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Streektaal uit Breukelen en omgeving (2) 
Arie A. Manten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Tot mijn vreugde hebben verschillende lezers van 
dit tijdschrift gereageerd op het artikel Streektaal in 
Breukelen en omgeving, verschenen in het nummer 
van september 1999. Hun opmerkingen zetten mij 
meermalen ook weer op nieuwe onderzoeksporen. 

Hieronder volgt een samenvatting van de ont
vangen reacties en mijn aanvullende speurwerk. 

De criteria voor opneming in onze aanvullende 
streektaallijsten zijn dat een woord of uitdrukking 
niet zo algemeen mag zijn gebruikt, dat hij ook 
(met exact de in ons gebied gebruikelijke betekenis) 
in de Grote Van Dale te vinden is, en dat hij niet al 
in het boek Taal en Leven in de Utrechtse Vecht
streek is opgenomen. In deze bronnen vermelde 
woorden, die in ons gebied een afwijkende beteke
nis hadden, komen echter wel in aanmerking. 

Gebruikte afkortingen: mv = meervoud, ww = werk
woord, zn = zelfstandig naamwoord 

aangaan (in afbakening): beginnen; tegenstelling: afgaan 
(een paaltje zetten waar iemands tuin aan- en afgaat) 

aanhalen: innemen (een touw aanhalen), naar zich toe 
trekken (een boomtak aanhalen), naar de oever trek
ken (een praam aanhalen) 

Achteraf (zn, het -): het graslandgebied van Breukele-
veen dat het dichtst bij het Gooi is gelegen, ten 
oosten van de Stille of Breukeleveense Plas. Het 
grootste deel ervan was alleen over water bereikbaar. 

achtig: achtervoegsel, in Kockengen en omgeving veel 
gebruikt in zinsneden als: hij is nogal grootachtig, het 
kind is een beetje domachtig, dat huis is wel erg 
kleinachtig 

afschilderen: meehelpen om een minder mooi uiterlijk 
(bijv. in haardracht, kleding) of onaangename ka
raktertrekken van een medemens te verbeteren (in 
uitdrukkingen die men door oudere Kockenezen ge
bruikt hoorde, zoals: hij heeft zijn vrouw wel in de 
grondverf gezet, maar haar nog niet afgeschilderd) 

arebei, mv arebeije: aardbei 
asvarken: stoffer en blik; ook gebruikt voor alleen de 

stoffer (veger) 
baan: erf (ik mot de baan nog harke) (Westbroek) 
baggersloot: ondiepe sloot met veel modder op de bodem 
ballenboer: kleine middenstander, die een snoepwinkeltje 

had waar in het bijzonder van suiker gebakken zuig-
snoepjes ("ballen") in de vorm van "kussentjes" ver
kocht werden, die o.a. bij de koffie werden gepresen

teerd 
belaste armen: financieel weinig draagkrachtigen, be

horend tot de kerkelijke gemeente, aan wie tot ver in 
de 19de eeuw op zondag na de kerkdienst door de 
diaconie een bepaalde hoeveelheid armenbrood werd 
uitgereikt 

beneffe: naast (beneffe 't huis; ook neffens, zie jrg. 14, 
nr. 3, blz. 109) 

boerenbuurt, boerenbuurtschap: door de agrarische sector 
gedomineerd plattelandsgebied, met verspreide woon
bebouwing, maar wel een duidelijke sociale samen
hang 

boesplank, bonsplank: liggende dikke plank achter een 
rij in een traditionele stal vast staande koeien (zie 
koeiestaak); de dieren stampten daar vaak op met hun 
achterpoten. Vooral een op stal staande stier stampte 
veelvuldig; vooral dan werd van een bonsplank ge
sproken. Achter de boesplank liep de groep, waarin 
de mest werd opgevangen; bij het uitmesten van de 
groep moest eerst de boesplank worden schoon-
geschraapt 

