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Streektaal uit Breukelen en omgeving 
Arie A. Manten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In bijna elke streek had in het verleden de taal spe
cifieke woorden en uitdrukkingen. Het gebied van 
Breukelen en omgeving maakte daarop geen uitzon
dering. Ook die taalkundige verschijnselen behoren 
tot ons cultuurhistorisch erfgoed en zijn het waard 
in de herinnering te worden gehouden. 

Meteen bij het verschijnen van het boek van 
T. van Veen: Taal en Leven in de Utrechtse Vecht
streek (De Walburg Pers, Zutphen, 1989) stelde ik 
vast dat deze publicatie in zijn inventarisatie van 
oude streektaalwoorden en -uitdrukkingen lang niet 
volledig was en ben ik begonnen aanvullingen 
daarop te verzamelen. Zo ontstond de onderstaande 
woordenlijst. 

Gebruikte afkortingen: mv = meervoud, ww = 
werkwoord, zn = zelfstandig naamwoord 

Aai van Eef : Arie (zoon) van Evert; er was vaak een nei
ging de klank van klinkers te verlengen (vergelijk: 
booiem, Draai, Oudaai, slaai) 

aarpel: aardappel 
aol: aal, paling 
appelkoos: abrikoos 
armenland: land in bezit gesteld van een armbestuur 

onder de voorwaarde dat de opbrengsten zouden 
worden besteed in de armenzorg (het Armenland van 
Ruwiel, in het noorden van Portengen-Noordeinde; 
wat daarvan resteert is thans een natuurreservaat met 
die naam) 

banwerk: oeververdediging, zoals beschoeiing of talud 
bergspan: raamwerk, bestaande uit vier, vijf of zes 

lannen (voor een vier-, vijf- of zeshoekige hooiberg), 
dat buiten om de bergroeden is gelegd en met een 
vitijzer aan iedere roede is bevestigd; vormt de draag
constructie van het dak van de hooiberg 

bleskoppie: meerkoet (Fulica atra) 
boereboon: tuinboon (Vicia f aba); zie ook: platte peter 
bontje: kuifeend {Aythyafuligula) 
booi: bode, vrachtbode; zoals bij veel namen van beroe

pen het geval was, ook als bijnaam gebruikt (Kees de 
booi) 

booiem: bodem ('k zie de booiem van d'aarpelkist al) 
boter, gele: grasboter, zomerboter 
boter, onopgemaakte: boter zoals die uit de karn kwam, 

nog voordat ze in een bepaalde vorm was gekneed 
boter, witte: hooiboter, winterboter 
bouwman, bouwboer: akkerbouwer 

boven: (1) op verre afstand (de bovengrens van een stuk 
land: de grens aan de zijde die het verst van de spre
ker verwijderd is; de koeien lopen boven: op weiland 
aan de overzijde van de plas); tegenstelling: beneden; 
(2) oosten (een bovenwind: een gure, droge oost- of 
noordoostenwind; een bovenlander: Duitser) 

breekebeen: grote paardestaart of holpijp (Equisetum 
fluviatile), plant in vochtige weilanden en tuinen en 
aan slootkanten; kinderen spelen er graag mee omdat 
de stengel gemakkelijk in leden uit elkaar te halen en 
weer in elkaar te schuiven is (de spontane ontwikke
ling van de taal is een doorlopend proces: tegenwoor
dig spreken kinderen ook van een legoplant!) 

bunboot: roeiboot van visser waarin ongeveer in het mid
den een bun was ingebouwd. Deze bun bestond uit 
twee verticale wanden, vastgemaakt aan de beide 
zijkanten en de bodem van de boot, waardoor een bak 
van ruim 40 centimeter breed ontstond, aan de boven
kant afgesloten door een horizontaal dak met een los 
deksel waarin een ruitvormig gat was uitgezaagd; 
binnen de bak waren in de bodem en zijkanten van de 
boot gaatjes geboord, waardoor het bunwater tijdens 
het varen automatisch werd ververst 

burenavond: ontvangst waarbij alle omwonenden binnen 
een ruime straal rond de eigen woning op visite wor
den gevraagd, veelal op een winteravond, gezamen
lijk of buur voor buur 

dampeg (in weerkunde): nevelig; (van paard): kortade
mig 

dienen: als dienstbode werkzaam zijn 
dikkoppie, donderkoppie: kikkervisje 
doel (vooral als mv: doelen), sigaar: vrouwelijke bruine, 

sigaarvormige bloeiwijze van de lisdodde 
dol, dolle: volgeling van de Doleantie; dollen (zn, mv): 

