
Plekken van plezier
P R O G R A M M A
OPEN MONUMENTENDAG 2019

ZWOLLE
ZA. 14 SEPTEMBER 



Welkom op Open Monumenten-
dag Zwolle!

In dit programmaboekje vindt u alle gratis te bezoeken monumenten 
én alle activiteiten tijdens de Open Monumentendag. Als u de wan-
delroute volgt komt u al bij een groot aantal langs of in de buurt. De 
wandelroute is ook de route van de kinderpuzzeltocht.

Plattegrond: zie pagina 22/23

Het thema van Open Monumentendag 2019 is ‘Plekken van vertier’

Wat is er te beleven?
- Demonstraties klokkenluiden
- Kooroptredens in verschillende kerken
- Expositie Minecraft in Academiehuis
- Expositie archeologisch onderzoek in Academiehuis
- Expositie kunstenaarsvereniging Palet in Academiehuis
- Expositie ‘Zwolle van boven’ in de Peperbus
- Expositie over kermisminiaturen in Artez
- Optreden Brittenstrijkorkest en Zwols fluitensemble in Artez
- Expositie over 200 jaar Willemsvaart
- BKR expositie in de Statenzaal
- Wandeling ‘de meisjes van pleyzier’
- Dansoptreden Ria van Diffelen in het Stadhuis
- Showband Jubal treedt op in de binnenstad
- Kinderpuzzeltocht

2



Vrouwenhuis van Aleida Greve (1670-1742), 
Voorstraat 46

In 1706 kochten de zussen Aleida Wilhelmina en Judith Greve, 
dochters van een bierbrouwer uit de Voorstraat, een groot pa-
triciërshuis aan het eind van de huidige Melkmarkt. Het was 
het laatste huis ‘voor de wal’ en keek uit op de stadsmuur met 
de waterpoort over de Grote Aa en de Rodetorenpoort. De ach-
terdeur kwam uit in de Voorstraat. Als langstlevende van haar 
gezin bestemde Aleida Greve bij testament haar woonhuis tot 
een tehuis voor oude vrouwen en vrijsters. haar dood in 1742 
werd het pand verbouwd tot een aantal kleinere kamers waar 
oude vrouwen van protestantse huize gratis mochten wonen. 
Later in de 18de eeuw breidde men het aantal kamers uit en 
kwam een nieuwe zijvleugel aan de Voorstraat tot stand. Dit 
oorspronkelijk 14de-eeuwse huis met een trapgevel aan de 
voorzijde uit het begin van de 17de eeuw werd in 1984 uitvoe-
rig gerestaureerd. Nu is een gedeelte van het pand ingericht 
als museum.

Een bezoek aan het Vrouwenhuis kunt u telefonisch reserveren: 
telefoon 038- 4224823. Van 11.00 – 17.00 uur zijn er elk half uur rond-
leidingen. Er kunnen maximaal 15 personen per rondleiding mee.

Showband Jubal
Vanaf 1972 presenteert Jubal zich als ‘showband.’ De combinatie van 
lopen en spelen slaat aan bij het publiek. Daarnaast blijkt de toevoe-
ging van saxofoons aan het instrumentarium een gouden greep. Deze 
klank in combinatie met het hoge speeltempo hebben een belang-
rijk aandeel in de ‘Jubalsound’. Ook het slagwerk (tamboers, bekken 
grote trom en ‘quints’) heeft haar eigen sound ontwikkeld. In plaats 
van het traditionele militaire marsritme moet Jubal het hebben van 
tegendraadse en swingende ritmes. 

Dit kunt u op Open Monumentendag in de binnenstad van Zwolle be-
leven. Startpunt Grote kerkplein om 14:00.

Bezoek ook eens een repetitie van deze showband, informatie Jubalzwolle.nl.
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Onze Lieve Vrouwebasiliek en Onze Lieve Vrouweto-
ren (Peperbus), Ossenmarkt 40

De Onze Lieve Vrouwebasiliek is een laat gotische kruiskerk 
die grotendeels gebouwd is in de 15de eeuw. In de 17de en 
18de eeuw is de kerk niet voor liturgieviering gebruikt en pas 
in 1809 is de kerk door koning Lodewijk Napoleon aan de ka-
tholieke geloofsgemeenschap teruggegeven. In 1866 kreeg 
de kerk haar neogotische inrichting onder leiding van pastoor 
Otto Anthonius Spitzen. Hiervoor werd de beeldend kunste-
naar Friedrich Wilhelm Mengelberg uit Utrecht aangetrok-
ken. Veel van zijn werk is nu nog te bezichtigen. Na de grote 
restauratie van 1976-1980, waarbij de neogotische zijbeuken 
na ongeveer honderd jaar weer werden afgebroken, kreeg de 
kerk haar oorspronkelijke vorm als kruiskerk terug. Meer in-
formatie is in de kerk te verkrijgen.

Met de bouw van de toren van de aan Onze Lieve Vrouwe ge-
wijde kerk werd omstreeks het midden van de 15de eeuw 
begonnen. Wegens geldgebrek moest men bij de tweede 
geleding stoppen. Tussen 1478 en 1481 werd de toren verder 
verhoogd tot aan de eerste omloop. In de hoogste geleding 
van de torenromp kwamen toen in een klokkenstoel zes klok-
ken te hangen. In 1537 besloten de kerkmeesters de toren 
verder te verhogen met een lantaarn. Het werk werd opge-
dragen aan bouwmeester Simon Penet. Al spoedig bleek dat 
de bouw veel meer zou kosten dan vooraf berekend. Penet 
werd beschuldigd van fraude en vertrok met de noorderzon. 
In 1540 kwam in een aangepaste vorm het werk voorlopig 
gereed. Pas aan het einde van de 17de eeuw werd de toren 
van een uivormige bekroning voorzien. Na een brand in 1815, 
waarbij deze bekroning geheel uitbrandde, kreeg de lantaarn 
het huidige koepeldak die de toren de naam Peperbus ople-
verde. Het carillon, dat 42 klokken bevat, dateert uit 1930 en is 
door de ‘Commissie tot overbrugging van den IJssel nabij het 
Katerveer’ geschonken ter gelegenheid van de opening van 
de nieuwe IJsselbrug.

De Peperbus is de icoon van de stad Zwolle. Het is een kloeke 
maar vooral sobere  toren. De kenmerken  van de toren doen 
denken aan de Dom van Utrecht, het majestueuze symbool van 
de kerkelijke en politieke macht van de bisschop. Het streven van 
steden naar een vergelijkbaar statusobject kan geïnterpreteerd 
worden als een vertoon van onafhankelijkheid tegenover het 
centrale overheidsgezag. 

DE PEPERBUS

Meer informatie staat in de gratis flyer Open Monumentdag.
ONZE LIEVE VROUWEBASILIEK 

In 1393 vermaakt de Zwolse schepen Gerard van Spoolde bij testament 

zijn huis aan de Voorstraat aan de stad Zwolle onder de voorwaarde, 
dat een kapel wordt gebouwd ter ere van Onze Lieve Vrouwe. Een jaar 
na zijn dood verkoopt het stadsbestuur het verkregen bezit en begint 
in 1394 met de bouw van de eerste kapel op de ‘Hof van Zwolle’ 
zoals destijds de huidige Ossenmarkt genoemd werd. De bouw van 
de kerk is een ontwerp van meester Berend van Koblenz. In 1396 is 
de inwijding van het kerkhof en op 26 november 1399 wordt de kapel 
samen met het in 1398 gestichte Antonius altaar door Hubertus Schenk, 

wijbisschop van Utrecht, ingewijd. 
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• In Europalunch ‘Weet wie je eet’ bij Brasserie Janssen aan de 
Nieuwmarkt, samen met historicus Girbe Buist (€20,00)
• Stadswandeling ’in Europa’ door historicus Girbe Buist van Buist-
belevingsprojecten (€5,-)

10.00 uur
Openingsluiding Zwols Klokkenluidersgilde

11.00 uur
beiaardconcert Zwolse Beiaardstichting
Jan-Sjoerd van der Vaart Taylorbeiaard
(student)beiaardier, 

13.00 uur
Demonstratieluiding Zwols Klokkenluidersgilde

15.00 uur
beiaardconcert Zwolse Beiaardstichting 
Hans van Heemst Taylorbeiaard
(student)beiaardier

16.00 uur 
Demonstratieluiding Zwols Klokkenluidersgilde

Peperbus programma

Zwolle van Boven
Bekijk ‘Zwolle van Boven’ en ontdek hoe de stad er 
vroeger uitzag en vooral hoe de stad is gegroeid. 
Stichting Allemaal Zwolle heeft in samenwerking 
met ontwerpstudio Studio Suolle een animatie ont-
wikkeld die te zien is op de eerste verdieping van 
de Peperbus. De animatie genaamd ‘Zwolle van Bo-
ven’ laat de groei van de stad zien, de hotspots door 
de jaren heen en licht bijzondere gebeurtenissen, 
verhalen en personen uit. Het concept van ‘Zwolle 
van Boven’ is bedacht door vierdejaars studenten 
van Cibap. Studio Opus heeft vervolgens het verhaal 
tot leven laten komen in een animatie. 
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De Hoofdwacht, 
Grote Markt 20

De Hoofdwacht aan de Grote Markt werd in 1614 gebouwd in 
opdracht van de stad tegen de noordzijde van de Grote Kerk. 
De sacristie, die oorspronkelijk op deze plek stond, werd hier-
voor afgebroken. De Hoofdwacht bestond uit een hoge bega-
ne grond met een zolder met twee wachtlokalen. De linker 
ruimte diende voor de garnizoenswacht en de ruimte rechts 
voor de burgerwacht. Elk wachtlokaal had zijn eigen voordeur 
in de rijke Renaissance voorgevel. Het garnizoenslokaal was 
groter dan dat van de burgerwacht en omvatte ook de middel-
ste travee onder de topgevel. In de achttiende eeuw werden 
de kruisvensters vervangen door grote schuifvensters. Bij een 
restauratie in 1887 onder leiding van de bekende architect 
P.J.H. Cuypers werd de oude situatie hersteld. In het recente 
verleden heeft de Hoofdwacht verschillende bestemmingen 
gehad. Nu is hier een wijnbar gevestigd. Onder de glazen 
vloer, in het rechter gedeelte van deze bar, zijn de onder-
grondse restanten van de sacristie te zien

