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B
baalder (de) = baggelaar Vturf

baalderskipper (de) = turfschipper

Vturfskipper

baan (de) = baan

1. Verkorte vorm van lijnbaan Vlynbaan.

2. S t rook stof waaruit bijvoorbeeld (met andere 

banen) een vlag of zeil wordt genaaid

Vkleed(1) Vnaad(2). 

3. Te zeilen route Vrûte

baar (de) = baar

1. Een grote golf of weach. Het woord wordt 

vooral gebruikt om een grote golf aan te dui-

den die door iets anders veroorzaakt wordt

dan door de wind, zoals in sokbaar. Als op

een meer gemakkelijk b a r e n w o rd e n

gevormd, bijvoorbeeld door de aanwezig-

heid van een zandplaat of rug Vbaar(2)

Vrêch, zeg je dat het er baret (van het

werkwoord baarje).  

2. Zandplaat op of rug in de bodem van het water.

baarch (de)

Paal van een binnendijks gelegen havenhoofd

Vhaad(2).

baarje = golvenVbaar(1)

baas (de) = baas

1. Benaming van de schipper (vooral op kleinere 

s c h e p e n )Vâ l d e(1).

2. M e e s t e r, met name de scheepsbouwer en eige-

naar van een helling Vhellingbaas.

ba(a)itsje (it) = buis

(Voormalig) bovenkledingstuk voor mannen. Het

is een nauwsluitend kort jasje met een of twee

rijen knopen dat tot aan de heupen reikt. In de

20ste eeuw wordt er vooral een werkjasje mee

bedoeld. Een blauwe werkkiel heet b l a u -

ba(a)itsje Vskippersklean.

bak (de) = bak

1. Ook b a k b i s t. Een groot lomp schip Vd e k b a k

Vk l o m p(2) Vl e g g e r(4) Vm o d d e r b a k

Vsânbak Vspekbak.

¶ KoffenVkofskip en smakken binne

wetterbakken > Kofschepen en smakken zijn

waterbakken en kunnen veel water doorstaan.

Op het watervat van een Groninger zeetjalk

stond verder nog: Maar met Groninger tjalken

kun je door de wereld zwalken.

2 . O o r s p ro n kelijk de trog waarin de scheeps-

kok het eten opdiende. Later wordt de familie-

dis aan boord ook wel zo aangeduid. 

« By de bak komme > Komen eten. Dy de bak

ferjit, dy kin op ‘e poat sûgje > Wie te laat aan

tafel komt vindt de hond in de pot.

3. Bord waarin eten het wordt opgeschept.

4. Kist voor losse vracht in het ruim Vkisten.

5. Houten bakje om  - over de rand van het schip 

- de afwas in te doen Vwaskbak.

6. Het voorste deel van een schip Vefterbaks 

hâlde.

7. Als zeilterm in het zinnetje de fok bak hâlde. 

Daarmee wordt bedoeld dat de fok aan de

loefzijde wordt gehouden om het draaien

van het schip te versnellen Vb a k( 6 )

Vúthâlde Vútkeare. Hij wordt ook zo

gezet als de schipper op een bepaalde

manier wil bijleggen Vbylizze.

bakboard = bakboord

1. (it) De linke r kant van het schip als men staande 

bij het roer naar voren kijkt. Veel aanduidin-

gen voor onderdelen die zich aan de bak-

boordzijde bevinden hebben als eerste stuk-

je het woord bakboard Vboard(3). Het

licht aan bakboordzijde, het bakboards-

ljocht is rood.  Als meer naar de bakboord-

zijde gestuurd of gekeken moet worden heet

dat bakwerts stjoere, resp. sjen.

« Wol it net oer bakboard, dan moat it mar oer

stjoerboard > Als het op de ene manier niet wil

lukken, dan moet het maar op een andere manier.

2 . U i t roep bij het hardzeilen om duidelijk te 

maken dat men de rechten wil laten gelden,

die horen bij het over het liggen over de bak-

boordsboeg Vrjocht(1).

bakboardsljocht (de) = bakboordlicht

Vbakboard(1) 

baklampe (de) = baklamp

Lamp Vlampe die (’s avonds) in het want(1)

Stipe fan:
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werd gehangen Vmarslampe.

bako (de) = bahco

Universele verd r a a i b a re moersleutel Vs k i p p e r s -

a rk(1).

bakseil lûke = bakzeilhalen

Het zeil en de fok tot in het midden van het

schip trekken, zodat alle wind eruit is, de zeilen

tegen de mast hangen en het schip de snelheid

verliest. Je zegt dan ook wel bakseil helje.

« Bakseil lûke of helje > Opgeven, terugkrabbelen

Vlij.

bakseilswyn (de) = tegenwind Vwyn

bakspier (de) = bakspier

Lang rondhout om het zeil bij zeer zwakke wind

meer ronding te geven en in het gwenste model

te houden. Meestal gebruikt men daarvoor nu

een boom(2) Vspier.

bakstaach (de) = baksta(a)g

Elk van de drie ‘touwen’ die van de top van een

klúffokstok naar de zijkanten van de boeg van

het schip en de onderzijde van de steven lopen.

Ze worden vandaag de dag - lopend vanaf het

uiteinde van de loefbiter(2) meestal de (twee)

boechstagen en (de ene naar de loefbiter(1)

wetterstaach genoemd. Ze zijn nu van staal-

draad of (meestal) van een ijzeren stang. Er

bestaat verwarring met het woord bekstaach.

bakstaachskoelte  (de) = bekstaagswind

Vbekstaach Vkoelte

bakstaachswyn (de) = bekstaagswind

Vbekstaach Vwyn

bakwerts Vbakboard(1)

bale

Met grote hoeveelheden binnenstromen van

water bij ernstige lekkage.

balein (de) = zeillat

Ook (uitgesproken als) blein. Meestal wordt

seillat gezegd. Dunne lat  die haaks op het ach-

terlijk daar in een baleinpûde of seilpûde(1)

wordt gezet om het zeil in model te houden.

Oorspronkelijk waren seillatten gemaakt van

walvisbaleinen (omdat die flexibel waren), later

w e rden ze van soepel hout gemaakt.

Oorspronkelijk werden ze niet in skûtsjezeilen

gebruikt, nu ontbreken ze op geen enkel schip. 

baleinpûde (de) = zeillatzak 

Ook (uitgesproken als) bleinpûde Vbalein

Vseilpûde(1).

balke (de) = balk

1 . Groot, langwerpig stuk hout meestal in vier-

ka n t e p r i s mavorm gezaagd. Op een schip wor-

den balken naar hun functie onderscheiden

Vb e d i n gba l ke Vd e k b a l l ke Vr o m b a l ke

Vseilbalke Vp l e c h t b a l ke Vs t j o e r b a l ke

Vs ke a r b a l ke Vw e t t e r b a l ke. 

¶ Der sjitte balken ûnder it iis > Het

vriest hard.Door de spanning in het ijsopper-

vlak van een meer hoor je soms luide knallen

omdat het op bepaalde plekken knapt. Het

wordt beschouwd als een teken van sterk ijs.

Der lizze balken ûnder it iis > Het ijs is

heel sterk.

2. In de ijzerbouw: een sterk dragend of verstevi-

gend langwerpig constructieonderd e e l .

Gangbare profielen worden naar hun vorm T,

L, I, H of U-balken genoemd, waarbij de T

vooral omgekeerd en de U meestal gekan-

teld wordt toegepast. 

3. Z w a re en dikke plank Vp l a n ke(3) die als smal-

le brug dienst doet Vbrêge Vhout(5). De

plaats Balk ontleent zijn naam aan een der-

gelijk bruggetje.

balkwegering (de) = balkwegeringVwegering(2)

balkwegers (de) = balkwegeringVwegering(2)

ballêst (de) = ballast

1 . Vracht zonder waarde, vaak stenen of puin. 

Die ‘vracht’ dient om het schip beter te laten

v a ren Vd e a ( d ) . Het schip vaart dan b a l l ê s t -

s k i p s (ballastscheeps) of het fart yn ballêst .

Er wordt ook gezegd dat het schip dan

beballêste is. Het innemen van dergelijke

‘vracht’ noem je sjitte, ook wel ynsjitte,

lossen heet útsjitte(2) of útsmite.

¶ Wetter is ferkearde ballêst > Het is

g e v a a r l i j k met water in het ruim te vare n

Vfolksleauwen.

« Ballêst útsmite > Weg doen wat lastig is.

Ballêst yn ha > Dronken zijn.Ballêst foar de

wrâld wêze > Van geen enkel nut zijn voor de

m e n s h e i d .Knap beballêste wêze > Veel waard eloze

baklampe



9

rommel hebben. Knap beballêste wêze > Veel

gedronken en gegeten hebben. Knap beballêste

wêze > Dik zijn.

2. Ballast als lading met waard e Vb a l l ê s t f a r r e .

ballêster (de) = ballastschop

Ook ballêstskeppe. Grote ijzeren schep om bal-

last te scheppen. 

ballêstfarre = ballastvaren

Va ren met ballast als vracht. Een derg e l i j ke

vracht was bedoeld als ballêst(1) voor andere

(zee)schepen Vfarre.

ballêstkyl (de) = ballastkiel

ballêstskeppe (de) = ballastschopVballêster

bamboes (de) = dekschrobber

Een harde soort schrobber - oorspro n kelijk gema-

kt van bamboe - waarmee het schip buitenom

w e rd schoongemaakt. Was de boel wat minder

vies dan wordt een s k r o b k w a s t gebruikt en (om

h et helemaal goed te doen) wordt het schip ten-

slotte met een stokdweil gedweild.

bân (de) = band

1. Ook: s k i l b â n Vs k i l b o a r d. Het massieve hout 

b i n nen in het schip boven de stoathouten

dat de skeargongen en de steven(1) met

elkaar verbindt.. Het was een zwaar, krom

stuk eikehout dat precies haaks op de hart-

lijn lag, zowel voor als achter in het schip. Er

is dus een foarbân en een efterbân. Het

krophout was zeer moeilijk te maken, daar-

om wordt het wel het skûtmakkersstik

genoemd en werd als een ‘gildepro e f ’

beschouwd. Wie het goed klaar kreeg, kon

zich scheepsbouwer noemen.  Over de aan-

zettingen werd vaak een belechstik aange-

bracht, ook s ka n d e k ( s e l )(1) genoemd

Vboechhout Vboechbân  Vdekbân

Vflakpunt Vflotpunt Vgearen.

2 . Op de ijzeren skûtsjes heeft men de onder 

bân(1) beschreven constructie niet. Soms

verstaat men daar onder bân de onderkant

van de draamstikken.

3. Het onderlijk Vû n d e r l y k van het zeil Vr e e f. 

bank (de) = bank

1. Ve r h e f fing van de bodem onder water. Afhan-

kelijk van de grondsoort onderscheidt men

een s â n b a n k of een m o d d e r b a n k. D e

Steile bankis een harde dekzandrug in het

IJsselmeer voor de kust van Gaasterland

Vb a a r(2) Vb a n k j e Vd r o e c h f a l l e Vr ê c h. 

2 . Ook s i t b a n k, sitselbank o f s t a p b a n k Vs t a p-

klos en holle(2) bank. Vaste kistconstructie

met een draaibaar deksel in de roef waarop

je (ook) kon zitten of staan. 

3. Verkorte aanduiding voor mestelbank.

4. Vaste wolkenmassa aan de kim.

bankje = banken

Het droogzetten Vd r o e c h f a l l e van een vaartuig

i n getijgebieden om onderhouds- of reparatie-

werk beneden de waterlijn uit te voeren Vka l l e -

f a t e r j e. Bij (zee)havens waar geen natuurlijke

bank Vbank(1) aanwezig was, werd hiervoor

soms een (tijdelijke) bankstelling van paaljukken

geplaatst.

« Ik kin it dêr net bankje > Ik kan het daar niet uit-

houden.

barge (de) = barge

Een lûkskip of trekskip, meestal een soort snik

Vsnikke(4) met een sterke korte mast waar de

treklijn aan vast zat. Het Nederlands heeft het-

zelfde woord (uit het Frans) en ook een stoom-

boot voor ‘snelverkeer’ werd in het midden van

de 19de eeuw wel zo genoemd. De plek (het

weiland) in Bolsward vanwaar het trekschip naar

L e e u w a rden vertrok, heet nog steeds de

Bargefinne. In de tweede helft van de 19de eeuw

verstond men onder hetzelfde woord een sto-

mboot voor snelvervoer.

bargekiezzen (de) = varkenskiezen

De harde kiezen van een varken waarmee de kop

van een breeuwhamer werd verstevigd Vbrou-

hammer.

bargerêch (de) = varkensrugVsilerskiste

bargestilte (de) = varkensstilte

Korte periode van windstilte die zich in de late

zomer en de herfst (soms plotseling) kan voor-

doen Vstil Vwynstilte.

bark (de) = bark

Een oud, niet meer zo best schip is een âld

bark. Een bark is oorspronkelijk een schip met

twee of drie masten waarvan de voorste dwars-

ballêst
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getuigd en de achterste gaffelgetuigd is.

barte (de)

1 . Er bestaat verwarring tussen dit woord en bat-

ting. De oorzaak zal (mede) liggen in de om-

standigheid dat in het Fries een (etymologisch)

gespelde /r/ voor een /t/ niet wordt uitge-

sproken.

2. Aantal naast elkaar gelegde planken of d e a l j e s

g ebruikt bij het laden van vee Vkofarre of

bij het verhuizen van een gezin om gemak-

kelijker aan boord te kunnen komen. 

3 . Soort vloer van losse planken die gebruikt 

werd bij terpafgravingen. Er ligt een barte in

de klamp(3), (de plek van afgraving) èn op

het eind van de straal voor het schip. 

4. Eenvoudige brug, waarvan de planken met hand-

kracht verwijderd konden worden Vbrêge

Vset(2) Vstrykbarte Vtilbarte.

batse = stampenVdompe

batting (de) = badding

Een vrij brede (tot 30 centimeter), zware (dikte 4

tot 6 centimeter) scheepsplank die gebruikt

wordt bij het laden van vracht, zowel tussen  het

schip en de wal als alleen op de wal. Ook batte

en dealje genoemd Vpost(1). Er bestaat ver-

warring met het woord barte.

beage (de) = trekzeel

1. Verkorte vorm van sylbeage. Het is een van 

himp gevlochten band, ongeveer 25 cm

breed, die de schipper omdeed als het schip

getrokken moest worden. Een kort stukje

touw met aan het eind een dwars- of knevel-

houtje, de kikkert(2), zat er aan vast op een

plek die sterker was gemaakt. In de lûk(ers)-

line waren ogen gesplitst waarin dat dwars-

houtje paste. Zo kon er ook wel met twee

mannen, kinderen of vrouwen getro k ke n

worden.  De trekker had meestal de armen

over elkaar en het borsttuig zat dan over de

armen en de borst. 

