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    Klaas Verbeek (1926-2018) 

 

      Gedichten 
 

Klaas Verbeek is geboren te Oldemarkt op 8 maart 1926, zoon van smid Hendrik Jacob 

Verbeek en Anna de Boer. Na de RHBS in Steenwijk ging Klaas naar de Rijkskweek-

school in Meppel, waar hij zijn latere vrouw, Bartha (Bertha) Witvoet ontmoette.  

Klaas begon in 1948 als onderwijzer in Ossenzijl, daarna volgden Schoonebeek, Erm 

en Haaksbergen, waar hij pionierswerk verrichtte bij de opvang van Turkse kinderen. 

Bertha is vele malen ingevallen als tijdelijk onderwijzeres.  

Klaas had altijd ‘de kop naar Oldemarkt hangen’. Samen met Bertha, zijn steun en 

toeverlaat (overleden 2014), heeft hij vanuit hun stacaravan in Paasloo veel uitgeplozen 

over de historie van de voormalige gemeente Oldemarkt, waarvan menig archiefstuk is 

gekopieerd of overgeschreven. 

Ook verzamelde Klaas veel tastbaar materiaal over de Tweede Wereldoorlog. De Col-

lectie Oorlogsdocumentatie Klaas Verbeek is ondergebracht in het gemeentearchief van 

Steenwijkerland. Nog steeds maakt de huidige redactie dankbaar en veelvuldig gebruik 

van exclusief aan haar toevertrouwde documenten die handelen over een breed scala 

van onderwerpen.  

Klaas overleed te Haaksbergen op 6 september 2018. 

 

Klaas schreef onder meer de volgende HVIJ-uitgaven: 

- Broekbeslag (2000) over de geschiedenis van de Broeklanden 

- Korte geschiedenis van Oldemarkt als handelsplaats (2007) 

- Bommen Berend in het Waterland (2008) over de jaren 1672-1673 

 

In HVIJ-kwartaalblad De Silehammer staan vele van zijn gedichten in het Oldemarkter 

dialect, meest sterk fonetisch geschreven. Bij sommige staat een jaartal vermeld.   

 

01/1, 11-12  Oldemaark     1992 

01/2, 4      Ieslamme   

01/3, 13-14     Vroeger        1993 juli 

02/2, 16     Een koe op jaoren  

03/1, 10-11 Et Kenon  

06/3, 69  Hendrikus Kooij 

07/1, 144  Bloemen plokken  

07/2, 48     An de Laeke  

10/1, 8      Mien opa     1993 mei 

11/4, 96    Vissen         1993 mei 

12/4, 96  Dudeluk’eid 

13/2, 75  Veurjaor     1993 juli 

16/4, 116  Et aambeeld    2008 januari 
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   OLDEMAARK 

 

   Zie ’k ’s aomens veur ’et slaopen gaon 

   De foto bi’j et bedde staon, 

   Dan denk ik altied toch nog e’em 

   An ’t dorp waor ik geboren bin 

   En dat ik mit zoveule zin 

   Een stokkien van mien jeugd moch ge’em. 

 

   Ik wiete nog ’oe ik daor zat 

   An d’wallekaant, van ’t Mallegat 

   Wi’j zatten saemen daor te vissen. 

   Wi’j vongen niks. Gien enk’le keer. 

   Maar ’t weer was mooi, wat wi’j nog meer... 

   Dat ’aad ik niet graeg willen missen. 

 

Zo saemen op de skaesen zwieren 

Op d’ Botterbaarg, op ’t gladde ies... 

En sukelaomelk in de tente, 

Of waarme melk, mit wat anies. 

 

Et sjoelen, skieten, ballegooien, 

A’j ’et maor e’em konnen rooien, 

Was ’t mooiste wel, rond Sunterklaos. 

Op ’t brievien ston, wa’j adden wunnen 

En in de winkel kriegen konnen. 

Dan veuld’ ie joe een ’ele baos. 

 

Op ’t Marek stonnen ’eel wat bomen. 

Om daor goed tussendeur te koemen, 

In slalom, saemen op de fiets, 

Dat gong soms goed, soms leup ’t verkeerd. 

Daor ’e’j ’et goeie fietsen leerd. 

Ook in de Viever, maar dat moch niet. 