Academiehuis, 
Grote Markt 18

Deze gotische driehallenkerk is gebouwd tussen 1370 en 
1452. Met een toren van 113,5 meter hoog, had deze de hoog-
ste toren in Nederland, hoger zelfs dan de Domtoren. Ver-
schillende blikseminslagen werden de toren fataal.  In 1682 
stortte de toren in waarbij twee traveeën werden vernield. Op 
de plaats van de toren werd een achthoekige consistorie ge-
bouwd die vanuit de kerk toegankelijke is via een imposante 
trap. Het interieur uit het eind van de 17de eeuw is nog gro-
tendeels intact. 
In de kerk zijn het 16de eeuwse koorhek, de preekstoel, het 
Schnitgerorgel en de herenbanken de blikvangers.
Verder zijn nog enkele fragmenten bewaard gebleven van 
fresco’s uit de 15de eeuw van Meester Joan van der Mynnes-
ten, een fragment van de voormalige Sacramentstoren van 
de beeldhouwer Willem Backerweerd en een timpaan in het 
Noorderportaal van bouwmeester Arnt van Calcar met het 
oude Stadswapen.
In de buitenmuur van het middenkoor is een rode zandstenen 
boogvulling met een voorstelling van de zielen in Abrahams 
schoot. Vermoedelijk heeft deze boogvulling deel uit gemaakt 
van een romaanse voorganger van de huidige kerk.
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Het Academiehuis
11.00-12.00 Michaëlscantorij
12.30-13.30 Michaëlsfanfare
14.00-15.00 Groot Mannenkoor Zwolle
15.00-16.00  Presentatie boek Maria Josina de Haas 
  in de consistorie
16.00  Prijsuitreiking Minecraft

De gehele dag is er koffie, thee en iets lekkers te krijgen voor 
concertbezoekers bij de balie

Boekenmarkt
Expositie Minecraft afbeeldingen
Overzichtstentoonstelling kunstenaarsvereniging Palet

Expositie archeologie
In januari en februari hebben de Zwolse archeologen een op-
graving verricht in de Grote Kerk. Daarbij kwamen onder andere 
zerken aan het licht die vele decennia onder de houten vloeren 
verborgen waren. Maar ook zaken die tussen de kieren van de 
planken of tussen de zerken ‘verloren’ waren. Het lijkt er op dat 
kerkgangers gewoon pijp rookten en tabak pruimden. 
De archeologen vonden ook resten van de 23 altaren die in de 
kerk gestaan hebben. Op een achttal panelen en via een digitale 
presentatie worden de opgraving en de resultaten daarvan toe-
gelicht.
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Beleef verdwenen Zwolse gebouwen in Virtual Reality en stem op 
genomineerde ontwerpen. Jongeren in twee leeftijdscategorieën 
(6-10 en 11-15 jaar) hebben in de virtuele 3D wereld van het popu-
laire computerspel Minecraft verdwenen Zwolse gebouwen terug 
gebouwd. Op Open Monumentendag kunt u de resultaten van het 
minecrafttoernooi 2019 in 3D bewonderen. 

Tot 15.30 uur kunt u stemmen op genomineerde ontwerpen. 
De prijsuitreiking vindt plaats om 16.00 uur.

Minecraft

Stukje puzzeltocht
Hoe goed ken jij Zwolle en de monumenten? 

Puzzeltocht binnenstad Zwolle voor kinderen

Doe mee met de puzzeltocht en win het stripboek 
“Het geheim van de kreeft” als je alle antwoorden 
goed hebt. 

Er zijn honderd stripboeken beschikbaar.

Tijdsduur: één tot anderhalf uur
Startpunt: informatiestand Open Monumentendag 
op de Grote Markt.

Hoe goed ken jij Zwolle en de 
monumenten? 
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Stadhuis- Schepenzaal, 
Sassenstraat 2

De oude hal en de Schepenzaal herinneren aan het oorspron-
kelijke Zwolse Raadhuis dat tussen 1447 en 1450 werd ge-
bouwd op de plaats van een ouder raadhuis. Het zijn Meester 
Bartolomeus met behulp van de bouwmeesters Berend van 
Covelenz en Arnt van Calkar die dit fraaie stadhuis bouwden. 
De oorspronkelijke Schepenzaal wordt nu gebruikt als trouw-
zaal; voor de Franse revolutie was hier de rechtbank. Veel 
inventaris herinnert aan de rechtspraak zoals de beulszwaar-
den, enkele teksten en het schilderij van “het laatste oordeel” 
boven de schouw uit het eind van de 16de eeuw. De schouw 
zelf is van Drachenfelder Trachiet geleverd door Herman van 
Ceulen. De balkdragende figuren aan het plafond dateren nog 
uit de bouwtijd, evenals de muurkasten. Het fraaie staande 
Horloge van de Zwolse klokkenmaker is in 1728 vervaardigd 
door Wilhelm Bramer. 

Zwolse balletjeshuis, 
Grote Kerkplein 13

Op  het hoekje van het Grote Kerkplein zit het oudste winkel-
tje van Zwolle: het Zwolse Balletjeshuis. Het winkelinterieur 
dateert uit 1688, toen hier een kruidenierswinkel werd ge-
vestigd. In 1845 nam J. van der Kolk de failliete boedel over 
en startte een ‘stekenbakkerij’ in het achterhuis. De steken 
werden oorspronkelijk gebruikt om de koffie en thee te zoe-
ten, en mochten pas na de ontwikkeling van suikerbieten als 
‘snoepjes’ worden genuttigd. Vanaf dat moment heten het 
Ulevellen, oftewel Zwolse Balletjes. Momenteel is deze laat-
ste stekenbakkerij ter wereld  gevestigd in de kelder onder 
de winkel. 
Het Zwolse Balletjeshuis heeft ook een groot assortiment 
oud -Hollands snoepgoed zoals massée, polkabrokken, ka-
neelstokken, wijnballen en diverse soorten drop. Daarnaast 
is het ingericht als Toeristisch informatiepunt en souvenir-
winkeltje. Gaat u gerust langs om te proeven, te kijken en te 
ontdekken: de sfeer is uniek en authentiek!

Het ZWolse staDHUisOp 24 januari 1448 wordt met een plechtige mis de nyer 
raetkamer, de huidige Schepenzaal ingewijd. Vanaf die tijd 
wordt de stad Zwolle bestuurd vanuit een aantal panden 
aan de Sassenstraat. Het huidige ‘oude stadhuis’ bestaat 
van oorsprong uit het Raadhuis, het Meentehuis en het huis 
van Dirc Mostert. Sinds mei 1976 vormen De Wheeme, 
een laat gotisch gebouw aan de Lombardstraat, het oude 
Stadhuis aan de Sassenstraat en de nieuwbouw uit 1976 
van architect J.J. Konijnenburg samen het huidige stadhuis 
van Zwolle.

Meer informatie staat in de gratis flyer Open Monumentdag.
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Kunstruimte ‘Het Langhuis’, 
Goudsteeg 8

Het pand waarin de kunstruimte ‘Het Langhuis’ is gevestigd 
bestaat uit twee gedeelten. Het meest zuidelijk gedeelte, 
grenzend aan het hofje van de Emmanuelshuizen en het Hof 
van Suthem, is het oudste. Het langhuis werd in de 15de en 
16de eeuw gebruikt als refectorium of refter. Deze refter be-
hoorde tot een groter, er naast gelegen complex van het Do-
mus Pauperum of Armen Fraterhuis, een convict waar arme 
studenten werden opgevangen. Deze panden zijn nu bekend 
als het ‘Domus Clericorum’ en het ‘Venduhuis’ dat ooit werd 
gebruikt als het ‘Domus Scolasticum’ waar de studenten wa-
ren gehuisvest. In het complex van het Armen Fraterhuis wer-
den soms tussen de 150 en 200 arme scholieren tegelijkertijd 
ondergebracht na schooltijd. De studenten kregen hier van de 
Broeders des Gemeenen Levens opvang. Zij leerden hier het 
persoonlijk gebed en meditatie. 

Kunstruimte Het Langhuis is nu dé plek in Zwolle voor verras-
sende kunst van talentvolle makers. Bezoek op Open Monu-
mentendag de tentoonstelling Terug naar de Toekomst. Meer 
informatie vind je op www.langhuis.nl.
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Museum de Fundatie, 
Blijmarkt 20

Dit neoclassicistische pand is gebouwd tussen 1838 en 
1841, naar een ontwerp van de Haagse architect Eduard 
Louis de Coninck. Het deed dienst als Paleis van Justitie en 
bood later onder meer onderdak aan de Rijksplanologische 
Dienst. In 2004/2005 is het naar een ontwerp van architect 
Gunnar Daan verbouwd tot kunstmuseum. In 2012/2013 
onderging het pand een spectaculaire uitbreiding. De Wolk, 
de ellipsvormige opbouw die Hubert-Jan Henket (Bierman 
Henket Architecten) ontwierp, biedt plaats aan twee ten-
toonstellingszalen met een gezamenlijk oppervlak van bijna 
1000m². Een groot ovaal raam geeft prachtig uitzicht op de 
historische binnenstad. Aan de buitenkant is de opbouw be-
kleed met 55.000 wit-blauwe tegels. De uitbreiding ziet er 
uit als een keramische wolk die lijkt te zweven boven het 
oorspronkelijke gebouw. Op de grens tussen de middel-
eeuwse stadskern en de 19e-eeuwse singels is het pand 
een hedendaags museum en een icoon voor de toekomst.

9-11 uur: gratis toegang i.v.m. Open Monumentendag
11-17 uur: reguliere toegang
 

Herman Brood Experience, 
Blijmarkt 21 

In april 2017 is in Zwolle aan de Blijmarkt de Herman Brood 
Experience gestart. Het karakteristieke pand uit 1444 ligt met 
de voorzijde aan de Blijmarkt, recht tegenover Museum De 
Fundatie; een prachtige locatie in het museumhart van Zwol-
le, een waardige plek om Herman Brood blijvend te kunnen 
waarderen. De bezoeker krijgt middels foto’s, voorwerpen, 
film en geluid een inkijkje in het leven van de in Zwolle ge-
boren artiest. De Herman Brood Experience toont een brede 
collectie van Herman Brood, afkomstig uit de privécollectie 
van vriend en initiator Ivo de Lange, weduwe Xandra Brood, 
dochter Lola en beide zussen van Herman. Nooit eerder ver-
toonde foto’s, door hem beschilderde gitaren, kledingstuk-
ken, schildersmateriaal en zelfs zijn spuitnaalden.  