¶ Wy moatte yn ‘e beage > Het schip moet

getrokken worden.

« De beage oan krije> Aan geregeld werk moe-

ten wennen. De beage past him > Hij kan het

werk wel aan.De beage knypt him > Hij is lui,

hij kan het werk niet aan.Hy hinget yn debeage

> Hij doet heel erg zijn best.Wy moatte yn ‘e

beage > Wij moeten stevig aan het werk.

2. De trekzeel van het peartershynder.

beaken (it) = baken

1. Algemene betekenis voor een wegwijzer in 

waterland, voor iets dat aanwijzingen geeft

of voor iets waarschuwt. Het geheel is de

b e a ke n i n g of b e b e a ke n i n g Vb e a ke n -

je(1) Vbeakenjild. 

« In skip op it strân is in beaken yn see > Het

ongeluk van de een is een waarschuwing voor de

ander.

2 . Een paal met daarop twee driehoeken met 

latwerk, haaks op elkaar, om het scheepva-

rtverkeer attent te maken op vaarroutes en

dergelijke. De (zware) draagpaal noem je het

haad(2) Vhune.

3. Verkorte vorm van rikbeaken, een tak die in 

het water als baken is gezet. 

« As it tij ferrint, moat men de beakens fersette

> Als de omstandigheden veranderen, moet men

zich aanpassen.

beakenje = bebakenen

1. Ook b e b e a ke n j e. Een vaarweg Vf a rw e t t e r

voorzien van bakens Vb e a ke n(1). Het

water is dan  ôfbeakene of útbeakene. Tot

dergelijke bakens rekent men, behalve de

onder beaken (1, 2, 3) genoemde zaken,

ook tonnen Vt o n n e(5) en boeien Vb o e i(1). 

2 . Afspiegelen (bijv. van een schip) in een glad 

wateroppervlak. 

beakenjild (it) = bakengeld 

Ook b e a ke n r j o c h tVr j o c h t(2) genoemd.Het

geld Vjild(2) dat de schippers moesten opbren-

gen voor het oprichten en onderhouden van de

bakens Vbeaken(1).

beakenstart (de) = bakenstartVwâlstart

bealch (de) = buik

De romp van het schip Vbûk.

bearenburch (de) = beerenburg

De kruidenbitter is genoemd naar de

A m s t e rdammer Herman Beere n b u rg, die rond 1890

een speciaal kruidenmengsel leverde. Het was

met name geliefd in Fryslân. In de 20s t e e e u w

bark
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w o rdt het woord gebruikt voor (alle soorten)

kruidenbitters die een schipper vaak zelf (als

geneesmiddel) maakte wanneer iemand maag-

pijn had of koorts. De recepten hield men vaak

geheim en het aantal kruiden werd in de loop

van de tijd enorm uitgebreid (en niet zelden

zwaar overdreven). De kwaliteit zit niet in de

eerste plaats in de hoeveelheid, maar in de kwa-

liteit van de grondstoffen. Belangrijk voor de

echte Friese schipperskruidenbitter zijn de wor-

tel van de kalmus en de bladeren van het water-

drieblad. Een schipper kon volstaan door die

twee bestanddelen in een bepaalde hoeveelheid

enkele weken (minimaal drie) op jenever of bran-

dewijn te laten trekken. Hendrik Beerenburgs

eigen (geheime) recept van zijn losse zakjes ver-

sneden en gemalen kruiden schijnt te hebben

bestaan uit: Kalmoeswortel, waterdrieblad, salie-

blad, heel weinig bijvoetblad, heemstblad en

heemstwortel, wortel van de gele gentiaan,

enkele jeneverbessen en wat sandelhoutpoeder.

Overigens is bearenburch pas in de tweede

helft van de 20ste eeuw populair geworden en

wordt sindsdien op veel plaatsen een “eigen

authentieke” kruidenbitter gebotteld.

bearzerûch (it) = fonteinkruidVwier

bêd (it) = bed

1. Matras waarop wordt geslapen Vbedstee(d) 

Vbultsek.

2. Bodem of onderste bodempro fiel van een vaar-

weg of sluis Vs l û s. Als het hard, zandig of van

steen is spreek je van een hurd(3) bêd

Vdaam(1) Vskogrûn.

3. Kunstmatig aangebrachte onderlaag voor zware 

w e r k t uigen, bv. op scheepshelling. Je spreek

van een goed bêd voor een bok(6).

bedarje = belanden

In een ongelukkige situatie terecht komen 

¶ Wy bedarje op legerwâl > Wij komen op

lager wal terecht. Hy bedarre op it lêste plak

> Hij belandde op de laatste plaats.

beding (de) = beting

Ook beting. Elk van de twee houten balken op

het voorschip waarin de uiteinden van het spil

draaien Vf a r r e(5) Vko p e r Vp o t s j e. De

bedings, betings of bedingen, betingen lie-

pen door het dek heen en vonden voor hun hou-

vast in de boechbân of het boechhout van het

vlak Vslieper. Soms was er tot versterking nog

een bedingbalke aangebracht. Had het schip

later geen beting meer, dan noemde men soms

de voorste dramen ook wel de bedingbalke

Vskilboard.. Wordt een beting uit meerdere

stukken hout gemaakt, dan heten die stukken

bedingstikken.

bedingbalke (de)

1. Betingbalk. Zware balk die de voorste dramen 

verbindt Vbeding Vdraam.

2. Elk van de twee voorste dramen Vdraam.

3. Ook (met name op jachten(2) - zonder voor-

dek - en tsjotters) bedelbalke. Een lichtere

uitvoering van bedingbalke(1).  Soms was

deze (sier)balk met snijwerk versierd. Ook

was er wel eens een rijmpje (van twee keer

twee regels) op geschilderd. Een daarvan is:

Geen beter les / van meerder kracht / dan

Micha zes / en wel vers acht.

bedingstik (it) = betingstuk 

Stuk hout dat onderdeel is van een beding.

bedjipje = peilen

Met enig rondhout de bodem al dan niet raken

Vdjipje Vgearde Vpeile.

bedompen

Bedompen waar(1) is stil vochtig weer met een

dichte lucht.

bedriuwekompetysje (de) = bedrijvencompetitie

Zeilcompetitie met IFKS-skûtsjes tussen verschil-

lende bedrijven.

bedriuwsfeart (de) = bedrijfsvaart

Het woord wordt gebruikt om de tegenstelling

tot pleziervaart Vs p o r t(1) aan te geven Vf e a r t( 3 ) .

bêdsplanke (de) = beddeplank

De plank die voor de bedstee Vkoai onder de

efterplecht Vroef ligt. Bij het hardzeilen werd

het uiteinde van de seilskoat daaraan vastge-

maakt om te voorkomen dat de schoot de

bemanning zou ontglippen, wanneer men hem

bij het voor de wind gaan liet viere n

Vboarch(5) Vroefmaster.

bedskud (it) = beddenschot

bearenburch
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De betimmering van de bedstee Vbedstee(d).

bedstee(d) (it) = bedstee

De bedstee in de roef voor de schipper en zijn

vrouw heeft de ingang boven de bank(2) en ligt

onder de efterplecht Vkrêbe. Het woord

koai werd er ook wel voor gebruikt, maar dat is

informeler. De betimmering van de bestee, de

deurtjes enz. noem je het bedskud. De slaap-

plaatsen voor de knecht en de kinderen (in het

voorschip) noemt men altijd koai.

befarber = bevaarbaar

Van een bevaarbaar water kun je met een schip

gebruik maken Vûnbefarber. Het bevaarbaar

zijn noem je de (be)farberens Vfarberens.

befarre = bevaren

Je kunt een schip Vûnbefearn(2, 3)  en ook

een water bevaren Vbefarber.

¶ In befearn skipper > Een ervaren schipper

(iemand die dus veel heeft gevaren) Vû n b e f e a r n. 

befrachter (de) = bevrachter

Iemand die, of een bedrijf dat, ervoor zorgt dat

de schepen vracht krijgen Vb e f r a c h t s j e

Vfracht.

befrachting (de) = bevrachting

1. Het werk dat een bevrachter doet Vb e f r a c h t e r.

2. Het hebben van een vracht of lading Vfracht

Vbelêstje(1).

befrachtsje = bevrachtenVbefrachting

befrieze = bevriezen

Naast de gewone betekenis wordt het ook

gebruikt voor de situatie dat een schipper door

de vorst gedwongen wordt ergens te blijven lig-

gen Vbewinterje Voanhâlde(2). Zo’n schip

raakt, als de vorst doorzet, y n f e r z e n

Vy n f r i e z e. Extra vervelend bij alle andere

ongerief was voor schippers dat hun kleine vo-

rraad drinkwater bij invallende vorst gauw

bevroor. Ook dat heet befrieze.

behâlde = behouden

Het woord wordt met name gebruikt in de bete-

kenis dat tenslotte alles toch goed is gekomen.

¶ In behâlden reis > Een reis die goed afgelopen

is. Yn behâlden haven > Op een veilige plaats.

Bêst beteard, sei skipper…(De schipper kan

v e rschillende namen hebben) it skip ferlern,

mar it easfet behâlden > Goed afgelopen, zei

schipper … het schip vergaan, maar het hoosvat

behouden.

behelje 

1. S t ro ke n. Met een zinnetje als in moai behelle 

s k i p wordt een rank, gestroomlijnd schip

bedoeld. Dezelfde betekenis zit ook in een

moai behelle kontom aan te geven dat het

schip het water goed en geleidelijk los laat.

Je spreekt dan in het Nederlands van een

geveegde kont. Het begrip wordt ook

gebruikt voor een schip met een geringe

wijdte ten opzichte van de lengte en dan, als

het daardoor relatief weinig kan laten, niet

altijd positief. Een schipper kan dan zeggen:

dat skip is my te bot behelle (d.w.z. te

smal).

2. B e h a l e n. Van een resultaat, zoals je een eerste 

plaats bij een wedstrijd kunt behalen.

bek (de) = bek

1. Ander woord voor de klau van de gaffel(2). 

Bij verlenging ook gaffelbek.

2. De ronding van de houten skjirre waarin de 

gyk kan rusten. 

3 . Alleen in de zegswijze: De bek fol jaan > Ruim 

zeilen, dus niet te hoog aan de wind sturen

Vbekje.

4. Alleen in de zegswijze: It skip is wreed yn ‘e 

bek > Het schip stuurt zwaar, is loefgierig;

Vwreed(1).

bekaaie = afmeren

(Als eerst aankomende) een plaats aan een kade

bezetten Vkaai.

bekhoeke (de) = klauwhoekVklauhoeke

bekje

1 . Te hoog aan de wind zeilen, zodat de zeilen 

killen Vb e k j e(2) Vk n i p e(1) Vk r a b j e

Vky l j e(1) Vs i l e. Je doet dit bewust als je

met een leeg schip halfwinds over een vrij

smal vaarwater moet en wilt voorkomen dat

je naar lagerwal verlijert.

¶ Lizze te bekjen > Te hoog aan de wind

varen, waardoor het schip elke vaart verloren

heeft.

« Der tsjinoan bekje > Je uiterste best doen om

bedskud
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je te handhaven(maar het lukt eigenlijk niet).

2. Klapperen van een zeil doordat te hoog aan 

de wind wordt gezeild Vbekje(1). 

bekstaach (de) = beksta(a)g

Bepaalde staach met een taalje(1) die van

boven in de mast achteruit aan de romp van het

schip is vastgemaakt om de mast - met name

voor de wind - beter staande te kunnen houden.

De gebruikte takel, de b e k s t a a c h s t a ( a ) l j e,

wordt ook sydta(a)lje of sydtakel genoemd

Vs y d s t a a c h. Het woord b e k s t a a c h w o rd t

nogal eens verward met bakstaach.

bekstaachskoelte (de) = ruime stevige wind

Ook b e k s t a a c h s w y n en b e k s t a a c h ko e l t e

Vkoelte. Wind Vwyn of bries waarbij men op

vier streken na voor de wind zeilt (de bekstagen

Vbekstaach krijgen daarbij functie).  Wijd ver-

breid is ook de betekenis ‘fikse bries’, waarbij

het aanhechtingspunt van de onderkant van de

bekstagen het water raken Vkoelte.

bekstaachswyn (de) = ruime stevige wind 

Vbekstaachskoelte

belânje = belanden

Ergens aan land komen Vbedarje.

¶ Earne belânje > Ergens terechtkomen.

belboei (de) = belboei 

Een boei(1) die is voorzien van een bel, die door

de deining voortdurend klingelt.

belech (it) 

Een geheel van belegstukken. Een belegstuk

Vbelechstik is gemaakt van vrij dun hout dat

in sommige gevallen over de hûd en de efter-

steven is gezet  en zo de spegel (kan) vormen.

Een spiegel die daarmee is bekleed, noem je een

belechspegel. Belegstukken worden ook over

aanzettingen heen getimmerd om bescherming

te bieden tegen inwateren Vskandek(1).

belechspegel = schandspiegel Vbelech

belechstik = belegstukVbelech

belêste = belasten

1 . Ook b e l ê s t j e. Van een vracht of last voor-

zien of voorzien zijn Vbefrachting(2).

2. Ook b e l ê s t j e. Beladen of beladen zijn Vl a d e.

3. Ook belêstje en belestigje. Een geldelijke

last opleggen of opgelegd hebben gekregen

Vjild(2).

4. Ook belêstje en belestigje. Een opdracht 

geven of gekregen hebben.

belestigje = belastenVbelêste(2, 3)

belêstje = belastenVbelêste

belizze = beleggen

Een touw, val, schoot of landvast met over elkaar

bekje

1. berchhout

2. leaf(1)

3. skeargong

4. boech(1)

5. droege(5) naad(1)

houtbouw
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knijpende lussen tijdelijk vastmaken aan een

klamp(e)(1) of iets dergelijks zodat het niet los

loopt.

bemanning (de) = bemanning

Het geheel van de mensen die op een schip

varen. Meestal waren dat de skipper en zijn

vrouw. Als er geen vrouw en/of kinderen waren

(in 1911 slechts ruim 10% van alle gevallen) dan

was er een skippersfeint. Waren die er wel dan

verdween de knecht omdat vrouw en kinderen

goedkopere werkkrachten waren èn omdat er

dan geen slaapplaats meer voor een vreemde

was.  Op moderne skûtsjes vaart tijdens wed-

strijden meestal een team Vploech van tien tot

hooguit veertien koppen Vkop(9).

bepikje = teren

Ook pikje(1). Met pik(1) bestrijken.

beppe (de) = grootmoederVkelder

berchhout (it) = berghout

Ook berkhout. Brede dikke stootrand die op

het breedst van het houten schip aangebracht is

om het te beschermen bij het aanleggen en bij

aanvaringen. Waar de ronding voor en achter

begint, wordt het berghout iets smaller en gaat

het over in de nog dikkere stoathouten. Het

geheel noemde men soms ook wel goarring en,

denkend aan zowel bakboord als stuurboord: de

berchhouten. Vroeger werd een schip doorga-

ns niet dieper geladen dan tot het moment dat

het berghout het water raakte Vútwette-ring.

