
Bevri’jdingsfestival 2017 – weer normaal 

 

’t  Bevri’jdingsfestival   Aoveriessel  2017   was ter weer iene die der 

weer met deurkon.     Oewel ik veurig jöör bij de stärt van ’t festival van de 

pienne in de oren bin  weg-elopen met ’t idee . . ier  ziet zi’j  mi’j  nooit weer, 

bin-k dit jöör toch èven wèèn kieken.  Dit umdät de buurman, Niek van der 

Sprong, al bi’jtieds een programmabuukien deur de busse ad edaon en ik lazze 

dät de BlueBettes  weer ’t spits zollen ofbieten.    Gelukkig . . de blamage van 

veurig jöör, dät de programering van het openingsconcert  op behoefte van jongeren 

mos wörren an-epast, en er dus veur de Zotte Zussies  die ’t al een paer jöör 

achter  mekander deejen  gien  plase  meer was,  is  weer passé.   

Bèter  ten  alve  ekeerd . .  dan ge-eel verdwaald. 
 

Of de stoelen, die dit jöör löög bleven, ier nog  ’t gevolg van bint kan ik allenig 

maer vermoeden. 

 

Dät de weerumstandig-eden wat minder waeren dan veurig jöör ef de 

örganisasie weer goed op-evangen deur de anwèzige mindervaliden onder 

senioren uut de zörginstellingen, dèkenties an te bieden umme bienen en/of 

rugge wärm te ollen. 
 

 

Willem Alkema,  de  vaste  sprèèkstalmeester veur  dit  festival, praoten  de  
estafettelopers van  Atteletiekvereniging  PEC-Zwolle  
’t  festivalterrein binnen  en  ’t podium op.        
De vanuut Wageningen  op-e-aalde  vredesfakkel 
is  binnen  en  terwijl de festival-elikopter  
aover   ’t terrein vlogen,  wier met een  nog  maer 
eel klein vlammegien  de  vri’j-eidsvlamme  ontstöken. 



 
 
  
 
 

 

                                           

 

 

 

 

 

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

 



Börgemeester, Henk Jan Meier, sprak ’t 

openingswoord veur dit festival en memoreerde dät 

de zo nörmaal evunnenn vrij-eid toch ärg kwetsbaar is 

en dät ter veurdurend andach en waakzaem-eid 

neudig is um dit zo te ollen en kunnen deurgaon met 

’t  vieren en belèven  van de  vri’jeid  zoas  wi’j die 

now kennen. 

 

 

En met de uutspaak . . . 
  

’t Bevri’jdingsfestival Aoveriessel 2017 is e-opend 
 

 . . .  ston hij ’t podium of an the Bluebettes. 

 

En dan snap ik ook inies weer wöorumme ik liever naor die meiden kieke dan 

naor Kenny-B te luusteren. ’t Is niet allenig völle angenamer umme te zien, 

maer ook veural umme te euren.  En dät is vaste niet allenig deur de 

erkenbaer-eid van de liedties, veur zo’n olde zk as ikke, maer ’t is veural de 

sfeer.  

 

Toen die meiden a-capella de Sound of Silence  brachen, wier ’t stille op ’t veld. 

Asof de massa inies niet meer oeven te praoten zonder wat te zeggen en wel 

wol verstaon deur te luusteren . . . ik dörve aoste te wedden dät  dät  värders  

op de dag ook niet meer is veur ekommen . .  wat een contrast met ’t uutdelen 

van  oorpröppies  in 2016.   

 



Of wat dach ie van  let it be me ? . .  

 

 
 

A-j dät zo ziet en euren go-i toch mijmeren en wi-j oe vinger wel opstèken en 

skreeuwen . . joe-oe . . ier bin-k, maer ach . .  ik bin 40 jöör te late en dät jonge 

spul aal ik niet meer bi’j. 
 