Het Herman Brood Museum is tijdens Open Monumentendag  
tegen een gereduceerd tarief (50%) toegankelijk
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Lutherse Kerk, 
Koestraat 4

Door de vele handelscontacten met Duitsland werden er al 
vroeg Lutherse diensten in Zwolle gehouden. Duitse koop-
lieden, die destijds Zwolle aandeden, kwamen in het geheim 
bijeen in zogenaamde ‘huisgemeenten’. Deze groeiden door 
de jaren heen tot één Lutherse kerk. Pas in 1649 was het voor 
de Luthersen mogelijk een eigen kerk te bouwen. Deze is met 
opzet onopvallend, vanwege de geloofsvervolging tot in de 
19de eeuw. 

‘Groote Sociëteit’,
Koestraat 8 en 8 I

De Grote Sociëteit bestaat uit drie vleugels aan een om-
muurde binnenplaats die vroeger ongetwijfeld een voor-
naam herenhuis hebben gevormd. Het geheel werd in het 
midden van de 17de  eeuw opgetrokken en kwam in 1805 
door koop in eigendom van de Grote Sociëteit. De grote 
restauratie vond plaats in 1964. Bij de algehele restauratie 
is onder het stucplafond in de biljartzaal een beschilderde 
balkzoldering tevoorschijn gekomen uit het midden van 
de 17de eeuw. De zeven vakken vertonen cartouches met 
voorstellingen van de tekens van de dierenriem en andere 
mythologische figuren. Ook is er in de entree een geschil-
derd luchtgezicht met een afbeelding van Mars uit de derde 
kwart van de 17de eeuw.

DE GROOTE SOCIËTEIT

Meer informatie staat in de gratis flyer Open Monumentdag.
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Het is feest voor rijksmonument Katerveersluizen (Spoolde) in 
de Willemsvaart! Dit jaar is het precies 200 jaar geleden dat de 
Willemsvaart werd geopend. Zwolle had het eindelijk voor elkaar: 
een directe verbinding met de IJssel. Toegang tot zee, dáár was 
het de stad uiteindelijk om te doen. Tot op de dag van vandaag is 
die zeeverbinding voor de Zwolse regio van grote economische 
betekenis. De Willemsvaart heeft dienstgedaan tot 1964. Toen 
nam het Zwolle–IJsselkanaal het over. De Katerveersluizen zijn 
na de sluiting en gedeeltelijke demping van de vaart wonder bo-
ven wonder bewaard gebleven.
Het jubileum van de Willemsvaart is onderwerp van een bijzonde-
re tentoonstelling op locatie opgezet door Allemaal Zwolle. Met 
animaties, film en veel historisch kaart- en fotomateriaal wordt 
de geschiedenis van de Willemsvaart getoond. 

Foto: Willemsvaart, 12 december 1937, collectie Spaarnestad, 
Historisch Centrum Overijssel

Zwolle aan zee
Expositie 200 jaar Willemsvaart (1819-2019)

Van 20 augustus t/m 5 oktober, donderdag t/m zaterdag, 
gratis te bezoeken bij RAWSpace aan Willemsvaart 21. 

Meer informatie op 
www.allemaalzwolle.nl
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Sassenpoort, 
Sassenstraat 53

In 1409 is deze forse Stadspoort opgetrokken als vervan-
ging van een ouder poortgebouw ‘die Zaggingporte’ dat zich 
waarschijnlijk aan het einde van de Krommejak bevond. Deze  
binnenpoort heeft aan de veldzijde een weergang met gaten 
waardoor men kokende pek en olie kon gooien om de vijand 
bij de poort vandaan te houden. De ronde gaten onder de ven-
sters op de bovenverdieping werden gebruikt voor falconetten 
of ‘slangen’ waar brandende vuurkogels naar beneden wer-
den geworpen. De verdediging is gemaakt voor het gebruik 
van pijl en boog, kruisboog en speren. Tegen het geweld van 
kanonnen was deze poort niet bestand. Daarvoor werd een 
buitenpoort aangelegd die later werd vervangen voor een aar-
den vestingwerk. Na het aanleggen van de bastions en ves-
tingwerken (1592-1612) werd de Sassenpoort een gevange-
nis. Door tussenkomst van de Rijksbouwmeester Jos Cuijpers 
en de Staatscretaris van Kunsten & Wetenschappen Victor 
de Stuers werd het poortgebouw gespaard voor de sloop en 
kreeg het zijn huidige bekroning (1894-1897).

Vrijmetselaarsloge, 
Bloemendalstraat 11

In dit 16de-eeuwse pand vonden de vrijmetselaars in 1867 
onderdak. De loge is al meer dan 200 jaar actief in Zwolle en 
op Open Monumentendag wordt de bezoeker een kijkje ach-
ter de schermen gegund.

DE SASSENPOORT
De Sassenpoort en de toren de Peperbus zijn de iconen van de stad 
Zwolle. Vooral door zijn neo-gotische toevoegingen als kantelen en 
traptorens is de Sassenpoort voor veel Zwollenaren romantischer dan 
de sobere Peperbus. In 1409 is de Sassenpoort de vervanging van 
een ouder poortgebouw ‘die Zaggingporte‘ genoemd werd. Dit oudere 
poortgebouw stond waarschijnlijk aan het einde van het even verderop 
gelegen straatje de Krommejak. De Sassenpoort is de enige van de 
drie grote Zwolse stadspoorten, die bewaard is gebleven. De poort 
maakte deel uit van de voormalige stadsmuur van Zwolle. Eigenlijk 
is de huidige poort de Binnen-Sassenpoort, want ter hoogte van de 
Sassenpoortenbrug bevond zich tot de afbraak in 1839 de Buiten-
Sassenpoort. Meer informatie staat in de gratis flyer Open Monumentdag.

12

13

14



Synagoge,
Samuël Hirschstraat 8

Voor zover bekend woonden in het jaar 1349 al Joden in Zwol-
le. In 1746 ontstond de eerste  synagoge, in de Bitterstraat. 
Van 1758 tot 1899 heeft de Librije bij het voormalige Broe-
renklooster  dienstgedaan als synagoge. De huidige synagoge 
is op 21 juli 1899 ingewijd. Het gebouw, in  eclectische stijl, 
is een ontwerp van architect F.C. Koch. De voorgevel is ont-
worpen door de van oorsprong Zwolse architect J. Gosschalk. 
Een typisch joodse component is de vorm van de bekroonde 
twee stenen tafelen met, boven de Heilige Arke, de tien woor-
den. Het gebouw bestaat uit een rechthoekige zaal met een 
vrouwenbalkon voor de diensten, enige  portalen, een bijge-
bouw met daarin de bij- of wintersynagoge en daarboven de 
kosterswoning. Naast de hoofdingang, boven een raampartij, 
vindt u de tekst uit Jesaja 56 vers 7: ‘Want mijn huis zal een 
bedehuis zijn voor alle volkeren.’ In 1995 zijn aan de wanden 
van de grote sjoel (Jiddisch voor synagoge = Schule = school) 
gedenkstenen aangebracht met de 499 namen van de in de 
Tweede Wereldoorlog vermoorde Zwolse Joden. De daardoor 
gedecimeerde Joodse gemeente is geen eigenaar meer van 
dit gebouw. De Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle is op-
gericht om het gebouw in stand te houden. Voor bezichtiging geopend 

tussen 14:00 en 16:00 uur.

Waalse Kerk (Eglise Wallonne), 
Schoutenstraat 4

De uit Frankrijk verdreven Hugenoten die in Zwolle hun toe-
vlucht zochten, kregen al in 1686 de in onbruik geraakte St. 
Geertruidenkapel in de Schoutenstraat als kerkgebouw aan-
geboden. Deze in het begin van de 16de eeuw gebouwde ka-
pel maakte deel uit van het omstreeks 1390 door Gertrude 
Kadeneter gestichte Begijnenconvent. Na de hervormingen 
in Zwolle kwamen in 1580 de conventsbezittingen in handen 
van de burgerlijke gemeente. Tot op de dag van vandaag wor-
den, in  de Waalse kerk, diensten in het Frans gehouden. In 
het koor van de kerk zijn nog steeds resten te vinden uit de 
tijd van het Begijnenconvent. Achter en aan de zijkant van het 
kerkgebouw zijn resten te zien van de kloostergebouwen.
Meer informatie staat in de gratis flyer die in de kerk ver-
krijgbaar is.

Het kerkgebouw aan de Schoutenstraat 4 werd in 1686 door 
de stad Zwolle in gebruik gegeven aan een groep uit Frankrijk 
gevluchte Hugenoten. De kerk is oorspronkelijk gebouwd als 
kapel van het begijnenconvent van St. Geertrui, ook wel het 
Kadenetershuis genoemd.

WAALSE KERK (EGLISE 
WALLONNE)

Meer informatie staat in de gratis flyer Open Monumentdag.
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Het Refter (Stadscafé), 
Bethlehems Kerkplein 35-1

Hoewel dit pand het refter heet, zal dit deel van het Bethle-
hemkloostercomplex vermoedelijk niet als eetzaal, maar als 
administratiegebouw van het klooster hebben gediend. Na de 
Reformatie hebben verschillende gilden het gebouw gebruikt. 
Zo werden er schermlessen gegeven en toneelvoorstellingen 
gehouden. Sinds de Franse tijd werd het als garnizoensmaga-
zijn gebruikt. Van 1846 tot 1905 was hier het museum van de 
Overijsselse  Vereniging tot ontwikkeling van provinciale wel-
vaart gevestigd. Later is dit museum verplaatst naar het Dros-
tenhuis aan de Melkmarkt 41. Aansluitend werd in het Refter 
de Zwolse graanbeurs gevestigd.  In 1910 wilde met het ge-
bouw slopen om hier een lagere school te bouwen. De Kroon 
vernietigde dit raadsbesluit op verzoek van de Koninklijke Ne-
derlandse Oudheidkundige Bond.  Tussen de Bethlehemskerk 
en het Refter lag vroeger een de Armenkamer droeg. Uitdeling 
van geld, kleding en eten vond hier plaats, tot het in 1912 werd 
gesloopt en een doorgang naar de Nieuwe Markt ontstond. Na 
de ingrijpende restauratie van het Refter in 1915 zijn hier de  
gemeentelijke handelsschool (1917-1966) de ANWB en de VVV 
gevestigd (tot 1979). Nadat  Stichting Het Refter en de Her-
vormde gemeente  dit gebouw gebruikten voor vergaderingen 
en catechisaties is het nu in gebruik als grandcafé 

Meer informatie staat in de gratis flyer Open Monumentdag.

