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Derde druk ‘Putters Praoten’?
Werkgroep Genealogie
In het Puttens Woordenboek staan vele mooie foto’s, sommige
van vrij recente datum, maar de meeste al wat ouder. Er staat
meestal wel een fotobijschrift bij, maar wat meer achtergrondinformatie over de betreffende foto en de personen die erop staan,
wordt in het boekje niet vermeld. Toch willen we u deze gegevens
niet onthouden, vandaar dat we De Graver gebruiken om alsnog
de namen door te geven. Weliswaar onder voorbehoud, omdat
niet alle namen helemaal zeker of volledig bekend zijn. Wie aanvullingen heeft mag ze doorgeven aan Johannes van Hell of Jolette van Eijden (zie onderaan).
De foto op pagina 11 toont van links naar rechts Evertje van de
Kooij, Wiegmoed van Hell-Staal, (waarschijnlijk) Gijsbert Kamphuis en Herman Schipper.
Pagina 28 foto boven: Riekert van Emous.
Pagina 28 foto beneden: J. van Malenstein jr. en sr. op Klein
Norden.
De foto op pagina 51 laat Gerrit Johannes Pasman zien.
De foto op pagina 61 wordt hiernaast opnieuw afgedrukt. Op deze foto staan van links naar rechts Hendrik Ruiter, boer op De
Voorzorg, Peter Propitius, J. Grift, M. Timmer, ? van Rijn, ? den
Herder, A. Grift, '? van Nieuwenhuizen en de opzichter W. Boonen.
De schaapherder op pagina 63 is Hendrik van Nijhuis (van Winkoop).
Bij de foto op pagina 70 zijn er geen namen bekend.
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Op pagina 91 staan Steven van l-Iell (links) en Geurt Dirksen
(rechts).
De man op de foto op pagina 101 is W. Blom.
Op pagina l2l staan op de rechter foto van links naar rechts
Dennis Snapper, Fabian Schotsman en Gert van Winkoop.
Op pagina 123 staan van links naar rechts Wienik van Diest,
Gert van Winkoop, Karlo van Dasselaar, Herco Jansen en Dennis Snapper.
Op de bovenste foto op pagina 124 staan van links naar rechts
Karlo van Dasselaar, Dennis Snapper, Sander Snapper, Fabian
Schotsman en Herco Jansen.
Op de onderste foto op pagina 124 staan van links naar rechts
Aksana Dombroskaja, Fabian Schotsman, Herco Jansen en Karlo van Dasselaar.
Waarschijnlijk worden deze gegevens in een volgende (al dan
niet hierziene) druk wel meegenomen. Want ook de tweede druk
is al uitverkocht. Dat betekent dat er al circa 2250 exemplaren
van ‘Putters Praoten’ over de toonbank zijn gegaan. Een prachtig
resultaat, en daarom gaan er binnen de werkgroep Dialect en
Folklore stemmen op om te gaan werken aan een derde druk. Of
het wederom een ongewijzigde druk wordt of dat er een herziene
druk komt, staat nog ter discussie. In elk geval wordt er op termijn wel gewerkt aan een woordenboek met aanvullingen en uitbreidingen. U hebt allen het woordenboek kunnen doornemen en
velen van u zullen misschien denken: “Hé‚ dat woord staat er
niet in.” De werkgroep staat open voor iedere suggestie voor nog
niet vermelde woorden en uitdrukkingen. U wordt daarom uitgenodigd om aanvullingen en opmerkingen door te geven aan Johannes van Hel], Vanenburgerallee 5, 3882 RH Putten, telefoon
0341-351983. U mag het ook per email versturen. Dat kan dan
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naar het mailadres van de redactie van De Graver: jolette@wxs.nl. Zij zorgt er dan voor dat de informatie bij de werkgroep komt.
In de werkgroep wordt bekeken op welke wijze de ‘nieuwe’ woorden in het nieuwe Woordenboek worden opgenomen. Daarom
zijn ook suggesties voor voorbeeldzinnen om de betekenis te verduidelijken van harte welkom.
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