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01. Het leven is een fluitje (2.09) 
02. De spaerpot van het leven (2.45) 
03. D'n Ouwe Kaemersediek (3.34) 

04. Petaoteland (3.37) 
05. A de wolken 't zunlicht draege (3.16) 

06. Het leven is een loterie (4.24) 
07. 3 februari (4.33) 
08. Reislust (2.21) 

09. 't Dekseltje (4.03) 
10. Uruzgan (3.01) 

11. 't Goeie beên (2.07)  
12. Vaoders lapje (3.45) 
13. Fitness (2.30) 

  
1. Het leven is een fluitje  

  
Het leven is een fluitje 
Een fluitje van een eurocent 

Je mot ‘r wè op blaèze 
Mae ’t is nie moeilijk en het went 

Fluit, fluit, fluit, fluit  ….. 
  
D’n eênen die blaès ard en kort 

Een aar doet ‘t lank en zachte 
Die dienkt a je zô ouwer wordt 

Mae dat mô je mae afwachte 
Wan op een fluitje van een cent 
Zit ‘r gin garantie 

Oe a j’t keêrt, oe a je ‘t ok wendt 
‘t Is geluk in eêst’ instantie 

Fluit, fluit, fluit, fluit  ….. 
  
Het leven is een fluitje ..... 

  
Blaès je deuntje in ’t groat orkest 

Speel af en toe es solo 
En spele ze nie aol te best 
Kies eigen maete en tempo 

Dan krieg j’n soort kakofonie 
Van klanken en van kleuren 

Eêl de waereld oart  ‘r bie 
Je ziet het a gebeure 
Fluit, fluit, fluit, fluit ….  
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2.         De spaerpot van het leven 
  
In de spaerpot van het leven steek je snippertjes geluk 

’t Is overschot van groate dankbaer’eid 
Wan je ei toch van die daegen  dat ’t geluk je overstijgt 

Da j’nie weet waè a  j’t an te danken eit. 
  
Ja, je ei toch van die daegen da je dienkt het kan nie op 

Dat bewaer je dan voe tieden van verlies 
Voe in moelijke momenten is dat dan je medicien 

En dat werkt dan as een soortje antivries. 
  
In mien spaerpot zit a eêl vee en die groei nog bie d’n dag 

Herinneriengen an geluk dat is beleefd 
Elk snippertje een verhaal, elk bewaerseltje een lach 

Omdat de toekomst gin garantie is of geeft 
  
’t Is m’n vaoder en m’n moeder, ’t is een onbezurgde jeugd 

Daèvoe dee ik ‘r elken dag avast eên in  
Voe m’n geliefde, voe m’n guus, die diepe bron van vreugd 

Mae ok die keêr dat ik ‘ered bin zit ‘r in. 
  
’t Is  muziek, ’t is de fanfare die a deur de straete komt 

’t Is m’n daegelijks werk dat regel geeft en zin 
De natuur in aol z’n pracht, de verwonderieng daè om 
Brocht a meênig snippertje m’n spaerpot in 

  
A ’k noe m’n spaerpot uut most kappe, dan wier dit het langste lied 

Voe kwaeë daegen è ‘k dus ruum voldoende ‘espaerd 
‘k Oop alleêne da ‘k het deksel open kriege en op tied 
Nie vergete bin da ‘k ze è bewaerd. 

  
© Engel Reinhoudt, 5 april 2005 

  
  
  



3. D’n Ouwe kaemersediek 
(Herdenkingsdijk  bij Nisse voor kinderen die overleden zijn aan een  stofwisselingsziekte. 
Voor ieder kind is een lindeboom geplant en een schildje met korte tekst geplaatst.) 