Broklede: oude naam voor een watergang die begon ter 
hoogte van het huidige dorp Breukelen, afgeleid van 
broek (= moeras) en lede (= waterloop); deze liep van 
de Vecht via het drassige gebied van de Poel naar de 
Aa en was ontstaan als een meander van de toen nog 
onbedijkte Vecht. De naam ging in de Late Middel
eeuwen over op het dorp, gelegen in de vork tussen 
de Broklede (thans Danne en Kerkvaart) en de Vecht, 
en evolueerde geleidelijk via de synoniemen Brokelen 
en Breuckel tot de dorpsnaam Breukelen. 

broodkar: hondenkar van de bakker 
bijwezen, ten: in het bijzijn (ten bij wezen van getuigen) 
dichthouden: gesloten houden; dichthouden van eenkade: 

instandhouden zonder waterdoorlatende openingen 
durp: dorp 
gemeentepomp: openbare waterpomp, in beheer bij het 

gemeentebestuur, uit de tijd vóór de aanleg van het 
drinkwaterleidingnet 

gemeentestoep: stoep aan de oever van een rivier of 
wetering, nabij een dorpskern, waarvan de dorps
bewoners in de tijd vóór de aanleg van het drink
waterleidingnet gebruik konden maken om te wassen 
of water te halen. Aan de westelijke oever van de 
Vecht, dicht ten noorden van de Breukelse Vecht-
brug, ligt nog zo'n openbare stoep 

genaampt, zogenaampt: genaamd, zogenaamd 
gescheeën: gescheiden 
geut: ongeveer twee stenen brede drenkgoot in koestal 
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groefkant: groef, insnijding in de lengterichting op 
de zijkant van een plank (tegenovergestelde van 
meskant = messing) 

groffie: grootvader (Maarsseveen, Westbroek) 
haaggat: rond gat dat van boven naar beneden in het in 

een hooiberg opgetaste hooi werd gestoken 
hekschede: (in de molenbouw): heklat; de hekscheden zijn 

de dwarslatten die in de roeden van de molenwieken 
zijn gestoken en waarop de zeilen worden uitgelegd 

heul: smalle sloot; ook: afvoergoot, gegraven open riool 
hieten: heten, genoemd worden (bijvoorbeeld in het in 

Breukeleveen vroeger vaak gehoorde, wat schampe
rende gezegde: ja, die goeie ouwe tijd, toen de koeie 
Bet hiettte en de melk onder d'onderdeur deur liep) 

hollenvoet: klomp (Spengen) 
hoveling: brugoprit 
hussie: hoeveelheidje van iets, wel bijeenhorend maar 

verder meestal ongesorteerd (een hussie spijkers) 
huurderse: huurster 
insteken (van land): omspitten 
kaasbrik (jrg. 14, nr. 3, blz. 107): ook boerenkaasbrik, 

vierwielige, door een paard getrokken kar om kaas te 
vervoeren 

kampie: klein stuk weiland 
klamveers: vaars vóór de eerste keer kalven 
kloet: vaarboom, vaarstok; een vaartuig kloeten (ww) 

met de kloet: staande op het vaartuig dat met een 
vaarboom voortbewegen, punteren 

knijn, mv knijne: konijn (er was nogal een neiging om in 
het gewone taalgebruik woorden met een of twee 
lettergrepen te bekorten [voorbeelden: aarpel, booi, 
kaai, roei]; na een korte vokaal + Ik, rg of rm kwam 
er daarentegen vaak een lettergreep bij [voorbeelden: 
volluk, berrug, arrem]) 

koeiestaak: rondhouten, gladgemaakte staak in een tradi
tionele koestal (groepstal); in de winter stonden de 
koeien naast elkaar op stal, elke koe aan weerszijde 
met een ring of touwlus vastgemaakt aan een koeie
staak of een gebint (zie ook bij rijboom) 

koesgang, kruigang, gang: pad in een traditionele koestal 
(groepstal), tussen buitenmuur en groep, die gebruikt 
werd voor het leegmesten van de groep 

kooier: wilde eend (Anas platyrhyncha); op deze vogel 
werd de vangst in een bedrijfsmatig geëxploiteerde 
eendenkooi bij voorkeur afgestemd 

