
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNOTSONGBOEK 

Jaren geleden wilde een van de knotters  een knotclublied 

  Annet van der Veen maakte een begin 

en Willum Blom sloot aan 

Teksten van Annet, Willum en Ferry Kuyk  

Officiële eerste druk van dit songboek ergens rond 2015 

         

Er wordt alleen gezongen tijdens de schaft van de 

knotacties van IVN Olst-Wijhe  

werkgroep Landschapsonderhoud  



 
Knotsong  
melodie: "Stenka Razin" en  "Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine" 

tekst: Annet van der Veen en Willem Blom © 

 

Aan de oever van een slootje 
tussen Olst en Wijhe in 
stond een knotwilg lang te treuren. 
Niemand had in knotten zin. 
"Da's nou ook wat," zei de boer* toen, 
treurt mijn knotwilg langs de sloot. 
'kRoep de knotploeg wel om hullup. 
Kappen takken klein en groot." 
 
En toen kwamen vele knotters 
op een zaterdag bijeen. 
In hun wagen vele zagen, 
heel goed scherp, man; heel gemeen. 
En die boeren van die wilgen 
waren blij met deze groep, 
want zo gingen alle takken 
er vlot af voor brood en soep. 
 
En zo wordt ons mooie Salland 
door die groep goed aangepakt, 
want je wilt toch niet beleven 
dat men al die wilgen knakt. 
Dus wij knotters uit het Salland 
blijven dit nog jaren doen 
Onze ploeg gaat nooit verloren; 
doet het gratis niet voor poen. 
 
[let op melodie gaat tandje omhoog) 

Aan de oever van dat slootje 
tussen Olst en Wijhe in. 

Stond een knotwilg zonder pruikje 
kreeg nieuw leven, nieuw begin. 
En dit alles is te danken 
aan de club van IVN. 
Gaat te keer in wilg en meidoorn; 
trots dat ik een knotter ben….. 
trots dat ik een knotter ben…….. 
trots dat ik een knotter ben!!!!!!!!! 
 
* in plaats van 'boer' kun je ook lezen:  

   nieuwe plattelander, import, burger, eigenaar, eigenaresse, kerkbestuur, agrariër, forens, oud vrouwtje,  enz. 

 



 

 

 

 

 

 

WILGEN BLIJVEN ALTIJD BESTAAN 
 
 

Muziek: The Wild Rover van The Dubliners 

Tekst van 'Wilgen Blijven Altijd Bestaan': © Studio WBM 

 

 
Ik werk in de knotten; da’s waar ik van hou! 

Al de lol die ik zo krijg die deel ik met jou. 

De wilg bij de sloot kap ik lekker weer kort 
en dat doen we dan samen voor soep in een bord. 

En dus Ja…Ja… zeker 

Laat mij dus maar begaan 
want die wilgen, die wilgen 

Ze blijven bestaan. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

De meidoornlegsong 
tekst van Ferry Kuyk en kan gezongen worden op de welbekende melodie van de Knotsong 

In een weiland langs de IJssel 

tussen Olst en Wijhe in, 

zag een boer zijn forse meidoorns. 

Knippen vond hij veel te min. 

Maar da’s jammer zei de legploeg 

van ’t plaats'lijk IVN 

met de handen uit de mouwen 

gaat de hiep en zaag erin. 

                     *** 

Men ging hiepen aan het knippen, 

werden meidoorns neergelegd 

leggers zaten vol met stekels 

daarvan werd maar niets gezegd. 

Met de hamer flink geslagen 

stok na stok voor steun er in, 

met een wilgentenen toplaag 

klaar voor een heel nieuw begin. 

                     *** 

Na het werk zaten die leggers 

heel geprikkeld weliswaar 

weer heel smakelijk te schranzen, 

van de drank en etenswaar. 

In dat weiland langs de IJssel 

tussen Olst en Wijhe in 

gaat een meidoornheg zijn tweede 

'liggend' leven stevig in. 

                      *** 

En de legploeg raakt z’n stekels 

vast en zeker langzaam kwijt 

wordt herboren als een knotploeg 

zonder spijt nog lange tijd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weer een lied van de KNOTCLUB 

IK VOEL ME RIJK HIER IN SALLAND 
Op de wijs van: Ik heb ’n truck als m’n woning van Henk Wijngaard 

Muziek van F. Limpens en Johnny Hoes 

tekst van dit lied: © Studio WBM  

Refrein: Ik voel me rijk hier in Salland; 

Je bent als knotter hier iemand. 

