Cärneval in

2019

Nog de plaatsing van ’t Eileuversnöst op
de Grote Märkt op vri’jdesaovend, as de
officiële stärt van ’t Sassendonks Cärneval,
asook de slöttelaoverdracht op zaoterdagmörgen op de Ni’j-avenbrugge . . . .
döör bin-k niet naor toe-egaon, maer
zaotesmiddes e-k moeders de vrouwe wel
èven in de rolstoel mèè-e-nömmen naor
de Assendörperstraote umme naor de
cärnevalsoptocht te kieken.
Zels bin-k absoluut gien cärnevalsvierder, maer ik vinne ’t wel biezunder dät
ter zovölle mensen bint die compleet de sores van alle dag veur een antal
daegen kunnen vergèten. Dit jöör ware ik dus maer op iene plekke te vinnen
en e-k de optocht gewoon an mi’j veurbi’j laoten gaon. . . kieken wat ter van
emaakt is.
De weergoden waeren dit jöör niet
ge-eel ongunstig estemd . . . dus der
wazzen nog wel wat volk op de bien.
En ’t vallen best wel op dät ter toch
steeds meer ele gezinnen an ’t
gebeuren Cärneval mèèdoen.
Ik zagge ze langes de kante staon
maer èvenzogoed ook
veurbi’j
kommen.

En a-j toch ook op de toeskouwers langes ’t parcours letten
ku-j de meest vremde creasies te zien kriegen.
Maer ook ele kleinties die an de besmetting met ’t cärnevalsvirus wörren bloot-esteld.
En maer wachen langes de Assendörperstraote . . .

De meest vremde uutdossingen kom ie tegen de ien nog kleuriger of gekker
dan de ander.

Zollen de kleinties now ook anders tègen die vremde papa en mama ankieken?

A-j as butenstaonder dät zeugien ongeregeld bekieken, dan bi’j an de iene
kante bli’j, da-j döör niet bi’j-euren, maer ander andere kante vin ie ’t ook
een bettien jammer da-j der gien duvel van begriepen dät de mensen döör
elemaole in op gaot.
Zoas gewoonlijk mu-j netuurlijk wel opletten
wat ter zo-al um-oe-en gebeuren.
Mu-j maer ies kieken . . . preberen die
repörtagemakers / verslaggèvers van ’t
locale Sassendonk TV de sjurie alvaste
een uutslag te ontvutselen umme maer een
primeurtien te ebben.
stille . . wi’j zègen un niks eur !

Maer dan . . ’t Zwols kwetiertien is weer ies ruumskoots aoverskreden . . is ter dan
toch eindelijk bewèging in de straote te vernemmen en kump de eerste
ondstrouwe Eileuver, zoas elk jöör anfietsen , evolgd deur een paer auto’s van
sponsoren en de groep lopers met de collecte-bule an een lange stok zoals die
ook wel in de kärken wörren gebruukt.

Oe ku-j die mensies now uut lègen dä-j döör muntgeld in maggen stoppen as
dank veur de muziek . . terwijl de toeskouwers nog gien toon meziek te euren
ebben ekrègen? . . . Dät giet nooit niet lukken !

Elaas ook dit jöör maer
drie körpsen . . . en jao
waerachtig . . Jubal
wazzen der ook weer ies
bi’j . . . dät is al weer een
posien elèden . .

Gelukkig bint de meziekkörpsen
Van Limburg
Stirum Band uut Wezep
en de Blaoskepel
De
Anewakkers uut Attem,
trouw an de Sassendonke
optocht.

En veur de rest mutten wi’j ’t maer met lewaaiwaegens doen. En döör eur ie
gien bloemegiesgördien van De Deurzakkers of . . . . laot maer lekker gaon
zoas ’t giet van Benny Nijman meer.
En ook ’t Zwolse as ik bin een
Zwollenaer van de Eileuvers of ’t kan altied een stukkien bèter van Tante
Kippe, bint niet meer van de pärti’je. Gelukkig oef ik niet achter de waegens
te lopen . . . met alle respect eur, . . maer DJ’s met allenig maer dät ieuwige
verrekte knetter ärde gedreun . . . astoeblief . . . deurlopen . . . en rap wat !
Toe-egöven . . de optocht deur Sassendonk ma-j niet vergelieken met die in
Oldenzaal of Raolte, maer ’t is ter wel iene wöör wi’j ’t met mutten doen.

En ook al wazzen ’t weer best wel öördig veur de tied van ’t
jöör . . Billy . . oftewel Börgemeester Mooiweer e-k
disse keer emist . . . en later in de optocht mog ie nog een
veurkeur veur een ni’je börgemeester in Zwolle gèven.
Billy - 2017

’t ”kiek mi’j is ” ge-alte is värders goed vertegenwoordigd.

En ie kunnen van mi’j ook niet anders verwachen . . . dan dä-k lette op ’t
gebruuk van dialect. Now der endelijk een bettien erkenning is veur ’t
Nedersaksisch, zie-j aoveral gelukkig steeds meer ’t gebruuk van de streektaal
as een stukkien cultuur wöör a-j oe eigens in kunnen erkennen.
En per slot van rèkenink ’t is meert . . . dialectmaond ! Dus ?