Doopsgezinde kerk, 
Wolweverstraat 9

Doopsgezinden of Menisten werden in de 16de eeuw zwaar 
vervolgd. Deze Wederdopers hielden  er radicale ideeën op 
na. Zij bezetten in 1534 het Duitse Munster en riepen er 
het ‘Nieuwe Jeruzalem’ uit. In hetzelfde jaar werd Münster 
weer heroverd en de vele geloofsgenoten die vanuit Neder-
land over de weg Munster te hulp wilden komen, werden 
in Zwolle op de Agnietenberg tegengehouden. De weder-
dopers die in Zwolle woonden moesten hun geloof in stil-
te uitoefenen. Op de plaats waar het kerkgebouw van de 
Doopgezinde Gemeente in Zwolle staat, werd al sinds 1638 
“gekerkt”. Achter reeds bestaande huisjes werd een ruimte 
voor samenkomsten ingericht. Begin 1700 is het gebouw 
aanzienlijk uitgebreid en de huidige gevel dateert van een 
verbouwing tussen 1847 en 1856. Het karakter van het ge-
bouw is gebleven. Niets in de voorgevel wijst erop dat er 
sprake is van een kerkgebouw; een schuilkerk dus, een van 
de weinige die Zwolle nog heeft. 

DOOPSGEZINDE KERK
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Het Karel V huis en de Hof van Ittersum, 
Sassenstraat 33

De Hof van Ittersum is een gebouwencomplex met een rijke 
geschiedenis. Roloff van Ittersum,  schepen van Zwolle , ge-
richtsman en bisschoppelijke rentmeester van Salland heeft 
het huis vermoedelijk aan het eind van de veertiende eeuw 
laten bouwen. De belangrijke Zwolse familie Van Ittersum 
bezat het pand tot 1735. Met de bouw van Sassenstraat 33 
(Karel V Huis) kreeg het naastgelegen zaalgebouw een zij-
huis met een pronkgevel in renaissance stijl. Op de voorge-
vel staat het jaartal 1571. De kap van dit pand toont dat de 
bouwmassa achter de gevel oorspronkelijk slechts vijf meter 
diep was. Over het gebruik van De Hof is niet veel bekend. 
Het representatieve belang van De Hof blijkt bij een bezoek 
van de landvoogdes Maria van Hongarije aan Zwolle in 1545.  
Zij heeft vermoedelijk gelogeerd in De Hof. Op kosten van de 
stad werd namelijk gewerkt ‘an die dore in zalige bernt van 
Itterssum huyss als die koninginne commen solde’.

Bethlehemse Kerk,
Bethlehemkerkplein 35

De Bethlehemse Kerk is een tweeschepige gotische hallen-
kerk, die geheel door gemetselde gewelven wordt overdekt. 
Zij bestaat uit een hoofdkoor van twee rechthoekige vakken 
en een wat smaller driezijdig gesloten eindvak, een zuiderzij-
koor van twee rechthoekige vakken, en een tweebeukig schip. 
De hoofdingang, die met het venster daarboven wordt omlijst 
door een geprofileerde bakstenen spitsboog, bevindt zich in 
de westelijke gevel van de noorderbeuk. De kerk heeft twee 
evenwijdige, met leien belegde kappen. Dat het schip aan de 
noordzijde geen steunberen heeft, is ongetwijfeld het gevolg 
van het feit dat het aan die zijde door het winterpaleis van de 
familie Van Ittersum was ingesloten De voormalige klooster-
kerk is nu in gebruik als restaurant. Achterin de kerk bevindt 
zich het Quellhorstorgel, een monumentaal orgel uit 1826, 
Het staat u vrij om te vragen het interieur even te mogen be-
kijken.

HeT KArel v-HUIS
Het Karel V-huis maakt deel uit van het middeleeuwse Hof 
van Ittersum. Dit hof was één van de grootste en belangrijk-
ste laat-middeleeuwse stadshuiscomplexen in Zwolle. 
Het grote complex, gelegen tussen de Sassenstraat, Rode 
Leeuwsteeg, Oude Vismarkt, Nieuwe Markt (achterzijde 
voormalig postkantoor) en de Bethlehemkerk bestaat uit 
verschillende bouwdelen. Het complex is vanaf de 14de 
eeuw tot 1736 de ‘huysinge’ van de adellijke familie van It-
tersum.

Meer informatie staat in de gratis flyer Open 
Monumentdag.
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Geboortehuis Gerard Terborch, 
Sassenstraat 21

In 1603 kocht de familie Terborch dit pand aan. Na 1690 ver-
erfde het pand in de vrouwelijke lijn tot 1737. Gerard Terborch 
(1617-1681) is hier dus geboren. Tussen 1875 en 1880 kreeg 
het pand zijn huidige voorgevel en winkelinterieur. De gevel 
is opgetrokken in Eclectische bouwstijl waarin zich zowel re-
naissance elementen als elementen ontleend aan de Franse 
Lodewijkstijlen bevinden. Boven de verdiepingsvensters zijn 
cartouche motieven aangebracht in de Franse barokstijl. Het 
bijzondere aan deze voorgevel is dat de ornamenten zowel 
binnen als buiten vrijwel geheel in hout zijn uitgevoerd en niet 
in stuc of gietijzer. En dat geldt ook voor het interieur. Op de 
eerste verdieping is een gevelsteen geplaatst van de familie 
Ter Borch die ooit in hun gesloopte buitenhuis aan de Langen-
holterweg was gemetseld.

Huiswerkinstituut,
Oude Vismarkt 9

Na een brand werd in 1907 het pand van de  meubelfirma F.J. 
Schoenmaker & Zn . opnieuw gebouwd naar een ontwerp 
van de Zwolse architect M. Meyerink. Het gebouw bevatte 
oorspronkelijk zowel winkelruimte als, op de verdiepingen, 
de magazijnen en werkplaatsen van de meubelmakerij. Het 
pand is markant gelegen op het punt waar de Oude Vismarkt 
zich verbreedt naar het Koningsplein.   De fraaie gevel in cha-
letstijl is geheel volgens de mode van die tijd opgetrokken in 
geglazuurde witte verblendsteen, afgewisseld met een blau-
we steen in de horizontale gevelbanden. Het gebruik van imi-
tatie vakwerk, overhangend geveldelen, bewerkte dakranden 
en gekleurde materialen zijn kenmerken van deze architec-
tuurstroming. Het meest opvallende is het imitatie vakwerk 
van de topgevel en de grote bogen van de winkelverdieping.  
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Statenzaal, 
Diezerstraat 80

In 1803 werd Zwolle de hoofdstad van de provincie Overijssel. 
Voor deze functie werd in 1874 het statige Gouvernementsge-
bouw gerealiseerd in Neo Classicistische stijl. Het pand heeft 
een hoge plint van hardsteen, kolossale pilasters en een fron-
ton. Onder leiding van Rijksbouwmeester Jacobus van Lock-
horst werd naast dit pand het Statenzaalgebouw opgetrokken 
in Neo-gotische stijl. Tussen 1895 en 1898 is hieraan gewerkt. 
De ruimtes in dit gebouw zijn ook neogotisch ingericht. De 
stijl is doorgevoerd tot in het kleinste detail. Van uitzonder-
lijke technische en kunstzinnige kwaliteit zijn de glas in lood 
vensters. De Statenzaal op de eerste verdieping was de verga-
derzaal van de Overijsselse staten. Afgebeeld zijn de wapens 
van de Overijsselse gemeenten in 1894. De IJsselsteden heb-
ben hun eigen raam waar ook de Overijsselse Ridderschap 
aanwezig is. Monumentaal zijn de grote wandschilderingen 
(op doek) van de hoogtepunten uit de geschiedenis van de 
provincie Overijssel. 

Plantagekerk, 
Ter Pelkwijkstraat 15-17

In 1834 vond binnen de Nederlandse Hervormde Kerk de zo-
genoemde Afscheiding plaats, waarbij het meer orthodoxe 
gedeelte zich afsplitste. Een kleine groep van ongeveer 65 
gezinnen in Zwolle behoorde tot die Afscheiding, die zich de 
Zwolse Christelijk Gereformeerde Gemeente noemde. Na 
een turbulente periode werd deze afsplitsing eindelijk geto-
lereerd. In 1869 liet deze groep in het Ter Pelkwijkpark een 
nieuwe kerk bouwen.

PLANTAGEKERK

Meer informatie staat in de gratis flyer Open Monumentdag.

Meer informatie staat in de gratis flyer Open Monumentdag.
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Vm Raadhuis Gemeente Zwollerkerspel,
Ter Pelkwijkpark 18

Wijnhandelaar A.P.J. Trip kocht in 1883 grond van twee eige-
naren en liet daarop naar ontwerp van architect S.J.H. Troos-
ter een villa en een koetshuis bouwen. De villa, een herenhuis 
werd in Neo-Hollandse Renaissancistische stijl ontworpen. 
Zuidwestelijk van het huis staat een koetshuis (niet toegan-
kelijk), thans in gebruik als woning.  In 1898 werd het pand al 
verkocht aan lr J.A. Roetert Tak, ingenieur bij de Staatsspoor-
wegen. Na het overlijden van zijn weduwe in 1916, ging de 
villa over naar de gemeente Zwollerkerspel. Deze gemeente 
die bestond uit een aantal buurtschappen die rondom Zwolle 
lagen, kreeg hiermee een representatief raadhuis. Aan deze 
opmerkelijke situatie, dat een gemeente haar gemeentehuis 
heeft staan op het grondgebied van een andere gemeen-
te, kwam pas een einde, toen de gemeente Zwollerkerspel 
in 1967 werd opgeheven. Na de opheffing van de gemeente 
Zwollerkerspel behield het gebouw de kantoorfunctie.  

Het Vliegerhuys (vm Van Wiechenhuis)
Nieuwstraat 55

De vroegste geschiedenis van het van Wiechenhuis gaat al 
terug naar ca. 1450. In die tijd was dit pand nog een dubbel 
woonhuis. Hiervan zijn de kappen en kelders nog aanwe-
zig.   Het gebouw behoorde ook na de reformatie toe aan rij-
ke Rooms Katholieke families en heeft zelfs dienst gedaan 
als schuilkerk. Deze schuilkerk die zich rechts, achter in het 
pand bevindt heeft een plafond met kruisgewelven. In 1696 
kreeg het pand een nieuwe gevel die de twee huizen samen 
verbond. In de jaren ’60 van de vorige eeuw stond dit pand 
naar de mening van het stadsbestuur lelijk in de weg bij de 
ontwikkeling van dit stadsdeel tot winkelcentrum. Omdat het 
pand rijksmonument is, ging de gewenste sloop gelukkig niet 
door. Tijdens restauratiewerkzaamheden trof men een haard-
steen aan met het jaartal 1552. Deze steen die getuigt van de 
welstand van de voormalige bewoners wordt tentoongesteld. 
Verder heeft het pand een rijk interieur van de 15de tot de 
19de eeuw.