Dolerenden, gereformeerden (tot in de jaren 1920 in 
Tienhoven e.o. in gebruik, evenals de schimpscheut: 
liever gek dan dol) 

Draai: (Nieuwer) Ter Aa; van deze streeknaam is gebruik 
gemaakt in de naamgeving van het sportclubhuis 
Draaipunt 

Drabos: Ter Aa-Bos (vroeger een stuk bosgebied in het 
noordwesten van de gerechtsheerlijkheid Oud Aa) 

drukken (ww): op de oever lopend met een dwars in een 
boerenschouw gestoken vaarboom het vaartuig voort
duwen; ook: bomen (ww) 

egelgras: egelboterbloem of vuurranonkel (Ranunculus 
flammula) 

evenaar: trekboom van een wagen waaraan twee paarden 
gespannen worden 
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fieselemie: gezicht, gelaatsuitdrukking, fysionomie (voor
al in afkeurende zin: mot je een hengst voor je fiese
lemie hebben: een klap op je gezicht krijgen) 

flens: influenza ("Als Jans maar géén 'flens' krijgt; zoo 
noemt hier de Burgerman 'influenza'": Kees Dudok 
de Wit in een brief aan Franz Engelmann, 17 nov. 
1905) 

fleur: visgereedschap waarmee in de winter via een bijt 
in het ijs gevist kon worden; bestond uit een circa 20 
centimeter lang wilgetakje (lang genoeg om risico
loos dwars over de bijt te worden gelegd) met onge
veer halverwege een zijtakje van zo'n 5 centimeter; 
aan de tak werd 21 meter vissersgaren bevestigd met 
aan het uiteinde een haak voor het vastmaken van een 
aasvisje; het grootste deel van het garen werd in de 
mik tussen tak en zijtak geklemd, zodat het aasvisje 
maar een beperkte zwemafstand had maar een snoek 
die toehapte door het uitrollen van het garendotje uit 
de mik de kans kreeg om een stukje weg te zwemmen 
en dan te gaan "staan" om de prooi verder te verorbe
ren (en zo zichzelf definitief aan de lijn te slaan) 

gebbe: groot Y-vormig schepnet dat door een (beroeps)-
visser vanuit zijn roeiboot horizontaal door het water 
werd bewogen voor het vangen van grote aantallen 
aasvisjes (bijv. ten behoeve van het vissen met 
dobbers) 

geer: akker die aan een of aan beide lange zijkanten 
schuin loopt 

geleggen: het opleggen of stapelen van het aangevoerde 
verse hooi in een hooiberg (het hooi is gelaagd: alle 
hooi van het seizoen is in de hooiberg; hij laagt goed, 
hij is een lagersbaas: hij doet het geleggen tot volle 
tevredenheid) 

glazen: vensterruiten (standaardbepaling in oude huur
overeenkomsten: de glazen welke door de huurder of 
de zijnen mochten worden gebroken weder ten zijnen 
koste in vorige staat laten herstellen) 

griet: grutto {Limosa limosa) 
groenwouter: groene kikker (Rana esculenta); gehoord in 

Breukeleveen 
gruppelen (ww): de gruppels (greppels) in het boeren

land herstellen, zodat overtollig oppervlaktewater 
goed kon worden afgevoerd naar de sloten (die men 
van tijd tot tijd eveneens moest schonen = sloten, ww) 

gunne end: andere eind (hij komt van 't gunne end van 
Breukeleveen) 

halfies: kleinere eendensoorten (bijvoorbeeld talingen, 
kuifeend), die de kooiker of jager in vergelijking met 
de wilde eend bij de poelier maar ongeveer de halve 
prijs opbrachten 

hanekam: (1) kleine of gele ratelaar (Rhinanthus crista-
galli), gevreesd onkruid in hooilanden en tuinen; 
(2) krabbescheer of kaarde 

heef: handwerktuig waarmee men de kap van een hooi
berg per roede omhoog kon krikken of kon laten 
zakken 

heilige land, het: Kockengen, dat in de omgeving als 
nogal orthodox werd beschouwd 