Korenpad: oude naam voor de Willink van Collenstraat 
te Breukelen; deze weg is ontstaan als voetpad naar 
de molen, toen er langs het pad nog graan werd ver
bouwd en er geen woonbebouwing aan lag 

krakeling: speelse aanduiding van het cijfer 8; twee 
krakelingen krijgen: de leeftijd van 88 jaar bereiken 

kreen: keurig opgeruimd (hun erf is kreen), zeer schoon, 
helder (de kaasmakerij kreen houden) 

kroosdag: dag in de (na)zomer, waarop een schouw van 
de waterwegen werd uitgevoerd, vooral om te zien of 
er niet te veel drijfvuil van waterplanten en kroos 
werd aangetroffen 

kruiwagentjerijden: kinderspel, meestal als onderdeel van 
een feest of wedstrijd, waarbij een meisje in een krui
wagen zat, dat een op haar knieën staand emmertje 
water vasthield, terwijl een jongen de wagen snel 
over een zigzagparcours moest rijden zonder dat 
water werd gemorst 

kuisie: vrouwelijk kalf van rundvee 
kwakel (quakel): smalle houten voetbrug met vrij steile 

opgangen aan beide zijden, waarop vaak horizontale 
latten waren aangebracht om te voorkomen dat men 
naar beneden gleed; aan weerszijden leuningen; de 
hoogte van de kwakel moest minimaal zo zijn dat 
boeren er met volgeladen hooischouwen onderdoor 
konden varen 

landzijde (in de akkerbouw): de zijde van de ploeg die 
tijdens het ploegen naar het nog ongeploegde gedeelte 
van de akker gekeerd is 

leeg, leger, leegst: laag, lager, laagst. In oude schouw-
reglementen uit ons gebied wordt bij herhaling ver
eist dat de "leegste" delen van kaden en wegen 
moeten worden aangevuld tot het niveau van de 
hoogste gedeelten. Ook leegte = laagte, lager gelegen 
gedeelte (de dijk moet zijn "zonder dellen of 
leegten") 

lepel en ei: hardloopwedstrijd voor kinderen, waarbij een 
op een lepel liggend ei zonder het ei aan te raken 
onbeschadigd naar het eind van een wedstrijdbaan 
moest worden gebracht; stond onder meer op het pro
gramma van kinderspelen die L.C. Dudok de Wit 
omstreeks 1900 in Breukelen organiseerde 

mander: manderstijl; stijl die het ondertafelment van een 
molen verbindt met de onderbalk 

mart: markt 
melkblok: éénpoots krukje, om op te zitten bij het met de 

hand melken van koeien 
meskant: messing, uitstekende, smalle strook hout in de 

lengterichting op de zijkant van een plank, ter op
sluiting in de groef van een andere plank (de groef
kant en de meskant van een plank) 

mik: tweetandig, U-vormig houtje waarmee wasgoed aan 
de lijn kan worden gehangen; een soort wasknijper 
zonder veer 

mins (mv. minsen): mens 
motte(n), mos, gemotte: moeten, moest, gemoeten 
neertrap: de trap naar de (kaas)kelder; de trap naar de 

daarboven gelegen opkamer was dan de optrap 
ommers: immers, toch ('t is ommers zo, d a t . . . ) 
om tuinen: afrasteren 
opziener (kerkelijk): ouderling (voorbeeld: de kerken-

raad van de Hervormde Gemeente in Maarssen om
schreef zichzelf rond 1900 als "Opzieners en Armen
verzorgers van de gemeente onzes Heeren Jesu 
Christi") 

ovenvolk: mannen en vrouwen die in een steenfabriek 
("steenoven") werkten en vaak in eenvoudige huisjes 
bij de fabriek woonden 

