An ärchieven i’j niks . . . .
Zwolle 40|45 foto-expositie voor en door de schooljeugd
Dinsdag 31 meert 2015 bin-k ‘smiddes naor ’t HCO ewest umme de stärt van
de ni’je foto-expositie Zwolle 40|45 bi’j te wonen.
Bert de Vries, directeur van ’t HCO, ieten de anwezigen welkom, en in ’t
biezunder de leerlingen van De Wilgenburg, en gaf an dät de direkte anleiding
veur disse foto-expositie de presentatie van ’t boek 40-45 Zwolle in 2014 is
ewest.
De ieran e-koppelde educatieve
tentoonstellink veur de skoeljeugd was de anleidink umme
disse keer die educatie värders
uut te breiden en dät de
kinderen van de Wilgenburg dus
de tentoonstellink ebben elpen
samenstellen.
Iernao gaf de Vries ’t woordt an Ad van Liempt. Deze Ad van Liempt vertellen
an de kinder dät ook ij ’t boek ad wöör Bert de Vries ‘t aover ef e-ad, en dät ij
nu bezig is met net zo’n boek te maken aover Utrecht. IJ wis dus presies oe ‘t
vulen om de ele tied in olde foto’s of ärgieven te zuken, zoas de kinderen dät
hier op ’t HCO ook ebben edaon.
Ad van Liempt presenteren een antal foto’s op ’t skerm en gaf hier zien prötien
bi’j. Ook al waeren de meeste foto’s uut Urecht of anders van buten Zwolle, de
indurk die die foto’s uutstralen was ter niet minder umme.
Dät oorlog veural een puinoop gèf kwamp uut
de eerste foto wel naor veuren.
Opvallend genog was ’t feit dät de anwezige
kinderen ärg stille waeren en ook op vraogen
van Ad ingongen.

Ad van Liempt wis un te binnen, met te begriepen taal en ook ’t direkt
ansprèken van de groep kinderen. Hij vertellen dät foto’s een verael goed
kunnen ondersteunen, zoda-j völle minder uut oeft te lègen.

Zo teunen ij ons de foto van Seyss Inquart in de Ridderzaal en lei uut dät ’t met
disse näre foto gewoon te doen is umme ons te laoten vulen niks meer in te
brengen te ebben, umdät disse in ’t ärte van onze democrasie is enömmen.
Aloewel, zo vervolgen Ad zien verael, der oorlog was gonk veur völle mensen ’t
lèven gewoon deur asof ter niks an de and wazze. IJ teunen ons de foto van dhr
Hustrix, fotograef, die ook in de oorlog nog kleuren foto’s maken van de
gewone dingen zoas op de Pier in Scheveningen, wöör de mensen nog gewoon
liepen te genieten van alles um zich en. (1941)
De volgende foto was ter iene van de februwaeriestakink in Amstedam.
En aloewel dhr Hustrix die dag wel in Amsterdam was, ef disse gien foto’s van
de stakink emakt. Ad vertellen dät ter in eel Nederland maer iene foto is van
die staking, maer dät dät an de foto zelf aoste niet is te zien.
As lèste wier dan ook an de kinderen evraogt uut te kieken naor een goeie foto
van die februwaeristakink in Amsterdam en die dan asteblieft naor een ärchief
as ’t HCO te brengen.

Dät de bevri’jding deur iederiene anders kan wörren evierd lieten de leste twie
foto’s goed zien.
De juigende mensen is
bekend maer de man die,
in zien goeie jässe en met
gepoetste skoenen, de
verbodsbörden van de
bezetter ummezaagd, is
zelfs veur mi’j een ni’je.

De kinderen van de baovenbouw in ’t basisonderwies, lèès groep 7 en 8, van
de Wilgenburg uut de Aa-landen in Zwolle, bint meerdere keren ( 3 keer ) een
middag of mörgen bi’j ’t Istorisch Centrum Aoveriessel (HCO) te gast e-west en
ebben ier de deur Simone van der Meulen uutezöchte ärgiefstukken in-ezien
en döör uutleg bi’j ekrögen. Later ebben de kinder zelf bepaold welke stukken
zi’j interessant vonnen en der ook nog is een tekst bi’j eskröven.
Een päär kinder moggen zelf op ’t podium angèven wöörumme zi’j iets adden
uut-ezöcht of wat ter ’t meeste indruk op un ad emaakt.

Simone ef de andekreven teksten later uut-e-tikt en die as info bi’j de foto’s
en de tentoonstelling in de vitrines eplaatst.

Umdät in de ärchiefstukken
ook zo-enuumde bevi’jdingsuties zatten die völle mensen
as vreugde-uuting droegen,
hebben de kinderen beslöten
umme zelf ook van die uties de
maken.
De echte bevi’jdinguties in de expositie:
uut-ezöcht deur Shakira, Esmee, Justin
en Daniël.

Deur ’t allemaole tegelieke opzetten van disse zelfemaakte uties is de expositie
e-opend. Iernao gonk ’t ele gezelskap naor de expositieruumte van ’t HCO.

De expositie is ge-opend !
ien van de deur de kinderen emaakte
bevri’jdingsuties

Al fotograferend en skrievend bin-k deur disse foto-expositie elopen en ebbe
niet direkt naor de exposeerde stukken ekèken, maer veural op de belèvink
van die skoelkinderen e-let. Zi’j waeren best bereid te vertellen wat zi’j adden
uut-ezögt of wöörumme. En deur ervaerink met mien eigen kleinzönne weet ik
maer al te goed dät die kinderen völle sneller de dingen opnemmen dan zo’n
olde kerel as ikke. Dus ook al rennen ze deur de expositie, zi’j zien ’t wel en
weten ook wat zi’j zien.
De indrukken die in vitrines bint weer-egöven.
>
’t Gastenboek van de familie Lans uut Zwolle Kärspel wöör de
(h)ongertrekkers un bosskop in achterlieten.
>
de getypte oorlogserinneringen van W.H.Doijer die ij achter ef elaoten
veur zien kinderen.
>
’t notisiebukien van J.W.Beesema wöörin ij alle aoverkommende
vliegtugen opskreef.

>

>

een old kapot-eroest pistool uut ’t eruumde graf van verzetstrieder
Marinus Lambertus ( Rien Lam ), die veer daegen nao de bevriedink op
een mijn stappen en aoverleed.
een ölten kissien met voedselbonnen en persoonsbewiezen dät 50 jöör
onder de grond verstopt is eblöven.

>

’t wiskundeboek van skoeliere B.J.Hollander, dät bij oofdstuk sni’jpunten
een uutsniedink ad wöörin een persoonsbewies, een ziekteverklörink,
een wärkvergunnink en een vals paspoort zatten.

>
>
>

een ärmbantien met Wilhelminamunties . . . ’t was verböden !
een persoonbewies van de Joodse Mozes Levi
de verskrikkingen van kamp Auschwitz . .

Echt ier is van alles te zien. En de opvallende teksten die disse jonge mensen
op de bosskoppenwand skreven doen oe toch èven twiefelen.
Het is goed dat je je mening geeft . . . we kunnen er van leren.

Ik denke dät ’t HCO der op disse meniere bi’jzunder goed in slagen de bosskop
aover te brengen. En dät ‘t döörumme ook goed is de anhef van dit stukkien of
te maeken, met zoals Simone van der Meulen al an de kinderen van de
Wilgenburg ad verteld :

An ärchieven i’j niks . . . a-j der niks met doet !
Görendrögien W.
31 meert 2015