 

A’k denke an die mooie daegen, 

Zo kuierend op ’t Langepad, 

Dan veul ik mi’j soms toch bi’j vlaegen 

Weemoedug worren in mien ’art. 
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’k Zie nog, ’oe ze de koenen dre’em 

Deur ’t dorp. Dat was een ’eel bele’em, 

As ’t Broekbeslag begonnen was. 

De koenen maekten bokkesprongen 

As ze een mennege in gongen, 

Maar leupen gauw weer in de pas. 

 

’Et Broekbeslag ’ef offedaon. 

Ie zien er now de ’uzen staon, 

De boerderi’jen tot de Lende. 

De krommediek gaot now rechtuut. 

’t Kwam allemaol deur ’t raodsbesluut! 

’k Moet an verkaveling nog wennen. 

 

Wi’j leupen over ’t ’Aerepad, 

Waor nog een wal bi’j langes zat. 

De eerappels waren net erooid. 

Wi’j zochten dan de akkers of. 

Een krielegien lag nog in ’t stof, 

Daor ’ebben wi’j toen mit egooid. 

  

’Et dorp kreeg ni’jbouw in het westen 

En laeter ook nog in de Wie. 

Mien Oldemaark, ie bin zo aanders, 

Dan ’k joe in mien verbeelding zie. 

 

 

 

 

 
 

Klaas heeft dit gedicht gemaakt en voorgedragen te Oldemarkt op 17 november 1992  

op een informatieavond in ’t Maark van de Historische Vereniging IJsselham.  

Hij maakte dit speciaal voor die avond.  

Hem is toen beloofd dit gedicht te plaatsen in de eerste periodiek van de HVIJ. 

  

Deze toelichting – in iets andere bewoordingen – is indertijd niet afgedrukt. 
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   IESLAMME 

 

Wi'j fietsen deur ’et natte laand 

Ieslamme te verkennen. 

Ik lasse: “Zeu’m dorpen groot”. 

Ik wol ze leren kennen. 

 

Maar ’k bin ’et tellen vast verleerd, 

Want toen ik kwam bi’j zeu’m 

Toen waren wi’j nog niet ’alf rond 

Ik kon’t niet goed geleu’m. 

 

De Maark, Ieslamme, Ossenziel, 

De Kuunder, Blanken'am, 

Dan Baorel en ook Nederlaand.... 

Je been worden lam. 

 

Maar nog was er ’et ende niet, 

Wi’j waren pas ’alfweg. 

Scheerwolde nog, de Wetering 

En ook de ’Oogeweg. 

 

En Kaelenbaarg en Paosel 

En de ’Aere, Legeweg. 

(Die ’aad ik glad vergeten 

En ’et Klooster ook nog, zeg! 

 

’t Ende van Diep en Kikkeri’je 

Kwa’m wi’j ook nog deur. 

Zo op de fiets koe’j overal 

En dat ’ef wel wat veur. 

 

Op zeu’mtien dorpen kwam ik uut. 

Maar kiek, mien vrouw die zee: 

“Ik telde zeu’m karkedorpen, 

Ie telden alles mee! 
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VROEGER 

  
’I’j trof ’em op een baankien in de Viever, 

zien kameraod, van bijna vuuftug jaor terogge. 

Ze kree’ng ’t over vroeger en ze vunnen, 

De tied gong toch wel ’iel arug vlogge. 

 

’I’j miste ’ier veural de olde plekkies 

Die ’i’j nog kende en ’i’j zee: “Zeg, wiet ie nog?” 

Dan zweeg ’i’j weer en ee’m laeter ’eurd’ ie 

’Eel zachies de verzuchting van: “Och, och.” 

 

’A’j achteromme ’ier langs ’t kaark’of leupen, 

Dan kon ie bi’j de weg toen nog rechtdeur. 

Wiet ie nog wel, daor ’a’j de Lange Akkers 

En now zit daor een ’ekke lilluk veur. 

 

’t Bin ook gien akkers meer, maar ’t is now gruslaand, 

En ’t pattien is al lange uut de tied. 

Ie konnen zo naor ’t Zwarten’of toe lopen, 

Da’s offesleuten, dus now kan dat niet. 

 

Van ’t kaark’of ko’j ook naor de ’Orstweg lopen, 

Over ’et grus, tussen de koe’n deur. 

Van ’t iene stok naor ’t aander was een “stappien”, 

Soms zat er ook wel een klap’ekkien veur. 
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Ik kwam ’et fietspad bi’j ’et Lombok over, 

Mien lieve tied, dat kende ik niet meer! 

