
 

 

 

 

 
 

Burgerzaal in het teken van bevrijding tijdens 6e editie 
About Freedom Festival 
 
Het rondreizend vrijheidsfestival About Freedom was gisteren te gast in de 
gemeente Zutphen-Warnsveld. De Burgerzaal stond deze middag in het 

teken van het vieren en herinneren van 70 jaar bevrijding. Het programma 
werd met een warm welkom geopend door burgemeester Arnold Gerritsen.  

 
“Het is belangrijk dat ‘About Freedom’ vandaag in Zutphen/Warnsveld is, want de 2e 
wereldoorlog heeft ook hier diepe sporen in de herinnering achtergelaten. Het is 

goed, ook in 2015, om te beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, en er altijd al 
geweest is. Nog steeds is vrijheid iets om bewust van te genieten”, zo sprak hij.  
 

Aansluitend volgden er interviews van Petra Stienen, publiciste en Arabiste, in 
gesprek met mensen die oorlog en onvrijheid van dichtbij hebben meegemaakt.  
Onder hen de heer Henk Mulder (84).  

 
“De herinneringen aan de oorlog staan in mijn geheugen gegrift”, vertelt hij. “Ik was 
een jaar of 8 toen de oorlog uitbrak. Ineens marcheerden er soldaten door de 

straat… het was oorlog”. De bevrijding 5 jaar later herinnert hij zich ook goed. “We 
schuilden die dagen in de kelder. De granaten en het mitrailleurvuur klonk nog door 
de straten. Ik was zo ontzettend bang. Maar uiteindelijk was het voorbij. Ik hoorde 

mijn moeder roepen: ‘Henk kom eens boven, de oorlog is voorbij’. Toen ik de 
Canadese soldaten door de straten zag lopen, in een ander kostuum, zonder helm, 
maar met baret, toen wist ik het meteen… we zijn bevrijd!” 

 
Als lid van het organiserend comité van het project Warnsveld 1940 – 1945 zet 
Mulder zich vandaag de dag nog actief in voor de herdenking van de bevrijding. “Het 

is belangrijk om het hele verhaal goed door te geven aan de volgende generatie. De 
negatieve en de positieve zaken, maar leer ze daarbij het positieve. Blijf met elkaar 
in gesprek, blijf de hoop koesteren, leef niet in angst, maar leef in vrijheid en geluk 

met elkaar samen”. 
 
Waar de burgemeester deze middag zijn paspoort meenam als symbool voor 

vrijheid, om te kunnen reizen zonder grenzen, bracht de heer Mulder de eerste krant 
van na de bevrijding mee. “Het vrije woord mag niet gecensureerd worden. Dat is de 
grootste vrijheid die de mens kan hebben”, aldus Mulder. 

 
Behalve de heer Mulder werd ook de Zutphense Maryam Farokhnya geïnterviewd. Zij 
is één van de vele mensen voor wij vrijheid niet vanzelfsprekend is. Zeven jaar 

geleden vluchtte zij uit Iran en leerde in Nederland opnieuw leven in vrijheid. "In 
Iran moest ik voorzichtig zijn in het uiten van mijn mening. Het is ontzettend fijn dat 
je in Nederland je vrije mening kan en mag geven”.  

 
- EINDE PERSBERICHT - 



About Freedom vervolgt haar programma op 11 en 12 april in Groningen en Borger, 

om vervolgens via Den Haag (23 april), Rotterdam (5 mei) en Arnhem (19 mei) de 
vrijheidstour af te sluiten op Terschelling.   
 

Kijk voor het volledige programma op www.aboutfreedom.nl  
 
 

 
___________________________________________________________________
Noot voor de pers, niet ter publicatie: 
Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle films op www.aboutfreedom.nl 
en www.vimeo.com/aboutfreedom. Volg ons ook op Facebook en Twitter. Voor meer 
informatie en/of beeldmateriaal kunt u ook terecht in de About Freedom Pressroom: 

http://aboutfreedomfilmfestival.pr.co/ of neem contact op met: Ingrid Adriaanse  
Pers & Publiciteit: T. 06 –45 810895, E. Ingrid@aboutfreedom.nl. 
 

 
About Freedom wordt mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Comité, 

het vfonds en diverse lokale partijen 
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