De eerste plank meteen boven het berghout is

de skeargong.

Bij ijzeren schepen noemt men het scheeps-

onderdeel met de functie van het berghout me-

stal de welling. Een welling is echter breder

dan een berghout en houdt die breedte over de

gehele lengte van het schip. De eerste plaat

meteen boven de welling is de skeargongs-

plaat. Het healrûn van ijzer dat op een berg-

hout en ook op een welling aangebracht is,

heet leaf(1).

berinne

1. Belopen.Als je net iets sneller dan een ander 

schip kunt zeilen zeg je: Wy kinne him

berinne.

2. Betrekken.Als er wolken voor de zon komen, 

berint de lucht. Een bewolkte lucht is een

berûne loft.

berintsje 

Een deel van de opbrengst  reserveren om daar-

mee de hellingbaas of (andere) geldschieters de

rente over het geleende geld te kunnen betalen.

beroai (it) = schattingVroaie(1)

berop (it) = beroep

belizze

1. welling

2. leaf(1)

3. skeargongsplaat

4. boech(1)

Staalbouw
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Het bezwaar dat door een belanghebbende

tegen een uitspraak van de protestkommisje

wordt ingediend by de sylried. Ook wel gezegd

als verkorte vorm van berops.

berops (de) = beroeps

Ook b e d r i u w. Bij verkorting gebruikt voor

beropsfeart of beropsskipper om de tegen-

stelling met de pleziervaart Vsport(1) te laten

uitkomen. Aan het onderscheid zitten ook juri-

dische aspecten: sport geeft ruimte aan berops

Vbedriuwsfeart Vfeart(3). 

besaan (de) = bezaan

1. Ook it besaan(s)seil of besaantúch. Oor-

s p ro n kelijk een klein achterzeil aan een

tweede kleine mast met een gaffel(1), maar

zonder gyk, zoals dat (bijvoorbeeld) voor-

kwam bij een smak, een voorloper van de

zeetjalk Vtsjalk. De schipper stond daar-

onder aan het roer in het b e s a a n s g a t,

durk(3) of bollestâl(1). Het grootzeil van

een smak was trouwens een sprietseil.

2 . Ook i t b e s a a n ( s ) s e i l of b e s a a n t ú c h. Nu 

vrij algemeen (maar in zekere zin onjuist) in

gebruik voor gaffelseil.

besaan(s)mêst (de) = bezaanmast

De mast waar de besaan(1) aan geslagen was

Vmêst.

besaansgat (it) = bezaansgatVbesaan(1)

besaan(s)seil (it) = bezaanzeilVbesaan

besaantúch (it) = bezaantuigVbesaan

besile = bezeilen Vbesyld Vsile

1. Een ander schip zeilend de baas blijven. 

¶ Dat skip is net te besilen > Niemand kan

dat schip bijhouden.

2. Een bepaald traject zeilend kunnen afleggen 

(d.w.z. zonder laveren, bomen, jagen of iets

dergelijks). 

3. Naar een bepaald doel zeilen, een water bevaren. 

« Mei him is gjin lân te besilen > Er valt niets

met hem te beginnen, hij wil niets. It mei immen

besile kinne > Het goed met iemand kunnen vin-

den. De ein besile > Iets tot een (goed) einde

brengen; stervenVein(3) VHeech(3). 

besjitte = beschieten

Het aanbrengen van een (lichte) binnenbetimme-

ring in roef of durk.

beskipperje = beregelen

Van alles voor elkaar brengen Vskipperje(3).

beskriuwe = beschrijven

1. Het opmaken van het bestek van een schip 

door de hellingbaas.

2. P rovisioneel inschrijven voor een bepaald werk.

3. Het vastleggen van alle maten e.d. bij het vol-

l edig opmeten van een schip.

4. Als strijkgeldschrijver inschrijven op een te

koop aangeboden onroerend goed of schip.

5 . Bij de behandeling van een p r o t e s t een 

(mondeling met schriftelijke toelichting) ver-

slag geven van de gebeurtenissen. 

beslach (it) = beslag

Alle soorten ijzerwerk aan boord Vblokken

Vm ê s t Vg y k Vr o e r Vs w u r d Vs t e v e n( 1 ) etc. 

besprek (it) = bespreking Vrûtebesprek

bestek (it) = bestek

1. Het geheel van opgaven van de materialen en 

v o o r schriften voor de bouw van een schip;

Vbeskriuwe(1).

2. De schaal waarop een kaart is getekend.

3. De geografische positie van een schip (op zee).

¶ Bestek (op)meitsje > De precieze plaats

van het schip bepalen.

« Bestek (op)meitsje > De (eigen) positie in

figuurlijke zin bepalen.

bestfeint (de) = eerste schippersknecht

Vskippersfeint

bestopje = onderstoppen Vûnderstopje

besyld = bezeild Vbesile.

1. Goed zeilend (gezegd van een schip). 

2. Een besylde wyn is een windrichting tussen 

oan de wyn en healwyn.

3. Een ervaren zeiler noem je een besyld man

(of vrouw). Van personen, ervaren zeilers.

betakelje = betakelen

Het leggen van een wynsel om het uiteinde van

een touw om uitrafelen te voorkomen Vtakel-

je(3).

betarje = teren

Met tar insmeren Vtarje Voptarje.

beting (de) = betingVbeding

betonje = betonnen

berop
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Ook betûnje Vbeakenje. Het met tonnen

Vt o n n e(5) en boeien Vb o e i(1)  aangeven waar

op een breder water de vaargeul Vsoal is. Het

geheel vormt de betonning of betûning. Men

spreekt dan van een dan in betonne of betûne

vaarwater.

beun (de) = bunVielaak

beurs (de) = schippersbeurs

Verkorte vorm van skippersbeurs. Samenkomst

van aanbieders van vracht, bemiddelaars en

schippers. O o r s p ro n kelijk fungeerde het skippers-

hûs als zodanig. In voor de scheepvaart moei-

lijke tijden nodigde het aanbieders soms uit tot

het tegen elkaar uitspelen van schippers. Het

erbij behorende drankgebruik in de herberg leid-

de niet zelden tot problemen. In 1917 werd door

de Algemene Nederlandse Schippersbond (ASB)

Vskippersbûn een beurs ingesteld om tot een

betere regulering van transportvraag en aanbod

te komen en om de schipperij verder een rede-

lijke prijs te garanderen. Het Rijk steunde het

initiatief, maar later verwaterde deze formele

beurs doordat schippers Vdûker(1) de beurs

meden Vplatsjesbeurs(2). Ondanks verzet van

de vele kleine Friese binnenschippers stelde de

regering in 1934 de Evenredige Vrachtverdeling

Vbeurtbefrachting in. In 1942 werd deze

regeling opgeschort, maar zij was vanaf 1945

weer van kracht. Europese regelgeving maakte

in 1998 een einde aan de beurs.

beurt (de) = beurt

Geregelde en tot 1881 aan vergunning gebonden

transportdienst tussen twee plaatsen met een

beurtskip of een beurtman. Het beurtschip

was meestal relatief wat kleiner; een (grotere)

beurtman was een schip dat (ook) de Zuiderzee

kon oversteken. Vrijwel elk Fries dorp had hal-

verwege de negentiende eeuw zijn eigen beurt-

schip of (doarps)fearskip. Alleen de grotere

steden hadden een beurtman, met name op

A m s t e rdam en/of Ro t t e rdam. De plaats van

bestemming was het beurtplak, de reis de

beurtreis. De beurtskipper met de beurt-

skippersfeint verzorgden volgens een octrooi,

waarbij een dienstregeling Vôffarre(2) hoorde

het verv o e r: de beurttsjinst Vb i n n e n -

beurtsje. Omdat de beurtvaarders gebonden

waren aan vaste afvaarttijden, had elk op zijn

beurt te wachten, vol of niet. De bedrijfstak

heette beurtfeart. Als het accent op personen-

vervoer lag,  werden deze diensten aangeduid

als fear(1). Het schip was dan een fearskip

Vtrochjeier. Scheepjes van dit type beheer-

sten vrijwel de gehele negentiende eeuw het

hardzeilen Vhurdsile voor vracht- en beurt-

schepen. 

beurtbefrachting (de) = beurtbevrachting

Het in het tweede kwart van de 20ste eeuw inge-

voerde systeem van evenredige vrachtverdeling

Vbeurs hield ook in dat een schipper soms op

zijn beurt (in de volgorde op de beurtlijst)

moest wachten om een lading te krijgen 

beurtfeart (de) = beurtvaart Vbeurt Vfeart(3)

beurtman (de) = beurtman

Een beurtman is relatief veel groter en zwaarder

dan een beurtschip. Het waren stoere kof-

achtige Vko f s k i p schepen Vbeurt Vs k û t e( 2 ) .

Zij staken ook de Zuiderzee over.

beurtplak (it) = beurtbestemming Vbeurt

beurtreis (de) = beurtreis Vbeurt

beurtskip (it) = beurtschip

Een beurtschip was relatief kleiner dan een

beurtman, maximaal zo’n 12 meter lang en in

verhouding wijder dan de b e u r t m a n. Een

beurtschip is ook wat meer boeierachtig en

heeft een bollestâl(2). Het schip had een gaf-

feltúch, gebogen luiken Vlûk VFryske kap

en een roef die niet boven de luiken uitkwam.

Verder was het helmhout gemakkelijk afneem-

b a a r Vbeurt  Vb e u r t s n i k ke Vf e a r s k i p

Vp o s t s k i p.

beurtskipper (de) = beurtschipper Vbeurt 

beurtskippersfeint (de) = beurtschippersknecht 

Vbeurt 

beurtsnikke (de) = beurtsnik

Beurtschip, meestal zeer klein, van een sniktype

Vbeurtskip Vsnikke.

beurttsjinst (de) = beurtdienstVbeurt

bevertyn (it) = bevertien

Sterke katoenen of grof linnen stof voor blauwe

betonje
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of zwarte werkkleding, met name door schip-

pers gedragen Vskippersklean.

bewaaid = verwaaid

Van bewaaide tonger spreek je als er een wind

opsteekt (echter zonder onweer) die bij een

onweersbui hoort Vwaaie.

bewegering (de) = wegeringVwegering

bewegerje = bewegeren

Het aanbrengen van een wegering(2) gebeurde

alleen bij een volwaardig houten schip. Je had

dan een bewegere schip. Een ijzeren schip is

meestal ûnbewegere. Als het was ingericht

voor het vervoer van voedingsmiddelen of per-

sonen of omgebouwd tot woonschip, was het

wel bewegere.

bewinterje = overwinteren

Door de winter gedwongen ergens blijven liggen

Vbefrieze Vo a n h â l d e(2) Vo e rw i n t e r j e.

Oorspronkelijk betekende het ook tussen de

kerstdagen en midden februari Vskippersjier

voor de wal blijven, bij voorkeur in de plaats van

domicilie.

« Wy sille it earst mar wat besimmerje en bewinter-

je litte > Wij zullen er eerst maar een tijdje overheen

laten gaan (tot er rustig overlegd kan worden).

bier (it) = feest

Bij verschillende gelegenheden vierde je een

feest. De meest geschonken drank daarbij was

bier. Daardoor werd op den duur de bijeenkomst

zelf ook bier genoemd. Een aantal zijn eigen aan

de schipperswereld Vf l a g e b i e r Vf l o t b i e r

Vskippersbier Vstjûnbier.

biit = bit Vbyt(2)

bikje = bikkenVrustbikje

bil (it) = bil

1. De ruimte tussen de hûd van het schip en de 

wegering(2).

2. Laag land dat ’s winters vaak onder liep 

Vleech(6).

bile (de) = bijl

Scheepsbouwers en mastenmakers gebruikten

veel bijlen om het hout in het juiste model te

kappen Vtsjoksel. De bijl was daarom syno-

niem met het scheepsbouwbedrijf, zodat scheeps-

bouwers zich wel Bijlsma of Van der Bijl noemden.

¶ Fan ‘e bile rinne > Van stapel lopen.

billen (de) = billen

(Alleen in het meervoud). Het ronde achterste

deel van de romp van een schip Vko n t

Vwangen.

binnen = binnen

1. Als het schip in de haven ligt, is het binnen. 

2. Als je in de binnenwateren vaart, vaar je binnen 

Vbinne(n)feart.

3. Iemand die veel geld heeft verdiend en wâl-

skipper kan worden, is binnen.

binnenbeurtsje (it) = binnenbeurt

1. Een tussentijdse beurtreis buiten de dienst-

regeling om.

2. Een tussentijds (niet afgesproken) extra be-

zoekje van een jongen aan zijn vriendin. Je

noemt dat een binnenbeurtsje dwaan.

b i n n e ( n ) b e w e g e r i n g (de) = w e g e r i n gVw e g e r i n g

binne(n)board (it) = binnenboord

De binnenkant van het board(2).

« De fuotten binnenboard hâlde > De benen niet

(te ver) uitsteken.

binne(n)boardsfracht (de) = binnenboordsvracht

Ook binne(n)boardslêst. Een vracht met zo’n

omvang dat de schipper die binnen de boarden

kan houden. Het schip vaart dan dus zonder

boppelêst.

binne(n)boardslêst (de) = binnenboordsvracht

V binne(n)boardsfracht

binnendriuwe = binnendrijven Vbinnenfalle

binne(n)fal (de) = binnenval

De seilsfal wordt op de binnenste klamp of

nagel aan de knecht bevestigd en heet daarom

binnenval Vbûte(n)fal.

binnenfalle = binnenvallen

Ook y n f a l l e(1) en y n r i n n e(2). Een h a v e n

binnenvaren. Als dat (zeer) langzaam gebeurt,

spreekt men ook van binnendriuwe. Wanneer

een schip daarbij door andere schepen wordt

geholpen, noemt men dat b i n n e n h e l j e o f

ynhelje. Gaat het daarbij alleen om aanwijzin-

gen, dan heet dat binnenloadse.

binne(n)farder (de) = binnenschip(per)

Ook binne(n)farjer. Een schip dat voornamelijk

op de binnenwateren vaart Vb i n n e ( n ) s k i p

bevertyn
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Vbinne(n)skûte Vb i n n e ( n ) f e a r t. Hier tegen-

over staat b û t e ( n)farder enz.

