
Alweer een jöör   (2018) 
 
 
Nog maer een paer daegen veurdät ook 2018 naor de velèden tied kan wörren 
eskoven  wi-k nog wel  ies  èven  naodenken  wat  ’t ofgelopen  jöör met  mi’j  
ef  edaon.  
Be-alve dä-k dit jöör der weer iene older bin ewörren  e-k ook ’t 50 jöör 
huwelijk  vol-emaakt.   Dät doen der wel meer , . . . maer  eel völle niet met dezelde persoon. 
 
’t Lèven is een bleus . . . of anders zol ie  ’t der van kriegen.   Jaowel ik ebbe  
een ekel an ’t Engels in de Nederlandse taal, maer The Bleus zoas de zwärte 
medemensen in de getto’s van Amerikaanse steden die oorspronkelijk brachen  
mu-j vergelieken met ezöngen, vake problematische, lèvensärvaringen. 
 

Ooit e-k ies een tekst eskröven op een bestaond lied, wöörvan de muzikant 
direct  wissen  wöör  ’t  geveulsmatig  mos  wörren  eplaatst.  
  

een klein stukkien:  Oe  lèven  wierp  een  skaduw   ver  veuruut, 
    maer  kansen  e-j  eus  wel  e-ad 
    ie lopen  vaste  en  komt  ter niet meer  uut, 
    ik-mos(se)  iets  doen  maer  ik  wis  niet  wat. 
 

    Ik  adde  ope,  maer die  is  vergaon 
    ‘k-on  wel  skreeuwen  en  dät  e-k  edaon 
    ’t ielp(en) niet, en  ierdeur  
                 wier  ’t   mi’j   zo  an-e-daon 
     vergèèt  ie  da-k  bestao? 
 
 

Een  smärtlappe  is anders  . . .  ach lieve skat wat aol ik van oe, maer wörrumme  

gao-j  mi’j  juust now dood? . . . nee dät soort vercommercialiseerd sentiment is an 
mi’j niet besteed . . .  ’t  magen  best ärgens  aover  gaon. 
 
Of dät  ieuwige gezeur . . wöör bin-k?. . , wat bin-k? . . , wöörumme bin ik wie ik 
bin? . . .  allemaole van die ulpverleners vraogen die wörren esteld umme oe, 
veur dä-j der ärg in ebben, een probleem an te praoten wöörvan gieniene weet 
adden dät die bestonnen . .  nee !!  . .  ook  döör mu-j  bi-j  mi’j  niet  met  
ankommen. 
 
Maer wörren dit verael dan iene groet klaagzang? . . .  Um de sodemieter niet !  
Klagen ef nog nooit e-ölpen en döör aol ik mi’j dan ook maer an.   Mien va  zi’j 
ook altied . . .  Klagers ebben gien nood   en   Pochers ebben gien brood ! . . . 
en  die simpele wies-eden olen  mi’j  der wel  bi’j. 
 



Wöör wi-k dan wel op an? . . . 21 december . . . de körtste dag en de 
astronomische winter  is  weer begunnen,  maer  de  kolde  blif  nog  èven  uut. 
En umdät de ele wereld inies denken dät Kärsmis iets met èten te maken ef en 
der allerlei goedbedoelde acties veur de minder bedeelde medemens wörren 
örganiseerd, kommen  ook  de  veraelen  lös  . . .  en döör bin-k now met  bezig. 
 
Want weet ie nog da-j wel ies riepen tegen degene die een bettien vervelend 
dee’jen  . . .  ach loop naor de maone ! . . .   bedoelend  dät  ij mos  opduvelen ?    
 

Èven  veur de  Kärsdaegen  in  1968  gonk de  Apollo 8  de  lucht in  veur  de 
eertste  bemande  ruumtevlucht  . . .  naor ?  . . .  de  Maone !   
Maggen dan Kärst vake wörren an-egrepen umme de vrede op aerde te 
verkundingen . . .  
De NASA was op oorlogssträrkte umdät die 
bange waeren dät de Russen eerder op de 
maone  zollen  wèèn.    
 

Zi’j adden dus aost umdät zi’j de eersten wollen 
wörren en sturen döörumme  commandant 
Frank Borman, en de piloten Jim Lovell en 
William Anders naor baoven  umme  de  zake al 
vaste  te  verkennen.  
 
 

Bemanning Apollo 8  
v.l.n.r.: Lovell, Anders en Borman  

 
En dan die rel onder de geleuvigen umdät, op 1e Kärsdag,  ’t skeppingsverael 
Genesis vanuut de ruumte wier veur-elèzen  . . . dät  wazzen  zowat  (Gods)laster  

       . .    stel oe toch ies veur . . .  
 

Dus ’t is now (2018) ook pesies 50 jöör 
elèden dät de mensen met eigen ogen 
de maone van dichtebi’j ebben kunnen 
bekieken.  
 

Maer wat völle meer töt de verbeelding 
sprèk is de foto die bemanningslid Bill 
Anders maakten, van de opkommende 
Aerde  vanof  de  orizon van de  maone .  
 

Dät wazzen de eerste keer dät de aerde vanof 
zo’n grote ofstand is fotografeerd.  