  
Drie lindebômen langs d’n diek 

Voe Paul, Chantal en voe Monique 
Oait was ier zeê en was ier kust 
Een traene rest, de branding rust 

  
Het is zô akelig stil’in uus 

Verstomd is 't spel van kleine guus 
Alleên een moeder die verschrikt 
En een versloge indruk maèkt 

            Z’ei net een lindebôôm ‘eplant 
            Herinnering in ’t Zeêuwse land 

            An Paul die a  net viere wier 
            Z’n aanwezigheid voel je nog ier 
  

Drie lindebômen .... 
Het is zô akelig stil in uus 

Daè angt een foto mie een kruus 
Het is Chantal, z’is vrolijk, lacht 
Mae ze wier ziek en was pas acht 

            D’r moeder ei een bôôm ‘eplant 
            Herinnering in ’t Zeêuwse land 
Chantal, staèt ‘r, m’n lieve kind 

Vadder stilte en de wind 
  

Het is in uus zô stil en leeg 
Het kind dat ier het leven kreeg 
Was nog mae drie, toen wier ze ziek 

D’r staèt een bôôm ok voe Monique 
  

Drie lindebômen .... 
  
© Engel Reinhoudt,  augustus 2007 

  
  



4. Petaoteland 

(Een grijze herfstdag.  Een man is in z'n eentje in een bijna lege polder aardappels aan het 
rooien met de hand)  

  
Petaoteland, petaoteland* 

Mie eên beslikte mens bemand 
Een laegen ‘emel regen in ‘t verschiet 
Een groats en droevig tafereêl 

Iets voe Permeke z’n penseêl 
Of voe een blues of gewoon een simpel lied 

  
Daè  a d’n emel d’aerde raèkt 
Is ’t dof en bruun, het regent slik 

Een strepe groen een lappe sukerpeeën 
Zou ’r een onder boven weze 

Wat is ’t verschil dan tussen deze 
Dit is het land, het land van ach en weeën 
  

De man kruupt op z’n knieën voort 
Stilzwiegend en allank akkoord 

Het lot beschore, gank van de natuur 
Die spit en raèpt en gaè z’n gank,  
Doet dat zô a eêuwenlank 

In de varte slaèt de klokke traeg het uur.  
  

Petaoteland, petaoteland ..... 
  
* door meerstemmigheid is de ao-klank in petaoteland als aa gaan klinken. 

  
© Engel Reinhoudt, oktober 2006 

  
  

  



5. A de wolken ’t zunlicht draege  

(Late herfst, zon achter wolken, stilte rondom) 
  

A de wolken het zunlicht draege 
A ’t zummer in de winter is 

Zou ik d’n ‘emel wille vraege ) 
Laèt het zô toet ’t voorjaer is  )2x 
  

A de wolken het zunlicht draege 
Brienge ze d’r lichte vracht 

Naè de dageraed, het ôôsten            ) 
Voe ‘t ochtendgloren nae de nacht )2x 
  

A de wolken het zunlicht draege 
Een blauw palet en goudomboord 

D’r is gin schilder die dat kan vatte ) 
Gin dichter vindt het juuste woord     )2x 
  

A de wolken het zunlicht draege 
En a j’daè even deêl an eit 

Wat bî  j’dan kleine in het groate  ) 
’t Is ier en noe en eêuwigheid       )2x 
  

© Engel Reinhoudt, november 2005 
  

  
  



6. Het leven is een loterie  
  
Het leven is een loterie, een rad van avontuur 

Je bin een nummertje, een lot, ’t is zoete of  't is zuur 
Je bin een niete of een pries en je levenlank of kort 

Ka j' uutzoeke wat of  ’t is of wat ’t misschien nog wordt 
Of wat 't misschien nog wordt 
  

Het is een wonder a j’r bin, j’ao d’r ok nie kunne weze 
Of  j’ao Groninger ewist of eên van die Chinezen 

Dan eèt ’n je gin Bram of Toos, mae Lin, Lau, of Yang li 
Je bepael ok glad nie zelf a j ‘r komt as wat of wie 
A j ‘r komt as wat of wie 

  
Voe ’t zelfde geld was je een bôôm, of een kanariepietje 

Een oaievaer, een olifant of een nietig nietje 
Was j’n dotje niemendal, een vleugje energie. 
Een klokke of een fietswiel, een lomperd of genie 

Een lomperd of genie 
  

In d’onmetelijke tied wier je lot beschore 
Oevee vaoders gienge ‘r voor voe a jie wier gebore 
Duzend moeders ei j’ ehad, je begon in ’t paradijs 

Je bin dat stipje in ’t heêlal, een halte op je reis 
Een halte op je reis. 
  