OK.. ’t is cärneval en dät wörren edragen deur de
cärnevalsverenigingen.

De Eileuvers as oldste club
uut 1957 ef ’t veurmalige
Paleis van Justisie op de
Bli’jmärkt as fundasie veur
un prinsenwaegen gebruukt
en gelieke de wolke der
maer èven of-eaald.
Of zollen zi’j die van Van Örsouw ebben eköch ?

Ook bint ter steeds weer een antal zo-enuumde loopgroepen opvallend
anwezig en die maken elke optocht met aoverdrèven kleurgebruuk angenaam
umme naor te kieken.

Never wok alone

De Katholieke Basisskoele de Vlieger is al jörenlank anwezig in de Zwolse
Cärnevalsoptocht en ook altied met meerdere creasies. Ook ier weer völle
kleurgebruuk.

Gonk de iene groep met (h)Erman Brood op de loop . . .

. . . de ander zaggen meer in zien kunst en muziek, . . . .
. . . . terwijl de derde simpelweg wol vliegen.

en mut alles op rullegies gaon ?

. . . Zakkelrollers doen ’t anders !

Maer onder de solisten ook iene van de olde
Pärremetaosie van De Kippe , die now as een
wandelende kaste mèèliepen.
Now weten ik toevallig wie der in zatten en as
die der uut wazzen ekommen . . . zol ik an
mien verstand gon twiefelen!
De Vrouwe von de règenboogvlagge wel leuke
kleurties ebben . . oeps !

Anderen waeren weer nep-echt !

Plagies skietend kump de ele stoet an mi’j veurbi’j en laot ik veur ’t veraeltien
de waegens der prinsen, prinsessen en adjudanten met al die veren op de kop,
die verklören wöorumme fazanten zo’n kolde konte ebben, veur wat ’t is.
Tötdät die waegen van de Cärnevals Vereniging De Oelewappers veurbi’j
kump . . . Ik wete dät ter een antal Oelewappers bint die mien veraelteis lèzen,
. . en ik ebbe ze in ’t verlèden ook al as görenklössies zien lopen. Is èven
opletten wat die now gaon doen.

Mien va was uusskilder, en die man kon zich mateloos ärgeren an die gasterige
voellakken, die altied alles an de aoveral ofvègen in plase èven een läppien te
pakken. Voele gasters!, numen hij die.

’t Is dus maer goed dät ij dit niet ef ezien . . . . een biezunder kleurriek ge-eel en
allemaole börties op de rugge met teksten wöörvan enkelen in ’t Zwols . . . ku-j
oe veurstellen wat as of ik der van vinne ?

Een ele kladde voele gastes kwammen bi’j ons langes en ze adden der
allemachtig völle skik van.

Now dät vonnen de sjurieleden dus ook. Maondag trof ik een apetrotse
veurzitter van de Oelewappers in de Veurstroate en die wis mi’j te vertellen
dät zi’j de 1e pries ebben ewunnen met de waegen, de loopgroep en as
ge-eel. . . Dät wazzen veur ’t eerst . . . en kommend jöör bestaon zi’j ook nog
ies 55 jöör . . een jubileumjöör veur de Oelewappers.
En zo bleek disse Cärnevalsoptocht toch nog een eleboel märkwaerdig-eden te
bergen die, a-j èven niet opletten, zo an oe veurbi’j gaon.

De vieftigers van now waren de bezukers
van de bioscoop veur Grease . . maer de
jören bint wel gaon tellen.

CV - Kiek’n wat ut wört

A-s die now s’mörgens in
de spiegel kieken zien ze
wel wat ’t ewörren is.

Oewel ik toch redelijk an ’t begin van de optoch stonne kwamp ter een
ärteletiekverenigink langes skoeven die ’t niet ver meer vonnen. . . of was ’t
bienao ’t ende ?
’t Melkmeissien kwamp mi’j toch ärgens
bekend van veur . . die e-k wel ies vaker
ezien . . . vraoge is allenig wöör?

Wat mi’j betreft mag Prins Cärneval de kommende dagen zien gank gaon as ij
de slöttel van de stad maer weer op tied wil inlèveren.
En op 20 meert maggen wi’j zelf weer andere malloten kiezen veur de
poppekaste die de eren politici opvoeren.

En disse keer veur de provinciale staat en dus niet veur een Börgemeester zoas
in de optoch wier evraogd . . . . leuk bedach maer ook dät is gewoon
poppekaste. Aover een keuze veur een börgemeester ebben wi’j as gewoon
klootjesvolk elemaole niks in te brengen . . . en wat dan nog . . .zol ie weten
wat een börgemeester dan mut kunnen ? Ik denke niet da-j zo’n iene tot prins
cärneval mutten benumen . . . kon oe ’t feesien wel ies raer vergaon.

Van cärnevalsgasten weet ie dä-j der niks van oeven te verwachen, maer de
medärne volksvertegenwoordigers? As dät stellegien malloten een optocht
zollen lopen, as was ’t een verkiezingskaravaan . . . dan wol ik ter nog gien
foto van maken.
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