
Bevri’jdingsfestival 2016 - anders 

 

 

5 Mei was  ’t  weer zovärre . . . ’t  B evri’jdingsfestival  A o v e r i e s s e l   

gonk weer van stärt.      Dit jöör umme veur de 71e keer de be-endiging van 

twiede wereldoorlog  te  erdenken  en  te  vieren.   

In de uutneudiging van dit jöör, ericht an de zörginstellingen, ston an-egöven 

dät  ’t anders  zol  wörren  dan  veurgaonde  jören.  

 
 
Ook dit jaar organiseert Bevrijdingsfestival Overijssel het 
openingsconcert o.a. voor de senioren uit Zwolle.   
Het openingsconcert vormt de opening van het festival. De afgelopen jaren was het 
openingsconcert een liedjesprogramma, voornamelijk gericht op de ouderen die 
speciaal uitgenodigd worden voor dit concert. De organisatie is echter nu van mening 
dat het openingsconcert ook voor jongere generaties aantrekkelijk moet zijn. 
                                                        

Het thema van deze editie van het 
Bevrijdingsfestival Overijssel is: 
 
  

 'De vrijheid omarmd'  
 

 
 
En  ’t  is  anders  ewörren!   
 

Waeren de weergoden met koningsdag Zwolle wel eel ärg goed ezind, op 
disse  5e mei 2016 is inies de zommer uut-e-bröken.  Een straolende zunne stiet 
as een köpperen  ploert  an de  emel en de tempereturen  skieten umoog  . . .  
’t kan veur een festival as dit niet bèter.  
 
En terwijl de eerste senioren in 
rolstoelen en met rollators ’t terrein 
al opkommen  en op de stuulties in 
de volle zunne  zitten en ofwachen 
wat ter kommen giet, is de medärne 
tied dudelijk an-ebröken. 
 
                  wachen in de volle zunne 



 
Gien (jeugd-) örkest op ’t podium maer techneuten die geluud gongen testen.  

       jeugd symfonie orkest de Vuurvogel  -    veur jongeren niet antrekkelijk ?  

 
Oe gonk dät in een gries verlèden ook al weer . . . iemand grepen een 
microfoon en tikken der een keertien op of riepen een keer test-test umme te  
euren of de geluudsinstallasie ’t wel dejen.       
Tegenweurdig  ieten  dät  een S o u n d S h a c k !    
 

En dan krie-j  e e n  b a t s e  e r r i e  a n d e k o p  . .  der wier ik niet goed van.  
 

Gevolg . . . zels de eerste bewoners uut de zörginstelling wollen al terugge, nog 
veur  ’t bevri’jdingsfestival  van stärt was egaon.   
En ’t bleven nog een posien zo deurgaon  . . . die inregelaers adden of 
verkeerde eurties of dachen dät zi’j de optredende ärtiesten waeren, maer die 
bint wel un doel veurbi’j  estreefd. 
Uutendelijk is ’t  skienbaer e-regeld  en wier  ’t  wat  angenamer op ’t  terrein. 
Een bakkie drinken en een plakkie cake gongen ier en döör veurbi’j  en a-j  
geluk  adden  kon  ie  ook nog  oordöppies  kriegen.      Jawel  . . .  anno  2016. 
 

Willem Alkema, de veur dit festival de vaste sprèèkstalmeester, kump  op  ’t 
podium en praoten de estafettelopers van Atteletiekvereniging PEC-Zwolle  ’t 
festivalterrein binnen en ’t podium op.  De vanuut Wageningen op-e-aalde 
vredesfakkel  is  binnen  en  iermet  wört  de  vri’j-eidsvlamme  ontstöken.  

 
 

 

                                           

 

 

 

 



Onder  de  klanken  van ’t  ezungen  Wil-elmus,  esen  de  veteranen de vlaggen.  

 

 

 

 

vlag hijsen 
 
 

/ 
 
 

Wilhelmus 

 

 

 

 

 

 

 

 



Locobörgemeester, René de Heer, sprak ’t 

openingswoord veur dit festival en 

memoreerde dät ter angstanjaegende 

individuen bint die anderen op zeer 

onwenselijke wieze un wille en 

gedachtengoed willen oplèggen, maer dät wi’j  

dät toch absoluut niet willen en döörumme 

mutten deurgaon met ’t  vieren en belèven  

van de  vri’jeid  zoas  wi’j die now kennen. 

 

 

 

 

En döörmet is dit festival e-opend en kump de 

eerste ärtiest, onze Surinaamse Nederlander, 

Kenny B   zien  kunnen  presenteren. 

 

En dan giet ’t lös.   ’t Eerste wat mi’j 

opvielen was dat de jongste jongeren 

gelieke de vingers in de oren stakken. 

 

 

 

 
’t giet alderbärtens ärd  !  



Ik ebbe eel èven rond elopen en is e-keken oe andere anwezigen der op 

reageerden, maer ik waere niet de ienigste die der last van ad .   Ik ebbe nog wel 

oordöppies veur moeders de vrouwe kunnen skoren, maer veurdät ’t twiede 

nummer van Kenny B was of-elopen ek de vrouwe an-etikt en dudelijk emaakt 

dät ik der vandeur gonge.  Gesprekken waren niet meer te v oeren umdä-j oe 

niet meer verstaonbaer konnen maken. 

Zoies kan ik met de beste wille van de wereld niet vol ollen . .  en dät ondanks 

mien lewaai-doofeid!       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jammer maer elaas.  

 

 

As dit is wat de jongeren  wilt . . . maggen ze van 

mi’j de toekomst ebben, maer doe ik ier niet meer 

an met.    

Ierdeur wörren mien kiek op vri’jheid wel wat 

verbleekt. 

 

 

           Ebleekt deur de zunneskien 



  



Ik bin maer èven  naor de femilie en theaterweide egaon en is ekèken oe de 

allerkleinsten genöten van optredens en in alle aovertuging m èdejen met wat 

van un wier evraogd.    Uppelen, zweijen, tuksen,  an  alles  wier  mèt-edaon. 

 

Èven bi’j de (kinder-)tekeningenwand gaon kieken en dan weer töt ’t besef 

kommen dät  vri’jeid  meer is  dan allenig een  kladde  lewaai  op  een podium. 
 

Vri’jeid is niet vanzelfsprèkend, maer ik blieve  ’t wel umärmen. 

 

 

6 mei 2016                                                                      Görendrögien W. 