heremoes, heermoes: akkerpaardestaart (Equisetum 
arvense) 

hondsgras: kweek (Triticum repens); honden eten dat 
gras graag wanneer ze zich ziekelijk voelen 

hooiraam: een soort houten lijst, bestaande uit een voor-
en achterberriehout en twee lange binten, die op een 
hooiwagen werd gelegd en aan de beide zijkanten 
buiten de wagenbreedte uitstak, zodat men zo veel 
mogelijk hooi kon opladen 

hooischouw: zie schouw (1) 
hoosklomp: van het hakgedeelte ontdane houten klomp 

die gebruikt werd om water uit een boot te hozen 
hoosschup: houten schep met hoge opstaande achterkant 

en naar voren geleidelijk lager wordende zijkanten, 
gebruikt in de turfwinning om de opgebaggerde 
modder uit de schouw op de oever van de legakker te 
gooien (daar ook wel boezemschup genoemd) en in 
de veehouderij om gier vanaf een gierkar over het te 
bemesten weiland te zwiepen (gierschup) 

huisman: boer, hoofd van het huisgezin; huismans
woning: (gewoonlijk een) boerderij 

hup: bijnaam voor iemand die mank liep (Dirk Hup) 
hutten (ww): jagen op eenden en meerkoeten in het 

plassengebied vanuit een in het water gebouwde 
U-vormige hut van takken en riet, die zo groot was 
dat de roeiboot verscholen binnen de U kon liggen; 
binnen een afstand van 40 meter werden verankerde 
houten lokeenden uitgelegd 

kaai, polderkaai: dijk, (niet berijdbare) kade langs een 
watergang 

kaarden (kaarten) vissen: krabbescheer of waterkaarde 
{Stratiotes aloides) uit het water halen; deze onder
gedoken of drijvende waterplant was in het verleden 
een zeer gewilde meststof, die met schouwen vol uit 
weteringen en andere rustige, ondiepe wateren werd 
opgehaald 

kaasbrik: lichte open paarde wagen op vier wielen, waar
mee de kaas van de boerderij naar de kaasmarkt of de 
kaashandelaar gereden werd 

Kalverstraat: waterweg tussen de Kievitsbuurten en de 
Vijfde en Vierde Plas, waarlangs kleine percelen land 
liggen die alleen over water bereikbaar zijn, reden 
waarom de boeren daar vroeger alleen jong rundvee 
(m.n. kalveren) lieten grazen, waarnaar ze niet inten
sief hoefden omkijken 

kan: liter 
keel: trechtervormig netwerk, naar het eind toe nauwer 

wordend, aangebracht binnen een in de visvangst 
gebruikte fuik 

kelderzog: pissebed 
kezze: schepnet van ruim een halve meter wijd dat bij het 

ophalen van wargarens onder de grote vissen werd 
gehouden om te voorkomen dat deze op het laatste 
moment alsnog ontkwamen (voor kleine vissen was 
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Afb. 1 - 8. Kaasmaken op de boerderij omstreeks 1800. In Afb. 1 schenkt een boerin (a) melk uit een tobbe door een zeef (b) die op 
twee over de weiketel (c) liggende latten staat. In het stenen fornuis (d) staat een tweede welketel (c) waarin de melk wordt opge
warmd. In de wringkuip (f), gevuld met gestremde melk, staat een roerstok (g). Op een houten tafeltje (h) staat een potje met lebbe-
stremsel. Links op de vloer staat een weMoot. In Afb. 2 kneedt een boerin (a) in de wringkuip (b) het gestremde kaasrundsel. 
Afb. 3. Als het kaasrundsel door het lebbestremsel op de gewenste dikte is gebracht, legt de boerin (a) een kaasdoek of wringdoek (b) 
in de wringkuip. Daarop giet ze het gestremde kaasrundsel, waarna de doek wordt dichtgeknoopt. 

