Dät is de belèving van de ni’je tentoonstelling in
’t Stedelijk Museum Zwolle.
Onder de titel Zwolle in de jören ’70 en ’80, bint ’t Stedelijk Museum Zwolle
(SMZ) en ’t Historisch Centrum OveriJssel (HCO) zundesmiddag de 22e mei
2016 een gezamelijke tentoonstelling estärt met foto’s, filmpies, införmasie en
uusoldelijke veurwärpen uut die jören.
Dit in naovolging op de eerdere tentoonstelling van september 2015.

Èvenas bi’j die 1e foto-tentoonstellink is de samenwärking tussen ’t SMZ en ’t
HCO deur-egaon en wört de doelstelling van de ’t SMZ, een museum veur
Zwolle en de Zwollenaeren te wörren, värders gestalte egöven.
Deur gebruuk te maken van de ongeleufelijke oevöl-eid foto’s bi’j ’t HCO en
ook de kennis van de anlèveraers van een groot deel iervan, zoas Dick en
Coleta Hogenkamp, te gebruken is ter een antrekkelijk tiedsbeeld neer-ezet.
De eerste tentoonstelling was ter veural iene van . . . oh - ja - dät!
De jören ’70 en ’80 ek netuurlijk wat bewusterder met-emaakt en ierdeur
belèèf ie de erinneringen ook anders. Meer van . . . kiek dan . . . die/dät
adden wi’j ook en van ja döör waere ik bi’j of dät e-k ezien !

De erkenbaereid is aoveral anwezig.
’t Kleurgebruuk in intereieurs en de gebruuksveurwärpen, zoas de ge-aokte beddesprei en ’t
krallengedien,

de foto’s an de wand toen ’t begrip
pörnolatte allenig bi’j dienstplichtigen
bekend was vanuut de kezernes.

En wärkelijk der is ook nog an ’t fenomeen
De Zitkoele edach.

Foto’s en införmasie van wat ter is veranderd in de stad en wat die
veranderingen met zich mèèbrachen.
De protesten tegen de woningnood, de ofskuuw tegen de atoom,- en
neutronenbom. En wat te denken van de Pacifistisch-Socialistische
Pärti’je (PSP) die uut die vredesbeweging
veurtkwamp, met die
spraakmakende verkiezingspamfletten.
Misskien erinner ie oe die nog wel . . . dat grune
ding met die koe derop en dät wiefien wat toen
ook al draodloos was, terwijl WiFi nog mos wörren
uut-evunnen en wöör ie zo de ele fotse zagen
zitten.
De kreet was dan wel Ontwaopenend, maer
Nederland was nog maer net van alle commosie
rond ’t tillevizie optreden van Phil Bloom in
programma Oepla bekommen.
Toch was dät anplakbiljet netuurlijk wel een simpele meugelijkeid veur de
Olders van Toen, an de kinderen uut te legen wöör ’t weurtien zeiksnörre
vandan kump, . . . dät bint ze dan ook nooit meer vergèten.
Bi’j ’t aoverzicht Zwolle van drekbak naor container, ontbrèk elaas een
vulliszak, maer ie kunnen ook niet alles ebben.

De fotowand . . . Oe zag ie der toen uut ? Aranka Wijnbeek, van ’t Stedelijk
Museum, zei ’t al in aer prötien veurofgaonde an de tentoonstekking, döör
mag ie ook , a-j dät zollen willen, oew eigen pörtret op-angen. Kom ie mooi
tussen bekende Zwollenaeren te angen, want der binnen der een päär ewest
die un pärremetaosie-album ebben löög-etrökken umme ier maer plagien te
ebben angen.
De namen ebt zi’j der niet
bi’j-ezet, dus die ma-j zelf
bedenken.
’t Zol oe trouwens verbazen
wie of ter op staot.

De brand in de Grote Kärke, foto’s van
Tuf-Tuf uut de Veurstraote, de
veranderingen op de Genverberg of
een päär Börgemeesters die een veurmalige slageri’je in de Sasssenstraote
inlopen en döör de landelijke pers met alen.
Der is van alles te vinnen umme oe ärgens
an te doen erinneren.

Toen de Diezerstaote inies gien straote
meer mog wèèn, maer een Promenade mos
wörren.
Dät was toch wel lachen . . . die Dubroflessen in de fonteinties te spuiten. Wolken
van skoem weien aover de prommenade.

(H)Erman Brood in aktie.

En onze stads-figuren zoas, Mannes Wezenbärg, Tante Nel, Börgemeester
Mooiweer, Ärmpien Nagtzaam, en anderen bint niet vergèten.

De bi’jbe-eurende införmasie is ook zo allemachtig
vergruuid.

met oew ge-eugen

En zo ebt de samenstellers de verskillende aspecten uut de Zwolse
samenlèvink en de daegelijkse dingen in en om ’t uus in een tiedsbeeld weeregöven.

De tentoonstelling gef in zien opzet Zwolle weer als onze stad wöör ie gerust
een boel prachtige (jeugd-)erinneringen an magen ebben. ’t Is ’t verael van
(h)erkenning en ie kunt em töt 28 augustus 2016 gaon bekieken.
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