24

25

20



Artez/conservatorium

Het Britten strijkorkest oefent elke zaterdag. Het Britten Jeugd 
Strijkorkest oefent van 10:15 uur tot 12:45 uur in de Reulandzaal 
van het conservatorium.. Vandaag geeft het Zwols fluitensemble 
een paar optredens. Daarnaast is er een expositie van Willem 
Kruijer van kermis- en circusminiaturen en een expositie van ge-
selecteerde foto’s over de kermis van Marijke Ripke, Harry ten 
Klooster, Frans Paalman en Pedro Sluiter

Bij Artez is een afvaardiging van de Zwolse Historische Vereniging 
present. Heeft u belangstelling voor de Zwolse historie en haar 
bevolking - klop gerust eens bij hen aan.
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1.  Vrouwenhuis,   
ingang Voorstraat 46

2. Onze Lieve Vrouwenbasiliek 
(Peperbus),  
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3.  De Grote- of St. Michaels-
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8. Herman Brood Experience, 
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9. Museum de Fundatie, 
Blijmarkt 20
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11. Groote Sociëteit,  
Koestraat 8 

12. Vrijmetselaarsloge Fides 
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13. Sassenpoort,  
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18. Bethlehemse kerk,  
Bethlehems kerkplein 35
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26. Broerenkerk,  
Achter de Broeren 1

27. Het Oversticht   
Aan de Stadsmuur 79-83

28. Jan Kamphuis Keramiek, 
Thorbeckegracht 26

29. Flevogebouw,  
Menno van Coehoornsingel 16

30. Kleine kelderwoning, 
Derde bredehoek 2

31. Artez    
Aan de Stadsmuur 88

32. Hopmanhuis   
Rodetorenplein 15

33. Theodorakapel,  
Theodorahof 20    
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35. Stationsgebouw   
Stationsplein 16
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Het Oversticht,
Aan de Stadsmuur 79-83

Op de locatie van de oude stadsmuur heeft “het Oversticht”, 
een onafhankelijke adviesorganisatie op het gebied van 
ruimtelijke kwaliteit, twee voormalige pakhuizen uit de 
18de eeuw gerenoveerd en als hun kantoorruimte ingericht. 
Deze pakhuizen zijn restanten van de vele pakhuizen die 
aan de noordelijke rand van het Eiland lagen en die tijdens 
de sloopwoede in de naoorlogse jaren sneuvelden. Bij de 
sloop van deze pakhuizen kwamen restanten van de stads-
muur tevoorschijn. Deze stadsmuur is in het kader van de 
stadvernieuwing gedeeltelijk gereconstrueerd. ook in het 
kantoor van het Oversticht is een deel van deze gerecon-
strueerd muur opgenomen.

Broerenkerk, 
Achter de Broeren 1

De Broerenkerk is een tweebeukige laatgotische klooster-
kerk (omstreeks 1500), die in haar geheel door gemetselde 
gewelven is overdekt. De hoofdbeuk heeft een driezijdig ge-
sloten koor. De zuidbeuk met de entree is beduidend klei-
ner van omvang en is heeft een vlakke oostwand. De kerk 
heeft aan alle zijden vensters, vensternissen en steunbe-
ren behalve aan de noordkant. Hier sluit een deel van de 
voormalige kloostergang op de kerk aan. De kerk heeft 
twee evenwijdige kappen. Op de daken van het schip ligt de 
zeldzame links dekkende Hildesheimer dakpan. Sinds 2013 
is boekwinkel ´Waanders In de Broeren´ in deze kerk ge-
vestigd. De Broerenkerk heeft daarvoor een spectaculaire 
metamorfose ondergaan. Het resultaat mag er zijn. Tussen 
links en rechts hoog opgestapelde verdiepingen vol boeken 
kan de klant nog steeds indrukwekkend ver naar boven kij-
ken. Op de bovenverdieping zijn de beschilderde gewelven 
bijna aan te raken. Het orgel uit 1824 is van de hand van J.C. 
Scheuer. Het blauwe licht in het koor komt door een nieuw 
abstract glas-appliquéraam, dat door de Noorse kunste-
naar Kjell Nupen is vervaardigd.

HERMENHOE BOTTEN EEN VERHAAL VERTELLEN

Op 15 november 2010 is bij een archeologisch onderzoek in Zwolle, 
geheel onverwachts een menselijk skelet aangetroffen. Bijzonder aan het 

skelet was dat de handen aan de voorzijde van het lichaam, ter hoogte 
van de schenen, bijeen gebonden waren met een leren band om de 
polsen. Tussen de elleboog- en kniegewrichten door was een houten 
staak geplaatst. Deze gegevens en de zware beschadigingen op de 
schedel vormden duidelijke aanwijzingen voor een moordzaak in Zwolle. 

Voor deze oudste moordzaak werd een forensisch team samengesteld. 
Het skelet kreeg de naam Hermen. Hieronder volgen hun bevindingen.

de BroerenKerK

De Broerenkerk is een prachtig voorbeeld van herbestem-
ming. Het Huis van het Woord uit 1466 van het oude ’pre-
dickheren clooster complex’ is met de huidige bestemming 
weer een huis voor het woord geworden. Door de trans-
formatie van kerk naar ‘Waanders In de Broeren’ kan het 
rijksmonument weer verder in zijn reis door de tijd. 

Meer informatie staat in de gratis flyer Open Monumentdag.
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Er zijn drie rondleidingen door het gebouw om 
11.00; 12.30 en 14.00 uur. We vertellen daarbij het 
verhaal van de geschiedenis en de plek: van mid-
deleeuws pakhuis tot hedendaags bureau. Trots 
op onze bijzondere plek van (werk)plezier en dat 
delen we graag met mensen deze dag!

Jonge kinderen kunnen die dag – net als echte ar-
cheologen – scherven plakken en potjes restau-
reren.
Jongeren vragen we te vloggen over hun bezoek 
aan het gebouw en de filmpjes met ons online te 
delen. We hebben drie mooie prijzen ter waarde 
van € 100; € 75 en € 50.

Openstelling op zaterdag 
14 september voor publiek 
van 11.00-15.30 uur

Het Oversticht

Wandeling ‘De meisjes van Pleyzier’

De wandeling van ‘de meisjes van pleyzier’ is een bij-
zondere beleving. Waar verbleven ze in het verleden 
en waar zijn ze nu? Waren er vroeger al bordelen en 
hoe zat het met de verdiensten? Met de gids ‘La Dou-
ce’ lopen we in het centrum van de prachtige Han-
zestad Zwolle. Ontdek de plekken van de meisjes van 
pleyzier zoals de Schoone Bout of De Drie Zwaantjes. 
Bij gebrek aan huisnummers en omdat velen onge-
letterd waren, waren uithangborden een aanwijzing 
voor vreemdelingen. 

Bent u benieuwd naar het verhaal van de meisjes 
van pleyzier, kom dan om 11.00 of 15.00 uur naar de 
informatiestand waar de wandeling van start gaat. 
Kosten: € 5,00.

25



Flevogebouw, 
Menno van Coehoornsingel 16

BEMOG Projectontwikkeling B.V .is sinds december 2012 ge-
vestigd in het monumentale Flevogebouw. Het duurzame ge-
bouw is tijdens Open Monumentendag te bezichtigen. Ook is 
de geschiedenis van het pand en van de verbouw te zien. Het 
Flevogebouw is in 1898 gebouwd als ambachtsschool, naar 
een ontwerp van de Zwolse architect en directeur van ge-
meentewerken J.L. van Essen. De ambachtsschool bleef hier 
gevestigd tot 1934 toen het nieuwe gebouw aan de Mimosas-
traat in gebruik werd genomen. In het gebouw werd daarna 
de Rijksdienst voor de lJsselmeerpolders gevestigd, vandaar 
de naam ‘Flevogebouw’. Het gebouw is gelegen op het 17de 
eeuwse Tanerijbolwerk dat de noordzijde van de stad moest 
beschermen.

Jan Kamphuis Keramiek, 
Thorbeckegracht 26

Kijk letterlijk en figuurlijk in de keuken van keramist Jan 
Kamphuis.  Al  bijna dertig jaar werkt keramist Jan Kamp-
huis in Zwolle waarvan  de laatste twintig jaar in het  400 jaar 
oude rijksmonument aan de Thorbeckegracht  In dit pand zijn 
nog veel keramiekentegels bewaard gebleven.  Een prachtig 
stek voor een keramist, een mooie combinatie van wonen en 
werken. Kamphuis is hierin niet uniek, vele ambachtslieden 
gingen hem voor in dit pand.  Al eerder woonden en werkten 
hier ambachtslieden zoals een fluitenbouwer, steenhouwer 
en loodgieter. Maar ook officieren, renteniers, de weduwe van 
de burgemeester en ooit is het huis verhuurd geweest aan 
een predikant. Het blijkt een pand waarin de bewoners lang 
bleven wonen, na vierhonderd jaar is de familie Kamphuis pas 
de zeventiende eigenaar.  Natuurlijk is er  tijdens Open Monu-
mentendag in het gehele pand keramiek te zien . 
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Kleine kelderwoning,
Derde Bredehoek 2

Dit huis is een kleine kelderwoning  van ca 1708. Tijdens Open 
Monumentendag kunt u hier  terecht om alles over de ge-
schiedenis en de renovatie van het huisje te ervaren. Vader en 
dochter vertellen hierover in een geanimeerde setting.  Er is 
koffie, thee en koekjes en er is een fijn muziekje. Alle ingredi-
enten zijn aanwezig om er een mooie dag van te maken. 

Een bezoek aan deze woning kunt u telefonisch reserveren: 
telefoon:06 20 77 54 59. Van 10:30 uur tot 12:30 uur en van 
13:30 tot 16:30 zijn er elk half uur rondleidingen. 

Oh ja….en binnen fotograferen is prima.