overlengs, overlangs: onlangs, nog niet zo lang geleden 
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(ik heb het overlengs nog gehoord) 
petrolieboer: venter die petrolie of peterolie (petroleum) 

verkocht 
pinbalk: balk waarop de pinsteen ligt, het lager waarin de 

achterzijde van de wiekenas van een molen rust 
ploeghoofd: de oorspronkelijk wat bredere voorzijde van 

de ploegzool; later ook wel een synoniem voor de 
hele ploegzool 

ploegzool: balk waarmee een met paardenkracht getrok
ken ploeg over de grond gleed 

plooi: in de molenbouw een zwaar stuk hout in de vorm 
van een cirkelsegment; het bovenkamrad bestaat uit 
vier plooien 

poffertjesfonds: officieel het L.C. Dudok de Wit's Fonds, 
ingesteld bij testament en legaat van de naamgever 
(bijgenaamd Kees de Tippelaar, 1843 - 1913) waaruit 
de basisschooljeugd in de Gemeente Breukelen nog 
jaarlijks rond 3 oktober (de "jaardag" van Dudok de 
Wit) op een gratis portie poffers wordt getracteerd 

potkeu: slordige huisvrouw 
praam (bij een molen): de vang, de "rem" op het boven

kamrad, waarmee men de draaiende wieken tot stil
stand kan brengen 

pronker: pronkboon 
ratelschel: kwaliteitsvermindering van rondhout in de 

vorm van een barst of scheur die van de buitenkant 
van de stam in de richting van het hart van het rond
hout loopt (er zit ratelschel in de paal) 

roei: (1) staak of paal (bijv. bergroeien: de palen of roeden 
waarop het dak van een hooiberg rust); (2) opper
vlaktemaat, aanvankelijk een vierkante Rijnlandse 
roede (3,7674 x 3,7674 meter), later 14 m2 (een huis 
met 10 roei tuingrond) 

roer, eendenroer, hazenroer: jachtgeweer (in Kockengen 
probeerde men in 1840 "met roers" een godsdienst
oefening van de Afgescheidenen te verhinderen) 

roetolm: materiaalgebrek tengevolge van aantasting door 
een zwam (het hout heeft roetolm) 

rijboom: dik rondhout, horizontaal geplaatst tussen twee 
gebinten, op ca. 1,5 meter boven de vloer in het ge
deelte van een groepstal waar de koeien staan; daar
aan werd het boveneind van de koeiestaken vastge
maakt; de afstand tussen twee gebinten was ongeveer 
3,30 meter en daar was dan ruimte voor twee koeie
staken en dus drie koeien 

rijfen: harken (de wurft rijfen: op vrijdagmiddag of zater
dag het erf aanharken, zodat het er voor het week
einde of de zondag keurig bijligt; gehoord in Kock
engen) 

schinkels: schenen (tegen de schinkels schoppen) 
schorden (ww): schoren, stutten (in opdracht aan een 

timmerman: de watergang schorden met hardhouten 
planken) 

schuithuun huurprijs voor een vaartuig 
schijthak: bangerik, lafaard 
soes: mank paard 
soghwetering: brede sogh (= greppel, afwateringssloot) 

aan de rand van een veenontginningsgebied, later 
veenpolder. De Soghwetering: oude naam voor de 
Scheenwetering, langs de oostzijde van de Scheen-
dijk (oude naam: Soghdijk) 

span (in de bouwkunde): dakspar, spant 
spekrijden: wedstrijd in schaatsenrijden op natuurijs met 

een ham en stukken spek als prijzen 
spekslager: varkensslager; deze kwam vaak in november 

op de boerderij om daar het varken te slachten dat de 
boer voor eigen gezinsconsumptie had vetgemest 

staartreep: in de koestal afhangend touw waaraan de 
pluim van de koestaart werd vastgemaakt, zodat deze 
niet te ver naar beneden kon hangen; daardoor werd 
voorkomen dat de staart met de mest in aanraking 
kwam en het aangebonden dier (zie koeiestaak) zich 
met de zwaaiende staart bevuilde 