Veraelen spöllen ook altied een rolle bi’j  ’t  Iesbeeldenfestival.    Sinds de 
komst van dit festijn in Zwolle bin-k der vake met mien kleinzönne en-egaon.   
Met zien  oma  deed ij spellegies en opa  gonk  altied met  em op  sjouw. 
   

In 2016  mos  dät festival inies naor  Amsterdam, umdät ter in Zwolle  gien 
ruumte weer veur wazzen?  Now dät is dan wöörskienlijk wel goed tegen-
evallen want  ’t  kwammen  toch  weer  naor  Zwolle  terugge.  ’t Wazzen 
netuurlijk  wel donderse pech, dät de tente in 2017 deur sneeuwval de druk 
niet  meer ankon  en  in  mekaere  zakken . . . .  weg festival !  
Met ’t geluk dät ’t in de opbouwfase gebeuren en der dus gien publiek of bezukers  waren. 
 

 

In 2011/2012 wazzen ’t thema veur  ’t Iesbeeldefestival  ontdekkingsreizen 
aover zee en alles wa-j döör zo al niet kunnen tegenkommen.  In 2012/2013 
was  dät  spreukies   en  2014/2015  gonk  ’t   aover   transpört  en  vervoer. 
Ook toen wier döör  andach egöven  an ruumtereizen en wazzen der een 
spoetnik,  ’t untien  Laika  en een spaceshuttle in ies vörm-egöven . 

 
 
 
 
 

 

 

 
iesbeeldenfestival 

2014 



Oera . . 2018  . .  ’t iesbeeldenfestival is 
ter weer.     
Dus gao-k maer weer ies met de camera 
der opan.     Disse  keer bin-k der niet 
mien kleinzönne en-egaon, maer e-k 
moeders  de  vrouwe  met-eslept.       
 
Ook met een rolstoel is ’t goed te doen.   
Maer a-j ook dan nog foto’s willen maken 
giet dät  wat muuilijkerder.  Elemaol as 
der dan een kladde volk kump  an-
sjouwen  en  allemaole  selfies willen maken . . .      
 ja-ja ie mutten netuurlijk wel op fasebook kunnen laoten zien da-j der ewest bint.  
 

Ik begonne dus al gauw de öördig-eid der of te kriegen en ebbe de camera 
maer weer op-ebörgen.    Dan maer allenig kieken.   Nao de complete route te 
ebben of-elopen,  wöörin  de vrouwe wel kolde annen kregen en  een musse ef  op-ezet,  
e-k aer maer an de  lange taofels in de Iessel-al ezet en van een bakkie wärme 
sukelademelk en een saucijsebreutien veurzien . . .  Zels ek de camera weer 
epakt en bin terugge  egaon  umme  toch kunnen doen wa-k ook wolle doen.   
 

Kiek zo’n Iesbeeld is maer een tiedelijk iets . .  een andere keer weer maken is 
nooit geliek . . . en ik vinne ’t toch verskrikkelijk knap wat die kunstenaers der 
van weten te maken.  Iesbeelden en zandsculpturen blieven mien verbeelding 
prikkelen.  Ik wete dät ik ’t niet kanne en ook dät wanneer ie  ’t al keertien 
ebt ezien, de volgende keer weer opni’j verwonderd raken. 
 
 
 
 



’t Thema is dit keer wereldveraelen en zo kom ie 
allerlij  erkenbaere  uutbeeldigen  tegen . . .  
 
Gullivers reizen . . . now niet an een tropisch strand 
maer ieskold van sneej met een lilliputtertien in de 
and.    

 
 
 
 
 
 

 
Scrooge  maggen netuurlijk tiedens de 
Kärsdaegen ook ier niet  ontbrèken. 

 

 Tiedens  ’t èten krie-j  een kolde konte en kieken oe ook nog een ieskenien an.   
 
De veraelen in dit iesbeeldenfestival is bint zekers veur iederiene wel te 
erkennen.  Villa Kakelbont van PiPi-langkous – de Drie Musketiers – dr 
Frankenstein en graaf Dracula – Jules Verne’s  reizen – Don Quichot – Jonas in 
de walvis – Peter Pan, Kapitein Haak en Krokie  - en al wat er nog meer is te 
zien.   



Al met al best goed edaon en zekers de muuite weerd.   
Nao de eerste fotoronde e-k  moeders  de vrouwe  der 
ook  nog een keer der weer deur-en  edouwd en die ad  
toen (zich der inmiddels op in-esteld ) völle minder last van 
de kolde.    
 
 
 
 
                                       
Tärzan 

  Krokie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Romeo lieten Julia ieskolt  in de kolde staon 
 
 
Ie oeven oe dus in disse daegen niet te vervelen en kunnen oe zeker wel een 
uur tussen de iesbeelden vermaken.     
Wi’j ebben  ’t  ( in drie keer ) twie-en-een-alf uur vol-e-ollen. 
 
 

De teller stiet op ienentwintig dus wat mi’j betreft bint dit 
de leste zinnegies veur 2018 . . . bi’j lèven en welzijn  . . . töt 
volgend jöör.  
 
 
22  december  2018.  


