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S
saaie

1. Verlijeren.Vdrift(1) Vdwersdriuwe

Vskaaie Vwraak.

2. Zonder vaste koers, maar toch met enig snel-

heid over een breed water zeilen.

saathout (it) = zaathout

In de beginklank aan het Fries aangepast

Nederlands woord voor de over de hartlijn van

het schip in de lengte lopende balk op de kiel-

balk in het vlak Vflak(2). Bij de ijzerbouw later

ook de twee op elkaar geklonken ijzeren hoek-

balken op die plaats Vkolswyn en soms ter

meerdere versteviging stuur- en bakboord daar-

van Vkatterêch.

sân

1. (it) Zand, de grondsoort. 

2. Zeven, het getal.

¶ Sân is minder as acht, in hûdfol wurk

en gjin fracht > Voor weinig geld werken

(zandvervoer leverde in de jaren 1920 en ’30

weinig op). 

sânbak (de) = zandbakVbak(1) Vsânpream

sânfarre = zandvaren

Het varen met zand als vracht, soms gecombi-

neerd met zandwinning en/of dijksonderhoud. 

sânglês (it) = zandloper

1 . Vorm van een wedstrijdbaan met twee inde-

windse rakken Vrak(3) Vrûte.

2. Roodwitte beschildering op de achterkant van 

het helmhout en soms op de zijkanten van

de knecht Vkleur.

sânpream (de) = zandpraam

Ook sânbak Vbak(1). Praam die als lading

zand Vsân(1) vervoert.

sânskip (it) = zandschip

Schip dat als lading zand Vsân(1) vervoert.

sânskipper (de) = zandschipper

Schipper op een sânpream of een sânskip.

Schuttevaer

Een (nog steeds bestaande) landelijke schippers-

vereniging die in 1848 werd opgericht ter behar-

tiging van de belangen van de binnenvaart.

Bestuursleden waren in het verleden veelal nota-

belen van de wal, zodat daarnaast vanuit de

schipperij tal van andere organisaties ontston-

den. Sinds 1889 wordt de bekende schippers-

krant Weekblad Schuttevaer uitgegeven. Er

bestond vele jaren een sterke band met Fryslân.

In de beginjaren van de twintigste eeuw werden

in de krant ook wel Friestalige bijdragen opge-

nomen. Uitgever Born was uit Joure afkomstig.

De eerste hoofdredacteur, Gerke Vlieger, kwam

uit Lemmer en ook de Friezen  Hylke Speerstra

Vheil en Johan Salverda waren vele jaren ho-

fdredacteur Vskippersbûn.

see (de) = zee

1. Zee in algemene betekenis. Met name door 

ouderen en bewoners van de kust wordt het

IJsselmeer ook vandaag de dag nog vaak see

genoemd Vwaad(2).

♠ It reint as de see > Het regent verschrikkelijk

Vrein. De see giet oer ’t lân > Het regent ver-

schrikkelijk. In bek as in see > Een grote mond.

Rjocht troch see gean > Oprecht en eerlijk han-

delen.

2. G rote en zware golf Vs t o a r t s e e Vt o m m e l -

w e a c h Vweach.

♠ Mei ien see oan lân komme > In één keer

klaar zijn.

3 . Z w a re golfslag. Je zegt bijvoorbeeld: Voor 

Stavoren stiet in protte see Vhol(1).

♠ Him kin gjin see te heech gean > Hij is ner-

gens bang voor.

seeballich = afkerig van de zee

Iemand is  seeballich als hij het varen (met

name op zee) moe is. Je zegt dan ook dat hij (of

zij) de seeduvel heeft gezien.

seeboeier (de) = zeeboeier

Boeierachtig vrachtschip dat de Noordzee, de

Zuiderzee en het Wad bevoer Vboeier(3).

seech (de) = zeeg

In de beginklank aan het Fries aangepast

Nederlands woord dat steeds meer word t

gebruikt. Het Fries gebruikt oorspronkelijk het

woord sigen(1).

seegat (it) = zeegat

Stipe fan:

Sikkens Yachtpaints.
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1. D o o rvaart (met name tussen de Wa d d e ne i l a n -

d en door) naar zee.

♠ It seegat út > Van huis gaan.

2. In de binnenvaart wordt het woord (als beeld-

s p r a a k) gebruikt om een havenmond aan te

duiden.

seeman (de) = zeeman

Ook een binnenschipper wordt wel eens een

zeeman genoemd.