Ook binne(n)farjer en binne(n)skipper. Een

schipper van de binne(n)feart ook binne(n)-

farjer, binne(n)skipper. Daar tegenover staat

bûte(n)farder.

binne(n)farjer (de) = binnenschip(per) 

V binne(n)farder

binne(n)feart (de) = binnenvaart

De s k i p f e a r t die alleen de binnenwatere n

bestrijkt en dus niet op zee komt. De scheidslijnen

w a ren vroeger niet absoluut. Ook kleinere

scheepjes kwamen wel op de Zuiderzee, het

Wad en de Lauwerszee Vbinne(n)farder. De

bedrijfstak heet ook wel de binnenskipfeart,

b i n n e n s k i p p e r i j of het b i n n e ( n ) f e a r t b e -

driuw. Het geheel van alle schepen heet de

binne(n)float. Daar tegenover staat de b û t e ( n ) -

feart enz. Vfeart(3).

binnengats = binnengaats

Binnen de hoofden Vhaad van de haven, het

havengat Vhaven.

« Binne(n)gats bliuwe bern! > Binnen blijven kin-

deren!Binne(n)gats bliuwe > Thuis blijven.De man

binnengats, it wiif binnenboard > De leefomgeving

van een man is ruimer dan die van een vrouw(oor-

spronkelijk gingen zeemansvrouwen naar het

schip van hun mannen als het op de rede lag, dus

binnengaats was).

binne(n)haven (de) = binnenhavenVdok(1)

Vhaven

binnenhelje = binnenhalenVbinnenfalle

binne(n)kimen (de) = binnenkimmen

De kimmen Vkym van de wegering, dus de

plek waar de bûkdelling overgaat in de kym-

wegering Vbûte(n)kimen.

binne(n)klúffok (de) = binnenkluiver

De achterste kluiver Vklúffok wanneer er twee

worden gevoerd Vbûte(n)klúffok.

binnenloadse = binnenloodsen Vbinnenfalle

Vloads

binnenoanfarringsreglemint (it) =

Binnenaanvaringsreglement

Ook BAR. Het geheel van regels waaraan alle

schippers zich sinds 1897 dienden te houden.

Dit ‘Politiereglement’ steunde op De Wet ter vo-

r koming van aanvaringen in de binnenwatere n

(1892). Sinds 1965 en heette de aangepaste

regeling het Vaarreglement (overal geldig met uit-

zondering van Rijn, Waal, Westerschelde en

Dollard). Dit reglement is per 1 april 1984 ver-

vangen door het Binnenvaart Politiereglement.

binne(n)skip (it) = binnenschip

Ook binne(n)skûte en binne(n)farder(1). Een

schip voor de binne(n)feart. Als een schip wel

is ingericht voor de kust- en de zeevaart, is het

een bûte(n)skip Vseeskip.

binne(n)skipper (de) = binnenschipper

Vbinne(n)farder(2) 

binne(n)skûte (de) = binnenschipVbinne(n)skip

binne(n)sile = binnenzeilen

Zeilend een haven binnen varen Vbinne(n)-

farre.

binne(n)steven (de) = binnenstevenVsteven

binne(n)stevenje = binnenstevenen

Va rend, zeilend een haven binnenko m e n

Vbinne(n)sile.

« Hja stevene de seal binnen > Ze kwam vastbera-

den en doelbewust de zaal binnen.

binne(n)wetter (it) = binnenwater

1. Ook b û t e ( n ) w e t t e r(2). Alle zoet water, zoals 

de wateren van de Friese boezem en het

IJsselmeer.

2. Het water binnen de polders. 

binne(n)wyn (de) = aflandige wind

Ook lânwyn en ôfwaaiende wyn Vwyn.

bit (it) = loefhouder

Zelden gebruikt woord voor loefbiter(1). 

bitenet (it) = bietennet

Net om met de gyk als laadboom in één keer

een vracht bieten aan boord te kunnen laden

Vbyt(1).

blabberkoeltsje (it) = zeer licht windje

Vlabberkoeltsje Vkoelte

blaf (de) = blaf

Dikke ‘gevulde’ schipperssoep van groene erw-

ten met aardappelen.

« Leafde en blaf ferriede harsels > Liefde en blaf

verraden zichzelf(de laatste vanwege de door de

peulvruchten veroorzaakte winderigheid).

binne(n)farder
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blaffe = blaffen

Het slaan van de boeg van het schip op de golven.

blak = blak 

Ook blakstil o f b y s b l o k. Volledig windstil

Vblakte Vstil. Nog sterker is fleanende(4)

blak, dan is er werkelijk geen enkel zuchtje

wind.

blakstil = bladstilVblak

blakte (de) = blakte

Ook blakstilte. Volledige windstilte Vbysblok

Vstil.

blakstilte (de) = bladstilteV blakte

blau = blauw

Kwaliteits- en/of soortaanduiding van gestoken

(hoogveen)turf. Blauwe turf behoorde tot de

betere soorten Vturf.

blauba(a)itsje (it) = werkkielVba(a)itsje 

Vskippersklean

bleat = bloot Vseil(2)

blêd (it) = ankerbladVanker

bledreid = bladrietVreidfarre

blêdstil = bladstil

Qua gevoelswaarde een beetje minder windstil

dan blak, hoewel het ook nu niet waait.

blein (de) = balein Vbalein

blierring (de) = rimpeling

Lichte rimpeling over het water als het stil is en

er even een vlaagje over strijkt.

blik (it) = blik

Zeer dun gewalst vertind plaatstaal dat met teer

aan de buitenkant over een zwakke of lekke plek

in een houten schip werd aangebracht. Voor dat

gebeurde, werd eronder een laag in olie, peter-

olie of dunne teer gezette kranten of dun karton

aangebracht. Alleen op kleine zwakke plekken

bracht een schipper zo’n reparatie aan.  

Voor grotere oppervlakken paste de hellingbaas

wel het veel met blik verwarde stoart toe, ook

wel swart blik of stortblik genoemd. Dat is met

zink gegalvaniseerd plaatstaal. Met strijklicht

ziet het er, anders dan blik, iets gevlamd uit.

Tussen het stoart en de houten scheepshuid

kwam geteerd viltpapier. Van een zo bekleed

schip zei men dat het zijn deahimdsje (doods-

hemd) aan had.

bloedflage (de) = bloedvlag

Benaming voor de (rode) protestvlag Vflage

Vprotest.

bloedplamuer (it) = bloedplamuur

Zeer dikke rode lood- of ijzermenie die bij ijze-

ren schepen gebruikt werd om oneffenheden

vlak te maken en kleine lekkages te verhelpen

Vmeny Vopkôkje Vplamuer.

bloeie = bloeien

Het water bloeit wanneer de groene alg er, vaak

bij warm weer, welig tiert.

blok (it) = blok

Oorspronkelijk een “blok” hout met (bijna altijd)

één of meer schijven erin om het touw er licht

doorheen te laten glijden. Zo’n katrol werd me-

stal van essenhout gemaakt en had één of meer-

dere schijven van pokhout. De neil (de as) was

blaffe

1. hûs

2. wang 

3. neil(3) 

4. keep

5. beslach 

6. skiifsgat

7. skiif 

8. noas of hûnsfot  

9. heak(1)

Blok
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van azijnhout gemaakt, later wel van ijzer of

staal Vrakkert. Oudere blokken hebben soms

geen ijzeren beslag Vstropblok en soms ook

geen schijven Vjufferblok. Oudere blokken

met een schijf hebben bijna altijd een ijzeren

beslag aan de buitenkant, bij jongere blokken is

het ijzer soms binnenin verwerkt. Men noemt

zo’n blok dan een bleat of neaken blok. Er zijn

ook blokken met schijven van koper of ijzer. De

as is dan altijd van ijzer of staal. Er zijn ook vol-

ledig van ijzer,  roestvrij staal en/of kunststof

gemaakte blokken. De naam blijft echter blok.

Het stropblokje is geen blok Vkleat(1).

Blokken worden onderscheiden naar de functie

en de vorm die ze hebben. 

Naar gelang het aantal schijven onderscheidt

men ienskiifsblokken of inkelde blokken;

t w a s k i i f s b l o k ke n of d û b e l e b l o k ke n e n

mearskiifsblokken (die minder gangbaar zijn).

De vorm en deels ook de functie speelt een rol

bij de aanduiding fioeleblok. Het heakblok

heeft op de plek van de ene noas een haak. Het

hakkeblok of hakblok heeft een hak waar

men een schoot op kan beleggen. Bij een warle-

blok zit  tussen noas en/of heak een warle(1)

zodat het blok alle kanten uit kan draaien.

Fioeleblok, heakblok, hakkeblok en warle-

blok komen zowel met één schijf als met twee

of meer schijven voor en met of zonder honds-

vot of haak. In een iepen blok kan de loper zo

in worden gelegd (die hoeft dus niet troch-

skeake Vskeakje te worden). Zo’n blok werd

soms gebruikt om de boppelêst vast te zetten

Vlêsttakel. Het jufferblok is een blok zonder

schijven dat werd gebruikt voor het spannen van

wanttriedden. Tegenwoordig is het jufferblok

voor het want vervangen door een wantspan-

ner en wordt het op skûtsjes niet meer gebruikt.

Vfoetblok Vrinnend blok Vstanderblok.

Naar functie en/of plaats worden onderscheiden: 

fokkefalsblok (it) = fokkevalblokVfokkefal

fokkeskoat(e)blok (it) = fokkeschootblok

Vfokkeskoat

fokkeskoatshakkeblok (it) = fokkeschoothak-

blokVfokkeskoat 

gynblok (it) = gijnblokVjyn

halsblok (it) = halsblokVseil

jufferblok (it) = doodshoofdblok

kattefalsblok (it) = kattevalblok Vkattefal

kraanlineblok (it) = kraanlijnblokVkraanline

l o a i w a g e n b l o k (it) = l u i w a g e n b l o kVloaiwagen

nokkefalsblok (it) = nokkevalblokVnokkefal

seilsfalsblok (it) = zeilvalblokVseilsfal 

seilskoateblok (it) = zeilschootblok

Vseil-skoat seilskoatsboppeblok (it) =

zeilschootbovenblok

Vseilskoat

seilskoatshakkeblok (it) = zeilschoothakblok

Vseilskoat

skyldpodblok (it) = schildpadblok 

springblok (it) = springblokVspring(2)

sta(a)chstaaljeblok = stagstalieblok 

Vsta(a)chstaalje

stropblok (it) = stropblok

swurdsloperblok (it) = zwaardsloperblok

Vswurd

swurdstanderblok (it) = zwaardsstanderblok

Vswurd

sydtaaljeblok of sydtakelsblok (it) = zijtalie-

blok

Vtaalje(1)

taaljeblok of takelblok (it) = talieblok

Vtaalje(1)

« Der is oan blokken

blok

1. fioeleblok

2. heakblok

3. hakkeblok

4. jufferblok

5. iepen blok

Blokken

1 2 3 4 5
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en skiven gjin brek > Er zijn helpers en handlangers

genoegVkloat(1).

blokmakker (de) = blokkenmaker

Iemand die blokken maakt. Tot de blokmakerij

behoorde meestal ook het maken van pompen

en soms ook van masten

blokskraabje = blokschrabben

Het ontdoen van een blok van alle oude harpuis

en uitgelopen vet.

blokwurk (it) = blokgerei

Het totaal van alle blokken op een schip.

blommeskip (it) = bloemenschip

Schip Vskûtsje(1) dat met potplanten voer die

door de schipper werden verkocht.

bluisterich = hard waaiend

Ook blústerich. Wanneer het hard waait, voor-

al met rukwinden zeg je dat het bluisterich

waar(1) is. Jongelui die veel kabaal en drukte

maken, zijn op (dat moment) bluisterich.

blyk (de)

Doodlopende vaart of ander niet bevaarbaar

water (soms ook ondergelopen land). Vaak komt

het woord in het meervoud bliken voor.

blyn = blind

1. Een seil is blind als het in de luwte hangt van 

een ander zeil. 

2. Een anker is blind als het niet aangegeven 

wordt door een ankerboei.

3. Een blinde n a a d(1) is een “zogenaamde naad”, 

e en kras in het hout die opgevuld is met

p i k(1) om (mooiere) kleine b o e c h j e s

Vboech(1) te suggerreren. Ook wel tus-

kennaad genoemd.

4. Een vouw die in de lengte van een kleed(1) 

voor het maken van een s e i l(1) wordt genaai

om het zeil sterker te maken, is een bline

naad Vnaad(2). 

5 . (de) Elk van de s ko b l y n t s j e s of s k u v e n voor

de raampjes van de roef die ervoor dienen

om het glas te beschermen en bij zwaar weer

breuk en lekkage te voorkomen. 

6. Bline luiken zijn luiken zonder nummer die 

gebruikt worden om een boppelêst af te

dekken als er niet genoeg kaplûken zijn

Vboppelêst Vlûk Vloeggang.

7. Een b l y nf a rw e t t e r is een vaarwater dat niet 

b e t ond is. In de herfst en de winter kwam

dat vroeger vaak voor.

8. Een bline feart(1) had je in de herfst en de 

winter als de oevers van een vaart onder

water stonden en de schipper soms moeilijk

het vaarwater van de wal kon onderscheiden.

9. Een b l i n ef e a r t(2) is een vaart die doodloopt 

Vt i c h t( 6 ) .

10. Een bline loeggang is een niet gemerkte 

afdekplank.

11. In de kont van een schip vind je soms bline

poartsjes. De kleine raampjes zijn wel aan-

wezig, maar met een passend stuk hout min

of meer permanent afgesloten.

12. Als je bij dichte mist of in een donkere nacht 

zonder iets te kunnen zien vaart en je hele-

maal vertrouwt op het kompas of geluidssei-

nen, noem je dat blyn farre.

¶ Blyn op ien farre kinne > Volledig op

iemand kunnen vertrouwen.

boaiem (de) = bodem

1. Ook boom(2). De bodem, de vaste onderg rond 

van een water Vgrûn

¶ Eat (de hope)  de boaiem ynslaan >

Iets (de hoop) vernietigen.

2. De onderkant of het flak(2) van het schip. 

« As de boaiem dutsen is, dan kriget it skip de

lêst wol > De moeilijkheid van iets ligt vaak in

het begin, daarna zal het wel lukken.