Met mekander gaven die meiden een geweldige show en ze wissen de massa 

nog in bewègink te kriegen ook. Zelf de börgemeester en wet-olders deejen 

met.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toch snappen ik Wim ook nog.    Een old Nw.Guineaveteraan die  met geslöten 

eugies zat te . .  genieten/slaopen/luusteren  (ie alen maer deur wa-j niet van toepassink 

vinnen) en dät ge-uppel van de wet-olders maer zo-zo von en mooi zatten te 

dreumen van de tied dät ’t volk uut Vlaanderen nog as reserve Nederlanders 

wieren ezien. 

 

 

  

 

         

 

 

 

 

Want de veteranen waeren der wel te vinnen en euren ook bi’j  ’t thema aover 

de veraelen achter de mens.   Want de vrede wörren now ienmaol deur ’t 

bestaon  van (oorlogs-)geweld  in  stand e-aolen. 

 

En a-j denken dät de kerels en vrouwen veur de onderskeidingen gaot, dan e-j 

’t wel èven goed mis . . . as ’t un allenig 

deurumme gonk, zollen zi’j liever de 

veerdaegse lopen.     
 

Uut alle gelederen van de kriegsmacht 

waeren der wel veteranen vertegen-

woordigd  en  zi’j draegen  ’t  uniförm  met  

gepaste trots.    
 

’t Bint toch mannen en vrouwen in de 

krach van un lèven, die deur un 

beroepskeuze de mens-eid dienen, maer 

deur politieke idioten umwille van achter-

aelde ideologieën op missie wörren 

estuurd en aopen der in te slaegen en  te 

aoverlèven. 

 
Van den Berg 



Ik troffen döör toch gewoon trotse vaders die der 

van aovertuugd bint dät zi’j ook veur un kinder een 

bètere wereld willen naolaoten. 

 

        Roy Holstege 

 

 

 

 

 

 

 
Van Rijswijk 
 

Maer ook een jonge vader die getrau-

matiseerd uut Bosnië is terugge  ekommen en 

vandaege veur ’t eerst weer ’t eerste gries ef 

an-etrökken en de versierselen weer dörven  

draegen. 

 

 

Dät is dus die andere kante van de vredesmedaille !   
 

 

En ie dachen dät ’t  allenig   maer een löllegien wazze ? 

 

 

En terwijl ik  de veteranen vaste legge  gongen de Blauwe Betties gewoon deur 

met un optreden wöör de massa steeds meer van gonk genieten deur de 

erkenbaer-eid.  Want of ’t now umme een ietsie-pietsie gèle bekiekmie  giet of 

um een stoffige blonde spring in ’t veld die ärgens bi’j wil euren of een 

stellegien geleuvige apen . . . Der wordt ons een speigelbeeld veur e-ollen 

wöörin Peter de  èètlust  verstoren en Ria Valk Billy nog een keertien achternao 

skreeuwen aer matrasse terugge te sturen.  Uutendelijk lopen vri’je Bluebettes  

gewoon terugge naor ’t geluk deur op een feessien de ippy skudde te dansen en 

tenslotte weg  te  mijmeren  bi’j de  gedachen  an  die  eerlijke  daegen. 

 



 The Bluebettes                             (Zwolse ondertiteling:  een bettien blauw) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



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

allerkleinsten  genöten  van  optredens  en  de vredes  post verzunden.   

 

 

 

 

 

Even bi’j de kindertekeningenwand e-kèken en  töt ’t besef kommen dät  

vri’jeid  een simpele (kinderlijke) gedachtengank kan wèèn. 

 

 

 



Dät Vri’jeid niet vanzelfsprèkend is . . . wörren wel vake vergèten. 
 

En dät giet ook veur Zwolle wel op  . . . onze vrede blif op allerlei wieze deur 

onbekende factoren onder druk staon en zo mut ook Zwolle der an geleuven 

umme  de meest krankjoremste  maotregelen te treffen . . dä-s medärn zekers? 

 

Zwöre betonblokken as  wegofslutink  . . .  Dwärs pekeerde vrachwaegens 

aover de straote   . . .       Zwolle 2017  
 

 

Wanneer  wörren  wi’j  now  is een  keertien  van  die  idioteri’je   bevri’jd ? 

 

11 mei 2017                                                                     Görendrögien W. 

 

 

 



 

 

 