♠ Ek in goed seeman kriget wolris in wiet seil >

Ook een goede schipper (of een goed vakman) heeft

wel eens een misser.

seemanskip (it) = zeemanschap

Goede zeemanschap was het grote kapstokarti-

kel in het Binnenoanfarringsreglemint en is

dat ook in het huidige reglement voor de

binnenscheepvaart. Van dat algemene uitgangs-

punt zijn in wezen alle hoofdregels op het water,

(ook) bij het skûtsjesilen, afgeleid. De belang-

rijkste zijn: Je moet altijd waakzaam zijn, altijd je

uiterste best doen een aanvaring te voorkomen

en in noodgevallen een ander bijstaan.

seereef (de) = zeereef

Een reef Vreef die (met name op visserssche-

pen) veelvuldig werd toegepast. De halshoeke

wordt daarbij relatief sterk ingereefd, terwijl er

achter op de giek niets wordt veranderd. De

bedoeling is hierdoor een beter zicht te hebben,

de druk op het zeil te verminderen en dus ook

snelheid te verliezen Vnokje. Op veel binnen-

vaartschepen volstond men dikwijls met het iets

omhooghalen van de hals. Tot vlak voor de start

van een wedstrijd skûtsjesilen doen schippers

dat nog vaak, met de bedoeling beter oog te

hebben op de startlijn en op de concurrenten en

ook om het schip indien nodig met de kop op de

wind stil te leggen Vdeize.

seesiik = zeeziekVseewalgich

seeskip (it) = zeeschip

Ook seeskûte. Algemene aanduiding voor een

(relatief) groot schip, ook al kwam dat nooit op

zee. 

seetsjalk (de) = zeetjalk

De zeetjalk is min of meer uit de ko ft s j a l k o n t-

staan, maar is iets ro n d e r. De zeetjalken - bestemd

voor de kustvaart - die na de Franse tijd oostelijk

van Groningen aan het Damster en Winschoter

Diep werden ontworpen en gebouwd, waren

populair. Met de komst van de ijzerbouw en in

de 20ste eeuw de motor, ontwikkelde zich hier-

uit de coaster (een scheepstype dat al weer

goeddeels bijna onherkenbaar aan nieuwe eisen

is aangepast). Waar Groningen zich bijna geheel

op de kustvaart toelegde, met name aan het

Eemskanaal, richtte de scheepsbouw in Fryslân

zich van 1860 tot 1920 bijna uitsluitend op de

binnenvaart in de eigen provincie en de korte

oversteek naar Holland Vtsjalk Vkustfarder.

seewalgich = zeeziek

Ook seesiik. Je misselijk voelen bij het zeilen op

zee. Ook als je dat op woelig binnenwater over-

komt, gebruik je hetzelfde woord.

seewier (it) = zeewier

Gedroogd zeewier - in feite zeegras - dat werd

(en soms nog wordt) gebruikt als beddenzakvul-

ling. Het gebruik kende een hoogtepunt in de

tweede helft van de 19de eeuw, maar schippers

gebruikten het al eerder en langer. Het gaat hier

om een lid van het plantengeslacht (Zostera) uit

de Fonteinkruidfamilie dat (met wortels) in

ondiepe zeeën groeit, met lange platte stengels

en lange lintvormige bladeren die recht omho-

ggaan, maar op het water verder drijven Vbok-

weitdoppen Vbultsek(1) Vsoude.

seewyn (de) = zeewind

Ook: oanwaaiende wyn en b û t e n w y n.

Aanlandige wind Vlânwyn.

seil (it) = zeil

1. Algemene aanduiding voor geweven doek(1) 

van sterk linnen, katoen of (tegenwoordig)

kunststof Vd a k r o n, gewoonlijk uit ver-

scheidene banen bestaande en in bepaalde

zomen Vlyk met touwen benaaid, dienend

voor het opvangen van de wind op vaartui-

gen. Met de meervoudsvorm seilen bedoelt

de schipper zowel het grutseil als de bysei-

len zoals de fok en mogelijk nog een klúf-

fok. Een zeil wordt uit verscheidene kleden

Vkleed(1) gesneden en daarna genaaid.

Door op een bepaalde manier banen aan te

seegat
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brengen Vblyn(4) van (bij een mooi zeil)

ongeveer een foet(2) breed, kan de zeilma-

ker een zeil holler of vlakker maken. Doordat

de banen gelijk oplopen met het efterlyk

ontstaat een model Vbesaan Vbroek(1)

Vfla k(3) Vm e a g e r(1) Vr e e f Vr û n i n g( 1 )

Vseillatte Vs e k(3) Vs ko a t Vt o p( 1 )

Vtopseil Vútsyld V útwaaie.

In het idiomatisch en het figuurlijk gebruik

lopen de betekenissen 1 en 2 van seil soms

door elkaar. Alle zijn hierna onder seil(1)

geplaatst.