Afb. 4. De kaasdoek 
met het kaasrundsei 
wordt op een berrie ge
legd die op de wring
kuip ligt. Door krachtig 
duwen door de licha
melijk sterkere boer 
wordt de wei er uit ge
perst. In Afb. 5 wordt 
bij een stijl (a) in de stal 
onder een dwarsklamp 
(b) een plank (c) over 
de wringkuip met berrie 
en kaasdoek met rund-
sel gelegd, waarop de 
boer (d) het persen 
voortzet; dit is een zo
geheten kaaswip. In 
Afb. 6 treedt de boer 
(a) in een tobbe (b) het 
deeg nog wat vaster. In 
Afb. 7 doet de boerin 
(a) de weke kaas in de 
kaasvorm (b) die op 
een tafeltje (c) staat, 
samen met doosjes (d) 
met bijmengsels (bijv. 
komijnzaad) en doet 
zij de deksel (e) op de 
kaasvorm. In Afb. 8 zijn 
deksel, kaasvorm en 
de bodem daarvan in 
meer detail te zien. De 
gevulde en afgedekte 
kaasvorm wordt ten
slotte onder een kaas-
pers geplaatst. (Bron: 
J. Ie Francq van Berk-
hey, 1811. Natuurlijke 
Historie van Holland, 
deel 9. Het rundvee. 
P.H. Trap, Leyden.) 
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dat niet nodig omdat die met kop en kieuwdeksels in 
een maas vastzaten) 

kib, zie kub 
kievitsbloem: pinksterbloem (Cardamine pratensis) 
Kikkerfort: vroeger de volksnaam voor een stuk land 

nabij de Galgerwaardse Brug; thans de naam van het 
overdekte zwembad in Breukelen-dorp 

kloeten (ww): staande op een vaartuig dat met een vaar-
boom voortbewegen 

klutsen: (1) op het bord dooreen roeren van de bestand
delen (bijv. aardappelen, groente, vlees, jus) van een 
warme maaltijd, prakken; (2) roeren van een rauw ei 
met bijvoorbeeld suiker en een scheutje cognac 

knoot: geknotte boom (willegeknoot: knotwilg) 
knutten: kleine, meestal in zwermen optredende steek-

mugjes, algemeen in waterrijke omgeving 
kodde: vissersgereedschap gebruikt door Breukeleveense 

en Loosdrechtse beroepsvissers bij het vissen met 
wargarens; een enigszins klokvormige houten trech
ter vastgemaakt aan het dikke eind van een rechte 
stok; door met forse stoten de kodde schuin de diepte 
in te duwen kwam lucht naar boven borrelen waarvan 
de vissen zodanig schrokken dat ze in de richting van 
de rondom aangebrachte wargarens vluchtten, waar 
ze in de mazen vast bleven zitten 

koei: koe 
koet: meerkoet (Fulica atrd) 
koffiebloem: zwanebloem {Butomus umbellatus) 
kokmeeuw: kapmeeuw (Larus ridibundus) 
kombofje: houten klompenhok met hooguit enkele 

vierkante meters vloeroppervlak, waarin ook gekookt 
en enig vuil keukenwerk gedaan kon worden, ge
plaatst voor de buitendeur van de keuken (vergelijk: 
kombuis: scheepskeuken) 

kousenzak: marskramer of venter met manufacturen e.d.; 
ook als bijnaam (Kees de kousenzak) 

krep: krib 
kub, kubbe, kib: in de beroepsvisserij op de plassen 

gebruikt klein model fuik, met maar één keel (aan 
het begin) en met hoepels van slechts 20 centimeter 
middellijn, die aan het uiteinde van een gewone 
fuik (met drie of vier kelen) werd bevestigd; bij het 
binnenhalen van de vangst hoefde dan alleen maar de 
kub in de roeiboot van de visser te worden gehaald 
om te worden geleegd 

kwakel: smal en hoog bruggetje over een sloot, waar 
hooischouwen onderdoor kunnen varen 

kwakkel: kwartel (Crex crex) 
lammen (ww): het werpen van een jong door een schaap 

(de ooi is aan het lammen) 
lammen (i.p.v. lammeren): mv van zn lam, jong van het 

schaap 
lan: vierkante balk als onderdeel van een bergspan; aan 

het ene einde is een vierkant gat uitgehouwen (het 
oor), aan het andere eind een plat gedeelte uitge
stoken (de pen); de pen van de ene lan werd in het 

oor van de volgende gestoken en zo verder, tot een 
vierkante, dan wel vijf- of zeshoekige span was ont
staan; in het door het oor heen stekende eind van de 
pen werd een ijzeren spaak gestoken om te voor
komen dat de bergspan uiteen kon vallen 

lege lap: kavel (lap) grond, of een aantal aaneengesloten 
kavels, binnen een buurtschap met lintbebouwing, 
waarop geen woon- of bedrijfsbebouwing stond 

