
Oe eigen identiteit 
 
Kun ie ’t nog zingen ?   
Waar de blanke top der duinen  ?     
 

Veural  de oorspronkelijke tekst, is eden ten daege niet meer veur te stellen,  
dät ter een tied is ewest dät men dit wöörskienlijk ook nog menen.  
De medärne kretologioe dät resultaoten uut ’t verlèden gien geransie bint veur 
de toekomst . . . lut zich ier wel eel ärg stärk gelden. 
 
Oorspronkelijke versie   geschreven door Pieter Louwerse  1870 

 

 Waar de blanke top der duinen  Schittert in de zonnegloed 

En de Noordzee vriendelijk bruisend Neêrlands smalle kust begroet 
 

Juich ik aan het vlakke strand: (bis)  'k Heb u lief, mijn Nederland! (bis) 

 

 Waar het lachend groen der heuvels  't Kleed der stille heide omzoomt 

Waar langs rijk geladen velden  Rijn of Maas of Schelde stroomt 
 

Klinkt mijn lied op oude trant: (bis)  'k Heb u lief, mijn Nederland! (bis) 

 

 Waar de blanke deugd der vaad'ren  Nog een gastvrij plaatsje vindt 

En de vrede in huis en harten   Vorst en Volk tezamen bindt 
 

juich ik, 't zij op veld of strand: (bis)  'k Heb u lief, mijn Nederland! (bis) 

 

 Waar onze ouders werken, zwoegen  En ons leiden tot de deugd 

Waar wij door hun trouwe zorgen  Wijsheid garen in de jeugd 
 

Daar klinkt 't lied van elke kant: (bis) 'k Heb u lief, mijn Nederland! (bis) 

 

 Blijf gezegend, Land der Vaad'ren  Make u eendracht sterk en groot! 

Blijve 't volk aan Wet en Koning  Houw en trouw in nood en dood! 
  

Doe zo ieder 't woord gestand: (bis)  'k Heb u lief, mijn Nederland! (bis) 

 
Jao . . eus wöör . .  ik ebbe ’t ook nog op de legere skoele ezungen . . . en a-k der 

now aover naodenke . . .  gien  idee e-ad  wat of dä-j eigenlijk stonnen  te  kwelen.   
’t  Klonken  gewoon vrolijk  en  dät  was  genog  umme  mèè te doen.  
 
En now ?   . .  vrijdag 23 november 2018  . .  is ’t toch een dag umme  zwärtgallig  
van te wörren.    Disse wèke ek misskien wel drie kilo pepier an  reklamefolders 
ongelèzen vot-esmeten umdät de umslag al skreeuwen dät  ’t black friday 
wazzen.    Dät compleet achterlijke idiote gedoe van een ander continent  
mut  ier in ons land now al veer daegen duren . . . en dan beweren dät ik de 

goedwies kepot ebbe ???   
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Nee . .  ik zalle niet ook absoluut niks kopen op  Black Friday .   Anders ezegd . . 
as disse ontwikkeling zich deurzet . .  is ter bij mi’j, op vri’jdag 22 november 2019 
niks, maer dan ook elemaole niks te koop . .  zi’j  kunnen  allemaole de blösies kriegen.   
 

As men der is aover wil naodenken.   Wanneer Black Friday  in Nederland 96 
uur maggen gaon duren,  kom ie op oe lèven  inies 65x4=380 daegen te kört  en 
mu-j  wel weer een jöör langerder op oe  pensioen wachen.  
Wat een kolder. 
 
Op de skoelen willen zi’j steeds meer de lessen in  ’t Engels gaon gèven . . .  
Zwärte piet is een racistische uuting ewörren . . ongeacht wie em dan ook maer krig  

toe-espöld . . .  Sunterklaos is achter-aeld en  de  Kärstman  inies  eilig ?   
Tradities lègen ’t  of tegen reclame  van CocaCola ?    De ele wereld eerstens 

vergiftigen met een drankien,  volgens een ge-eim resept umdät ter verslavende cocaïne in is 

verwärkt, en ons dan in een witte Kärst laoten geleuven ? . .  Ik dach  ’t  toch  èven  niet!   
 
Aol astoeblieft op met een ärmzalige  imiteren van butenlandse gewoontes en 
aol oe an eigen tradities en nationale feestdaegen  . .  wat is döör now 
elemaole mis met ?    Wèès weer is een keertien trots op oe eigen ofkomst . . . 
döör kunnen die buitenlandese fratsen elemaole niet tegen op.  
 

Anders ku-j  ’t  liedtien wöör ik met bin begunnen bèter nog maer weer een 
keertien veranderen . . zo a-j  al zollen  dörven  te zingen. 
 

mijn Nederland 

Waar de blanke top der duinen,  is afgezet met prikkeldraad, 

en wöör um de veerkante meter,  börd . . verboden toegang stiet, 

juich ik aan het vlakke strand,   met een bekeuring in mien and, 
 

is dit dan nog mien Nederland?  is dät dan now mien Nederland ? 

 

Wöör lachend Zwärte Piet is begraeven, Sunterklaos bestiet niet meer, 

Zwärte Vri’jdag duren ier veer daegen, de Kärstman kump al november weer, 

Wöör Hollands allang is verdwenen,   umdät ’t Engels medärner is, 

is dit dan nog mien Nederland?  is dät dan now mien Nederland ? 

 

Ooit wazzen ie ’t land der vad'ren,  was ie eendrachtig, sterk en groot, 

bleef  ’t volk trouw an de Koninginne, now slaon zi’j oe veur wat knaken dood,  

verdraegzaem-eid is al lange zuuk,  voedselbanken ledigen de nood, 

is dit dan nog mien Nederland?  is dät dan now mien Nederland ? 

 

 



 

Amerika lig an de andere kante van de Oceaan . .  en döör mut ’t ook blieven ! 
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