¶ Seil meitsje > De zeilen hijsen. De seilen

derby sette > De zeilen hijsen en goed zetten.

It seil stiet fol > De wind waait zo ruim in

het zeil dat het nergens kilt. Ut de seilen

gean > De zeilen strijken wegens naderend

slecht weer. In skip mei seil en treil > Een

schip met alle toebehorenVreile. Alle seilen

bysette > Zoveel mogelijk zeil zetten om de

meeste vaart te krijgen. Mei in wrak seil sile

> Met een slecht zeil, dat oud is en vol gaten zit,

varen. Te folle seil fiere > Te veel zeil voeren

w a a rdoor de schipper steeds moet loslaten

Vloslitte. Under seil gean > De zeilen hij-

sen. Wy binne ûnder seil > We zeilen.It

seil strike > Het zeil laten zakken. Immen

boppe de seilen komme > Door een hoge-

re koers te varen (en daarna af te vallen) een

ander schip de wind uit de zeilen nemen met de

bedoeling die zo voorbij te varenVboppe(1).

Immen op ‘e seilen farre > Zeilen met de

bedoeling iemand de wind uit de zeilen te nemen.

Foar de seilen farre > Zeilen (met uitge-

schakelde motor) ook als dat niet is toegestaan,

bijvoorbeeld bij het binnenvaren van een sluis of

bij de doorvaart van een brug. Op it seil thús-

komme > Zeilend thuiskomen. It seil der

plat op sette > De zeilen niet te hoog hijsen

en wellicht revenVplat(1). It seil omsette

> Het zeil anders stellen. Mei folle seilen >

Met volle zeilen. Op ‘e seilen thúskomme

> Zeilend de haven bereiken.

♠ It seil hysje > Met het werk beginnen. It seil

nei de wyn hingje litte > Zich aanpassen aan de

omstandighedenVhuik. Mei seil en treil >

Met alles erop en eraanVreil Vtreil. Mei seil

en treil, mei ankers en touwen dêr kin men de

see mei bouwe > Wie iets wil bereiken, moet

zich van goed gereedschap voorzien. Mei seil en

treil opsetten komme > Alles inzettenVreil

Vtreil. Finsters yn  seil dat jout gjin treil >

Kapotte kleren geeft geen pasVtreil. In each

yn ‘t seil hâlde > Goed oppassen, het spul goed

in de gaten houden Veach(3). Alle seilen byset-

te > Je uiterste best doen om iets te bereiken.

Mei in wrak seil sile > Met slecht gereedschap

werken. It seil heech lûke > Een luxe staat voe-

ren.It seil yn top sette > Een grote staat voeren.

It seil te heech lûke of sette > Te hoge eisen stel-

len. It seil heger lûke as de mêst > Meer doen

dan mogelijk is, je rijker voordoen dan je in wer-

kelijkheid bent.Ut de seilen reitsje > Stoppen

met het uitoefenen van je beroep.Yntiids de sei-

len reevje > Op tijd ingrijpen als het met een

bepaalde zaak verkeerd dreigt te gaanVreef.

Te folle seil fiere > Te veel hooi op de vork

nemen.Earne op te seil gean > Ergens vanuit

gaan, ergens op rekenen. Derop te seil gean

kinne > Erop kunnen vertrouwen. Better in âld

seil as in nije kloet of boom > Je bent beter uit

met ervaren mensen (die zichzelf kunnen redden,

al zijn ze soms oud) dan met nieuwe, jonge mede-

werkers die je steeds moet aansporen Vkloet.

Better in âld seil as in nije line > Je bent beter

uit met ervaren mensen (die zichzelf kunnen red-

den, al zijn ze vaak oud) dan met nieuwe jonge

mensenVline. Better in (be)lape seil as gjin

seil > Beter iets dan nietsVlaapje. Mei in

wiet seil rinne > Te veel drank op hebben

Vwiet. In wiet seil ha  > Een natte broek heb-

ben Vwiet. Under steand seil is it maklik

kloetsjen > Met hulp van anderen, of in een

lopend bedrijf, lukt er meer dan wanneer je vol-

ledig op eigen kracht moet werken Vkloetsje.