legge (ww): aanleggen (een pad of een steiger legge) 
lieslaarzen: tot aan het kruis reikende laarzen, vooral ge

bruikt bij het vanuit een schouw met de baggerbeugel 
veenmodder trekken 

lodijk, looydijk: oorspronkelijk een boomrijke dijk, later 
gewoon de naam van een plattelandsweg. Niet te ver
warren met looyersdijk: weg waaraan de leerlooiers 
woonden en werkten 

meent: land in gemeenschappelijk bezit; in het veen
gebied, waar de grond al bij de ontginning werd ver
deeld, vooral kaden met bijbehorende bermen (bijv. 
de Meent die oorspronkelijk van west naar oost dwars 
door het agrarische gebied van de ontginning Breuke-
leveen liep en later de grens was tussen Noordelijke 
en Zuidelijke Kievitsbuurt alsmede tussen Vierde en 
Vijfde Plas) 

meuie: tante; stond soms vóór de naam (meuie Antje), 
soms er achter (Trijntje meui) 

modderen: baggeren, modder of slik uit een watergang 
halen 

moddergas: moerasgas 
modderig (van smaak): die aal is modderig 
moeraszwaluw: zwarte stern (Chlidonias niger) 
molle (ww): kapot maken (hij het z'n klomp gemold) 
mollebonen: geroosterde (witte) bonen, eertijds een po

pulair snoepgoed 
muizenvafk: buizerd (Buteo buteo) 
neffens: naast (neffens 't huis), benevens (2 bewoonders 

neffens de knechte en de meide) 
nootturf: nooddruft, dringende behoefte (de diakenie 

lenigde de ergste nootturf: de diaconie voorzag in de 
dringendste levensbehoeften) 

ontrent: omstreeks (ontrent 30 mense), inzake (ontrent 't 
zanden van de weg) 

ooshout: trekboom van een wagen waaraan één paard ge
spannen wordt (zie ook: evenaar); niet te verwarren 
met een lamoen (U-vormige boom waar een paard 
tussen loopt) 

opstalen: geel worden van het gras onder een hoop hooi 
paardewagen: door een paard getrokken rijtuig 
paddegras: greppelrus (Juncus bufonicus), plant die voor

al groeit op vochtige, zure bodems en in poelen waar 
veel kikkers en padden worden aangetroffen; de 
boeren achtten dit gewas schadelijk voor het vee 

papenstoel, papenkruid: paardebloem (Taraxacum offici
nale) 

perkoen, perkoel: uit perkoenpalen gemaakte oever
bescherming 
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permissiebriefje: vergunning aan een beroepsvisser om 
op de plassen te mogen vissen 

pispotje: haagwinde (Convolvulus sepium) 
platte peter: tuinboon {Vicia faba); gehoord in Portengen 
plomp: sloot (in de plomp vallen) 
poelepetaat: tamme parelhoen, een gedomesticeerde on

dersoort van het helmparelhoen (Numida meleagris), 
op boerderijen gehouden als sier- en vleesvogel 

polderboom, polderstok, ponterstok: lange rondhouten 
stok met inkervingen nabij de beide uiteinden, die in 
de lengterichting bovenop een volgeladen hooiwagen 
werd gelegd en met touwen aan de bak van de hooi
wagen werd vastgebonden, dit alles om tijdens het 
transport verlies van de hooilading tegen te gaan 

pottenschipper: handelaar in glas- en aardewerk die met 
een schuit vol koopwaar zijn klanten langs ging 

puingras: kweek (Triticum repens) 
raai, rade, rading: grens, grensscheiding (in het bijzonder 

met Gooiland: Hollandse Rading, Biltse Rading) 
rijs: rijshout 
scheepmakerij: scheepswerf waar aanvankelijk vooral 

vaartuigen voor boeren en vissers werden gebouwd 
en gerepareerd, later omgeschakeld naar jachtwerf 

scheer: barbier; kwam op zaterdag en desgewenst ook 
halfweeks bij de mannen aan huis om ze daar te 
scheren en zo nu en dan ook te knippen; zijn beroep 
werd soms ook zijn bijnaam (Arie Scheer in Breuke-
leveen/Tienhoven, Jaap Scheer in Nieuw-Loosdrecht) 

