
Vröccer, in disse streken dan 
Kont w~n dat ter wel drie-kwat 
Van zowel de börcer as de boer 
Dat dee een biejname had. 
Zon biej-name haw cin moeite 
met 
Dee cat cin mense hinder, 
Door wazze wiej heel an cewoon, 
Ok wiej; t~ nog moor kinder. 

De namen uut de eerdre eeuw 
Hadden t~ al af-edoan, 
Dr was toch een niej ceslachte 
En dat zol nieje wècen coan! 
Altled 'tzelfde liekt ons neet, 
Al ent~ wiw'n nleje deun, 
Ze woln t~ achter eur name 
Neet altled nor ut ,,zeun". 
Eerder ist lance zo ewes, 
Ut ston int veuren al vu, 
Achter oew name ston t~ 
Wee of oew vader was. 
'twas vake Jan-Pietenzoon, 
Willem-Fredrikszeun ok wel, 
Gert-Janszeun, Joost-Derkzeun ok 
Dubbie namen, hoas'soort spel! 

Moor in de nieje veurge eeuw 
Kwam zo ai wet hier Napoleon, 
Dat was ter éne met 'n eicen wil 
Dee door andes tecen over ston. 
Dee hef, as met de crote biêle 
Door verandrinc in ebrach, 
En toe heb ze veur völle mensen 
Heel nieje name bedacb. 
En woor destieds keizer Aupstus 
In Romeinse tied al wat in zac 
Dat beftoê dèn Napoleon 
Deur ezet; en't op papier ebrach. 
Iederéne lueec t~ een name 
Bn wier te boêke ezet, 
Een kleine tweehonderd joor 
Lèève wiej door noe al met. 

Vanaf ut begin der veurce eeuw 
Bunt onze name noew dus 
beheerd, 
Ok in ons dich bevolkte land 
Zunt alle mense ceregistreerd. 
Van de nóg vröggre tied 
Vedr de joorn achtienhonderd 
dan 
Ai door noa vroact, dóór wet 
Ze opt gemeente-hoos niks van. 

Wod in'n gemeente 'n kind 
re boom 
Dan mot dat dóór an egeven 

En wod ut opt cemeentebuus 
In de reelsters in eschreven. 
Ok't trouwen en door komn 
wonen 
Wod in dee statistiek ezet, 
tGeet um'twóór-wanneer gebóórn 
Wieter wod ter neet op elet. 

Wil ie wat van veur-olders wetn 
Dan is tat soms'nhele stunt, 
Moj op alle remeentehuuze wèên 
Woor zee reboren built. 
Das'nbeel werk en kost ok geld, 
In alle plaatse, ok in Vodden 
Köj dat neet "zo moor" doon, 
tMot eers an evroacd wodden. 

Onze name dus int alcemeen 
Bunt'n paar honderd joor völal, 
Dr bont ter ok völ older wel, 
Dee hadn eerder dee name al. 
tKan ook wèèn dat met'n proces 
Een name veranderd is 
Umdat ze um te lilluk vonnen! 
Somce name waarn wel slim mis! 

Moor coed, toê bad'n z'een name 
Moor twas doormet neet af, 
Umdat namen soms'tzelfde waarn 
Gebeum ut dat tat moeite gaf. 
Van Jansen, Klaassen, de Vries, 
Bont ter vake'bele trop, 
Dan haj wel us'nvekeerden veur 
En wodden ut een nop! 

Dörm kregen zee een biej-name, 
Neet omcieel, neet "ech", 
Zó koj ze uut mekare hol'n, 
De biejname wodn't meeste ezec. 
De Nedze, den Lancen, de Knörf, 
Den Rooien, Blauwen; alle kieurn 
De Vos, Schimmel, de Sukkel, 
Al dee namen zoj toê beum! 

Eéne had tr hier'n golden tand, 
Dee neumen ze de Morcenstond, 
Ummers noa't olde cezecde 
Hef dee gold in de mond! 
Den Krommen of de Trekkepoot, 
Den Witten en de Zilvertand; 
Biejname hadn ze vake omdat tr 
Iets met eur was an de band! 

ln'nbuur-gemeente van Vodden 
Is us'nkeerl esnapt ewodden 
Dee zon uur veur melkenstied 
Zien warme nös en buus veliet 
En dan ginge in de weië stoer 
Van zien nedste buurman-boer 
En tapten van een stuk of wat 
Beeste wat melk af, tut datte 
Noa zien zin'n emmer vol had! 

De "veiir-melker" isse eneumd! 
Jo, hee hef der van ewetten! 
De biejnáme "de vedr-melker" 
Is hier n~w nóg neet vecetten! 
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