Under steand seil is it maklik kloetsjen > Wie

zekerheid heeft kan gemakkelijk iets ondernemen

Vkloetsje. Under seil gean > Ergens mee

beginnen.Under seil gean > Gaan slapen. Hy is

ûnder seil > Hij slaapt. Tegearre ûnder seil

seil
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gean > Met elkaar trouwen. Earne mei ûnder

seil wêze > Ergens mee besteld zijn. Earne

(knap) mei ûnder seil wêze > Van iets (goeds)

zijn voorzien. Mei steande seilen of mei opsto-

wen seil of mei opstrutsen seil earne op ôf

komme > Ergens op afstormen. Inoar de wyn út

‘e seilen keare of nimme > Elkaar het werk

lastig of onmogelijk maken of elkaar een voor-

deel onthouden.It seil strike > Sterven. It seil

strike > Ergens mee stoppen. Immen boppe de

seilen komme > Iemand te snel af zijn. De sei-

len der plat by sette > Bezuinigingsmaatregelen

nemen. De seilen út de liken sile > Je uiterste

best doen en niets sparen om resultaat te berei-

ken. Hy fart mei in lyts seil > Hij neemt geen

risico. De seilen derby hâlde > Niet toegeven,

volhouden. It seil omsette > Een zaak anders

aanpakken.Hy sylt mei folle seilen de winter yn

> Hij gaat met voldoende middelen een moeilijke

periode tegemoet.

Vheil Vtop(2) Vseeman.

2 . Met de enkelvoudsvorm s e i l w o rdt meestal 

het grutseil bedoeld dat vandaag de dag

achter de mast  aan de gaffel en de giek

geslagen wordt. Men spreekt dan ook van

seil en fok, hoewel ook de fok een zeil is.

De hoeken van dit zeil zijn de halshoeke, d e

s ko a t h o e ke, de k l a u h o e ke of b e k h o e ke

en de nok, nokhoeke of gij. Het zeil wordt

met de rabannen(2) rond de mast en met de

g a f f e l l i n e(2) aan de gaffel gere g e n

Vgaffel(2) Vgij Vgyk Vhals(1, 2, 3)

Vh i j s Vka t(2) Vreef Vs e i l l a t t e

Vskoat Vûnder(3).

¶ Foar it bleate of losse seil > Zeilen met

slechts een gehesen grootzeil. It seil stiet

falsk > De wind waait zo van achter dat er een

onverwachtse klapgijp dreigt, bijvoorbeeld door-

dat de wind op een moment iets meer van de bak-

boordzijde komt terwijl de giek al over bakboor

staat Vgiibje.

3 . Als aanduiding voor het gehele schip wordt 

(soms enigszins poëtisch) ook het woord

seil gebruikt. 

seilbalke (de) = zeilbalk

De onderdeks en soms bovendeks aangebrachte

seil

1. sprietseil

2. besaan(1)

3. gaffelseil

Seil
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dwarscheepse balk achter de mast, die als

dwarsverband steun geeft aan de mêstkoker.

Wanneer hij bovendeks is aangebracht, spreekt

men ook dikwijls van wetterbalke en/of wet-

terlist(1).

seilbân (de) = zeilband Vseiltou

seilbokse (de) = zeilbroek

Ruime van (oud) zeildoek gemaakte bro e k

Vbokse die schippers (maar ook wel boeren)

over hun gewone werkkleren aantrokken bij vuil

werk. Dikwijls ging het om een taande seil-

bokse Vskippersklean Vtaan. Soms wordt

ook een overal of een werkbroek van blauwe

katoenen stof een (blauwe) seilbokse genoemd.

seildoek (it) = zeildoek

Bij verkorting ook vaak doek(1). Soms hoor je

ook seillinnen. Dikwijls ging het in de vorige

eeuw om met linnen binding geweven doek met

katoen als inslag. Vroeger was ook de inslag wel

linnen, omdat katoen ingevoerd moest worden.

Het (vroeger beste, maar tegenwoordig van

slechtere kwaliteit) katoen uit Egypte noemden

de schippers Egyptysk linnen. Om de zwaarte

aan te geven gebruikte men nummers. Het zwa-

rste doek geldt als het beste omdat dat het

sterkste is Vminwaartúch. Voor een kleiner

zeil is lichter doek geschikter. Dat geldt ook voor

lichtweerzeilen Vm o a i w a a r t ú c h. Zwaard e r

doek stelt hogere eisen aan de zeilmaker, niet

alleen wat de verwerking, maar vooral wat snijden

en modelleren betre ft Vd a k r o n Vfla a k s d o e k

Vka r l d o e k Vk l e e d(1) Vs e i l( 1 ) .

seildoeken = zeildoeks

Ook seildoeks. Iets dat van zeildoek gemaakt

is. Een  ouderwetse (schippers)tas noem je een

seildoeken tas.