schouw: (1) platboomd vaartuig zonder roer of kiel, met 
volkomen gelijke voor- en achterzijde; werd behalve 
voor het vervoer van turf (turfschouw) ook veel 
gebruikt voor het transport van mest, hooi (hooi-
schouw) en vee (vooral door boeren die over land 
moeilijk bereikbare weiden gebruikten) en voor 
andere agrarische doeleinden (uitbreiding van de 
tekst bij Van Veen); met stoelen er op geplaatst ook 
vaak gebruikt voor de periodieke schouw (zie 2); 
(2) inspectie vanwege het waterschap of polder-
bestuur van de onderhoudstoestand van de wegen en 
vaarwateren 

schouw leggen, te -: droog hooi op het hooiland gereed 
leggen voor afvoer met een schouw 

slaai: sla 
smots: dooreengeprakt warm voedsel 
spinaat: spinazie 
stee: hofstede, boerderij 
stekels, deissels: distels (deissels steke: met een soort 

kleine spa aan een lange steel distels met wortel en al 
verwijderen, bloten; deissels trekke: met een stekel
trekker [knijper met onderaan een getande bek] 
distels uit de grond trekken) 

stik: gepunte stok, om in de grond te worden gestoken, 
met nabij het andere uiteinde een inkeping over de 
gehele omtrek, voor het strak vastmaken van een 
touw (de geit staat aan een stik) 

stikijzer: brede, vijfhoekige, scherpe spade met een korte 

steel en een breed dwarshout waarmee in het op de 
legakkers te drogen gelegde veen de turf werd afge
stoken 

stootvalk: boomvalk (Falco subbuteo) 
strooi: stro 
strijken: tijdens het vissen met een roeiboot achteruit 

roeien om netten te kunnen ophalen 
taptemelk: afgeroomde melk 
teems: melkzeef, oorspronkelijk gemaakt van een brede 

berkenhouten hoepel en een uit paardenhaar gevloch
ten zeefdoek, bedoeld om haarstoppeltjes, grasjes e.d. 
uit de melk te verwijderen 

tent: op het erf of in de tuin geplaatst houten huisje waar
in een tbc-patient moest kuren, dag en nacht, zomer 
en winter. Het was op een onderstel draaibaar, aan 
drie zijkanten dicht en had aan de vierde, grootste 
zijde dubbele deuren waarin voor de frisse lucht 
horregaas was gespannen (hij moest vier maanden in 
de tent liggen; synoniem: in de wees liggen) 

toffels: pantoffels 
toko: kruideniers winkeltje; term die duidelijk afkomstig 

is uit het Maleis, maar hier in brede kring werd ge
bruikt, mogelijk omdat enige buurtwinkeltjes gerui
me tijd zo heetten (Breukeleveen, Rooie Dorp van 
Breukelen) 

torftig: behoeftig 
tree, mv treeje: trede, treden (van trap) 
treedje, karntreedje: in de huishoudelijke boterbereiding 

een door de deksel (roomdeksel) van de karnton of 
karnpot gaande spil de karnstok) met onderaan een 
horizontale ronde schijf met gaten (de karnschijf of 
druif), die op en neer werd bewogen door de te 
karnen melk of room 

turfmot: turfmolm 
turfschouw: zie schouw (1) 
turven (ww): het tellen van de turf 
varken: zaaddoos van de gele plomp (Nuphar luteum); 

was zeer gewild als kinderspeelgoed, speciaal wan
neer vier dunne stokjes of luciferhoutjes als pootjes 
daarin waren gestoken 

veenbaas: werkgever in de turfwinning 
veender: iemand die turf laat produceren 
veenman: arbeider in de turfwinning 
verkampen: vee naar een ander perceel weiland brengen, 

verweiden 
verlaat: sluis 
vierroeier: hooiberg waarvan de kap rust op vier roeden 

of palen 
vitijzer: aan de binnenzijde in de hoeken van een 

bergspan bevestigde en om een roede van een hooi
berg heen liggende beugel, ongeveer kwartrond of 
-vierkant met afgeronde hoeken (afhankelijk van de 
vorm van de bergroede); zo gemaakt dat het vitijzer 
losjes over de roede kon schuiven als men de kap van 
de hooiberg hoger of lager wilde zetten, en strak 
dicht om de roede heen kon worden gesloten als de 
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,; 

