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V1 

Izn) m. (de, ‘ne) 

[veei éèn] [vej eˑən] 

[veei één] [vej eːn] 

= V 1, van Du. Vergeltungswaffe 1 = vergel-

dingswapen 1 = onbemand vliegtuig uit WO II 

met explosieven aan boord 

Die gruunteboeren die kwamen ammel bij me-

kaar en dan han ze gehèùrd van een V1; ès ie 

víél dè tan 'n húís plat was za’k mer zeggen. Ja 

en dè was misschien 'n dag of 14 van teveu-

ren, stonnen ze bij óóns daor te praoten. (V55) 

= De groenteboeren kwamen allemaal bij el-

kaar, zij hadden gehoord over een V1. Als deze 

zou vallen dat er dan een huis plat was, zal ik 

maar zeggen. Ja, dat was misschien 2 weken 

van tevoren, toen stonden ze daar bij ons over 

te praten. 

Óóns móéder die ston búíten, ze hà nog 'n 

pàòr lèèntjes was ophangen, war, dè gééng se 

haolen en ze zie dè ding (V1) àònkómen, bran-

dend, hè! Die zakt in mekare op t’n blèèk. Dè 

ding màòkte in éne keer 'ne zwenking en toen 

ging-t-ie in de lengte óver 't húís hénen. Toen 

is ie nog, ja, 'n 150 méter dèùrgevlógen. (V55) 

= Mijn moeder stond buiten, ze had nog was 

aan de waslijn hangen, dat ging ze halen en ze 

ziet dat ding aankomen, brandend, hè. Ze zakt 

in elkaar op het bleekveldje. Dat ding maakte 

ineens een zwenking en ging in de lengte over 

ons huis heen. Toen is hij nog, ja ongeveer 150 

meter doorgevlogen. 

Die V één, dè was d’n erste die àòn d’n dèèk 

viel, toen wónden wij àòn d’n dèèk! Mèèn 

vaoder, die zaag-t-‘em àònkómen. Hij hì z’n 

èègen kepot gevlógen, zì mèèn vaoder, tégen 

‘ne cemente paol bè Rika van Tóòntjes! ’t Was 

vèèf óver zessen toen ie víél. Wij wiesen nie wè 

’t was. Óé, zì mèèn móéder, dè zèn bommen. 

Mer dè was dieje V één! Toen zèn wij gàòn 

kèèken en eh … ik zie nog dè stuk béén, hè, 

mee ’ne schóén d’r aon, hè, van Drika van 

Tóòntje. Hing bij óns in de flierbos. (N125) = 

Die V1 dat was de eerste die aan de dijk viel. 

Toen woonden wij aan de dijk. Mijn vader zag 

hem aankomen. Hij heeft zichzelf kapot gevlo-

gen, zei mijn vader, tegen een cementepaal bij 

Rika van Toontje. ’t Was vijf over zes toen hij 

viel. Wij wisten niet wat ’t was. Oei, zei mijn 

moeder, dat zijn bommen. Maar dat was die 

V1! Toen zijn wij gaan kijken en eh … ik zie nog 

dat stuk been, hè, met een schoen eraan, van 

Drika van Toontje. Dat hing bij ons in de vlier-

struik.  

Daor was ‘n half jaor 'n nieuw winkeltje ge-

bouwd. Daor is te V1 bóven op gekómen. Die 

waren ammel dóòd: de vrouw van Márieke de 

Gouw en al die kèènder, ik docht dè se zes 

kèènder han. Márieke die was er nie, die hà ’n 

ponnieke en die was nàòr Drúnen. Dè húís 

daor was ginne stéèn mir van óverèènd! Daor 

konde niks mer van vèènden! En die vrouw die 

hebben ze òk nóòt gevonden en de kachel die 

was eweg. Ze hebben in 't WieLtje gedregd, 

mer, ja, volges dè se zinnen hebben ze nóòt wè 

gevonden. En die kèènder dè was ammel 

stukken en brokken, die hebben ze ammel in 

éèn kiest bè mekare gedaon. (V55) = Daar was 

sinds een half jaar een nieuw winkeltje ge-

bouwd. Daar is de V1 bovenop gekomen. Die 

waren allemaal dood: de vrouw van Mari de 

Gouw en al die kinderen, ik dacht dat ze zes 

kinderen hadden. Mari was er niet, die had 

een ponnietje en was (daarmee) naar Drunen. 

Van dat huis stond geen steen meer overeind. 

Daar kon je niets meer van vinden. Van die 

vrouw kon men ook niets meer vinden en de 

kachel was weg. Ze hebben in het wieltje ge-

dregd maar volgens men zei is er nooit wat 

gevonden. En de kinderen waren allemaal in 

stukken en brokken. Die hebben ze allemaal in 

één kist bij elkaar gedaan. 

D’n erste V1: 24 húís plat en 14 dooi! (V55) = 

De eerste V1: 24 huizen plat en 14 doden!  

’n V1 bij óóns in de waai gevallen, die klapte 

ópen en daor zaten van die schèrmeskes mì 

drie gàotjes d'r in, wittewel, die ge vroeger 

haad. Nou ... vrachwaoges! Schèrmeskes, zón 

laog van die schèrmeskes. Dus ès zonnen din-