steekturf: turf die werd gemaakt uit boven de water
spiegel gelegen veengrond (in tegenstelling tot trek-
turf) 

stempelbalk: steun- of stutbalk 
stoeprecht: recht van overpad, waarbij alle mensen die 

woonden aan de dorpszijde van een watersteeg ge
rechtigd waren om ongehinderd van die steeg gebruik 
te maken, ook als die over particulier terrrein liep 

stormeind: voorzijde van een in bedrijf zijnde, door de 
wind aangedreven molen 

trekgat: strook watergebied, gelegen tussen twee leg-
akkers, ontstaan door het weggraven en wegbaggeren 
van de veengrond; petgat (de Noordelijke en Zuide
lijke Kievitsbuurt zijn trekgatengebieden) 

trekturf: turf gemaakt uit veen dat gewonnen werd door 
baggeren met de beugel (in tegenstelling tot steekturf) 

tucht: tocht, gegraven wetering. In oude documenten 
worden de namen Botter Tucht en Botterwetering 
naast elkaar gebruikt voor de Boter- of Bottersloot, 
de voormalige watergang naast de Boterwal. In 
Kockengen werd vooral de Heicop zo genoemd. Het 
hoekhuis Kerk weg 2, bij de brug over de Heicop en 
recht tegenover het zuidelijke eind van de Korte 
Kerkweg, heet daar nog altijd De Tucht. 

uitweg: weg waarover men een buurtschap kon verlaten, 
in het bijzonder in de richting van een kern met kerk; 
een voorbeeld is de Uitweg van Portengen, die van 
Portengen-Noordeinde naar de Bosdijk loopt en van 
oudsher onderdeel uitmaakte van de route Portengen 
- Nieuwer Ter Aa (aanvulling op de reeks betekenis
sen van uitweg als genoemd in de Grote Van Dale) 

vaarboer: boer die een belangrijk deel van zijn land alleen 
varend kon bereiken (in Breukeleveen bijvoorbeeld 
woonden tot het midden van de 20ste eeuw enige 
veehouders die hun land overwegend aan de over
zijde van de plas hadden) 

veers: vaars, tweejarig rund 
verhuurderse: verhuurster 
verjaringsbusje: collectebus waarmee men namens de 

kerk bij een jarige aan de deur kwam voor een gift 
veul: veel 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 15, nr. 3, 2000 



166 

volluk: volk, bezoek; werd geroepen aan de huisdeur 
wanneer men bij iemand kwam die men niet zo goed 
kende dat men zonder meer zijn/haar huis binnen 
durfde lopen 

vorsthout: nokbalk van een gebouw met schuine kap; 
daarop lagen de dakvorsten (gebogen dakpannen) 

warmoesier: warmoezenier, groentenkweker, tuinder 
waterbak: in de molenbouw een waterreservoir waaruit 

het scheprad van de molen het water uit de polder
vaart omhoog haalt, om het naar het boezemwater uit 
te slaan door middel van schoepen 

watersteeg: steeg tussen een dorpskern en een aangren
zende rivier of wetering (in Breukelen bijvoorbeeld 
tussen de Herenstraat en de Vecht), die in de tijd vóór 
de aanleg van de openbare drinkwaterleiding vooral 
diende om naar de gemeentestoep te gaan om daar 
water te halen of te wassen. Waarschijnlijk omdat een 
watersteeg ook belangrijk was voor de wateraanvoer 
bij het blussen van een brand, gebruikte men ook het 
synoniem watersnoodsteeg 

waterwolf: mythisch dier met de kop en het lichaam van 
een wolf, maar met schubben bedekt waarop meestal 
wier en mos was gegroeid, dat zich met twee zeer 
grote visachtige vinnen snel door het water kon voort
bewegen; men beweerde vroeger (toen de Bethune-
polder nog niet was drooggelegd) dat dit dier soms 
werd gezien in het Breukeleveens-Tïenhovens-Maars-
seveense plassengebied 

