
De verhalen van Harculo 

Zaterdag 4 september is de tentoonstelling “Verhalen van Harculo” geopend in de restanten 

van de oude IJsselcentrale. Het afgelopen jaar zijn studenten, amateurs en professionele 

vakfotografen in gesprek geweest met oud werknemers van de centrale en enkele 

buurtbewoners. In deze gesprekken zijn de mooiste historische, persoonlijke en technische 

verhalen boven water gekomen over de opbouw, de productie en de afbouw van deze 

centrale die een plekje in het hart heeft van elke Zwollenaar. 

Deze studenten, amateurs en professionele fotograven hebben ieder op een eigen wijze de 

verhalen met de personen en de centrale in beeld gebracht en nu tentoongesteld. 

Wil je deze verhalen ook eens bekijken en beluisteren? En wie weet wordt er één van de 

komende jaren dan de verhalen rond het spoor en de werkplaats door jullie verteld en door 

anderen verbeeld, want de Stichting De Stad Verbeeldt is van plan ieder jaar zo’n 

tentoonstelling te maken. 

De Blazende veiligheid organiseert in samenwerking met De Stad Verbeeldt een mooie 

excursie  naar de centrale in Harculo op vrijdagmiddag 30 september om 13.30 uur in de 

centrale. Ook nodigen we enkele oud medewerkers uit om de beelden toe te lichten met 

hun ervaringen over het werken in die tijd in de centrale. 

Gelijk met de tentoonstelling “De verhalen van Harculo” (je ziet de billboards overal in de 

stad) is er ook de tentoonstelling van de Zilveren Camera. Daarin worden de mooiste 

persfoto’s van het jaar 2021 ten toon gesteld. Veel foto’s hiervan zul je herkennen uit de 

krant of van de TV. 

Als je mee gaat, stuur dan even voor 25 september een mailtje naar ale@ziggo.nl  je mag 

dan zelf naar de centrale rijden of we vertrekken met een paar auto’s vanaf de BV om 13.00 

uur, geef even aan of je dan mee wilt rijden. Ook kun je me (Ale Maring) even bellen op 06-

54101072 

Aan de excursie, inclusief de persoonlijke verzorging zijn voor de deelnemers geen kosten 

verbonden. Helaas moeten we wel een paar trappen lopen en er is geen lift. 

Wil je een voorproefje zien? Op het Lubeckplein zijn de toegangen naar de parkeergarage 

versierd met enkele foto’s uit de serie. Ook kun je alle informatie vinden op  

www.destadverbeeldt.nl  
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