3. Het woord komt ook voor als aanduiding of 

beeldspraak voor het hele schip Vboard(1)

Vseil(3). 

boar (de) = boor

Verkorte vorm van rattelboar of spikerboar

Vskippersark.

boarch (de) = borg

1. In het algemeen een woord voor dingen die 

extra veiligheid waarborgen Vboargje.

2. I J z e ren boutje door de swurdsbout om te voor-

ko m en dat die bout(7) los loopt en het

swurd losraakt Vlins(1). 

3 . I J z e ren bout die in het ruim voor de m ê s t

langs loopt om te voorkomen dat deze

achterover gaat als de foarstaach onver-

blok
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hoopt zou breken Vbout(3). 

4. I J z e ren haak met bout en moer die in de w a n t -

spanner vastgedraaid wordt zodat die niet

losloopt. 

5. Paal of  plank aan het uiteinde van de skoat in 

de ro e f Vbêdsplanke. Soms moesten ook

kinderen ervoor zorgen dat de schoot niet te

snel uit de roef zou lopen. Hij of zij was dan

de boarch.

6. Iermand die voor een geldlening van een ander 

garant staat.

7. Touw waarmee de s t e k b o u t(2) stijf op de giek 

w o rdt gebonden Vreef.

boarchhoutsje (it) = borghoutje

Het houtje dat als een borg fungeert om te vo-

rkomen dat het roer bij het raken van de bodem

van het water uit de roerhaken zou schieten of

beschadigd zou worden Vroer.

boarchpin (de) = borgpen

De bout waarmee de luiwagen(1), aan de zijde

die geopend wordt om de ring van het fokke-

skoatsblok erom te doen, aan een oog aan de

binnenkant van het board(2) wordt bevestigd.

board (it) = boord

1 . Algemene aanduiding voor het hele schip 

Vboaiem(3) Vseil(3).

¶ Oan of nei of fan board gean > Aan of

van boord of naar/van het schip gaan.

« Immen mei wat oan board komme > Iemand

ergens mee lastig vallen.Raar folk oan board ha

> In slecht gezelschap verkeren. Dat skip hat

rotten oan board > Dat schip ziet er haveloos

uit en/of heeft kapotte zeilen.Soldaten oan

board hawwe > Luizen hebben. Earne mei oan

board komme > Met iets komen aandragen.

2. Ook de fêste(7) boarden Vskilboard.

Deel van de scheepshuid dat boven het dek

zit. Men gebruikt ook het langere woord:

skipsboard. Daaronder zitten de skear-

gongen Vberchhout. Op het board kon-

den setbuorden of settelbuorden, wet-

t e r b u o r d e n of b o e i s e l s gezet word e n .

Vooral bij een hoge lading kreeg je dan meer

bescherming. Het deel van het board waar

nooit een setboard op kwam, tussen de

bolder(t)s en de stevens(1), wordt draam

genoemd. De rand van het scheepsboord is

h e t b o p p e b o a r d of de b o a r d ( s ) r â n e

Vdolboard Vk n i k(4) Vn o a rw e g e n

Vo p b o e i e Vs ka n d e k(2) Vp o t d e k

Vynhout Vwaskbak

« By har giet neat oer board > Zij is een zuini-

ge vrouw. Unnutte soargen oer board smite >

Men moet zich geen zorgen maken als er geen

reden toe is. De skonken binnen board hâlde >

De benen bij je houden, niet te ver uitsteken.In

man oer board, in iter minder > Als er iemand

vertrokken is, geeft dat de anderen meer ruimte.

3. De hele zijkant van een schip Vboech(3). 

Van achteren naar voren gezien is de linker-

kant van het schip bakboard en de rechter-

kant s t j o e r b o a r d. Het hege board Vh e e c h( 2 )

of  loefboard is de kant van het schip waar

de wind op staat. Het lege board Vl e e c h( 2 )

of lijboard is de andere kant. 

« Hy hâldt him oan heger board > Hij is dron-

ken of Hij is behoedzaam en voorzichtig.

boardljocht (it) = boordlicht

De lamp die bij avond in het bakboordswant

(rood) of het stuurboordswant (groen) wordt

gehangen Vljocht(1).

boargje = borgen

1. Iemand een geldbedrag schuldig zijn.

boarch

Boarchhoutsje
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2. Een vordering laten uitstaan Vjild(1). 

3. De aflossing van de schuld van een ander garan-

d e ren Vboarch(6).

4 . Bepaalde veiligheidsmaatregelen nemen 

Vboarch Vboarchhoutsje Vb o a r c h -

pin Vopslute(1).

boat (it & de) = boot

1. Een algemeen woord voor schip, meestal in 

wat figuurlijke zin gebruikt, maar niet voor

de grotere zeilschepen Vaak(2). 

2. Ook boatsje(1). Klein open vaartuig wat met 

handkracht, een zeil of een kleine motor

wordt voortbewogen Vboatsje Vjol(2)

Vpunter Vroeiboat Vskippersboatsje

Vsylboat.

« Dy’t earst yn ’t boat sit hat kar fan riemen

> Wie het eerst komt die het eerst maalt.

3. Verkorte vorm van sto(o)mboat, sleepboat

of motorboat.

boatsheak (de) = bootshaakVheak(2)

boatsmansstuoltsje (it) = bootsmansstoeltje

Doordat de mast bij de huidige (westrijd)skûts-

jes niet gemakkelijk kan worden gestre ke n ,

wordt een bemanningslid voor reparaties boven

in de mast op een zitplankje dat aan een val vast

is gemaakt zittend naar boven gehesen Vstuol-

tsje(2).

boatsje (it) = bootje

1. Een kleine boot van een onbepaald type 

Vb o a t(2) Vfarre(2) Vstjoere(1).

« Yn it houliksboatsje stappe > In het huwelijk

treden.

2. Een kleine tsjotter met één gong(2) tussen 

flak(2) en berchhout (in dit geval een sto-

trand). Hoewel een boatsje meestal gebruikt

werd door vissers, boeren en winkeliers, had

een enkele schipper er ook wel een mee,

vooral om ’s zomers met laag water en/of in

gebieden met bewoning aan kleine slootjes,

ter plekke turf en andere handelswaar te ver-

kopen Vb e d i n g b a l ke(3) Vm e s t e l b a n k

Vruilebût Vwyldsjitter(ke).

« Fan ’t boatsje yn ’t skip komme > Er flink op

vooruit gaan.

boatsjelju (de) = watersporters

Ietwat ironische benaming die schippers gebrui-

ken voor watersporters Vjachtsjelju.

boatsjeseil (it) = bootjeszeil

Een zeil zoals een boatsje dat heeft. Vroeger

was dat een klein sprietseil zonder giek. Later

kreeg het een besaan(s)seil(1), in de laatste fase

(zoals vandaag de dag) is het met een gaffelseil

getuigd.

boatstou (it) = scheepstouw Vtou

boatte (de) = etenskistje

Houten doos, ovaal, vierkant of rechthoekig, die

bij fearskippers in gebruik was om eten in mee

te nemen V keats.

bocht (de) = bocht

1. Verkorte vorm van staachbocht Vmêst.

Bepaalde achterwaartse kromming van de

mast.

2. Buiging in een sloot of vaart zoals ook in de 

waternaam Statenbocht.

« De bocht om gean > Sterven. Yn in flauwe

bocht opsjitte > Een dutje doen. De Boalserter

feart hat 99 bochten (zegswijze met onduide-

lijke betekenis).

3 . Baai, inham van een groter water, meestal 

met een naam met hop benoemd zoals bij

de Gauster Hoppen.

4. E l ke slag van een touw dat opgeschoten w o rdt 

Vopsjitte(1).

bod 

In bod jaan gaat het om (een weinig laten) vie-

ren van de schoot Vskoat of een touw. Met

bod hawwe wordt bedoeld het nog wat touw

kunnen kunnen laten vieren Vknikke(1).

« Men moat de bern net tefolle bod jaan > Men

moet kinderen niet te veel vrij laten.

boech (de) = boeg

1. (Uitspraak met lange oe). Naam voor elk van 

de gangen Vgang(2) Vgong(2) of boech-

p l a n ken ( d e k romgebogen planken) die

samen het omskot of de hûd van het schip

vormen. De boegen beginnen waar het flak

ophoudt, dus bij de kimen Vkym.

« Immen yn de boegen rinne > Met iemand in

moeilijkheden komen, er ruzie mee krijgen.

Immen yn de boegen rinne > Iemand benadelen.

boargje
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2. Ook bûgel(1). (Met korte oe) De voorkant 

van een schip. 

¶ Immen dwers foar de boech komme >

Dwarsscheeps voor een ander schip komen.

« Immen dwers foar de boech komme >

Iemand de voet dwars zetten.Wat foar de boech

hawwe > Iets voor de boeg hebbenVstjûn(e).

3. (Met lange oe) Elk van beide zijden - bakboard 

of stjoerboard - Vboard(3) waarop een

schip (zeilend) kan liggen.

¶ Op deselde boech lizze > Het zeil over

hetzelfde boord hebben uitstaan.

« Op deselde boech lizze > Precies hetzelfde

denken.Oer ien boech lizze > Steeds op dezelf-

de wijze doorgaan.It oer oer ien boech besile >

Het uitsluitend op één manier proberen.Oer ien

boech lizzen bliuwe > Aan hetzelfde idee vast-

houden.It oer in oare boech smite > Het op een

andere manier proberen.Oer in oare boech >

Anderzijds, anders gezien, op een andere manier.

Oer of op sa’n boech > Op die manier. Oer of

op alle boegen > Helemaal, volledig.It oer of

op  alle boegen besykje > Iets op allerlei manie-

ren proberen voor elkaar te krijgen. It besnijt jin

oer alle boegen > Alles loopt verkeerd, pakt net

verkeerd uit.Oer of op gjinien boech sile wolle

> Onhandelbaar zijn.Oer kweade boegen lizze

> Iets helemaal verkeerd aanpakken.

boechanker (it) = boeganker

Het eerste, dagelijkse  stokanker met twee vas-

te handen of bladen Vanker.

boechbân (de) = boegband 

Binnenverband in de boeg tussen s t e v e n,

ynhouten en skeargongen dat het dek steunt.

Dikwijls waren er meerdere boegbanden onder

elkaar. De bovenste placht men bân(1) te noe-

men of boechhout (je had zowel een foar- als

een efterbân) Vdekbân. Om dat binnenver-

band goed te kunnen maken was veel kennis en

vaardigheid nodig. Het werd wel beschouwd als

een gildeproef, het skûtmakkersstik.

boechbrâne = boegbranden 

Ook boechba(a)rne. Het aan één zijde sterk

verwarmen van een boech(1) om die in de juiste

vorm te kunnen buigen (de andere zijde wordt

vochtig en koel gehouden) Vbrânizer(1; 3)

Vbrânpanne Vreid Vspuonhok.

boechbiter (de) = boegbijter Vloefbiter(1)

b o e c h h o u t (it) = b o e g h o u tVboechbân Vy n h o u t

boechplanke (de) = boegVboech(1)

boechsearje = boegseren

1. Een schip trekken met een (roei)bootje (ge-

beurde vrijwel alleen op zee of voor een

haven).

2. Een aanduiding voor het wat boerich Vboer 

omgaan met een schip.

boech

1.   steven

2. opstekker

3. wetterstaach

4. boechstaach

5. loefbiter

6. board

7. berchhout

8. loefhâlder

Boech(2)
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3 . I e l a ke n w e rden in Londen met een grote 

riem, die tussen de bolders werd gezet, naar

de ligplaats gemanoeuvreerd. Dat noemden

ze boechsearje Vstjoerboard.

4. Iemand voorzichtig (om problemen te voor-

komen) naar een andere plek geleiden.

boechsette

Het aanbrengen van de boegen(1) waarmee de

scheepshuid wordt opgezet.

boechspriet (de) = boegspriet

Aanduiding voor de opstekker door niet-schip-

pers. Oorspronkelijk kwam een houten boeg-

spriet voor bij de grote vaart. Die zat vast aan

het schip bevestigd. Bij sommige andere sche-

pen, waaronder de ielaak, vond je de vergelijk-

bare klúffokstok die kon worden opgehaald.

¶ Oan de ein fan de boechspriet is net folle

te keap > Iemand die het ruime sop kiest, moet vol-

doende vooraad meenemen

« Hy hat mei de koarte boechspriet syld > Hij heeft

seks gehadVaverij.

boechstaach (de) = boegsta(a)g

Ook b a k s t a a c h. Soms ook s y d s t a a c h g e n o e m d .

Dat geeft verwarring.  Het gaat om elk van de

twee draden of stangen (oorspronkelijk touwen)

die (bij het huidige skûtsje) van de opstekker

schuin naar achteren aan de boarden(2) verbon-

den zijn. De stag (soms een ketting, maar dik-

wijls een stang) die van de opstekker naar de

loefbiter loopt, is de wetterstaach Vklúf-

fokstok.

boei (de) = boei

1. Houten of ijzeren ton of drijfconstructie om 

het (veilige) vaarwater aan te geven

Vton(ne)(5). Voorzien van een bel (die op

het deinen klingelde) had je een belboei;

een boei die van licht is voorzien is een

ljochtboei. De laatste boei in een vaarwater

is de einboei Vbeakenje Vskiedings-

boei Vwrakboei.

« In kop as in boei hawwe > Een hoogrode

kleur hebben.

2. Met een b o e i r e a p aan het a n ke r vastgemaakt 

t o n n etje om de plaats te markeren waar het

anker ligt Vankerboei.

3 . Ton of ander drijvend voorwerp dat wordt 

gebruikt als markeringspunt in een route bij

het wedstrijdzeilen Vo a n(4) Vo a n -

rinne(2) Vton(ne)(5) Vútlizze(2).

4. Reddingsgordel voor drenkelingen. 

boeie = boeien

1 . Ook o p b o e i e (2) of  t a b o e i e. Het boord

Vb o a r d(2) van een schip met losse zij-

planken ophogen Vboeisel Vsetboerd.

2. Vastzitten, aan de grond geraakt zijn

¶ Boeid sitte > Door laag water aan de grond

zitten.

boeier (de) = boeier

1 . O o r s p ro n kelijk een algemene aanduiding 

voor een rond schip.

2. Plezierjacht met ronde bodem, hoog opge-

boeide voor- en achtersteven en een kajuit.

O o r s p ro n kelijk als luxer beurtschip gebouwd.

Vanwege de veronderstelde snelheid ook

b o e i e r j a c h t genoemd Vb o l l e s t â l. Het

provinciaal bestuur van Fryslân heeft een

boeier als Statenjacht Veach(3) Vkajút

Vsteatejacht.