Broerenklooster, ArtEZ
Aan de Stadsmuur 88

Dit pand met binnenhof maakte deel uit van het Dominica-
ner klooster dat in 1512 werd gewijd. In het gebouw bevon-
den  zich onder andere de kapittelzaal en het dormitorium. 
De pandhof is omgeven door een kloostergang. Ook de naast-
gelegen Broerenkerk en de losstaande Librije maakten deel 
uit van dit klooster. Na de reformatie heeft het klooster ver-
schillende bestemmingen gehad waaronder katoenspinnerij, 
zeepfabriek en kazerne. Door de verschillende verbouwingen 
was het gebouw onherkenbaar veranderd. Omstreeks 1975 
heeft er een grootscheepse renovatie plaatsgevonden waar-
bij delen van de oorspronkelijke bouwmassa zijn bewaard en 
gerestaureerd. Vooral de noordoosthoek van het gebouw en 
de kloostergang naast de kerk zijn nog restanten van het oor-
spronkelijke klooster. Inmiddels is het pand in gebruik bij het 
ArtEZ Conservatorium. 
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Theodorakapel, 
Theodorahof 20 

De Theodorakapel is  in 1904 gesticht door de parochie Onze 
Lieve Vrouwe ten Hemelopneming met een legaat van bur-
gemeestersdochter Theodora Ludovica Vos de Wael. Op de 
plek van haar woning aan de Harm Smeengekade worden 
een klooster (met kapel) en een pension voor oudere vrou-
wen gesticht. Veel van het klooster is bij de recente heront-
wikkeling van het terrein verloren gegaan maar delen van het 
appartementencomplex refereren nog aan de opzet van het 
voormalige klooster. De kapel is bij deze plannen behouden 
gebleven en volledig gerestaureerd. 

Hopmanshuis,
Rodetorenplein 15

Het Hopmanshuis is omstreeks 1663 gebouwd als  handels-
magazijn door de Zwolse koopman Claes de Cock. Het be-
stond voor de helft uit baksteen en voor de helft uit hout. Dat 
laatste deel was boven de stadsgracht gebouwd waardoor de 
schepen direct konden worden gelost. De stenen helft lag aan 
de handelskade, het Rodetorenplein, genoemd naar de toren 
die toegang gaf tot de stad. Hopman Nauta,  factoor en  koop-
man, liet het pand verbouwen, waarbij de grote gevel aan de 
voorzijde is ontstaan met hoge ramen en een trapopgang. Hij 
liet ook de achterzijde van het pand in baksteen optrekken. 
Vanaf 1843 stond het gebouw bekend als de “Nieuwe Stads-
herberg” of het “Huis met de 99 vensters”. Aan de bovenver-
diepingen is de functie als pakhuis nog duidelijk zichtbaar. 
Het pakhuis is beneden ingericht als kantoor. De kelders kre-
gen een horecabestemming . Van binnen is de pakhuis functie 
nog goed te beleven. Bijzonder zijn de sierlijke stucwerkdeco-
raties in de hal.
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GGD gebouw,
Zeven Alleetjes 1

Kantoorgebouw van de vm N.V. Electriciteits Fabriek IJssel-
centrale, gebouwd in de periode 1939-1946. Het gebouw is een 
vroege exponent van de Traditionalistische architectuur die na 
de oorlog floreerde. Het ontwerp is van de hand van A.J. van der 
Steur (Rotterdam) en M. Meijerink (Zwolle).  Aan de zuidoost-
kant van het gebouw ligt de toegang tot het binnenterrein met 
bijbehorend transformatorhuis. Voor het gebouw ligt een ronde 
fontein  die is aangeboden door het personeel. Na een grondige 
renovatie in 2015 en  is het pand met zijn prachtige interieur 
in oude luister hersteld. Bijzonder zijn het trappenhuis  en de 
glas-in-loodramen  van atelier G. van Geldermalsen uit Rotter-
dam.  Tegenwoordig doet het pand dienst als hoofdlocatie van 
GGD IJsselland. Deze organisatie zet zich in voor een gezonde 
SAMENleving.

Station, 
Stationsweg 16 

Dit station, in neoclassicistische stijl, is in 1863-’68 gebouwd 
als Staatsspoorstation 1e klasse. Het is een bijzonder voor-
beeld van de seriematig ontwikkelde standaardstations van 
de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen. 
In de vergrootte perronoverkapping aan het station is nog 
een van de eerste sikkelspanten van de historische perron-
overkapping opgenomen. Zwolle is een belangrijk knoop-
punt in het spoornetwerk. Om deze reden werd hier al snel 
een centrale spoorwerkplaats gebouwd met een uitge-
strekt emplacement van werkplaatsen, rangeersporen en 
loodsen. Op de weg naar Deventer werd een voor die tijd 
zeer moderne lensbrug over het spoor gelegd mede om de 
spoorwerkplaats te kunnen bereiken.
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Doopsgezinde kerk
Wolweverstraat

Lutherse kerk
Koestraat

Theodorakapel
Theodorahof

Stadkamer
Zeven Alleetjes

Dominicanen kerk
Assendorperstraat Tijd Tijd

Waalse kerk
Schoutenstraat

Plantagekerk
Ter Pelkwijkstraat

Oosterkerk
Bagijnesingel

Academiehuis
Grote Markt

Artez – Conservatorim
Aan de Stadsmuur

Mankracht Barokkoor 11:00 11:00 Blent Magnify Michaëlscantorij Het Britten Jeugd Strij-
korkest oefent tussen 
10.00 en 13.00 uur in de 
Reulandzaal

Gedurende de dag 
geeft Fluitschool Zwol-
le – Fluitensemble 
Fluitfocus een aantal  
optredens.

11:30 11:30 MelodySingers Michaëlscantorij

InnSingers Gioia Na8ten MusicalConcert 
Koor

Magnify 12:00 12:00 Isala Cantat

Wresinskikoor 12:30 12:30 Hanzekoor Michaëlsfanfare

Cantiamo Swingshift MelodySingers 13:00 13:00 InnSingers MusicalConcert 
Koor

Na8ten 13:30 13:30 Zwols Vocaal 
Ensemble

Swingshift Hanzekoor Wresinskikoor 14:00 14:00 Zang en Vriend-
schap

Convocaal

Multiple Voice Zwols Vocaal 
Ensemble

14:30 14:30 MelodySingers

On Cue 15:00 15:00 Overijssels 
Kamerkoor

Caecilia Gloria Patri

De Koor Multiple Voice 15:30 15:30

De Koor On Cue Caecilia 16:00 16:00

Op Openmonumentendag vinden in verschillende 
kerken en op andere locaties optredens plaats van 
zangkoren. Dit jaarlijks terugkerende evenement 
trekt heel wat liefhebbers, die ook van buiten Zwol-
le speciaal hiervoor komen. Er zijn dan ook heel wat 
koren; in 1978 is de Zwolse Zangraad opgericht, 
waar op dit moment 52 koren bij zijn aangesloten.

Kooroptredens en concerten
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korkest oefent tussen 
10.00 en 13.00 uur in de 
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Gedurende de dag 
geeft Fluitschool Zwol-
le – Fluitensemble 
Fluitfocus een aantal  
optredens.

11:30 11:30 MelodySingers Michaëlscantorij

InnSingers Gioia Na8ten MusicalConcert 
Koor

Magnify 12:00 12:00 Isala Cantat

Wresinskikoor 12:30 12:30 Hanzekoor Michaëlsfanfare

Cantiamo Swingshift MelodySingers 13:00 13:00 InnSingers MusicalConcert 
Koor

Na8ten 13:30 13:30 Zwols Vocaal 
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Swingshift Hanzekoor Wresinskikoor 14:00 14:00 Zang en Vriend-
schap
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On Cue 15:00 15:00 Overijssels 
Kamerkoor

Caecilia Gloria Patri

De Koor Multiple Voice 15:30 15:30

De Koor On Cue Caecilia 16:00 16:00

De Zwolse Zangraad behartigt de belangen van deze 
verenigingen en organiseert onder andere de koor-
optredens op de Openmonumentendag.
De Muziekraad Zwolle is in 1999 opgericht en be-
hartigt de belangen van de Harmonies, Fanfares en 
Brassbands. De geschiedenis van de verschillende 
aangesloten verenigingen kan wel honderd jaar te-
ruggaan. Voorwaarts Zwolle bestond in 2018 hon-
derd jaar en Excelsior Westenholte bestaat in 2020 
honderd jaar. Er zijn zittende orkesten, maar er is 
ook een show en marching-band. De verenigingen 
kennen een probleempje: de aanwas van jonge le-
den blijft achter, terwijl de muziek heel cool kan zijn. 
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Kantoor vm. Schrale’s beton,
Willemsvaart 21

Dit kantoor is ontworpen door de bekende architect G. Th. 
Rietveld in de stijl van het Nieuwe Bouwen. Het is markant 
gelegen aan de Willemsvaart op een kunstmatig talud. Het 
pand is ontworpen vanuit het  gebruik. Rietveld heeft het ma-
teriaalgebruik tot een minimum beperkt. De detaillering is 
sober, minimaal en doelmatig. Kenmerkend voor zijn werk 
zijn de  zorgvuldige compositie van vlakken en lijnen. De 
constructie is zichtbaar in het interieur. Dankzij de glaspuien 
hebben alle ruimtes een relatie met buiten en kan het dag-
licht naar binnen stromen. Er is zicht van buiten naar binnen 
en het pand heeft door zijn terug liggende en vooruit sprin-
gende vlakken een luchtig aanzien. Het pand is grotendeels in 
de originele staat gebleven en is nu in gebruik door VanWonen 
Vastgoedontwikkeling.

