, in
gebruik genomen. Hoe belangrijk was en is
Zwolle als spoorwegknooppunt?
Ook nemen wij de architectuur van
het gebouw onder de loep. Wat zijn de
historische ontwikkelingen geweest en  
wat zijn de toekomstplannen?

Organisatie:   Zwols Architectuur Podium, 
Historisch Centrum Overijssel 
en Zwolse Historische 
Vereniging

Locatie:  Waanders In de Broeren

 
Vrijdag 13 april 2018 
Bezettingsjaren Zwolle

Een dag voor de bevrijding van Zwolle  
staan wij stil bij de bezettingsjaren.  
Historisch Centrum Overijssel medewerker 
Paul Harmens zal de aanwezigen in woord 
en beeld meenemen naar Zwolle in die jaren.
Net zoals andere perioden uit ons verleden 
heeft de Tweede Wereldoorlog sporen 
nagelaten in het Nederlandse bodemarchief.  

Vrijdag 15 december 2017
Gerard ter Borch,  
beroemd Zwols kunstschilder
 
Het is 400 jaar geleden dat Gerard ter 
Borch, één van de vele beroemde schilders 
uit de 17e eeuw, aan de Sassenstraat 21 
in Zwolle werd geboren. Op deze avond 
wordt er een lezing verzorgd over deze,  
al in zijn eigen tijd, erkende kunstenaar.

Organisatie:  Historisch Centrum 
Overijssel en Stedelijk 
Museum Zwolle

Locatie: Waanders In de Broeren

Vrijdag 19 januari 2018
Historische atlas Zwolle:  
‘Een ster aan het Zwarte 
Water’

In de afgelopen jaren zijn Historische 
Atlassen verschenen van verschillende 
steden. De Historische Atlas beschrijft op 
een aantrekkelijke manier de ruimtelijke 
ontwikkeling van de stad, de zogenaamde 
‘spatial turn’, aan de hand van kaarten, 
cartografische reconstructies, schilderijen  
en foto’s.  

Ook Zwolle krijgt een Historische Atlas. 
Onderwerpen die daarin aan bod komen 
zijn onder andere de vroegste bewoning, 
water- en landwegen in de middeleeuwen, 
de vestingwerken in de 16de en 17de eeuw, 
maar ook de groei van de stad in het begin 
en in de tweede helft van de vorige eeuw. 
De Historische Atlas laat zien dat, hoewel 
Zwolle enorm is gegroeid, de welvaart van 
de stad nog steeds is gebaseerd op de oude 
basis: een regionaal centrum met goede 
verbindingen gelegen tussen oost en west 
en aantrekkelijk voor bedrijvigheid en vooral 
diensten.  
 
Tijdens deze avond krijgt u een vooruitblik 
van een aantal onderwerpen uit de Atlas en 
krijgt u een beeld van belangrijke ruimtelijke 
ontwikkelingsmomenten uit de Zwolse 
geschiedenis. Met muzikale medewerking 
van Artez.

Organisatie:  Zwols Architectuur Podium 
en Monumentenzorg en 
Archeologie gemeente 
Zwolle

Locatie: Waanders In de Broeren

Vrijdag 6 oktober 2017
Opgediepte verhalen
 
Stadsarcheoloog Michael Klomp vertelt over 
30 jaar spectaculaire opgravingen in Zwolle. 
Hij laat spraakmakende vondsten zien die een 
verrassende kijk geven op het leven in Zwolle 
in vroegere tijden en die nieuwe inzichten 
hebben opgeleverd over het ontstaan van 
de stad. Janpieter Boudens en Erik Raayman 
omlijsten zijn verhalen op originele wijze met 
muzikaal en theatraal commentaar.

Organisatie:  Zwolse Historische Vereniging 
en Monumentenzorg en  
Archeologie gemeente Zwolle

Locatie:  Waanders In de Broeren

Vrijdag 10 november 2017 
Vijftig jaar Zwollerkerspel
 
Per 1 augustus 1967 werd Zwollerkerspel, 
ondanks verzet vanuit deze plattelands-
gemeente, opgeheven en grotendeels bij 
Zwolle gevoegd. Vijftig jaar later vertelt 
schrijver en historicus Wim Coster de 
boeiende geschiedenis van de meer dan 
dertig dorpen, buurtschappen en gehuchten 
die samen Zwollerkerspel vormden. Zo 
passeren bijvoorbeeld Berkum, Haerst 
en Ittersum de revue, evenals Oldeneel, 
Westenholte, Windesheim en Wijthmen. 

Ook gaat het in dit verhaal over ‘een gordel 
van blauw en groen rondom de stad’, over 
het boerenleven, jaren van oorlog en strijd, 
een voetbalinterland in 1912, de komst van de 
IJsselcentrale en nog veel meer.

Organisatie:  Waanders In de Broeren,  
Zwolse Historische Vereniging 
en Historisch Centrum 
Overijssel

Locatie:  Waanders In de Broeren

Gevel Ossenmarkt 9 in Zwolle waar de  
SDAP (Sociaal Democratische Arbeiders 
Partij) op 26 augustus 1894 is opgericht

Kerkschets door Gerard ter Borch,  
omstreeks 1650

Verhalen over
Zwolle

Aanzicht stationsgebouw Zwolle,  
1908