3. Een boeierachtig scheepstype zoals een f r a c h t -

b o e i er, een seeboeier en een boeieraak.

boeieraak (de) = boeieraakVboeier(3) Vaak(1)

boeierman (de) = boeierman

1. Iemand die op een boeier vaart.

2. Een watersporter Vj a c h t s j e s k i p p e rVs p o r t( 1 ) .

3 . Zijn het er meer dan een, dan spreek je van 

boeierfolk of boeierlju Vboatsjelju.

boeike (it) = boeitje

Elk van de kleine boeien die bij het Skûtsjesilen

ter afbakening van het wedstrijdwater worden

gebruikt. De (denkbeeldige) lijn van het ene

boeitje naar het andere staat in de wedstrijdre-

gels  gelijk met de wal Vr j o c h t(1) Vô f s e t t e( 1 ) .

boeireap (de) = boeilijn

Ook boeireep Vreap Vankerboei.

boeisel (it) = boeisel

Ook setboerd, setboeisel, spatboerd(2) of

wetterboerd. Set van losse (grenen) planken,

die op het (vaste) board(2) worden gezet om dat

hoger te maken Vboeie(1). Een losse plank

noem je ook wel een boeistik. Het voorste deel

boechsearje
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- ook foarboeisel - loopt van bolder(t) tot

want Vwetterlist. Op dat deel stond dikwijls

de naam van het schip en/of de schipper

Vnam(me)boeisel Vskippersletter en de

tonnaazje. Sommigen beschouw(d)en dit als

boeisel en noemen het tweede deel, dat liep van

het want naar de roef waar het aansloot op het

relinkje, een setboerd of –board. Bovenin het

boeisel is ter versiering een kraal(2) aange-

bracht. Het aanbrengen van de (losse) boeisels

heet boeie(1). 

« De boeisels op ‘e kant sette > Zich voor iets vrij-

waren; veiligheidsmaatregelen nemen.

boeiselizer (it) = boeiselijzer

De constructie die een smid maakte en welke

door de scheepsbouwer werd aangebracht om

de boeisels goed te kunnen bevestigen

Vboeiselpin.

boeiselpin (de) = boeiselpin

IJzeren pinnetje Vplat(3) - als onderdeel van

het boeiselizer - dat aan het boeisel vastzit en

door een oog in een ijzeren plaatje tegen het

board(2) past, zodat het boeisel goed blijft

staan.

boer (de) = boer

Een schipper beschouwt een boer als iemand die

op het water buitengewoon onhandig is. Het

woord boer wordt dan ook als scheldwoord

gebruikt. Alles wat ondeskundig gebeurt is boe-

rich. Een slechte knoop is een boereknoop,

een zwak bemanningslid een boerelul en een

minne streek een boerestreek. Van sisal gesla-

gen touw noemt een schipper b o e r e t o u

Vboechsearje(2).

¶ Farre of sile as in boer > Zeer slecht varen of

zeilen.

boerd (it) = plank

Aanduiding voor planken met een speciaal doel

Viisboerd Vset(tel)boerd Vs p a t b o e r d

Vwetterboerd. Het meervoud is buorden.

boereknoop (de) = boerenknoopVboer

boerelul (de) = boerenlulVboer

boerestreek (de) = boerenstreekVboer

boeretou (it) = boerentouwVboer

boerich = ondeskundigVboer

bok (de) = bok

1. Combinatie van twee palen met een samenstel 

van blokken en touw om een mast zonder

tsjinwicht Vwicht(1) te kunnen strijken

en oprichten. De betreffende palen noem je

boeisel

1. boeisel

2. kraal(2)

3. skippersletter

4. boeiselizer

5. boeiselpin

6. board(2)

Boeisel en boeiselpin
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bokkepoaten(1) en de blokken waardoor

het touw loopt s p r i n g b l o k ke n Vs p r i n g(1). 

2. Typisch soort houten praam met spitse boeg 

en kont uit de Friese Zuidoosthoek en de

Kop van Overijssel, vooral geschikt voor het

vervoer van turf. De bok heeft dezelfde stijl-

kenmerken als de punter (en daarvan afge-

leid de skokker). Het schip was volledig

recht gebouwd Vbokmakkerij en verjong-

de Vf e r j o n g e niet zoals een Fr i e s e

pream(1). Meer in het algemeen en van

b o e i s e l s voorzien Vb o e i e(1) om meer

lading te kunnen vervoeren, sprak je ook van

een bokskip. De gemiddelde tonnage van

een bok bedroeg zeven tot twaalf ton. De

schipper heette bokskipper Vtrilker, ter-

wijl slechte turf wel eens bokskippersturf

werd genoemd. Wanneer van zo’n vaartuig

een woonschip werd gemaakt, sprak men

van een wenbok, bij verkorting ook weer

van bok.

3 . Klein, plat en rechthoekig vaartuig of bak 

waarin bij het baggeljen de klyn wordt

geschept, met water vermengd en fijn

getrapt Vbûgel(6) Vpreambûgel.

4. Zware praam voor eenvoudig takelwerk. Ook 

wel lichter(2) genoemd. 

5. Blok hout voor op het schip waar het achter-

eind van een klúffokstok in rust.

6. Constructie met palen en een samenstel van 

b l o k ke n voor hijswerkzaamheden Vb ê d( 3 ) .

7. Vaartuig waarop een bok(6) is gebouwd.

bokje (it) = schraagje Vskammeltsje

bokkepoat (de) = bokkenpoot

1. Elk van de palen van een bok Vbok(1). 

2. Korte kwast die in een hoek van 45 of  90 gra-

den op de steel is bevestigd om mee te teren

of harpuis - en soms pik(1) - aan te brengen

Vpikkwast Vskrobkwast Vtarkwast.

bokmakkerij (de) = bokhelling Vbok(2)

bokse (de) = broekspijp

1. Verkorte vorm van seilbokse.

2. H y p e rc o r recte benaming – onjuiste verfriesing 

- voor de b r o e k( 3 ) Vseilbokse Vs ko a r s t i e n.

bokskip (it) = bokschipVbok(2)

bokskipper (de) = bokschipperVbok(2)

bokskippersturf (de) = bokschippersturfVbok(2) 

Vturf

bokweitdoppen (de) = boekweitdoppen

Als vulling voor beddenzakken Vb u l t s e k(1) han-

delden schippers ook in het kaf dat na het dorsen

van de boekweit (die op het hoogveen werd ver-

bouwd) overbleef. Het was vaak een kleine neven-

vracht als er turf uit het hoogveen werd gehaald.

« Ik kom fan ‘e bokweitdoppen > Ik kom van, woon

op een schip.

bolder(t) (de) = bolder

Ook bolderd of bolserd. Er staan bolders op

foar- en efterskip (zowel aan bak- als aan stu-

rboord) om een lânfêst of een ander touw om te

belizzen. Ze steken ongeveer dertig cm. boven

de skandeksels uit en zijn ieder bovenin door-

boord met een neil(5) of er zit een krúshout(1)

op. Op houten schepen was een bolder oor-

spronkelijk een oplanger die hoger opliep dan

de andere. Afhankelijk van de plek waar de bol-

der staat, wordt hij aangeduid als bijvoorbeeld:

de s t j o e r b o a r d e fterbolder Vl i j b o l d e r ( t )

Vm ê s t b o l d e r ( t ) enz. Vg e t t e n izer Vko p e r.

Bolkopperace (de) = Bolkoppenrace Vwedstriid

bolle (de) = bolschip

bok

Bokkepoat(2)

Bok(1)



28

1. De uitspraak in het Fries is als in op, in het 

Nederlands als in top.

2 . Een praamachtig schip - al genoemd in de 

17de eeuw - met een ronde foar- en efter-

steven, die sterk op elkaar lijken. Het type

w o rdt ook bol(le)skip o f b o l l e p r e a m

genoemd. Vanaf rond 1885 wordt dit sche-

pstype in ijzer gebouwd. De kop is vaak bre-

der dan de kont Vferjonge. Benoemd naar

de vracht (klei) had je ook een klaaibolle.

Het zou daarbij gaan om een 14 tons praam.

In het algemeen noemde men een grote

praam voor het vervoer van vee, hooi enz.

een b o l l e p r e a m. Doordat een derg e l i j k

type schip met name in, naar en vanuit

Groningen voer (en er veel werd gebouwd),

noemde men zo’n schip in Fryslân ook

Grinslanner of Grinzer.

3 . In het algemeen als aanduiding voor een 

schip met een bolle kop, ook voor een klei-

ner schip van een dergelijk type: boltsje.

Ook bepaalde visserschepen op de

Zuiderzee, zoals die van Enkhuizen en

Vollenhove, behoorden tot een type dat daar

b o l of boller w e rd genoemd. Lemmer

kende een L(j)emster boltsje, een pra-

machtig schip van zo’n twintig ton. 

bolle wyn (de) = bolle wind

Zomers waait er wel eens en bolle wind als het

zoel en broeierig is. Het is geen krachtige en dus

ook geen tichte(2) wyn Vwyn.

bollepream (de) = bolpraam

« ”Foar is foar en efter is ek foar”, sei de duvel en

hy siet yn in bollepream > Voor is voor en achter is

ook voor, zei de duivel en hij zat in een bolpraam

Vbolle(1)

bol(le)skip (it) = bolschipVbolle(1)

bollestâl (de) = stuurkuip

Een dekschip had een achterdek waarin een

ruimte was uitgespaard waarin de stuurman

stond, ook sommige vissersschepen, zoals de

Wierumer aak Vaak(7) hadden dat Vbe-sa-

nsgat Vdurk(3). Dat staangat heette ook bol-

l e s t â l. De oorspro n ke l i j ke afmetingen erv a n

komen overeen met het urinerooster in een stie-

renstal (ca. 60 bij 90 cm.) op een boerderij. Meer

voor de hand ligt een relatie met het aangetro f-

fen woord ‘stierplicht’, in modern Nederlands

s t u u r p l e c h t. Dat was de plek vanwaar op zeesche-

pen gestuurd werd. Wellicht is het Nederlandse

stier, mannelijk rund, in het Fries volksetymolo-

gisch vertaald tot bolle, waarna, associatief of

via het al bekende begrip stuurstoel, het woord

stâl (stal) daaraan is toegevoegd Vpaviljoen.

Een veerschip had veelal geen koai onder het

efterdek. Daardoor kon dat dek ter plekke

(veel) lager zijn dan bij een gewoon vrachtschip.

Er ontstond zo een soort kuip - ook  bollestâl

genoemd - waarin niet alleen de stuurman

stond, maar ook een aantal mensen kon zitten.

Hetzelfde vind je ook bij boeiers en sommige

aken Vpotskippersdek.

bol(le)tou (it) = bras

1. Ook b r a s. (Extra) lijn om de f o k vast te houden 

bij het door de wind gaan Vfokkeskoat.

bolle

Bollestâl

Bollestâl
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2. Ook bras en in het Nederlands bulletalie. Los 

touw  om de gyk dwars uit te houden als het

zeil breeduit staat (gebeurt wanneer er weinig

wind staat).

bolserd (de) = bolderVbolder(t)

bome = bomen

Ook b o o m k j e. Het met de vaarboom Vb o o m( 2 )

voortduwen van het schip Vkloetsje Vs ko w e.

bongel (de) = stootkussen

Verkorte vorm van wriuwbongel Vwriuw-

hout.

bonkelym (de) = beenderlijm

Houtlijm die uit beenderen wordt gemaakt

Vlympôt.

bonkeskipper (de) = bottenschipper

Schipper die botten van slachtafval, van begra-

ven vee en beenderresten uit terpen verzamelde

of opkocht en ze voor het maken van beender-

lijm Vbonkelym verkocht. Zijn schip noemde

men een bonkeskip Vskip.

bonkje = bonken

1. Het kapot slaan van het ijs met behulp van 

de iisbûker.

2 . Het afsteken van de bovenste veen- en/of 

turflaag, het afgraven van de bovenste laag

teelaarde van een terp.

bonnet (de) = bonnet

Los stuk zeildoek Vlos(5) dat aan het onderlijk

van een zeil kon worden gehangen en zo als

‘extra’ broek(1) diende. Als het nodig was, kon

het snel worden verwijderd Vreef.

boom (de) = (vaar)boom

1. O o r s p ro n kelijk algemene aanduiding voor een 

ro n d h out. In het woord laadboom vormt

boom het slotelement en je vindt het ook in

rombom.

2. Lange spier of dikke stok om het schip mee 

te kunnen voortduwen Vs ko- a r k. Ook:

kloet (maar dat is in het grootste deel van

Fryslân een wat kortere vaarboom), sko-

beam of farboom Vûnder(5). Het eind-

punt voor het deel dat  boven water blijft,

heeft een drúf of een jelt(e) Vwapje.

3. Onderaan het deel van de vaarboom dat in de 

w a t e r bodem wordt gezet, zit een dwarsuit-

steeksel: de  klie(r), spriet(2) of spriel. Op

het uiteinde van de boom zelf zit dikwijls

een ijzeren tean(1).

4. Dialectvariant in oostelijk Fryslân voor bodem 

Vboaiem Vflak(2). 

5. Op sommige (grote) zeilschepen wordt ook de 

f o k(1) op een giek of boom gevaren. 

boombak (de) = boombak

Een kistachtige constructie op de luiken waarin

vaarbomen e.d. worden bewaard Vboomizer

Vboomstuoltsje Vskepter.

boomizer (it) = boomijzer

Elk van de twee beugels aan het buitenboord van

met name kleine scheepjes waarin bomen en

haken worden gelegd Vskepter.

boomkje = bomen Vbome

boomstuoltsje (it) = luikenstoeltje

H-vormige schraag (er zijn er altijd  twee) die op

de luiken kan staan en waarop de bomen, haken

en de lângong worden gelegd als ze niet wor-

den gebruikt Vboombak Vboomizer.

boppe = boven

1. De zijde vanwaar de wind komt, ook b o p p e -

ka n t Vheech(3). Boppe ien lizze houdt

in dat je boven een ander schip ligt en dat de

wind uit de zeilen neemt. Dat schip ligt dan

ûnder(2) het eerste. Ook vind je het in de

uitdrukking boppe de seilen Vs e i l( 1 ) .

Daar traditioneel ingestelde skûtsjeschip-

bol(le)tou

1. drúf

2. jelt

3. klier

4. tean(1)

Boom

2
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pers wordt het boppe ien draaie (dus

iemand de wind uit de zeilen nemen) als

onsportief gezien. Het behoort tegenwoor-

dig tot de normale wedstrijdtrucs. 

