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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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