’t Betonnen broggien op een aandre plaese, 

Dat ligt er toch gelokkug nog wel weer. 

 

Ja, ja, ze ’e’m ’ier een ’ieleboel veraanderd, 

En was dat wel zo neudig, vraog ik dan. 

’et was, zo ’t vroeger was, toch veule mooier, 

Al dat verni’jen, daor ’ol ik niet van. 

 

Zien kameraod van vroeger zat te luust’ren, 

Die zee niet veule maar die docht ies nao, 

Totdat ’i’j zee: “’et is al ’allef zesse, 

’t Wordt tied dat ik is weer op ’uus an gao.” 

Want kiek, mien vrouw zet om zes ure ’t eten 

Now in de magnetron, dan is ’t zo klaor. 

En dan vanao’md tillevisie kieken, 

Dat wordt de voetbalwedstried van ’et jaor! 

 

Dat was veur vuuftig jaor toch wel wat aanders, 

Toen ’adden wi’j zelfs nog gien tillefoon. 

Wat dat betreft, wi’k toch niet weer naor vroeger, 

Veraanderen, dat is toch ’el gewoon? 

 

“Ie ’e’m wel geliek, a’k dat zo ’eure,” 

Zee d’aander, Zeg maar niks, ’k wiete ’oe ’t zit. 

Maark ’k misse zo die mooie olde plekkies, 

Dat is ’et now maar, en daor zit ik mit.” 
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  EEN  KOE  OP  JAOREN! 

 

Er ston een koe op ’t Broek te beulen: 

“wi'j waren vroeger mit zoveulen. 

’Et was toen echt plezierug ’ier 

En kiek now iens is om je ’enne! 

’k Gelove, dat ik ’ier nooit wenne. 

Ie zien ’ier nooit is een vremd dier 

 

Ja, elke dag zie’j weer dezelden. 

Ie ’e’m mekaere niks te melden 

Dan enkel: “’t ree’ngt” of “mooi weer”. 

Wi’j proatten vroeger soms wel uren 

Mit vremde koe’n van de buren. 

Dat ’e’j now al gien jaoren meer! 

 

Lest ston’ ik dichte an de Lende 

En zag een koe, die ik nog kende 

Vanuut de tied van ’t Broekbeslag. 

Ik zegge: “Koem ie ook van eerder 

Van d’Oldemaark? D’r bin wel meerder 

Die ’k laeter Overlende zag.” 

 

Maar zi’j wol niks meer van mi’j weten 

En zee: “Dat bin ik vaste vergeten. 

Ik ’ebbe ’t ier best naor mien zin. 

Allien de blikkies in de oren! 

Daor bin wi’j toch niet mit geboren? 

Een nummer bi’j now. ’k Vien ’t maar min!” 

 

Toen leup ze weg. Ik bleve achter. 

’k Gao net zo lief nog naor de slachter. 

Ik veule mi’j teveule ’ier! 

Ku’j mit gien enk’le koe meer praoten? 

Now goed, dan moen ze ’et maar laoten. 

Vien ie ook niet, meneer De Stier?” 

 

De bolle ’eurde ’et is an 

Maar dochte: “’k Bin toch niet van plan, 

Om ’ier nog antwoord op te gee’m. 

Nee, nee, dat doe ’k niet. Stè je veur! 

Dat aarme maegien, ’t lop ’eur deur 

Zo lang ’ef zi’j nooit kunnen lee’m!” 
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ET  KENON 

 

I’j staot te dromen boo’m ’t laand. 

I’j staot daor dichte op de kaant 

Van d’ olde diek, die ook mag rusten. 

En die ook droomt. O, a’j is wusten 

Waorover al dat dromen gaot! 

 

Vlak bi’j de plek, waor  i’j  now  staot 

Daor eurde  i’j ze skreeuwen. Eur! 

“Gevaor! Gevaor! De diek brek deur!” 

 

I’j daenkt terogge an die nachten : 

In doodsangst zatten ze te wachten. 

Zie adden ook zien stemme eurd. 

Et vierde schot.....? Et is gebeurd! 

De diek kan ’t niet van ’t waeter winnen. 

De woeste gol’m slaon naor binnen 

En iele stokken diek gaon mee 

Mit ’t wild geweld van d’ Zuderzee. 

 

Die wroet en vrot een ni’je kolk 

In ’t laand van ’t Blankenammer volk. 

En ’t waeter broest tot ver in ’t laand. 

Wat is ierteu’ng nog bestaand? 

