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Woordenlijst Van Het Dialect Van Putten
Werkgroep Dialect
HIERO
hier [uitz hier + zo; vergelijk doaro*‚ gintero* en gintso*]
HIESEN
een ander sterk aansporen om iets (sneller) te doen, opjutten: "Hie za1
de heeltied achter die jong an te hiesen."
HILT
zoldertje (b.v. boven de plaats waar de koeien op stal staan), ongeveer
op manshoogte, dat als een open bergruimte gebruikt wordt
HOAREN
scherpen van een zeis of zicht met behulp van hoarspit* en
hoarhamerl‘
HOARHAMER
HOARSPIT
HOARSTOK
HOEFNEGEL
hoefnagel
HOE'N
hoedanige, wat voor een: "Hoe’n huus hejje ’ekocht?" [hoe’n = hoe een,
zoals in ABN: zo’n = zo + een] [als men van een ding vraagt hoe het
eruit ziet of wat voor soort het is dan zegt men: hoe’n‚ maar als het
over meer dan een ding gaat dan zegt men: hokke*]
HOENING
honing
HOF
[de hof, nooit: ’t hof; wel: ’t ka(a)rkhof (door invloed van ABN?)]
terrein dicht bij de boerenwoning, meestal omgeven moet een (lage)
heg, bestemd voor de teelt van groente voor eigen gebruikt en/of
bloemen
HOFNAGELS
floxen, herfstseringen (nagels* = seringen) [de vorm van de bloemen
lijkt op die van seringen, maar ze zijn veel groter; de planten zijn echter veel kleiner dan seringen; misschien deze naam omdat seringen te
groot zijn om in ‘de hof’ te hebben, maar deze planten daar niet te
groot voor zijn] [N.B. niet: (hoflnEgelsl; zie nagels* en nege1s*]
HOK
1 als in ABN; kiepehok, knienehok; (sehertsend inz) “Hie het ‘n hok
vol jonges." d.w.z. hij heeft een flink aantal kinderen (waarbij ‘jonges’ dus kan betekenen ‘jongens en meisjes’)

Werkgroep Dialect - Woordenlijst Puttens Dialect -- Hi tm Hu - Putten PHG 2000

-2-

2 een groep tegen elkaar geplaatste garven [zie garfi] nog op de
graanakker staande om te drogen alvorens binnengehaald te worden [ook - zelfs vaker - ‘gast*’ genoemd]
HOKKE
wat voor: "Weet jie nog hokke bloemen hier verleje jaor stingen?" [zie
hoe’n*]
HOOIBA(A)RG
hooiberg (zie bij barg*)
HOTTEN
schiften van karnemelk
HOUWEN
[houwen - hul, nullen - ’ehouwen]
1 houden (als in ABN): “Hie hul z’n eind vast", dwz. wilde niet van mening veranderen
2 (een wat bijzondere betekenis in de uitdrukking) Hie stun g ermee te
houwen, woordelijk: hij stond ermee te houden d.w.z. hij had er veel
moeite mee om een zwaar, onhandelbaar voorwerp (of vrachtje) te
hanteren, op te laden of te verplaatsen (ook overdrachtelijk bv, :) niet
weten hoe ’t te moeten vertellen
HULEN
huilen
HULPZEEL
bij het kruien, twee kruislings over de rug gedragen banden met daaraan touw naar de handvatten van de kruiwagen; werd ook gebruikt bij
het kalven van een koe en het veulenen van een paard
HUKEN:
op je huken zitten = op je hurken zitten [als in ABN altijd meervoud]
HUSPOT
bij het slachten van een koe of een varken werd aan buren en bekenden
(de dominee!) een pakketje vlees gegeven: "Dan hajie of en toe nog us
een stukjen vars(vleis)."
HUUS
huis: "Je moen ’t huusje bie ’t sehuurtjen loaten." d.w:z.. je moet de
dingen niet uit hun verband rukken
HUUSJE
‘buiten wc’
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