Op naor ’t bevri’jdingsfestival

5 Mei was ’t weer zoverre . . .
’t Bevri’jdingsfestival Aoveriessel gonk weer van stärt.
Dit jöör alweer veur de viefentwingtigste maol en ook disse keer bint , zoas dät
de leste jören de gewoonte is, bewoners uut de zörguzen uut-e-neudigd bi’j de
officiële stärt anwèzig te wèèn. Aloewel der eerstens nog wier e-twiefeld of
zi’j de bewoners wel en zollen laoten gaon
in verbant met de
weersveuspellingen, wier de beslissing toch . . . wi’j gaot !
Huppekee . . .
Iederiene in gereedeid
ebracht en dan an de
kuier naor ’t pärk
De Wezenlanden.

’t Is wäärachtig gewoon straolend mooi weer en de zunne skielt ons vel in de
snoete. ’t Is aoste nog (te ) wärm. De bezukers kriegen een bakkie drinken en
een plakkie cake an-eböden en wörren op-esteld veur ’t oofdpodium en
wachen op de dingen die gaot gebeuren terwiel ’t Jeugd Symfonie Orkest
De Vuurvogel un kunnen löt euren.

wachen in de volle zunne

jeugd symfonie orkest de Vuurvogel

Dan kump inies Willem Alkema as spreekstalmeester op ’t podium en die is
vandaege wel in een eel bi’jzundere kleding estöken. Now bleken dät
achteraof niet uutzondelijk te wèèn, want a-j ’s aovens naor de tillevisie ebben
ekèken a-j kunnen zien dät op alle festevals in ’t land de sprèkers dat zelfde
pakkien an-adden.

’t Logo van de bevri’jdingsfestevals was ter in
verwerkt danwel van de stof met ’t logo bint
pakkies emaakt.

De ärtlopers van ateletiekvereniging PEC Zwolle die de nacht van 4 op 5 mei de
fakkel vanuut Waogeningen in een 85 km lange estafette naor Zwolle ebben
elopen, wörren ’t terrein op-eleid en klimmen ’t podium op.

Nog wat gebabbel van de lopers oe un ’t
ien en ander is vergaon en dan kump dan
toch ’t officiële stärtsein en wörren de
vredesvlammen met de fakkels ontstöken.

vlag hijsen / Wilhelmus

Nao ’t iesen van de drie vlaggen deur de veteranen en ’t Wilhelmus, was de
microfoon veur de Burgemeester Henk Jan Meijer. Nao wat memorabele
woorden giet ’t bevri’jdingsfestival 2015 lös met een optreden van de Zotte
Zussies samen met de JSO de Vuurvogel .

Dit jöör wieren wi’j trakteert op een antal liedties van Doris Day en Andrew
Sisters. Niet deur iederiene meer met te zingen maer een bonke erkenning zat
ter bi’j de meesten toch wel in.

Midden in ’t optreden vloog de elikopter, die belangrieke ärtiesten van ’t iene
festival naor ’t andere festival vlogen, nog èven aover ’t oofdveld veur ’t
podium langes. De Zussies an-t zweien en ikke maer foto’s skieten.

festivalelikopter

Maer de verantwoordelijke begeleiding vanuut ’t zörguus Wilhelmina van
Sonsbeeck, keek bi’j toe en an toch wel een bettien zörgelijk en kwamp inies
met de bosskop . . wi’j gaot weerumme !
Dus de pruttel bi’j mekaere epakt en weer de rolstoelen deur ’t toestromende
publiek naor een uutgank douwend, bint wi’j net bi’j ’t Provicieuus gaot,
onder de klanken van Happy Days, de emelsluzen inies lös.

Alderbärstens . . . wat een water . . . toch maer èven blieven wachen.

Dät ’t aovertrekkende buuien waeren was an de lichte plekken in de lucht wel
goed te zien dus tussen de buuien deur maer weer terugge lopen.
Zo kwamp ter toch een wat eerder ende an ’t uutstappien maer wi’j bint ter
wel weer bi’j ewest.