Het leven is een loterie . . . .  
  

© Engel Reinhoudt, november 2009. 
  
  



7. 3 februari ‘53 

(Geromantiseerde herinnering aan de watersnoodramp van 1 februari 1953 op basis van 
uiteenlopende feiten.) 

  
Ze was mien vriendinnetje, me were even oud 

Me zatt’ in dezelfde klasse ee, me were in stilt’etrouwd 
Gin eên die mocht dat wete en het was ok mae kuus-kuus 
Aars wiere m’ uut’elache deur aol die are guus (2x) 

  
Zelf was ik net verjaerd ee, ik kreeg van eur kwartet 

Van torens uut eêl Nederland, dat gaf een ôôp verzet 
En noe zou zie verjaere over een dag of drie 
D’n derden februari kwam a eêl gauw dichterbie 

  
Ik mocht om een cadeautje, ik mocht mie moeder mee 

Ik wou ze Halma geven, omda ‘k dat zelf graag dee 
Mae dat was veeste diere en ik koos tegen m’n zin 
Een moai kertonne doasje mie zakdoekjes d’r in (2x) 

  
Toen kwam die zondagochtend, ’t was chaos in ons uus 

Daè were aol vreemde mensen en vaoder was nie thuus 
Verlore en vergete zat ik achter ’t raem 
En overaol was waeter, waè kwam dat toch vandaen (2x) 

  
Moeder die vertelden ‘noe is het waetersnoad 

En d’r is wat ergs gebeurd ee, (d’r ôgen were road) 
Mientje is verdronke, ok d’r vaoder en d’r moe’ 
Ik docht an d’r verjaerdag, wat a’k mie ’t cadeau most doe? (2x) 

  
’t Is ruum vuuftig jaer eleeë, ’t gevoel dat is bedaerd 

Mae op drie februari dienk ik ‘ze ao verjaerd’ 
Dat is dan eên zô ’n dag uut de vergetelheid 
Dat is dan zô’n dag da j’soms een zakdoek noadig eit. (2x) 

  
  

© Engel Reinhoudt,  augustus 2008 
  
  



8. Reislust 

Varre reize  maeke is mode, varre reizen die bin in 
Een weekje Mexico mô kunne, wienkele in Dubai mie ’t gezin 

Zelf ouw ik ’t meêst van reizen zonder bestemmege of doel 
Avonturen, barre tochten, mae wè thuus en in m’n stoel 

’t Liefste reis ik in m’n oad, mie de Bos-atlas op schoat. 
  
Ik komm’ in de varste landen en overaol pass’ ik me an 

In Peking draeg ik een gries kieltje, in Kirchistan een astrakan  
‘k Bin nomade en zigeuner, Eskimo, dan wee Massai 

Cowboy, Sikh, Hutu of Toetsi, bedelmonnik in Mombay 
’t Liefste reis ik in m’n oad, mie de Bos-atlas op schoat. 
  

‘k Gae langs ongerepte paeden, ‘k weerstae bergen en woestijn 
Een kameêl dat is een makje, ‘k gaè  per kajak, jeep of trein 

Vliege, vaere of te voet ee, lekker deur het regenwoud 
Overleve in de jungle, tropisch werm, Siberisch koud. 
’t Liefste reis ik in m’n oad, mie de Bos-atlas op schoat. 

  
In Las Vegas naè ’t casino, in eên nachtje miljonair 

Eênmal buten op de straete  geef ik het an een bedelaer 
Laèt mien reize rond de waereld as Columbus of James Cook 
Ik ontdekke elke plekke toet in d’ allervarsten oek 

’t Liefste reis ik in m’n oad, mie de Bos-atlas op schoat ...... 
  