¶ Boppe de tûnne komme > Aan de zijde

vanwaar de wind komt de ton kunnen aansturen

en passeren.Boppe de wyn lizze > In een

gunstige positie liggen, wat de wind betreft.

« Boppe de wyn lizze > In een gunstige positie

verkeren.It hoekje te boppe wêze > Het gevaar

is voorbij (bij ziekte).

2. Bij het wedstrijdzeilen een hogere plaats bezet-

ten dan een ander.

3. Hoger dan het wateroppervlak. Ook (bij ver-

lenging): boppe wetter.

« It is boppe wetter > Het verloren geachte is

terecht of Een onbeantwoorde vraag is opgelost.

4. S t roomopwaarts, ook de boppeëin of de b o p -

p e r e i n genoemd. 

5. Met boppe Grins wordt - vanuit Fries per-

spectief - het gebied achter de stad

Groningen bedoeld. Daarbij behoren ook

plaatsen als Drouwenermond, Valthermond

enz., door een schipper de ‘monden’ van

Drenthe genoemd. De Friese schipper kwam

er in de late 19de en de eerste helft van de

20ste eeuw om turf te halen.

boppeblok (it) = bovenblok

Het blok dat van een klaploper of ta(a)lje het

bovenste is Vseilskoat Vfokkeskoat.

boppeboard (it) = bovenboord Vboard(2)

boppelêst (de) = bovenlast

Ook boppelading en (soms) deklêst. Als de

schipper de vracht of lêst(1)  niet in het ruim

kon houden, laadde hij verder boven de riis-

war(r)ing uit. Het deel van de lading dat boven

de boorden uit kwam is de boppelêst. Met het

laden daarvan begon men tegelijkertijd aan de

voor- en aan de achterkant Vblyn(6) Vbroek-

r e e f Vdekkleed Vloechgong V l û k Vn o a r -

w e g e n Vseilkleed Vs koarstien Vs p o a r( 1 ) .

¶ In lêst mei in boppelêst > Een dubbel

zware vracht of last.

« In lêst mei in boppelêst > Een dubbel zware last.

In krús mei in boppelêst > Een zwaar “kruis” (te

dragen hebben).Hy hat in swiere boppelêst > Hij is

dronken.

boppelist (de) = waterlijstVwetterlist(1)

boppelyk (it) = bovenlijkVlyk(1)

boppeste tonne (de) = bovenwindse boei

Boei aan het einde van het kruisrak Vrûte

Vtonne Vûnderste.

boppetel = bovental

Ook boppetal. Het aantal turven dat een schip-

per meer aan boord heeft dan volgens de over-

eenkomst Vdraaiturf Vtelle Vûndertel.

boppewâl (de) = bovenwal

Ander woord voor de hege wâl Vheech(3)

Vwâl(1), de wal vanwaar de wind waait.

botteloef (de) = botteloef

1. In het Fries minder gangbare benaming voor 

loefbiter(2).

2. Zelden gebruikte benaming voor l o e f b i t e r( 1 ) .

bout (de) = bout

1. Algemene aanduiding voor een ijzeren spil met 

een kop en een schroefdraad waarop een

moer past, of met een gat voor een zware

pin, die voor bevestiging of verbinding of als

as wordt gebruikt.

2. Ook mêstbout. IJzeren spil door de mêst-

koker en mêst, waarop de mast draait bij

het strijken. 

3. Aanduiding voor de boarch(3) van de mast. 

boppe

Vooraan: boppe(1)

Achteraan: ûnder(2)
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4. Stuk zeildoek of leer dat ter versterking op het 

zeil is genaaid op een plaats die meer dan

gewoon aan slijtage onderhevig is. Je vindt

dat met name in de skoat-, hals- en top-

hoeke.

5 . Ve r korte vorm van s t e k b o u t(2). Een sterk 

touw van ongeveer twee meter lengte dat bij

het reven Vreef wordt gebruikt.

6. Ve r korte vorm van s t e k b o u t(1). Oogbout die 

door de giek wordt gestoken waaraan de

schoothoek van het zeil is verbonden.

7. Verkorte vorm van swurdsbout.

braadspit (it) = spil Vspil(1)

braakspil (it) = spil Vspil(1)

braadspil (it) = spil Vspil(1)

braasspil (it) = spil Vspil(1) 

braatspil (it) = spil Vspil(1)

bramseilskoelte (de) = bramzeilskoelte

Matige wind waarbij (als een schip daarmee was

getuigd) een bramzeil kon worden gevoerd

Vkoelte.

« Bramseilskoelte hat gjin klúffok brek > Wie zich

zelf kan redden heeft niemand anders nodig.

brânizer (it) = brandijzer

1. Een ijzer dat dient om bij het boechbrânen 

de juiste kromming van de boegen(1) te ver-

krijgen.

2. Een heft met een stuk rond ijzer om boorgaten 

in het hout glad te branden (tegen ro t t i n g ) .

3. Mal (meestal een ijzeren staaf met de juiste 

bocht) om te controleren of bij het boech-

brânen de juiste kromming is verkregen.

4. Stempelijzer om merken (bijvoorbeeld op de 

luiken) in het hout te branden.

brânpanne (de) = vuurpan

G rote ijzeren pan waarin het vuur voor het b o e c h-

b r â n e n en het skjinbrânen w o rdt gestookt.

bras (de) = bras Vbol(le)tou

brasse = brassen

1. Term uit de dwarsgetuigde zeevaart voor het 

aanhalen van de brassen. Soms ook in de

binnenvaart gebruikt.

« Ferbrasse > Geld verspillen.

2. Weggaan, zich verwijderen Vôfbrasse.

breed = breed

1 . In b r e d e w y n gaat het om een wind die

rom is of healwyn genoemd wordt, waar-

door het goed en gemakkelijk zeilt

Vbreedte(2) Vwyn.

2. Een b r e e d water is een pand van een vaarweg 

d at niet smal is en ruimte biedt om goed te

kunnen zeilen. Hier wordt ook vaak het

woord wiid(1, 3) gebruikt. Bij een brede

brug- of sluisopening spreekt men echter

altijd van wiid(4).

3. « It (net) breed ha > Het (niet) breed hebben.

breedte (de) = breedte

1. Ook bridte. Het breed of wijd zijn van iets 

(vaak uitgedrukt in een maateenheid) Vw i i d.

« Der stiet mear wetter yn ‘e breedte as yn ‘e

djipte > Het is er ondiep.

2. Ook bridte. De richting van de wind ten op-

zichte van de gevaren koers Vbreed(1).

3. Ook b r i d t e. Een (weinig gebruikte) aanduiding

in verband met de bepaling van de (geografi-

sche) positie Vhichte(1) Vpoalshichte.

Breefjirtjin (de) = Breeveertien

De naam van een lange brede zandbank voor de

Nederlandse kust (van 52° 40° tot 54° Noorder-

breedte). 

« It giet út ‘e breefjirtjin > Er wordt verkwistend

geleefd.

breefok (de) = breefokVfok(1) Vielaak

brêge (de) = brug 

Om als voetganger van de ene kant naar de

andere kant van het water te komen, waren en

zijn er verschilende mogelijkheden. Het kon met

een boot Voerhaal Vfear(2) Vset(1), maar

er zijn ook diverse typen bruggen en brugjes

Vb a l ke(3) Vb a r t e(3) Vd r a a i Vf l a p( 2 )

Vflo t b r ê g e Vf o n d e r Vh e e c h h o u t Vk l a p( 2 )

Vpiip(1) Vplanke(3) Vpost(4) Vskipbrêge

Vtille(1) wipbrêge V wippe. Het brugdek

rust op een wâlhaad. In de loop van de tweed

helft van de 19de eeuw nam het aantal bruggen

enorm toe door de groei van het wegverkeer.

Voor schippers was een brug lastig Vdwers

Voerboard, bovendien moest voor het openen

(meestal)  bruggeld, brêgejild worden betaald

Vfrij(2) Vjild(2).

bout
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brêgegat (it) = brugopening

De breedte van de brugopening is voor een

schipper heel belangrijk Vwiid(4). Om smalle 

bruggen of sluizen toch te kunnen passeren, had

men soms afneembare stoatklampen.

brêgejild (it) = bruggeld 

Voor het openen van een brug diende de schip-

per te betalen (wat hij overigens altijd - nog ste-

ds! - uiterst onrechtvaardig heeft gevonden). De

hoogte van het bedrag hing af van de grootte

van het schip Vopdrukker en de lading. 

’s Avonds moest er dubbel betaald word e n

Vbrêge ôf Vjild(2) Vstrijk.

brêge ôf = brug op

Ook wel Brio! Roep van de schipper als hij door

de brug wil. 

brek = schuimkoppen

Wanneer het zo hard waait dat de koppen op de

golven staan - het water is dus gebroken - spre-

kt men wel van brek. In de waternaam Brekken

vinden we het woord ook terug. Een zware golf

die overslaat, breekt, is een b r e k ke r

Vstoartsee Voersturt Vwytkop.

brekslaan = vergaan

bret (de) = oplanger Voplanger Vynhout

brio = brug opVbrêge ôf

brit (de) = turfbrokVbrjit

brittekrûd (it) = waterzuring

Oeverplant (Rumex Hydrolapthum) waarvan men

soms wel een gedroogd takje in de roef hing.

Het zou het schip tegen onweer beware n

Vfolksleauwen. Dit verhaal gaat terug tot de

Romeinse tijd. Plinius schreef dat Romeinse sol-

daten in onze streken het z.g. kruid Herba

Brittanica zouden hebben gegeten om gezond te

blijven en vrij te zijn van scheurbuik, terwijl het

eten van de bloemen bijstand gaf als een don-

derbui lostbarstte. De Friese geschiedschrijvers

Schotanus (in de 17de eeuw) en Foeke Sjoerds

(18de eeuw) namen dit gegeven deels over. Ze

wijzen erop dat de oude Friezen een stukje van

de plant aten om beschermd te worden tegen

onweer.

brjit = turfbrok

Een slecht gevormde turf of een turfkluit Vturf

noem je een brjit.

« Brjitten binne ek brant > Kleine dingen hebben

ook waarde. Twa brjitten meitsje ien turf > Vele

kleintjes maken één grote. Twa brjitten foar ien turf

> Twee jongens (of zwakkere krachten) vervangen

één sterke man. It mot komt yn ‘e brjitten >

Jongeren mengen zich met een grote mond in een

gesprek van ouderenVturfmot.

broek (de) = broek

1 . Als deel van het s e i l(1) de ronding van het 

ûnderlyk Vl y k(1). Men spreekt van een m e a-

g e r(1) of s k r a a l(3) zeil als het geen “echte”

broek heeft; is het ruimer dan is de broek

rûn(4) Vbroekfok Vbonnet Vdoek(3)

Vlos.

2. Een kraag van zeildoek rond de mêst boven 

de mêstkoker. Hij wordt aangebracht in de

h e rfst en de winter om lekkage te voorkomen. 

3 . De gaffelvormige ronding (van binnen bekleed 

met sink(2)) van de skoarstien.  Deze spe-

cifieke vorm maakt het mogelijk dat de mast

erin kan rusten Vbokse(2).

4. Het verstevigde deel van een vlag Vflage

langs de mast tussen de bovenste en de

onderste bevestiging.

broekfok (de) = broekfok

Een zeer bolvormige en ruim gesneden fok(1)

met een grote broek(1) Vjager(2).

broekreef (de) = broekreef

Ook poepereef en wetterreef. Een kleine reef

waarbij alleen de broek(1) van het zeil wordt

opgerold en ingereefd. 

bromme = brommen

Het geluid dat een roer kan maken bij een

bepaalde snelheid.

broubeitel (de) = breeuwbeitel 

Ook broubeidel. Scheepsbouwersgereedschap

Vbrouwe Vskippersark(1).

brouhammer (de) = breeuwhamer 

Scheepsgereedschap. De breeuwhamer of mos-

kuil was gemaakt van palmhout, de kop was ver-

stevigd met bargekiezzen Vbrouwe Vskip-

persark(1). In die kop zat een gleuf om er klank

aan te geven, zodat de breeuwer kon horen of

het hout nog gaaf was.

brêge
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brouizer (it) = breeuwijzer

Sc h e e p s g e reedschap Vbrouwe Vs k i p p e r s -

a r k( 1 ) .

broumês (it) = breeuwmes

S c h e e p s g e reedschap Vbrouwe Vs k i p p e r s -

a r k(1 ).

broustoel (de) = breeuwstoel 

Bankje om op te breeuwen Vbrouwe Vskam-

mel(1). Het was zo gemaakt dat je er op drie

hoogtes op kunt zitten: als het plat ligt, staat of

opzij gekanteld is.

brouwe = breeuwen

Het aanbrengen en vastslaan van wurk, vroeger

ook mos, in de naden tussen de planken van een

schip. De scheepstimmerman heeft de langszijde

van de boech(1) die tegen de andere boeg aan-

komt zo geschaafd dat de naad(1)  aan de bui-

tenkant wijder is en taps toeloopt naar binnen

toe. Met het broumês wordt het wurk in de

naad gebracht. Daarna wordt dat met broubei-

tels en brouizers van verschillende grootte

aangeslagen met de brouhammer. Voor het

fijnste werk en het afsnijden van overtollig wurk

gebruikt men een brouwmês. Ten slotte wordt

de naad meestal met pik(1) of tar afgewerkt.

Tijdens het werken zit de breeuwer op een plat

bankje, de b r o u s t o e l Vferbrouwe Vk ô g j e(1). 

« Troch de naden brouwe > Er woest en wild van-

door gaan.

brûkber = bruikbaar

Gezegd van een schip of bemanningslid dat zeer

geschikt is voor het beoogde gebruik of werk.

brún = bruin

Kleur van ijzeren schip, vooral op die uit de

Wouden. De gangbare kleur was Havanna nû.

55 Vtar(re).

brúntsje (it) = bruintje

Een klein briesje dat men zomers over het water

kan zien aankomen. Is er net wat meer wind dan

noem je men een dergelijke bries een swarten.

Die kan minder gunstig zijn.

brûs (it) = schuim

Met brûs wordt het schuim bedoeld dat voor de

boeg van een schip ontstaat als het met snelheid

door de golven gaat. Schuim op de golven –

door harde wind – noem je skom Vhimd.

¶ Hy hat it brûs foar de kop > Het schip heeft

een hoge snelheid. Het wordt ook ironisch gezegd

en dan betekent het juist dat het schip totaal

geen snelheid maakt.

« Hy hat it brûs foar de kop > Hij is witheet.

brûswetter (it) = buiswater Vbuiswetter 

Vspatwetter Vstowetter

brûzje = buizen

Ook brûze. Het schuimen en spatten van het

water tegen de boeg als het schip zeilt Vbatse

Vbrûs Vbuize Vprúste Vstowe(2).