Wat kan dit woeste waeter keren? 

Wie durft zich ier nog te verweren? 

Een boerderi’je? Veule uren 

Bonken de gol’m op de muren. 
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Oeveule zullen et overlee’m? 

Oeveule niet? In angst en beem 

Is ’t volk de zolder op egaon 

En veult en eurt now daorvandaon 

Oe muren skudden, koe’n beulen. 

Want ook die aarme dieren veulen 

Et on’eil an. Eur ze is roppen! 

Ze staon te skudden mit de koppen 

Om los te koe’m..... Eem laeter 

Verstikt ’t gebeul in ’t zilte waeter.... 

 

En daeng nao dit droef gebeuren 

Ziet i’j et volk:  Ze staon te treuren: 

Et waeter nam zoveule mee, 

Et waeter van de Zuderzee. 

En toch... Ze gaon weer an de slag. 

De diek moet dichte. ’t Waeter mag 

Niet al te lange staon op ’t laand. 

“Ie moen an 't waark,” zegt eur verstaand. 

 

En zo bleef Blankenam bestaon. 

De diek ef now zien diensten daon. 

En ook et usien rust now uut. 

Et usien, dat et dreuge kruut 

Bewaerde. Altied ston et klaor 

In vroeger tieden van gevaor..... 

 

Zo staot i’j, dichte op de kaant 

Te dromen boo’m ’t olde laand. 
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HENDRIKUS KOOIJ  

 

Bi’j een kraanteberiggien uut “De Prins” van november 1920. 

 

Een standbeeld  zol  i’j moeten krieng, 

Endrikus Kooij van d’Oldemaark. 

Miskien ef i’j ’t wel nooit eweten, 

Maar i’j deu ’n iele bonke waark, 

Veur ’t naogeslacht. Die kunnen now lezen, 

Wie of daor woonde en ook waor. 

Endrikus Kooij skreef ’t allemaole 

In zien notiesies, kaant en klaor. 

 

Ef i’j as ambtenaar dat daon 

Of deud i’j ’t in zien vri’je tied ? 

Dat blif veur oons een grote vraoge, 

Maar och, dat ’indert oons ook niet. 

 

I’j was een man van dikke neengtug 

En ’t deu gien iene meense ni’j 

Dat i’j getuge was bi’j ’t trouwen. 

Kiek maar, zien naeme staot er bi’j. 

 

Endrikus Kooij. Er is gien straote, 

Gien stegien zelfs maar naor em nuumd. 

Zol ’t in de toekomst nog is koe’m ? 

Ze e’m ’t te lange al versuumd.... 

 

Ik lasse in een olde kraante, 

“De Prins” eette et weekblad toen, 

Dat i’j , i’j was toen achtenneengtug, 

Nog niet geneut van een pensjoen. 

 

Zien ambtenarentaak vervulde  

I’j  toen al vuu’mzestug jaor. 

Ook toen, in neengtien’onderdtwintug 

Ston i’j nog alle daegen klaor. 

 

De VUT is laeter uutevunnen. 

Die kenden ze in die tied nog niet. 

Maar fut adde de olde Kooij wel. 

Tot bijna ’onderd .......Wat een tied! 
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BLOEMEN  PLOKKEN  

 

Ik daenke altied an de Wie, 

As ik een skaopebloempien zie. 

Zoe’n sterregien, onskuldug wit, 

Waorin een golden artien zit. 

 

Er stonnen er zoveule in ’t laand 

Wi’j plokten ze mit gulle aand, 

De maegies maekten ’r kraansies van. 

De jonges vunnen daor niks an. 

 

Wel plokten die soms peerdebloe’m, 

Daor ko’j ook wel genoeg an koe’m. 

D’ uutenden in mekaere en dan 

Maekten  z’ er mooie kettens van. 

 

De dotterbloe’m, mooi en groot, 

Stonnen an de kaante van de sloot. 

Je voeten wo’j liefst dreuge ollen, 

A’j van die bloe’m e’m wollen. 

 

Ie leuten ze dus liever staon. 

Ook stoesebolten. Niks gedaon. 

Maar wel waren er pinksterbloe’m 

Waor a’j nog dreuge bi’j konnen koe’m. 

 

Of annemoonties in ’t Allee, 

Of speenkruud, of van alle twee 

Wat op een vaesien veur de rae’m. 

Dat ston wel mooi, die twee zo sae’m. 