Ik knot bij zon en bij regen (alleen als het miezert), 

Je komt me hier heel vaak tegen. 

Als leider weer gaat mailen, 

dan komen er weer veeeeeee-heee-len. 

Een extra push niet nodig; 

nee, dat is overbodig! 

Ik ben er altijd bij – ij - ij 

 
Refrein: Ik voel me rijk hier in Salland…….enz. 

En hij daar met die wagen 

heeft scharen en veel zaaa -  aa – gen. 

Het Landschap geeft die spullen  

aan meisjes en aan knullen. 

En nu op in die boo - oo - oom!! 
 

Refrein: Ik voel me rijk hier in Salland…….enz. 

We doen’t in elke buurschap; 

zijn heel erg goed in hou -  hout – kap. 

Wie neemt de dikke takken 

om bij de haard te bakken? 

Ja, wie neemt houtjes mee - ee - ee……………………. (W. van R., F.K., ………..) 
 

Refrein: Ik voel me rijk hier in Salland; 

 Je bent als knotter hier iemand. 

 Ik knot bij zon en bij regen (alleen als het miezert), 

Je komt me hier heel vaak tegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

D e  k n o t b l u e s 
 

     En wie komt er met een mooie prijs 

                                    nu naar ons toe 

           Dat is provincie Overijssel en je 

                                        weet niet hoe 

       En de knotters zijn heel blij met dit 

                                       enorm gebaar  

            en werken daarom nu nog vele 

                                     jaren na dit jaar 

     Ze blijven het nog 

          heel lang doen 

   en het kost de boer 

                 geen poen 

 

 

Oh y e a h!!! 
 

 

 



 

 

 

 

AFSCHEIDSLIED VOOR OEGE VERHAGEN 

tienjarig coördinatorschap Landschapsonderhoud van IVN-Olst-Wijhe 

oktober 2012 – oktober 2022 
Wijs: 't Was aan de Costa del Sol - Zangeres zonder Naam/Johnny Hoes 
Tekst afscheidslied: © Studio WBMBMW  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
 

Twas in het Sallandse land, Tingelingeling! 

daar stond een man aan de kant, Tingelingeling! 

Hij was de grote leider en ook de voorbereider. 
Hij keek eens goed in het rond, Tingelingeling!  

of hij daar knotwilgen vond, Tingelingeling! 

Ja, in die boerenlanden,  
vond Oege ál weer een klant.  
Refrein: 

HET IS ZO FIJN,  

BIJ ZONNESCHIJN        

EEN WILG NIET KLEIN;  

OM BEZIG TE ZIJN! 

 

We werkten weer met mekaar, Tingelingeling! 
letten heel goed op gevaar, Tingelingeling! 

Oege zag man en vrou-ouw;  

trots was hij als een pau-auw. 
Hij legt zijn taken nu neer, Tingelingeling! 

maar wij zien hem zeker weer, Tingelingeling! 

Coördinator was hij; 
hij had het goed voor elkaar. 
Refrein: 

Oege, wij danken je zeer, Tingelingeling! 
Twas voor ons zeker een eer, Tingelingeling! 

Onder jouw leiding knotten, 

kregen we zere botten. 
Broodjes en soep smaakten goed, Tingelingeling! 

gaven ons steeds goede moed.Tingelingeling! 

Had je weer goed geregeld 
zo was het ie-de-re keer! 
Refrein: 

 

 

 

 

 

Meewerkend Voorman 

goed gehelmde Motivator 

Prachtige wintermuts 

Niks is hem te gek: ook vervelende meidoorns 'moeten' wij doen!!!! 

"Mensen, nog even dit……." 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFSCHEIDSLIED VOOR OEGE VERHAGEN 

tienjarig coördinatorschap Landschapsonderhoud van IVN-Olst-Wijhe 

van oktober 2012 tot oktober 2022 
Wijs: EEN-TWEE-DRIE-VIER hoedje van papier 

Tekst van dit lied: Annet van der Veen met kleine bewerking door de bemoeierige Willum 

 

EEN-TWEE-DRIE-VIER Oege hier, Oege daar; 

EEN-TWEE-DRIE-VIER Oege is nu klaar! 