Afb. 9. Het opladen van te voer gelegd hooi op een 
wagen met een dissel (foto P.B.A. Smits, vóór 1940, in 
Foto-archief Historische Kring Breukelen). 

bergkap op de gewenste stand stond; de bergspan 
rustte dan bij iedere bergroede op een door een gat 
(één van een reeks gaten) in de roede gestoken 
ijzeren spaak 

voer: wagenlast (bijvoorbeeld een voer hooi of stro) 
voer leggen, te -: droog hooi op het hooiland gereed 

leggen voor afvoer met een hooiwagen 
volgens: vervolgens; dien volgens: dientengevolge 
vork, de vork aan de steel (i.p.v. in de steel) 
vreemde: iemand die van elders komend zich in de streek 

(in het bijzonder op het platteland) had gevestigd en 
zich daar (vaak niet doelbewust) in taal, kleding, 
gewoonten in meer of mindere mate onderscheidde 
van de autochtone bevolking; een "vreemde" bleef 
men in de ogen van de gevestigde bevolking heel 
lang, zo niet levenslang 

wargarens: lange rechte stukken visnet met een breedte 
van 1,5 meter, gebreid van dun naaigaren (ook wel 
van linnen of zijde) en omzoomd door een met vis
serskatoen vastgemaakte stevige lijn; aan de boven-
lijn zat een groot aantal kurkjes, om het geheel verti

caal in het water van de grote veenplassen (Breukele-
veen, Loosdrecht) te kunnen laten "staan" (met de 
onderlijn zachtjes op de bodem rustend), en aan de 
beide uiteinden van de bovenlijn lussen met een 
lengte van 30 centimeter, waarmee de ene "bos" war
garens aan de volgende kon worden vastgemaakt; 
tenslotte werd de laatste lus van de laatste "bos" vast
gemaakt aan de eerste lus van de eerste "bos", zodat 
een flink oppervlak van de piasbodem was ingesloten 
en de vis die zich daarbinnen bevond met een kodde 
de netten in kon worden gejaagd 

waterkip: waterhoentje (Gallinula chloropus) 
weit (zn): tarwe (2 bunder weit, 3 zakken weit) (niet 

alleen in samenstellingen, zoals Van Veen schrijft) 
werf: erf (niet alleen boerenerf, ook bij burger- of 

arbeiderswoning) 
wije, weye: oud-Breukeleveens voor plas, meer (vissen 

op 't wije); vergelijk Belter Wijde en Beulaker Wijde 
(Overijssel) 

zandduiker: fuut 
zanden: een kapotgelopen of -gereden weg met zand 

weer vlak maken 
zeiken: stortregenen uit een egaal grijsgrauwe lucht; 

zeikbui (het harde regenen wil maar niet ophouden), 
zeiklucht, zeikregen, zeikweer 

zelfkazer: boer/boerin die zelf, op het eigen melkvee
houderijbedrijf, kaas maakt 

zod: moerassig, vaak met riet en soms ook struiken be
groeid, voor de mens onder normale omstandigheden 
moeilijk begaanbaar land (andere omschrijving dan 
bij Van Veen) 

zodhut: in de zod gebouwde rieten schuilhut, tijdens de 
Tweede Wereldoorlog gebruikt als verblijfplaats van 
onderduikers 

zoetemelk: niet afgeroomde melk; tegenstelling: tapte -
melk 

zogdijk: verhoogd looppad door een moeras; zog is 
etymologisch verwant aan zuwe. De Zogdijk: oude 
naam voor de Scheendijk, de westelijke grens tussen 
Breukelen-Proostdij en het Breukeleveen 

zooi, graszooi, mv zooie: zode, graszode 
zooi: bende, rotzooi (wat een zooitje) 
zuwe: wetering, dan wel de smalle dijk naast een wete

ring, vooral in (voormalig) moerassig land 
zwieren: schoonrijden op de schaats, alleen of met een 

partner (paarrijden, naast elkaar, elkaar vasthoudend, 
of samen met de handen aan één stok) 

Lezers die verbeteringen op deze lijst weten of nog 
andere woorden en uitdrukkingen kennen die ooit 
in ons gebied gebruikt werden, wil ik dringend 
vragen om die aan mij te melden. Wanneer de 
mensen van nu er niet voor zorgen dat ze genoteerd 
worden, gaan ze voor eeuwig de vergetelheid in! 
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