Die vri’jeid, van er en kunnen gaon, kunt ze ons niet meer ofnemmen en met
de erinneringen ieran gèven wi’j de bosskop deur en voldoet wi’j an ’t thema
van de leste jören . . .

Vri’jeid is niet vanzelfsprèkend, maer mu-j wel deurgèven.

En juust dät mutten deurgèven van ’t besef dät ’t echt niet zo vanzelfsprèkend
is as dät ter now vake wört edacht, was een päär daegen eerder op 1 mei veur
mi’j de anleidink op de uutnodigink van ’t Istorisch Centrum Aoveriessel ( HCO )
in te gaon en bi’j de presentasie en ingebruukstellink van de website aover
Conraad Rood anwezig te wèèn.

A-j zelf niet meer kunt zeggen wa-j nog wollen vertellen
Oe kan een aoverle’jen man zien verael toch blieven
vertellen umdät dät zien lèvenswens, of umme
preciezer te wèèn, zien lèvens-taak was.
Op 1 mei 2015 is veur een grupien geneudigden
’t stärtsein egöven veur ’t op internet plasen van
een ni’je website aover Coenraad Rood.
Coenraad Rood was een niet-örthodoxe Jeude,
kleermaker van beroep, die in de twiede
wereldoorlog 11 wärkkampen van Nazi Duutsland ef
aoverlèèft.
Bi’j de presentatie en introductie van disse website wörren de familie en
vrienden van Coenraad Rood en in ’t biezunder mevrouw Jannie Rood, deur
Bert de Vries , directeur van ’t HCO, ärtelijk welkom e-ieten. Bert de Vries gaf
an dät eerder publikasies en bukies van of aover Coenraad Rood (Onze Dagen)
anleiding binnen ewest umme te onderzuken of ter nog andere mogelijkeden
bint umme ’t verael van Coenraad Rood an een breder publiek kenbaer te
maken.
Een antal jören ele’jen vint ter een eerste ontmoeting plaats in Amsterdam.
Enkele van de döörbi’j anwezige mensen bint ook disse middag bi’j de
presentasie van de website. Eerstens mossen der toch middelen en fondsen
wörren ezöch umme de wens ier iets moois van te maken te kunnen realiseren.
Der is zo’n zes jöör an ewärkt. Der is zo’n 25 uur an filmmateriaal met
interviews vast-elegd.
Bert de Vries is bli’j en misskien ook wel trots met wat ’t is ewörren en is ook
verrast dät de skoelen, lèès de jeugd, ook ieran wollen mèèwärken um der
ook een educatief karakter an toe te voegen.

Gert-Jan Westhoff , docent an de prins
Mauritsskoele in Stap(h)örst, vertellen dät ij de name
Coenraad Rood veur ’t eerst tegen is ekommen in een
ärtikel in een Amerikaanse krante aover de twiede
wereldoorlog en de Jeudenvervolging.
Bi’j een bezuuk an kamp Westerbörk en wat meer
informasie zukend is ij der in eslaagd een adres van
Coenraad ,in Amerika, te achteralen. Der is contact
ezöch en der is völle tillefoonverkeer ewest , vake
’snachens, en dät is later ook nog op een medernere
menoere ,Skype, egaon.
Gert-Jan ad 17 vraogen an Coenraad te stellen umme middels de antwoorden
een bèter beeld van de gebeurtenissen te kriegen.
Toch is achterof wel ebleken dät eropvoedingskamp Conrad bi’j Stap(h)örst
niks is ewest in vergeliekink met wat Coenraad Rood later allemaole nog te
wachen ston.
Jantsje Hylkema, dochter van Wibe Hylkema,
Coenraad’s beste vriend, veraelde aover de
ontmoetingen tussen Coenraad en Wibe vanuut
de AJV (ärbeiders jeugd vereniging). In de eerste
jören van de oorlog adden de eren elkaere al
tiedens een vereningskamp op de Veluwe (Kamp
van Rust en Ope) etröffen en bint döör bevriend
eraakt. ’t Was een kamp met stenge regels
zoas: gebruuk van alcohol is niet toe-estaon,
roken is verboden maer der was wel vri’j-eid
veur vereniging en vakbond.
Een discussie kamp dus.
Nao zes wèken kamp gongen zi’j met de busse terugge. Maer umdät der gien
busse naor Tjalbert gong, is Wibe met Coenraad met egaon naor Amsterdam.
Wibe kon bi’j Coenraad blieven slaopen ondanks dät ’t maer een klein
ärbeidersusien wazze. Een andere keer mos Coenraad maer weer is een
tegenbezoek brengen an Wibe in Tjalbert.