  
© Engel Reinhoudt, 24 februari 2009 
  

  
  



9. ‘t Dekseltje, liedje voe joe  
  
A’k er voe eên een liedje most zienge, dan wier dat een liedje voe joe 

Mae over liefde en aol at soort diengen, zou ‘k dat publiekelijk nie doe 
Wan op m’n arte zit ‘r een dekseltje 

En daè onder staè ‘k ouwe van joe 
Op m’n arte zit ‘r een dekseltje  
En dat ouwe me lekker mae toe 

Ik gae ier nie zegge da’k verzot op je bin 
Gelukkig mie joe en mie ons gezin  

Ze zoue wè zegge eit’n glad gin verstand 
A je dat aol an de groate klokke angt. Lalalalala….. 
  

A’k er voe eên een boekje most schrieve, dan wier dat een boekje voe joe 
Over wat a j’ aol beteêkent m’n lieven, ‘t wier een boek zô dikke as ik noe 

Mae op m’n arte zit ‘r een dekseltje 
Mie daè onder wien a j’voe me bin 
Op m’n arte zit ‘r een dekseltje 

Dus m’ouwe dat mae binnenin 
Jie bin m’n vrouwe, m’n maatje, vriendin 

M’n liefde en wat a j’aol voe me bin 
Ik zou echt nie wete wat a ‘k zonder joe most 
‘k Zou je overaol zoeke, koste wat kost. Lalalala…. 

  
A’k er voe eên een regel most dichte, dan wier dat een regel vol dank 
Voe leêuwen en beren zou ik gauw zwichte, mae jie ou m’in de reke, an de gank 

Mae op m’n arte zit ‘r een dekseltje 
Dus laèt ik m’n zwakheid nie zie 

Op m’n arte zit ‘r een dekseltje 
Dus daèrover è me het nie 
Je bin m’n eên ee en jie bin m’n aol 

Jie richt me wee op a ‘k strukele of vaol' 
Mae me gae dat nie zegge, dat doe ons nie ee 

Me binne tenslotte nie van de tv. Lalalalala….. 
Op m’n arte zit ‘r een dekseltje 
En dat ouwe me lekker mae toe 

Op m’n arte zit ‘r een dekseltje 
Je begriept zô wè: ik ouwe van joe. Lalalalala….. 

  
© Engel Reinhoudt,  oktober 2006 
  

  



10. Uruzgan 

(Na een tv-uitzending over de repatriëring van gesneuvelden in Uruzgan.) 
  

Het regende in Uruzgan 
Toen Timo terug naèr uus kwam 

Een kist’, een vlagge, ‘n vreemde pas 
Ik docht nie dat het Timo was 
Want um zou niks gebeure toch 

Zô'n stoere kaerel, jongen nog 
Gemotiveerd, goed voorbereid 

Nie op dit einde van de strijd 
  
Het regende in Uruzgan 

Toen ..... 
Toch gaet het deur, voe wat, voe wie 

Is ’t om de vrede, economie? 
Is meêr geweld het antwoord dan 
Op onmacht daè in Uruzgan? 

  
Het regende in Uruzgan 

Toen ..... 
Want z'n verlof gieng bienae in 
Die docht an thuus, an z'n vriendin 

Een bermbom was ‘t, een laffe moord 
Een klap, een vloek, een leste woord 

  
Het regende in Uruzgan 
Toen ...... 

Het was mie militaire eer 
De trots der natie mie geweer 

Breek ze, breek ze, smeed ze om! 
Breek ze, breek ze, keêre om! 
  

© Engel Reinhoudt, december 2008,  
  

  



11. ’t Goeie beên 

Stap mie je goeie beên uut bède 
Zei goeiendag tegen den dag 

Gaè dan doe wat a je doe mot 
Doet het goed en mie een lach 

Mô je boeltje doe of poesse 
Of mô je achter de pc 
Mô je broad bezurge of kranten 

Neem je goeiendag mae mee. 
  