« It brûzet of brûst der mâl troch > Het gaat er

vreemd toe. Hy brûzet of brûst der yn > Hij treedt

zeer daadkrachtig op.

bûde (de) = bluts

Een deuk in het (ijzeren) schip, ontstaan bij een

aanvaring. 

bûdel (de) = bubbel

Ook brobbel en búl. Bubbel die op het water

ontstaat als het met dikke druppels regent. Je

noemt dat bulebakke. Er wordt gezegd dat het

over drie dagen weer zal regenen en ook dat het

over een uur droog zal zijn Vwaarteken.

bûdhammer (de) = bolhamer

Speciale hamer om deuken uit het ijzer te kun-

nen slaan Vbûdslaan Vskippersark(1).

bûdich = gedeukt

Vol deuken zittend Vbûde.

bûdslaan = uitdeuken

Het slaan met de bolhamer om de blutsen uit het

schip te krijgen Vbûdhammer.

buere = buren

Het met elkaar opvaren Vopfarre(2)  en/of aan-

leggen van twee of meer schepen. Je gebruikt

het woord ook als schippers elkaar bij een aan-

legplaats of kade bezoeken.

bûgel (de)

1. Boeg. Ander woord voor boech(2).

2. Beugel. Verkorte vorm van skoatbûgel.

3. Beugel  Vlûkerspeal.

4. Beugel.  IJzeren houder voor op de draam

waar de handspaak voor het bedienen van

het spil(1) in wordt gezet als die niet wordt

gebruikt.

brouhammer
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5. Beugel.  Beugel waarin het achtereind van de 

kluiverboom wordt geklemd Vk l ú f f o k -

stok.

« It kin net troch de bûgel > Het kan niet door

de beugel(het is ongeoorloofd). Dy faam spilet

troch de bûgel > Dat meisje is schaamteloos.

6. Beugel. Verkorte vorm van leikersbûgel of 

p r e a m b û g e l. Dat was een gere e d s c h a p

bestaande uit een stok met een beugel wa-

raan een net zat. In de laagveengebieden

haalde men er de klyn mee uit de bodem en

wierp het in de bok(3) Vútbaggerje.

7. Beugel. Beugel waarachter de schalklat met 

een keg wordt geklemd Vskalkje.

8. Beugel. Verkorte vorm van setbûgel.

buiswetter (it) = buiswater

Het water dat bij het brûzjen of buizen op en

over het schip heen komt, ook brûswetter,

spatwetter en stowetter genoemd.

buize = buizen

1. Het schuimen en spatten van water tegen de 

b o e c h als het schip vaart Vb r û z e

Vprúste Vstowe(2).

2. Water doen opspatten, met de steven zwaar 

in de golven stampen.

¶ Wy sille der wol trochbuize > Wij zul-

len met kracht tegen storm en regen optornen. 

« Wy sille der wol trochbuize > Wij zullen ons

wel door de moeilijkheden heen slaan.

bûk (de) = buik

Ook búk. Oorspronkelijk het binnenste deel van

het schip van het ko l s w y n tot de k i m e n

Vkym. Later gebruikelijk als aanduiding voor

het rom(1) van het schip. Dan trouwens meestal

bealch genoemd en, meer van buitenaf gezien,

ook wel eens (moderner) romp Vh o l( 3 )

Vlegger(1).

bûkdelling (de) = buikdenning

1. Bij houten schepen: de binnenbekleding op de 

b o d em van het schip op de kattespoarten

tot aan de kimen Vkym. Ook wel flakwe-

gering Vwegering genoemd Vflonder

Vfluorring(1). 

2. Bij ijzeren schepen wordt met bûkdelling

de houten vloer in het rom(1)aangeduid. De

losse planken waaruit de vloer bestaat, noem

je bûkdealjes, bûkdealingen of bûkdel-

lingen Vkattespoar. Als verkorte vorm

wordt voor het geheel ook delling gezegd.

« Fan in skjinne bûkdelling kinst net ite >

Waar gewerkt wordt, ontstaat ook vuil en afval.

bûkdealingen (de) = buikdenningplanken

Vbûkdelling 

bûkdealje (de) = buikdenningVbûkdelling

bûklegger (de) = buikleggerVlegger(1)

bûkstik (it) = buikstukVlegger(1)

búl (de) = bubbelVbûdel

bulebakke Vbûdel Vrein

bultsek (de)

1. Bultzak. Een woord voor een beddenzak, met 

name die van een schipper, die was gevuld

met stro, gedroogd zeewier of boekweitkaf

Vbokweitdoppen Vseewier Vsoude.

2. Schippersplunjezak.

burd (it) = baard

Wierig aangroeisel onder een schip Vgroede

Vk n i p p e(2) Vm o e t Vs m o a r c h(1) Vs ke a r e( 2 ) .

bûs (de) = buis

Uitspraak met lange /oe/. Verkorte aanduiding

voor ielbûs. In Heeg noemde men deze schepen

ook bûskes (uitspraak met korte /oe/).

bûsdoek (de) = zakdoekVstoarmfok

bûtenaak (de) = buitenaakVaak(3) Vielaak(1)

bûtenboard = buitenboord

1. (it)  Met het accent op bûten. De buitenkant 

van het board(2).

2. Met het accent op board. Buiten het schip, 

dus in het water Vboard(1).

bûtendykster (de) = buitendijkster

Benaming die door schippers uit oostelijk

Fryslân Vwâldskip wel werd gebruikt voor een

schipper die voornamelijk in de Fr i e s e

Zuidwesthoek voer en/of daar vandaan kwam.

Met de dijk wordt de Groene Dijk (lopend van

Aldskou via Sneek tot de dijken onder Exmorra)

bedoeld. Deze dijk beschermde een groot deel

van Midden Fryslân tegen het vele – vaak opge-

stuwde – water (en in geval van doorbraak van

de zeedijk de Zuiderzee).

bûte(n)fal (de) = buitenval

bûgel
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De nokkefal of pikefal wordt op de buitenste

klamp of nagel aan de knecht bevestigd en heet

daarom buitenval Vbinne(n)fal.

bûte(n)farder (de)

1. Ook bûte(n)farjer. Schip dat op zee vaart.

2. Ook b û t e ( n ) f a r j e r. Schipper die op zee vaart.

bûte(n)feart (de)

1. Zeevaart. De scheepvaart op zee Vfeart(3). 

2 . Vaart Vf e a r t(2) die onderdeel is van het 

bûte(n)wetter(2), dus een water buiten een

polder en deel uitmakend van de Friese boezem.

bûte(n)haven (de) = buitenhavenVhaven

bûte(n)kimen (de) = buitenkimmen

De kimen Vkym aan de buitenkant van het

schip gezien Vbinne(n)kimen.

bûte(n)klúffok (de) = buitenkluiver

De voorste kluiver wanneer er twee worden

gevoerd Vbinne(n)klúffok Vfleander.

bûtenom = buitenom

1. Over zee, met name via het Wad van Harlingen 

naar Dokkum (of over het IJsselmeer) naar

een havenplaats varen in plaats van het vol-

gen van een route over de binnenwateren.

2. De buitenkant van een schip. 

¶ Bûtenom fervje > De buitenkant van het

schip schilderen.

bûte(n)skip (it) = zeeschip Vbûte(n)farder Vs k i p

bûte(n)skipper (de) = zeeschipper 

Ook grutskipper. Schipper die voor eigen reke-

ning of als gezagvoerder voor anderen op zee

voer Vbûte(n)farder Vskipper.

bûtensteven (de) = buitenstevenVsteven(1)

Vbinne(n)steven

bûtenwant (it) = buitenwantVwant(1)

bûte(n)wetter (it) = buitenwater

1. De zee alsmede ook het huidige IJsselmeer,

dan in tegenstelling tot het water binnen de

zeedijken. 

2. Het water van de Friese boezem, dan in tegen-

s t e l l i n g tot het water in de polders.

Vbinne(n)wetter(1) Vtine(3).

« Kofje as bûtenwetter > Slappe ko f fie Vko f j e.

bûtenwyn (de) = aanlandige wind Vseewyn

bûter (de) = boter

Voor het transport van op de boerderij bereide

boter werden rond 1850 snelle binnenscheepjes

gebouwd, de bûterjachten. In die tijd bestreek

men de onderkant van een schip voor zeilwed-

strijden wel met boter om het sneller te maken

Vfet Vjacht(2).

bútskip (it) 

Gevonden en verlaten (met name een gestrand)

schip dat prijs priis(2) is en als buit wordt 

beschouwd.

by de wyn = aan de wind Voan(3) Vwyn

by de wyns(k) = aan de wind

1. Een krúsrak kan ook een bydewyns(k) rak

worden genoemd; een zeil kun je byde-

wyns(k) houden. Je houdt het dan zo dat de

wind er goed in valt, met name bij het aan de

wind zeilen.

2. Het zo volledig aan de wind liggen dat er voor-

u i t g a n g meer wordt gemaakt V bylizze.

bydraaie = bijdraaien

Het schip zo sturen dat je gelijk opvaart met een

ander schip, of dat andere schip ruimte biedt

Vbyfalle.

« Hy draait by > Hij verandert van mening (in de

gewenste richting); hij is minder boos of veront-

waardigd.

byfalle = bijdraaien

Het door ôf te fallen Vôffalle(1)  zo sturen

dat je gelijk opvaart met een ander schip of dat

schip ruimte biedt Vbydraaie.

« Hy falt by > Hij verandert van mening (in de

gewenste richting); hij is minder boos of veront-

waardigd; hij past zich aan. Immen byfalle >

Iemand in diens (geuite) mening ondersteunen.

byhâlde = bijhouden

1. Dezelfde snelheid van een ander kunnen 

vast houden, niet achter raken.

2. Dezelfde koers aanhouden Vkoer(t)s.

3. In de wind op sturen Vbylizze.

byhise

1. Ook byhysje of bysette. Een (extra) zeil 

aanslaan Vhise.

2. Ook byhysje of byskuorre. Doorzetten. Een 

zeil een beetje hoger zetten door het nog

wat op te hijsen Vhise.

bykroader (de)

bûte(n)fal
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De man die turf of terpaarde naar het schip

(maar er niet in) kruit, het is dus een (ondersteu-

nende) kruier Vk r o a d e r Vl a d e Vs k û t e -

kroader. Op de tufkruiwagen van de b y k r o a d e r

laadde men (in de tweede helft van de 19d e

eeuw) 100 turven en twee z.g. tellers Vturf

Vfiem(2). 

bylbrief (it) = bijlbrief

1. Een officiële verklaring van de scheepsbouwer 

d at het schip op diens werf is gebouwd. De

brief vermeldt in ieder geval naast naam en

vestigingsplaats van de bouwer de globale

afmetingen van het schip en de datum van de

te waterlating. Later is de bylbrief vervan-

gen door de mjitbrief.

2. Bewijs van een aandeel in het eigendoms-

recht van een schip Vpart(1).

byleauwen (it) = bijgeloof Vfolksleauwen

bylegger (de) = bijleggerVbylizzer 

bylizze = bijleggen

1. Het schip met zeer harde wind of een zware

bui in ruim water (aangezien een schip sterk

verlijert) met de kop scherp op de wind leg-

gen. Het oppervlak van het zeil wordt zoveel

mogelijk verminderd - ingenomen - en de

schoot zo stijf mogelijk aangetrokken. De

fok wordt zo nodig bak(7) gezet en - indien

aanwezig -  wordt de g r û n t a ( a ) l j e aangehaald. 

2. Je kunt ook b y l i z z e door zo hoog aan de wind 

te sturen dat het schip (bijna) stil ligt of heel

langzaam achteruit gaat. Dat noem je deize.

Soms zie je dat voor de start van een skûtsje-

w e d strijd. 

3 . Op s k û t s j e s strijk je in een situatie die (in-

grijpender) bijleggen noodzakelijk maakt

eerst de fok. Je haalt de hals van het groot-

zeil op (en de schoot aan) en laat beide

zwaarden volledig zakken en/of je trapt ze

zo diep mogelijk in de grond. Je noemt het ook

by de wyn lizze( 2 ) Vb y h â l d e(3) Vr i d e.  

bylizzer (de) = bijlegger

1. Een schip dat “bij” ligt Vbylizze.

2. Weer dat bijleggen noodzakelijk of wenselijk 

maakt.

« Hy lit him foar bylizzer driuwe > Hij laat

alles over zich heen gaan opdat de minste pro-

blemen worden ondervonden. Foar bylizzer driu-

we > Niets aan de omstandigheden (kunnen) ver-

anderen. It wurdt in bylizzer > Het draait uit op

een compromis.

3. Een schip dat in dezelfde richting vaart (dat 

is dus geen tsjinlizzer).

bynmouwe (de) = werkmouw

De vrouwen die bij het laden van turf actief

waren Vloechster bonden een mouw van ster-

ke stof over de mouw van de onderarm. Boven

de elleboog werd die vast gestrikt. Daarmee

werd de kleding beschermd.

bynsel (it) = bindsel

Ook wynsel, slabbing en kleding. Het bindsel

dat moet voorkomen dat het einde van een touw

uiteenrafelt. Daartoe gebruik je bynseljern, dun

tweedraads geteerd touw Vtakeljern of tarre-

jern. Je omwindt ook wel splitsen Vsplis(1)

met als doel inwateren te voorkomen.

bysette = bijzetten

Een zeil aanslaan om dienst te doen Vbyhise(1)

Vsette(1). ¶ Seil bysette > Meer zeilen hijsen of

een groter zeil aanslaanVseil Vwever.

« Seil bysette > Zich extra inspannen.Alle seilen

bysette > Je uiterste best doen.

byskuorre = bijhijsen

Een zeil wat hoger aanslaan Vbyhise(2).

byslok = bladstil Vblak

bystean = bijstaan

1. Zeil(en) hebben gezet. Je zegt dan (bijvoor-

beeld) Wy hawwe de fok der bystean

Vsette(1) Vbysette.

2 . Met de uitdrukking It stiet der knap by

wordt bedoeld dat het schip er goed uit ziet.

De zeilen zijn goed en het geheel is uitste-

kend getrimd Vtrimme.

3. Helpen, ondersteunen

byt

1. (de) s u i ke r b i e t. Het landbouwproduct b e e t w o r t e l

was een zogenaamde gouden Vg o u d v r a c h t

van 1 9 21 tot 1929. Toen sloot de suike rf a b r i e k

Frisia in Fr a n e ker Vbitenet Vp o t ka s t(2). 

2. (it) Bit. Ook biit. Opengehakte plek in het ijs 

Vfrijkappe.

bykroader