Katerveersluizen 

Dit sluiscomplex is voor de scheepvaart naar Zwolle aange-
legd binnen een 16de-eeuwse schans, bij de uitmonding van 
de Willemsvaart in de IJssel bij het vroegere Katerveer. De 
oude kleine sluis is gebouwd in 1818-1819. In de tweede helft 
van de 19e eeuw bleek de sluis te klein voor de steeds grotere 
schepen. Daarom is in 1873 de nieuwe grote sluis gebouwd. 
Toen zijn ook de bruggen over de sluizen aangelegd. In 1964 
is het Zwolle-IJsselkanaal in gebruik genomen, waardoor de 
sluizen voor de scheepvaart niet meer werden gebruikt.
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De Oude IJsselbrug, 
Spoolderbergweg

De oude IJsselbrug – ook wel Katerveer genoemd - ligt 400 
meter stroomopwaarts van de IJsselbrug in de A28. Het 
Katerveer is de naam van de veerdienst die eeuwenlang op 
deze plaats werd onderhouden. De oude IJsselbrug uit 1930 
is een van de eerste bruggen uit het Rijkswegenplan uit 
1927. Vier van de twaalf bruggen uit dit plan zijn inmiddels 
Rijksmonument. De brug heeft een stalen middenbrug naar 
Duits voorbeeld en twee betonnen aanbruggen met ieder vier 
boogribben. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de brug twee 
maal  opgeblazen en herbouwd. Karakteristiek aan de oude 
IJsselbrug bij Zwolle is de kleurstelling in groen en blauw, 
zoals voorgesteld in 1995 door het toenmalige districtshoofd 
van Rijkswaterstaat. Een kleurvoorstel dat afweek van de 
‘kleuren’ van Rijkswaterstaat. Voorheen waren bruggen door-
gaans onopvallend groen of donkergrijs. Het enthousiasme 
van de betrokken gemeenten en Commissies van Welstand 
heeft bijgedragen aan de definitieve keuze voor de kleuren.

Huize Schellerberg, 
Schellerbergweg 18

Landgoed Schellerberg ligt op en rond het rivierduin bij de 
splitsing van de Schellerbergweg en de Kleine Veerweg. Het 
landgoed heeft een typisch Sallandse verschijningsvorm. De 
weilanden zijn voor het merendeel omzoomd door beuken- 
en eikenlanen met daartussen kleine percelen bos. De kern 
van de buitenplaats wordt gevormd door het landhuis en de 
bijgebouwen. Direct achter het landhuis ligt het voormalige 
Koetshuis met een hoge rieten kap, waarin oorspronkelijk 
een paardenstal en een ruimte voor de koetsen was. Oostelijk 
van het Koetshuis staat de dubbele dienstwoning. Uitgebreide 
informatie over Schellerberg is te vinden op http://www.hui-
zeschellerberg.nl.
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In de statenzaal vindt een expositie plaats met schil-
derijen en andere afbeeldingen met als onderwerp 
‘plekken van vertier’ die uit het depot komen van de 
gemeente Zwolle. Al deze kunst is in het verleden 
via de BKR door de gemeente Zwolle gesubsidieerd.

BKR kunst statenzaal
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Het Engelse Werk

In de 80 jarige oorlog kreeg Zwolle van de Staten van Holland toestemming om de stad te ver-
sterken tegen de Spanjaarden met een vesting rond de stad en drie aarden bolwerken. Deze 
werden onderling verbonden door een linie vanuit de stad naar de IJssel. Zwolle kon zo ook 
als militaire uitvalsbasis vanuit het westen dienen. Het laatste bolwerk aan de IJssel was de 
Katerschans die het Katerveer moest beschermen. Zo konden de troepen van Holland over de 
Veluwe veilig via het veer naar de overkant van de IJssel komen. In de jaren 1698-1701 werd de 
linie verder uitgebreid richting het zuiden met twee grote Hoornwerken. Dit vestingwerk, dat op 
de plaats lag van het huidige Engelse Werk, werd aangelegd door de beroemde vestingbouwer 
Menno van Coehoorn.
Toen de vesting in 1809 door Lodewijk Napoleon aan de stad Zwolle werd geschonken werd deze 
omgevormd tot een park in de Engelse Landschapsstijl. Het park is vermoedelijk ontworpen 
door tuinarchitect Hendrik van Lunteren die ook vestingwerken rond de binnenstad omvormde 
tot een wandelpark. De transformatie van vestingwerk tot landschapspark ging nog met schep 
en kruiwagen waardoor grootschalig grondverzet niet wenselijk was. Vandaar dat de hoofdvorm 
van de vesting nog gedeeltelijk aanwezig is. Twee poortjes in het park herinneren nog aan deze 
functie.
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Dominicanenklooster en kerk Rectoraat 
‘St. Thomas van Aquino’, 
Assendorperstraat 27- 29

Dit neogotische kerk- en kloostercomplex is uitgevoerd naar 
een ontwerp van architect J. Kayser. De bouw van dit complex 
startte in 1900. Het Kerkgebouw is van binnen fraai ingericht 
met een lang koor met een koorgestoelte voor de Dominica-
nen en een fraai Frans Koororgel uit 1912 van P.J. Adema. Het 
sacramentsaltaar in de kerk is gebouwd naar voorbeeld van 
de Sacramentstoren van Gabriël van der Bruyne in de St.Ja-
cobskerk te Leuven (16de eeuw). Het koorhek is voorzien van 
een bronzen baldakijn, gedragen door kolommen en dragen-
de Engelenfiguren door Jan Eloy Brom uit Utrecht.  

Windkorenmolen ‘Windesheim’, 
Wijheseweg 43

De Windesheimer molen siert de weg tussen Zwolle en Wij-
he al sinds 1748. Er is een lange geschiedenis aan vooraf 
gegaan, voordat de molen is geworden tot wat hij nu is. De 
broeders van het in 1387 ingewijde klooster in Windesheim 
kregen in 1391 toestemming om een molen te bouwen. Een 
woeste storm maakte de molen in 1747 met de grond gelijk. 
Een jaar later bouwde men de huidige korenmolen. Het ge-
slacht Langevoort heeft generaties lang met de molen gema-
len. Vanaf 1942 ging het bergafwaarts met de molen. Dankzij 
de oprichting van stichting ‘De Windesheimer Molen’ in 1952 
kwam er een keer in het lot van de verpauperde molen. Zij 
kochten de molen en restaureerden hem zodat hij in 1993 
weer maalvaardig was.  Later kwam de molen in handen van 
de Gemeente Zwolle. In 2009 is de molen uitgebreid met een 
aanbouw, en is het molengedeelte gerestaureerd. Sinds 1989 
wordt de molen bemand door vrijwilligers. Vanaf dat moment 
wordt er gemalen voor de bakker en voor particulieren. Dit 
schitterende rijksmonument is een levend voorbeeld van cul-
tuur, schone energie en techniek. 

HET DOMINICANEN KLOOSTER 
EN KERK: EEN KATHOLIEK BAKEN IN ASSENDORPAl in 1890 bestonden er plannen voor een Dominicanenklooster in 

Zwolle.  Om de bouw van klooster en kerk mogelijk te maken stelde het 

echtpaar Van de Vegte-Beumer hun boerderij met akker gelegen aan 
de Assendorperstraat in 1896 beschikbaar. De voorbereidingen konden 

beginnen en men ging opzoek naar een architect. Dat werd J. Kayser. 
Johannes Kayser is op 11 november 1842 in Harlingen geboren.

Meer informatie staat in de gratis flyer Open Monumentdag.
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De  Oude Trekker en Motoren Vereniging  (OTMV) is een landelijke 
verenging voor liefhebbers van oude landbouw tractoren, statio-
naire  motoren en landbouw werktuigen.
Zij viert dit jaar haar 40 jarig jubileum. De afdeling Overijssel  heeft  
ervoor gekozen om hiervoor meerdere shows verspreid door de 
provincie heen te organiseren. Voor de regio Zwolle heeft men 
aansluiting gezocht bij Open Monumentendag. Daarbij is men 
uitgekomen op de prachtige locatie rondom de Windeshei-
mer Korenmolen aan de Wijheseweg waar de leden 
hun antieke tractor en motoren  tentoonstellen. 
De enthousiaste eigenaren praten u graag bij 
over hun machines en hun hobby. 

voor meer informatie: www.otmv.nl

Programma Windesheimer Korenmolen
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Historische Buitenplaats Windesheim, 
Windesheimerweg 

Landgoed Windesheim  is een oud landgoed van enkele 
honderden hectare. Het hart van de buitenplaats vormen 
twee bouwhuizen en een ruïne van het hoofdgebouw. dat in 
de tweede wereldoorlog door een bombardement werd ver-
woest. Deze havezate ontwikkelde zich in de loop van vijf eeu-
wen tot een statige buitenplaats van zo’n dertig hectare.  
Het park van de Buitenplaats is (via het houten bruggetje aan 
de voorzijde rechts en via de achterzijde) toegankelijk voor 
een wandeling,

Hervormde kerk Windesheim
Dorpsstraat 4

In 1368 schenkt Berthold ten Hove zijn bezit de hof van Win-
desheim aan Florens Radewijnsz, een van de Broeders van 
het Gemene leven te Deventer en rechterhand van Geert Gro-
te 1340- 13841, om er een klooster te bouwen. Samen met 
zes medebroeders wordt het klooster gesticht en op 17 ok-
tober 1387 met kerk ingewijd. Na de Reformatie wordt het 
klooster tussen 1596 en 1599 afgebroken. Alleen de brouwerij 
blijft over. De balken van deze brouwerij zijn in 1565 gekapt. 
Deze brouwerij is tijdens de Tachtigjarige Oorlog, in 1634, als 
Nederduits Hervormde kerk in gebruik genomen. Links van 
de kerk staat een  opmerkelijke halve boerderij, de kosterwo-
ning. In 1988 is deze NH kerk gerestaureerd.
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Hof van Windesheim,
Pastorieweg 2 

Van het in1387 gestichte moederklooster van de Congregatie 
van Windesheim zijn naast het nu als Nederlands Hervorm-
de kerk gebruikte voormalige brouwhuis slechts een paar 
gebouwonderdelen bewaard gebleven. De boerderij Pasto-
rieweg 2 bevat nog enkele muren en een gedeelte van een 
kelder die tot het kloostercomplex behoorden. De boerderij, 
een  driebeukig bedrijfsgedeelte met aan de noordzijde een 
woongedeelte, ligt op een ruim erf waarop ook een vrijstaan-
de schuur en een stal annex bakhuisje staan. Er is altijd een 
ruimtelijke en functionele relatie geweest tussen de kerk (het 
voormalige brouwhuis),de  kosterswoning (Dorpsstraat 8), de 
pastorie (Pastorieweg 4), en de begraafplaats. De pastorie 
vormt hierin de ruimtelijke schakel. Vanaf 1397 was er be-
bouwing aanwezig en was het oorspronkelijk de rand van de 
bebouwing van Windesheim.