 

Alleen......ze stonnen er maar ee’m. 

Geplokt emmen bloemen gien lang lee’m..... 

 

 

P.S.  Skaopebloempies bin op zien Nederlaans “madeliefjes”  

en stoesebolten “lisdodden”. 
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      AN  DE  LAEKE 

 

 

 

   Een rustugge aom’nd in ’t veurjaor. 

 

   De mist’oorn van een roerdompe. 

 

   De zunne kleurt ’t waeter in ’t trekgat, 

 

   Dat vol ligt mit onderden plomp’m. 

 

 

 

   Een zwaenebloem staot daor in ’t waeter 

 

   Te pronken in paors-rooie tinten. 

 

   De zunne zakt langzaam naor onder, 

 

   Verpakt in zacht licht-grieze linten. 

 

 

 

   De kikkerties kwaeken nog zachies. 

 

   Ie euren ze niet meer zo vaeke. 

 

   Ik kon ier wel uren staon droo’m.... 

 

   Wat is et toch mooi, an de Laeke. 
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          MIEN  OPA   

 

Mien opa kwam uut ’t laand Veno, 

’I’j kwam uut Baorel, moet ie weten. 

Mien omoe niet, die kwam van ’t Wold. 

Van waor precies, bin ik vergeten. 

 

In achttien’onderdtachtug trokken 

Ze naar Ieslamme. An de kaant 

Van ’t Vonderpad gongen ze toen wonen, 

Dat slingerde destieds deur ’t laand. 

 

Mien opa zee “Ik ken jie niet,” 

As ’i’j een vremde zag op straote. 

Dat vunnen wi’j een bietien raer 

Dat ’i’j op zien Blokziel’gers praotte. 

 

En toen ze laeter older worren, 

Gongen ze wonen an de Maark. 

Et waren krasse olde meensen. 

Ze waren allebeiden staark.  

 

As ’i’j de juuste tied wol weten, 

Toen ’i’j al old was, leup ’i’j naor 

De overkaante van de straote 

En keek, ja ’et is eerluk waor, 

 

Dan mit een ’aand boo’m de ogen 

En zonder brille, naar de tied 

Op ’t uurwaark van de Romse toren 

Een beter middel kend’ ’i’j niet. 

 

Van d’ olde kaarke van Ieslamme 

’Aad’ ’i’j wat stienen achtertuus. 

Maar op den duur gong ’t daor niet goed mee 

En word’ ’et allemaole gruus. 

 

Nog iene steen ’eb ik bewaerd, 

Die ’k ook nooit van de ’aand zal doen. 

Ik ’eb ’em kree’ng van mien opa, 

Die stien van d’ olde kaarke toen. 
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VISSEN 

 

 

Vissen is een raere sport. 

Vissen dat moe’j kennen. 

Doe’j ’et veur de eerste keer, 

Is ’t wel ee’m wennen. 

 

 

Vissen doe’j op baors en snoek. 

En ’oe as je dat dan vergaot 

Ontdek ie mestal laeter. 

 

 

Vissen naor een komplementien 

Doen soms meensen ook. 

Maar vaeke lop dat uut op niks 

En gaot ’et op in rook. 

 

 

Vissen naor de waor’eid dan. 

Die is soms ver weg. 

’t Is niet altied eerluk waor, 

Wat een meense zegt. 

 

 

Vissen doe’j in Kaelenbaarg 

En ook wel in de Lende. 

Vissen ku’j ook tuus wel doen. 

An vissen komp  gien ende. 
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  DUDEUK’EID 

 

 

Ik vien ’et maar een raer geval! 

Waoromme staot er in “de Dal” 

niet op een paoltien of een bord, 

al is ’et maar ’iel in ’et kort: 

 

 

“’Ier gao’j now Overiessel uut. 

En neem ie veur joezelf  ’t besluut 

om verder Friesland in te gaon,   

dan ’oef ie niet te blie’m staon.  

Weststellingwerf gao’j dan now in. 

Blesdieke, dat is ’et begin.” 

 

 

’t Mag ook wel korter. ’t Kan ook mit 

een paol, waorop een plaetien zit.  

Mit onder ’t plaetien dan de nae’m 

van de provincies. Die kun’n saem’n  

toch wel zoen paoltien exploiteren, 

zonder te veule krimmeneren! 

 

 

Want ei’ngluk ’ek ’k maar iene wens. 