wedergangster: volgens een oude Breukelse overlevering 
een vrouw die zich bij haar leven zozeer aan haar 
aardse bezit had gehecht dat ze na haar overlijden 
niet van haar huis kon scheiden en daarom daarin nog 
regelmatig rondspookte; geluiden van open- en dicht
gaande deuren verrieden haar aanwezigheid 

weegboom: ( 1 ) dikke rondhouten stok, die wordt gebruikt 
als hefboom; (2) vaarboom, die vanaf de oever in een 

praam of boerenschouw wordt gestoken om die daar
mee door drukken voort te bewegen 

weerglas: barometer 
wegen: met een vaarboom een vaartuig vanaf de wal 

voortduwen, waarbij het uiteinde van de vaarboom in 
de holte van de schouder werd geklemd; daardoor 
liep de duwer met zijn lichaam een beetje scheef in 
de richting van het vaartuig, maar had hij beide 
handen vrij 

wijk: zij wetering 
wijkstee, wijkstede: uitwijkplek, kort breder gedeelte van 

een smalle weg waar een wagen kon uitwijken om 
een tegemoetkomende wagen gelegenheid te geven te 
passeren 

wouw: bruine kiekendief (Circus aeruginosas). De echte 
wouw (Milvus milvus) is in ons gebied een zeldzame 
vogel 

wijnpul, windpeuling: windpeluw, stevige balk, deel uit
makend van de kapconstructie van een molen, waarop 
de halssteen ligt, die op zijn beurt de voorkant van de 
wiekenas draagt en daarvoor als lager dient 

zoetboer: boer die zijn onbewerkte (zoete) melk aan de 
melkfabriek leverde (i.p.v. daarvan op de boerderij 
kaas en boter te maken) 

zuwe: looppad door een moeras, smalle weg door een 
polder; een zuwe lag veelal naast een sogh 

Graag herhaal ik hier mijn dringende uitnodiging 
aan lezers die verbeteringen op de vorige en deze 
lijst weten of nog andere woorden en uitdrukkingen 
kennen die ooit in ons gebied gebruikt werden, 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! 

Uit oude raadsnotulen (18) 

Langdurig wachten bü de draaibrug over het Kanaal 

"De heer [H.] van Dijk zegt dat het van algemeene bekendheid 
is dat bij het passeeren van de brug over het Merwedekanaal 
zeer veel last ondervonden wordt van het langdurig wachten 
wanneeer die brug afgedraaid is en niet minder van het te vroeg 
opengaan van die brug. Spreker zou willen voorstellen om door 
de gemeente bij de betreffende autoriteiten een klacht in te 
dienen en het daarheen te leiden, dat de brug een zekeren tijd 
voor het vertrek van de treinen gesloten moet zijn. 

De heren [C] van Ginkel en [W.] Vermeulen sluiten zich 
gaarne bij het door den heer van Dijk gesprokene aan. 

De Voorzitter zegt bereid te zijn namens den Gemeenteraad 
bij den Minister van Waterstaat een klacht in te dienen en 
daarbij tevens te vragen de regelen te mogen weten waaraan de 

brugwachters gebonden zijn. Spreker stelt zich voor, wanneer 
hij die regelen weet, deze voor het publiek zichtbaar te doen 
aanplakken. Men kan dan zien hoever de brugwachter mag 
gaan, en heeft men grond voor eventueele klachten." 

In de volgende raadsvergaderingen van 1924 werd op deze 
zaak niet teruggekomen. Voorzitter was burgemeester mr. M.P. 
Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren. 

(Uit: Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
12. Raadsnotulen, 29 juli 1924 - 22 augustus 1927. Daarin: 
Vergadering van de gemeenteraad gehouden op 22 september 
1924.) 

A.A.M. 
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