Later in de oorlog is Coenraad Rood in Amsterdam op-epakt en via Stap(h)örst
en Zwolle op de trein naor Westerbörk ezet.
Micheline van Dijk kon ons uutendelijk vertellen
hoe de website Goenraad Rood töt stand is ekommen
en op-ebouwd.
Der wier een kärte e-teund wörop de plaatsnamen en
de namen van kampen die in ’t verael van Coenraad
Rood veurkommen. Jazeker ’t verael van Coenraad
Rood zoas ij dät zelf an oe vertellen!

Wat ef Micheline van Dijk laoten doen . . . achter elke name op de kärte skulen
een filmpien. A-j op een name klikken krie-j een filmpien met Coenraad Rood te
zien wöörin ij oe zelf vertelt wat zien belèvink is ewest bij die plase of bi’j dät
Wärkkamp.

De ele reize zoas Coenraad Rood die in drie jöör ef mutten maken ku-j dus
volgen en zien belèvenissen aneuren.
Van Amsterdam naor Rouvene , Westerbörk, Oranjenburg, Annaberg,
Leonberg, Kaufering, Landsberg, Gleiwitz, Flossenburg en Ampfing wöör
Coenraad uutendelijk op 1 mei 1945 deur de Amerikanen wier bevri’jd.

Dät de veraelen zoas Coenraad Rood disse vertelt niet altied èven prettig bint
umme an te euren is wel dudelijk as leerlingen en docent van ’t CCC ( Carolus
Clusius College ) uut Zwolle an ’t woord kommen. Marijn Lochtenberg en Noor
Blankvoort en juf Bosch, vertellen umbeurten wat un zo ef eraakt tiedens de
beandeling van ’t onderwärp deportasies en de gevangenkampen. Mw Bosch
ef ’t döör dudelijk te kwaod met as zi’j probeert uut te leggen wat de veraelen
van Coenraad inollen.

Laot dät veur iederiene dan ook een waerskouwing wèèn dät ’t gien sinecure is
um de veraelen an te euren. Of zoas ’t HCO ’t al op de achterkante van de
uutneudigink angaven.

Töt zien dood ef Coenraad Rood zich an de belofte e-ollen die ij ooit an zien
kammeraoden ef edaon: Wie ’t aoverlèèft, mut vertellen !
’t HCO ef disse belofte aover-e-nömmen met de realisasie van de website
aover Coenraad Rood.
Een website veur volwassenen, geïnteresseerden in ’t lèvensverael van
Coenraad Rood en leerlingen van ’t veurtgezet onderwies.

De website begunt met een annimasiefilmpien wöörin ie as ’t waere deur een
gat in de planken vanuut de treinwagons kieken en de reize metmaken.
Eel indrukkwekkend . . . en a-j dan bedenken dät wereldvrede iets is as lèven
volgens de Biebelse tien geboden . . . . verre weg en niet te realiseren . . . bin
ik toch meraekels bli’j dät ik ’t ook niet oeve te weten en in vri’jeid kan lèven.

www.coenraadrood.org
1 oktober 2011. Coenraad Rood, de laatste overlevende van het Joodse doorvoerkamp Kamp
Conrad in Rouveen, is vandaag op 94-jarige leeftijd overleden in ...
Janny Rood

de Rozenboom as erinnering an de jeudenvervolging

Veerallee Zwolle

Wie zien ogen slöt veur ’t verlèden . . . is blind veur de toekomst.
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