Da’s: dudeluk’eid an de grens.     
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VEURJAOR 

 

In ’t veurjaor moet oons ’uwlijk ’et verduren.  

Want veurjaor, dat betekent schoonmaektied.  

Ik stonne net te praoten bi’j de buren, 

Toen reup mien vrouw: “Kom ’Endruk, ’t is zo wied. 

 

 

De emmer plaksel stoat al bi’j de klokke 

En ’t slachtersmes lig in de grote stoel. 

Pak ie de doemstok now nog uut ’et ’okke,  

Dan ’e’m wi’j, docht ik, de ’iele boel. 

 

 

De baenen in de kaemer bin’ tweevuuftug.  

Dat wiet ik nog precies van veurug jaor.  

Reur ie de plaksel now ee’m rustug, 

Dan zette ik ’et trappien vast’ al klaor. 

 

 

Zo, now kun’ wi’j de baenen wel uutmeten. 

’Ol ie de doemstok daor maar stewug op.  

Nog ee’m kieken, veur ’et zeker weten,  

Dan zet’ik ’ier een streepien. Zo. Tip top! 

 

 

Smeer ie de baene in? ’k bin zo terogge.  

Ik zette ee’m koffie veur oons twee.  

Ziezo, dat gong gelokkig nog al vlogge. 

’Eb ie de baene klaor? Dat vaalt me mee. 

 

 

As ie ’em now van boo’m vaste pakken,  

Dan neem ik d’onderkaante wel zovort.  

Laot now de baene nog een beetien zakken,  

Och ’eremeensen, ’i’j is veul te kort. 

 

 

’Eb ie de doemstok wel goed vasteullen? ”  

“Jazeker, meense, waor is je verstaand! 

’Ei ’t wel goed offemeten? Ja ie zullen 

Je wel verkeken ’e’m an die kaant.” 
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“Now kiek dan maar. ’Ier zette ik de strepe.” 

“Och kiend, da’s ’onderddartug, wat daor staot.”  

“Nee, ’onderdvuuftug…..now, toen ik net keke….  

Dat komt van d’olde doemstok!” “Wat een praot! 

 

 

De doemstok moet de skuld netuurlijk ’em.  

Want die zegt niks terogge. Gao maar vort.  

Ik zal de baenen dan now wel gaon meten.  

Dan worren vast die baenen niet te kort. 

 

 

Zo, d’eerste baene ’eb’ ik in de stiesel. 

Pak ie ’em daor, dan gaot i’j an de waand.”  

“’Ol ’em now rechte! Want o, lieve griezel. 

’I’j zit ’ier centimeters van de kaant.” 

 

 

Zo gaot ’et dan de ’ele dag maar ’enne.  

Maar saom’ns is de kaemer toch nog klaor.  

Gelokkig dat ik d’ofloop al wel kenne. 

Wi’j bin tevreden, beiden, ellek jaor! 
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ET  AAMBEELD 

 

’t Is aarfst, et miezert en ’t is donker. 

Op straote is et niks gedaon. 

Maar binnen in de smederi’je  

Daor ku’j nog lekker waarm staon. 

 

Ik kieke naor de el’dre vlammen. 

De blaosbalg wakkert ze mooi an. 

Dan gao ik zitten in de noodstal. 

Dat was ik al mitien van plan. 

Want in de noodstal angt een tolter. 

Die maekte ik van een old zeel. 

Dat is mien plekkien om te dromen 

As ik mi’j ’s aovens wat verveel. 

 

Ik skommele wat enneweer  

En zinge van ’t Hawaiistraand... 

Mien vader staot veur ’t vuur en glimlacht. 

En kiekt of ’t iezer niet verbraandt. 

 

I’j keert et iezer om en omme 

En haelt uut ’t ronde gat wat zaand. 

Dat struit i’j in de oge vlammen. 

Dan legt i’j ’t iezer op de raand  

Van ’t aambeeld. Now pakt i’j de moker. 

Nou gaot ’t gebeuren! D’ eerste stap  

Is: rikketikketik, et veurspel, 

En dan komp pas de grote klap.   

 

Ik eure, nao zoeveule jaoren 

Dat rikketikketik van ’t aambeeld nog. 

Soms in de allerdrokste straote 

Moe ’k kieken of niet aargens toch 

Nog een smederi’je staot. Ik wiet wel 

Dat kan niet meer, in disse tied. 

Maar toch..... die eld’re klaank van ’t aambeeld 

Die klaank die raek ik nooit meer kwiet. 


