Bevrijdingsconcert SDG op Meij groot succes
UITHUIZERMEEDEN – Samen met burgemeester Marijke van Beek en
wethouder Harrie Sienot genoten de inwoners van Meij en omstreken
6 mei jongstleden van een fantastisch bevrijdingsconcert uitgevoerd
door de fanfare en de malletband van Soli Deo Gloria (SDG) in Het Anker
te Uithuizermeeden.
Door Harold Groenewold
Het was dan ook een echt bevrijdingsconcert met alles erop en eraan. Zo
stonden er voor Het Anker enkele jeeps opgesteld en was aan diverse
bevrijdingsvlaggen te zien dat hier iets bijzonders zou gaan gebeuren. Bij
binnenkomst werden de bezoekers ontvangen in een expositieruimte waar allerlei
informatie was te zien en te lezen uit de oorlogstijd op en de bevrijding van Meij.
Aansluitend kon men plaatsnemen in een sfeervol aangeklede zaal om te gaan
genieten van een prachtig bevrijdingsconcert.
SDG bestaat uit een fanfare onder leiding van Sander Snip en een malletband
onder leiding van Gretia Wierenga. Het bevrijdingsconcert stond vóór de pauze
geheel in het teken van de tijd van de oorlog tot aan de vooravond van de
bevrijding. Na de pauze werd natuurlijk de bevrijding gevierd en wat de vrijheid
ons tot nog toe heeft gebracht. De muziek werd zeer mooi begeleid door
bijpassende beelden en filmmateriaal via de beamer en mooie lichteffecten,
waardoor de bezoeker geheel werd meegenomen in de sfeer van toen.
Zonder verdere aankondiging begon het concert met 3 snaredrums die de zaal
kwamen binnenlopen. De stilte doorbrekend werd door hen een inleiding
verzorgd dat werd gevolgd door een indrukwekkende en emotioneel beladen
uitvoering van Hymne to the fallen. Via de beamer werden herdenkingsmonumenten over de hele wereld getoond met de vermelding van het aantal
gevallenen. Na deze door de malletband mooi uitgevoerde inleiding volgden
diverse muziekstukken en beelden die de oorlog en de aanloop daarnaar toe
vertolkten zoals Eve of the War, Pearl Harbor, March 1941. Met Soldaat van
Oranje werd voor de pauze ten slotte toegewerkt naar de bevrijding, dat
muzikaal werd vertolkt via The great little army march en beeldend met de
landkaarten die de opmars weergaf van de geallieerden.
Tijdens het eerste bedrijf kwam toneelvereniging Meijsters op planken (MOP)
diverse keren ten tonele. Zo begon het
concert – na Hymne to the fallen –
met informatie en uitbeelding over het
destijds heersende scholingsverbod,
waarna de fanfare uit diverse hoeken
hun verstopte instrumenten haalden
en begonnen ‘te repeteren’, waarbij
door de fanfare delen uit Diodenes op
een prachtige wijze werden vertolkt.
Halverwege het eerste bedrijf luisterde
MOP – en natuurlijk ook de bezoekers
van het concert - via een oude radio
naar de eerste toespraak van koningin Wilhemina. In de pauze zette MOP haar
activiteiten voort door oranje (snoep)appeltjes uit te delen en oranjebitter te
schenken om zo de bevrijding met elkaar te vieren.

Na de pauze kreeg de muziek en de bijbehorende beelden een geheel ander
karakter. Het concert werd hervat met de bevrijdingstoespraak van koningin
Wilhelmina, wederom prachtig gebracht door MOP met de oude radio, waarna
aansluitend het Wilhelmus werd gezongen. Vervolgens werden beelden van de
bevrijding en de wederopbouw vanaf de jaren 50 tot en met heden getoond
begeleid door bijpassende muziek. Tot ieders verrassing kwam de echte (of toch
niet?) Vera Lynn binnengelopen om enkele liederen te zingen die zij veel in
barakken heeft gezongen voor de geallieerden.
Via een bevrijdingsmars kwam het publiek helemaal los bij de muziek van In the
Mood, Liberty en Vrij zijn. Na een dankwoord werd door Vera Lynn – prachtig
vertolkt door Janneke Pietersma uit Warffum - nog een toegift gegeven met We’ll
meat again en ten slotte nog één keer met die heerlijk vrolijke muziek van Vrij
zijn.
Het publiek reageerde zeer enthousiast met een staande ovatie en heeft een
fantastische muzikale avond gehad. “SDG Uithuizermeeden kijkt dan ook met
een zeer goed gevoel terug op dit bijzondere bevrijdingsconcert”, aldus de
voorzitter van SDG Danny Bogema,”echt zeer geslaagd en wat ons betreft over
enkele jaren voor herhaling vatbaar.”

