
’t Kun minder.  
 
Iedere Drent wet dat de woorden ’t kun minder‘ betiekent dat het best wel goed giet. 
Het is zu’n uutdrukking die ok in t’Grunn’ns en Twents veurkomt. 
Het is jammer dat de streektaol in het daogelijks leven terrein mut priesgeven, maor ’t is niet 
aans.  
Daorum in dizze column een paar mooie Drentse uutdrukkings en woorden die wij eigenlijks 
niet vergeten moet. 
As iene graag an’t woord is, dan het dat in Drenthe: ‘Die gruit de spinnewebben niet veur de 
mond’. 
Veur het spreekwoord van Johan Cruyff ‘elluk foordeel hep se nadeel’ is d’r al hiel lang een 
streektaol-alternatief: He’j knienen, dan he’j ok keutels. 
Zölf gebruukte ik lest op mien wark het woord ‘verinneweerd’. 
“Wat?” vreug een collega. 
Finaal kapot betiekent dat. 
Ok het woord ‘franterig‘ is zu’n woord dat niet overal bekend is; het stiet veur chagerijnig, 
gauw anbrand. 
As een Drent met iene prat die haost gien tied hef veur een praotie, dan vrag e “Moe’j hen 
heuien of zo?  
Veur iene die altied commentaar hef op van alles en nog wat en zölf bijna niks uut stee zet is 
ok een hiele mooie uutdrukking: ‘een zittend gat hef altied wat’.  
Was d’r vrogger iene overleden dan zee mie va soms eufemistisch: ‘Die hef de klompen an 
de kaante zet’. 
 
De streektaol gef soms ook aanleiding tot verwarring. 
Een neef met een eigen bedrief weur vraogd um een klus te doen. 
Hij zee: “Dat kan ik nou eigenlijk niet wachten”  waarop de vraoger antwoordde: “O, maar je 
hoeft niet te wachten hoor, je kan gelijk beginnen!” 
Iene uut het westen van ons land was in het noorden kommen wonen en dat was niet 
hielemaol vlekkeloos verlopen. Toen een Drent aan hum vreug: “Much ie hier een beetie 
wonen?” steuf e geliek op  
“Waarom zou ik hier niet mogen wonen, van wie zou dat niet mogen!” 

Oonze schoonzeun Jon is een Engelsman. Hij woont al twee en een half jaor in Nederland 
en hef in ’t begun  een half jaor bij oons in huus woont. Daordeur hef e soms een Drentse 
tongval in zien Nederlands; daor bin ik stiekem wel een beetie trots op. 
Lest mus e nog eem hen de wc veurdat e in de auto stapte, toen zee e: “Ik gao nog eem de 
eerappels ofgieten” 
Ik weet niet iens of dat nou een Drentse of een Waningse uutdrukking is, maor wij holt em in 
oons gezin in ere. 
 
 