Laèt de zunne een bitje schiene 
Ok a smoort het eêl d’n tied 
Een vriendelijk woord verzacht de piene 

Een glimlach pleistert het verdriet 
Mô je fietse tegen de wind in 

Stae j’in de fille a j’wil rie 
Neemt het aol zô at het komt ee 
Wan ergernis dat elpt je nie 

  
Kom op voe aerme en verdrukte 

Wan wat kunne z ‘r an doe 
Dat het bie ulder nie wou lukke 
Gun ze wat geluk van joe 

Wat euro’s voe een erme schoaier 
Voe de veugels krumels broad 

Dan wordt ’t leven echt vee moaier 
En gin mens vaolt uut de boat. 
  

Stap mie je goeie beên uut bède 
Zei goeiendag tegen den dag 

Gaè dan doe wat a je doe mot 
Doet het goed en mie een lach 
Slecht een ruzie mie een grapje 

Geef een eênzaemen and 
Zet op doad spoor een klein stapje 

Zô brieng je ’t zunnetje in ’t land 
  
© Engel Reinhoudt, mei 2005 

  
  



12. Vaoders lapje 

‘k Zou zô graag nog es mie vaoder deur z’n ofje keure 
Zô graag nog es ‘n keêrtje, een bitje boere in z’n tuun 

Vroeger vond ik at’n gauw en dikkels zat te zeuren 
Over slekken, over spreeuwen of over meeldauw in de juun 

Mae noe nog es een keertje deur die kleine padjes lôôpe 
Langs de bèddetjes mie groente, de petaoten, kiek redies 
Dan was ‘t:”Neemt ‘r mae van mee or, dan ei die nie te kôpen” 

Dan kreeg j’n lekker bosje, ’t was meêr de liefde dan de pries 
  

Langs de beiers, d’errebezems, toet bie de prumebômen 
En overaol gaf  um dan z’n commentaer d’r bie 
Over toen en toen die zummer, ' k kan de verhalen drôme 

Z’n wandelstok een kapper*, dan ka j’impersant nog wieë 
Ja, noe nog es een keêrtje dat ouwerwes genoegen 

Op je klompen deur d’n of, langs van aolles vee te vee 
Wan uuteindelijk was dat het resultaat van ’t zwoegen 
Bergen slae en kroten, alf de straete at ‘r van mee 

  
An ’t ende van het lapje dat rijtje mie de rozen 

Het rook ‘r zô weldadig wat ’n pracht en wat een kleur 
En elk jaer het ritueel, ik kan d’r nog om bloze 
At ’n dan een bosje snee, voe wie anders dan voe eur 

Eênmal binnen zeit ‘n “Kiek, ier ei j’een mooi boeketje 
De rozen doet wee goed, trouwens net as ieder jaer” 

Ze keke naè mekoare voe a ze z’in een vaasje zette’n 
Dat was pure liefde zonder woorden of misbaer. 
  

‘k Zou zô graag nog es mie vaoder deur z’n ofje keure 
Langs d’errebezems, beiers, toet bie de prumebôôm 

En an ’t ende van het lapje de rozen die zô geurden 
Mae me zulle ’t motte doe mie de herinnering an toen. 
  

*kapper: hak 
  

© Engel Reinhoudt,  juni 2005 
  
  



13. Fitness 

Daè komme de buukjes en de kontjes 
Daè komme de kilo’en de pondjes 

De zieke en de gezonde 
De ranke en de ronde 

Rekke, strekke, dauwe, trokke 
Lichtebille, buge, bokke 
Huppe, wuppe, zwoege en zweêt 

Voe de gezondheid, ’t is toch vreêd. 
  

Daè komme de dikke en de dinne  
Daè komme de yange en de yinne 
De slechtste en de beste 

De verpofte, de gestreste 
Squashe, rosse, lôpe, spinne 

Drukke, drave, wege, winne 
Steune, kreune, diepe zucht 
’t Vet dat vliegt ‘r deur de lucht. 

  
Daè komme de hijgers en de puffers 

Daè komme de branies en de bluffers 
De strekke en de slappe 
De knarren en de knappe 

Rieë, roeie, renne, vliege,  
Keêre, draaie,  krampe kriege 

Spieren spanne en ontspan 
Gezondheid dat stae bovenan. 
  

Daè komme de buukjes en de kontjes .... 
  

© Engel Reinhoudt, 2004 
  
  

 


