
Zwijnepuiten en gruitjetuiten  

 

In 2015 schreef Jan Wieringa dagelijks een column op pagina 2 van het 

Dagblad van het Noorden. In ien van die stukkies haar hij het over het 

huusholden van studenten. Daor kun ik met drie studerende dochters 

natuurlijk ok over met praoten. Om het op zien Drents te zeggen: ‘Breek 

mij de bek niet lös’. 

Maar daor wol ik het niet over hebben, ik wol het hebben over Jan zien 

woordkeuze. Hij haar het over ‘Zwijnepuiten en gruitjetuiten’. Veur luu die 
gien streektaol verstaot bint dat niet-bestaonde woorden. Moar iedere 

Noordeling wet wat e bedoelt. Hij hef twee typisch Grunningse woorden, 
namelijk zwienepuut’n en groetjetoet’n, vertaold in het Nederlands. 

Ik moet altied gniffelen um dit soort humor. Het döt mij denken aan een 

vriendinnegie op de Legere schoele, die heur jasse (met een zaddoek in 
de buze) in de gang haar hangen. Ze haar een snötneuze en vreug: 

“Mister, mag ik even mijn zaddoek uit de buis halen?” . 

Ooit woonde ik een lezing bij van een mevrouw die een grappig boekie 

schreven haar in het Drents. Ik weet helaas niet meer wie dat was, maor 
ze vertelde een heel komisch verhaal. Ze voerde een klein toneelstukkie  

op as een Drentse vrouw die belde met de moeder van een vriendinnegie. 
Die moeder kwam uut ‘t westen van het laand. 

“Nou bink wal wat zenuwachtig, heur” vertelde ze aan de zaal “want nou 
moe’k ‘in’t hoge” (hooghollands bedoelt ze) 

Ze voerde een hilarisch gesprek, waorin ze allerlei dingen verkeerd zee, 
maar ién zin is mij bijbleven. “Dat maak ik klaar met sijpels. SIJPELS! U 

weet wel, daar as je altijd zo van moet reren!” 
Mien oma Vrieswijk was ook een ras-noordeling. Mien va vertelde dat ze 

ooit ies een brief schreven haar over een verjaordag, waor aandere 

femilieleden al dan niet bij weden zullen. “Goenen kunnen wel, goenen 
kunnen niet.” De vertaling van ‘goenen’ is ‘sommigen’. Dat lek der toch 

ook niet op? 

Wij spreken praot tegenwoordig as Noordelingen over het algemien prima 

Nederlands. Maar ass oons accent ons al niet verradt, dan bint het wel 
dinge as: “Is de winkel al los?” en “Waar kom je weg?” Uut Drenthe. En 

dat much ie best heuren. Niks mis met.   

 