Ja, je leid d’t knotten goed 

Tien jaar vol met goede moed 

EEN-TWEE-DRIE-VIER 

Oege had plezier!!! 

 

EEN-TWEE-DRIE-VIER Oege hier, Oege daar; 

EEN-TWEE-DRIE-VIER Oege is nu klaar! 

hadden lol op elk adres 

zaterdagen: elk jaar zes 

EEN-TWEE-DRIE-VIER 

Boer had ook plezier!!! 

 

EEN-TWEE-DRIE-VIER Oege hier, Oege daar; 

EEN-TWEE-DRIE-VIER Oege is nu klaar! 

Ja, we zijn je dankbaar hoor 

daarom zingen we in koor 

EEN-TWEE-DRIE-VIER 

Knotploeg had plezier!!! 

 

EEN-TWEE-DRIE-VIER Oege hier, Oege daar; 

EEN-TWEE-DRIE-VIER Oege is nu klaar! 

Dank je dank voor al het werk 

wat jij deed was supersterk 

EEN-TWEE-DRIE-VIER 

Oege had plezier!!! 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nog een lied van de KNOTCLUB – alleen zingen bij koud weer 

 

SALLAND in de winter 
Op de wijs van: Brabant 

Muziek van Guus Meeuwis / Jan Willem Rozenboom 

tekst van dit lied: © Studio WBM  

 

(met acht maten voorspel) 

Een muts op mijn hoofd, mijn wanten weer aan. 

Het is hier ijskoud, maar je ziet me toch gaan. 

De wilgen die roepen, de ochtend is koud. 

Wij knotters zijn sterk, ja wij gaan weer voor goud 

naar de parels van’t landschap;  

ja, daar gaan we op af, 

wij hebben er zin an, voor ons is’t geen straf……… 

 

En ik ben niet alleen in dit prachtige land, want  

we vormen hier samen een heel hechte band. 

Ja, wij knotters, we kappen de wilgen weer kaal 

en dan zie ik mooi Salland: dat is’t he-le-maal! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ik krijg een heel apart gevoel……. 
Op de wijs van: Ik krijg een heel apart gevoel van binnen 

Muziek van A.Kraamer / J.v.d.Velden 

Vrij naar het lied gezongen door Corry Konings: © Studio WBM  

 

Ik krijg een heel apart gevoel van binnen, 

als ik weer naar de wilgen ga. 

Wat moet ik zonder hen beginnen? 

Als ik weer op de ladder sta. 

Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. 

Al zie ik jou daar prachtig staan. 

Dan wordt 't warm en koud van binnen 

Ik kan niet zonder knot bestaan. 

 

De eerste kennismaking met die bomen 

bracht mij al snel in hoge sfeer 

ik dacht ik ga hier vast nog vaker komen 

bij knotten voel ik mij steeds heel erg fijn 

GEZOND EN BUITEN GROEN 

dat moet het leven zijn 

 

Ik krijg een heel apart gevoel van binnen, 

als ik weer naar de wilgen ga. 

Wat moet ik zonder hen beginnen? 

Als ik weer op de ladder sta. 

Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. 

Al zie ik jou daar prachtig staan. 

Dan wordt 't warm en koud van binnen 

Ik kan niet zonder knot bestaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Elke tweede zaterdag 
Op de wijs van: 's Nachts na tweeën (bekend geworden door de Havenzangers) 

Muziek van Ralph Siegel / R. Peters 

tekst van dit lied: © Studio WBM  

 

Elke tweede zaterdag, ja 's morgens tegen negenen 

dan gaan we met zijn allen aan de slag. 

De kar is weer gevuld en gretig grijpen man en vrouw 

dan naar de zaag en gaan aant werk met vette lach. 

 

Keimpe de Co1) en zijn maat2) die gaan ons voor 

de hele meute volgt en dan zingen wij allemaal in koor: 

 

"Straks na tienen, dan laten wij ons lekker hier bedienen 

om na het tweede kopje weer te kappen 

en niet te stoppen voor soep brood drank 

en dan straks om enen 

dan willen wij natuurlijk lekker happen 

om daarna moe-vol-daan naar huis te keren,  

beloven steeds door te gaan………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) de coördinator sinds oktober 2022 
2) de zagenwagenman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