Historische Buitenplaats De Horte, 
Kroesenallee - Poppenallee

Dit is een veelzijdig landgoed, aangelegd begin 17e eeuw in 
overwegend Franse stijl. De rechte strakke lanen getuigen 
nog uit die tijd. Verrassende doorkijkjes zijn later ontstaan na 
aanleg van vrijstaande bomen en slingerpaadjes. Het vrien-
delijke landhuis wordt vergezeld door een tuinderswoning, 
boerderij ‘De Horteboer’ en de vroegere biljartkamer ‘het 
Witte huis’. Ga eens rustig zitten in de oude Franse tuin en 
adem de rust van het verleden in. Met de symmetrie in ha-
gen,  boomgaard, druivenkassen en de mammoetboom  Se-
quoiadendron is het er goed toeven. Aan de zuidzijde van het 
landgoed ligt de kronkelende Emmertochtsloot met natte en 
droge schrale hooilanden. Kennismaken met de afwisseling 
van landgoed De Horte, is mogelijk met twee routes vanaf de 
parkeerplaats waarvan de rode route je ook meeneemt naar 
het naastgelegen landgoed De Mataram (particulier eigen-
dom en qua karakter echt anders dan De Horte).
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Openluchtzwembad Zwolle, 
Ceintuurbaan 1

Achter een bescheiden entree ligt onopvallend, een monu-
ment van nationaal belang. In juni 1931 geven B en W van 
Zwolle  aan Jan Gerko Wiebenga opdracht een plan voor een 
zwembad uit te werken. Het wordt uiteindelijk een ontwerp 
waarbij zwembad en voetbalterrein in één as tegenover el-
kaar zijn ontworpen. Het bad met zijn springtorens ligt in een 
driehoekig terrein en heeft de hoofdingang aan de Ceintuur-
baan. Langs de as heeft Wiebenga het zwembad symmetrisch 
opgezet en gescheiden in een vrouwen- en mannenafdeling. 
Bijzonder in dit complex zijn de ranke betonconstructies waar 
Wiebenga zo bekend om was. Het bad wordt op 9 juni 1933 
geopend. Het Zwolse Openluchtbad is sinds 1994 rijksmonu-
ment. Om het bad te exploiteren is de ‘Vereniging Openlucht-
bad Zwolle’ opgericht.  een vereniging die het bad al enkele 
decennia exploiteert door de inzet van vrijwilligers. Door lid 
te worden verplicht men zich tot een aantal uren vrijwilligers-
werk per seizoen. De hoofdopzet van het bad is bijna het het-
zelfde gebleven sinds de opening. Alleen het strand is vervan-
gen door een gazon en om aan de eisen van vandaag de dag 
te voldoen, zijn hier en daar kleine wijzigingen doorgevoerd. 
Dames en  heren mogen nu samen in één bad zwemmen. 

Polyplasticum,
Ceintuurbaan 15

Plastic, een kunstmatig polymeer (moleculen die in grote ge-
tale aan elkaar verbonden zijn), wordt sinds het midden van 
de 19e eeuw in ontelbare soorten en masse in Nederland 
en de rest van de wereld gefabriceerd en is nu deel van ons 
industrieel erfgoed. Het is, samen met de microchip, de be-
langrijkste uitvinding van de 20e eeuw en is niet meer weg te 
denken uit onze maatschappij. 
Het Polyplasticum werd in 1988 in Steenwijk opgericht als 
een kennis- en informatiecentrum voor kunststof met een 
tentoonstelling die in de loop der jaren steeds is uitgebreid 
en nu is opgesteld in het Polymer Science Park in Zwolle. Er 
zijn voorwerpen te zien van voornamelijk ouder kunststof zo-
als celluloid en bakeliet vanaf 1855, met producten voor de 
industrie, het dagelijks leven en de kunst. Omdat plastic vaak 
beschouwd wordt als een lelijk en banaal wegwerpartikel 
wordt de nadruk gelegd op de artistieke ontwerpen van dit 
massaproduct. Een bezoek aan het Polyplasticum zal bij ve-
len herinneringen aan een niet zo ver verleden terugbrengen.

47

48

40



“En dat vond je vroeger op de dansles”

Vroeger was de dansles een gemakkelijke manier om 
aansluiting te krijgen met de andere sexe. Velen leer-
den elkaar daar kennen. Je houdt elkaar vast en dan 
kan je de ander in het oor zeggen “Ik houd van jou” of 
“zullen we een afspraakje maken.” Ging je trouwen dan 
was het wenselijk dat het bruidspaar de avond open-
de met de eerste dans. Maar heel veel mensen zaten 
op dansles voor vertier. Zwolle heeft veel dansscholen 
gehad zoals dansdomein Drenth, Wiering, dansschool 
van Diffelen en vele andere.

Tijdens Open Monumentendag dag wordt er in de hal 
van het stadshuis een aantal presentaties gegeven. 
Hoe ging de dansles vroeger? Wat was de rol van de 
dans leraar(es)? De presentaties wordt uitgevoerd on-
der leiding van Ria van Diffelen. De dansers zijn deel-
nemers die elkaar tijdens de dansles hebben leren 
kennen. De presentaties zijn om 12.00 en 14.00 uur in 
het stadshuis.

Heb je elkaar ook leren kennen op dansles. Geef je dan 
op als danspaar via info@petervader.nl
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Windoliemolen ‘De Passiebloem’, 
Vondelkade 175

Eén van de acht oliemolens die Nederland nog rijk is, staat 
aan de Vondelkade in Zwolle. De Passiebloem staat sinds 
1776 fier overeind en is nog steeds in werking. Na binnen-
komst in deze molen doet u een grote stap terug in de tijd. 
U ziet molenaars aan het werk die de olie letterlijk uit olie-
houdende zaden en/of –noten slaan. Doorgaans gebruiken 
ze lijnzaad zoals ze dat vroeger ook al deden. Het eeuwige 
spel met de wind, het gehele productieproces van olie en de 
werking van de molen wordt duidelijk tijdens een rondgang. 
De Passiebloem is een levend rijksmonument en trekt in-
ternationale belangstelling. Dankzij een groep enthousiaste 
molenaars en vrijwilligers is deze olieslagerij, op de eerste 
en derde zaterdag van de maand, het gehele jaar door te be-
zoeken. Natuurlijk is de molen ook op Open Monumentendag 
geopend.

R.K. Begraafplaats, 
Bisschop Willebrandlaan 62

De Rooms Katholieke Begraafplaats werd rond 1841 aan-
gelegd op grond die geschonken was door F.W.J. baron van 
Lamsweerde. Het gietijzeren toegangshek is neogotisch. Dat 
geldt ook voor de kapel naar een ontwerp van bouwmeester 
Alfred Tepe uit 1883 en is een geschenk van Paulina Vos de 
Wael. Aan weerszijden van de ingang bevinden zich de naam-
platen van de pastoors en geestelijken van de St. Michaël- en 
de Onze Lieve Vrouweparochie, waaronder J.W. van Kessel, 
Aartspriester van Salland en Drente. De stoffelijke overschot-
ten zijn in de gesloten grafkelder, vóór deze kapel, bijgezet. 
Vooraan rechts is de toegang tot deze grafkelder waarin de 
oorspronkelijke grafplaten van de geestelijkheid uit de 18e en 
19e eeuw zijn ingemetseld. Het kerkje heeft een interieur met 
gepolychromeerde sjabloonschilderingen. 
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Rechtbank Zwolle, 
Schuurmanstraat 2

Het oorspronkelijke ontwerp van de rechtbank  is van archi-
tect Jo Kruger. Dit gebouw met hoge architectonische waarde 
is eind jaren ‘70 opgeleverd.  Het is opgetrokken in ongepo-
lijste Muschelkalksteen en in gegolfd aluminium met bruin 
spiegelglas. Dit laatste deel is een aanbouw uit 1998 naar ont-
werp van RGD-architect Wim van Rijn. De zittingzalen zijn aan 
de buitenkant zichtbaar doordat ze uit de gevel steken. Eén 
daarvan heeft de grootste thermopaneruit van Europa.
Oorspronkelijk lag de rechtbank hoger dan het voormalige 
kantongerecht om hiermee de hiërarchie in de rechtspraak te 
symboliseren. De betonnen kolommen met houtnerf in de hal 
zijn een uiting van de bouwstijl, het Brutalisme. De rechtbank 
kreeg in 2012 nog een nieuwe uitbreiding door architect Rob 
Hootsmans.  
Op Open Monumentendag zijn er diverse activiteiten in het 
gebouw. 

Oosterkerk, 
Bagijnensingel 17

Nadat in 1834 de Christelijk Gereformeerde Gemeente zich 
had afgescheiden van de Nederlands Hervormde Kerk, ont-
stond er in 1887 een nieuwe afsplitsing, bekend onder de 
naam Doleantie. Deze Dolerenden lieten in 1888 op steenworp 
afstand van de Plantagekerk de Oosterkerk bouwen. Beide 
kerkgemeenten gingen in 1897 samen in de Gereformeerde 
Kerk Zwolle. De Oosterkerk is gebouwd volgens een ontwerp 
van de architecten J.W. en C.W. Meyer. De bouwstijl van de 
Oosterkerk heet formeel eclectisch. Dit betekent dat de ont-
werpers stijlelementen uit diverse vroegere perioden door 
elkaar gebruikten. Het is een aardige combinatie geworden 
van een klassiek thema met een vroeg industriële techniek. 
Een ingrijpende restauratie vond plaats in de jaren 1988 -1990 
onder leiding van architect G.E.B.J. Nijhoff. Hij slaagde erin 
de historische karakteristiek te behouden en toch de kerk ge-
schikter te maken voor de moderne liturgische praktijk. 
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ONTDEK DE ONZICHTBARE HISTORIE 

VAN ZWOLLE.

Onder de grond en achter de gevels van de historische 

gebouwen van Zwolle gaat een onzichtbare geschiedenis 

schuil. Tijdens de wandeling ‘(On)zichtbaar Zwolle’ beleeft 

u door middel van een mobiele app bestaande uit video’s de 

verrassende kant van verschillende historische locaties uit 

de Zwolse binnenstad.

DE WANDELROUTE, EEN HISTORISCHE 
ONTDEKKINGSTOCHT

Zie tijdens deze interactieve wandeling met eigen ogen 
onzichtbare of onbekende kanten van de bouwgeschiedenis 
van Zwolle. Door middel van een mobiele app bestaande uit 
unieke video’s ontdekt u de verhalen achter 15 monumentale 
locaties uit de Zwolse binnenstad, en neemt u een kijkje 
achter de voorgevel van verschillende Zwolse monumenten.

Dit maakt de wandelroute ‘(On)zichtbaar Zwolle’ een unieke 
en historische ontdekkingsreis voor jong en oud.

WWW.WANDELROUTEZWOLLE.NL

DOWNLOAD DE APP

Het programma wordt mede georganiseerd door:
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