seildoeks = zeildoeks Vseildoeken

seildroegje = zeilen drogen

Ook seildruie. Om het nat grootzeil te laten

drogen, wordt dat meestal niet met een val

gehesen, maar met de kraanline. Alle touwver-

bindingen maak je daarbij zo los mogelijk. Ook

maak je het zeil los van de giek en bevestig je

een los end touw aan de schootshoek. Een fok

wordt normaal gehesen, maar de val wordt niet

doorgezet Vseilwierje.

seilbalke

1. hals(hoeke)

2. klauhoeke of bekhoeke

3. nok(hoeke) of gij

4. skoathoeke

Grutseil
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seildruie = zeilen drogenVseildroegje

seile = zeilenVseilje

seilje = zeilen

Ook seile. Ander woord voor sile dat uitsluitend

(op grond van rijmdwang) in een zegswijze

wordt gebruikt Vreile en door mensen wordt

toegepast die verschillende woorden door elkaar

halen.  Het feit dat het Frysk het woord seil

heeft en daarnaast het werkwoord sile, terwijl

het in het Nederlands “zeil” en “zeilen” is, leidt

bij samenstellingen soms tot verwarring. Zo is

een zeilboot een sylboat en een zeilkleed een

seilkleed. Bij sommige woorden is het komaf

gemengd, zoals bij s e i l w u r k en s y l w u r k

VsylreeVtar(re).

seilkleed (it) = zeilkleed

Bij verkorting kleed(2). Lang en relatief smal

kleed van zeildoek met touwtjes eraan dat in de

lengte over het opgedoekte zeil wordt gelegd,

eromheen wordt geplooid en wordt vastgebon-

den als dat op de gyk blijft zitten. Het is dan

beschermd tegen weersinvloeden. Bij het vast-

maken begin je bij de mast (het eerste deel

wordt rond de mast geknoopt) en dan naar ach-

teren. Bij het oppakken van het seikleed hoor je

het op te vouwen met de touwtjes naar binnen

en van achteren naar voren Vo a l j e k l e e d

Vhuik.

seilkoai (de) = zeilkooi

O p b e rgplaats voor de zeilen in de d u r k( 1 )

Vkoai.

seilkous (de) = zeilkous Vkous Vreef.

seillatte (de) = zeillat

Ook balein. Een oorspronkelijk essen platte lat

die ter versteviging van (de vorm van) het ach-

terlijk van een grootzeil (bij skûtsjes soms ook

bij een fok) in een precies passende genaaide

langwerpige smalle zak op het zeil word t

geschoven Vseilpûde(1). Een leverancier van

latten gaf als repliek op klachten over de kwa-

liteit: “Der brekke mear op it dek as yn ‘e

seilen”, oftewel jullie gaan er te ruig mee om.

seilmakker (de) = zeilmaker

De man die de zeilen ontwerpt, maakt en repa-

reert. Zijn bedrijf is een s e i l m a k ke r i j

Vseilnaaie.

seilnaaie = zeilnaaien

Het naaien van de zeilen, zeilzakken, zeilkleden

en verder alles wat van seildoek wordt gema-

kt. Zoals ook bij veel andere Friese werkwoor-

den van dit type zeg je van hy seilnaait, waar

het Nederlands over “hij naait het zeil” spreekt

Vpikje(3). Je doet dat met een seilnuddel of

seilnulle (een zeilnaald). Dat is een speciale,

kromme naald die zwaar en niet rond, maar drie-

hoekig in doorsnee is. Voor het vastnaaien van

de lyktouwen werd een likepikker en een nog

zwaardere naald, de lyknulle, gebruikt. Om het

glijden van de naald te verg e m a k ke l i j ke n

gebruikte je nuddelsmoar. In de palm van de

hand heeft de handmatig werkende zeilmaker

een seilplaat. Dat is een dik ijzeren plaatje, ook

stikplaat genoemd, dat met riempjes op zijn

plaats wordt gehouden en waarmee de zeilma-

ker de naald door het zeil duwt. Het gebruikte

garen noem je seiljern of piktried. Het garen is

van linnen (tegenwoordig een kunstvezel). De

laatste honderd jaar worden de banen Vbaan(2)

al met machines genaaid, bij al het andere is nog

veel handwerk. Dat geldt met name voor kousen

en aanzettingen, bijvoorbeeld van de lyktou-

w e n Vd e l n a a d Vn a a d(2) Vk l e e d

Vopnaad.

seilnuddel (de) = zeilnaald

Ook seilnulle Vseilnaaie.

seilplaat (de) = zeilplaat

Ook stikplaat Vseilnaaie.

seilplan (it) = zeilplan

1. De (beschrijving van de) zeilvoering van een 

schip met daarbij de afmetingen van zeil en

fok. 

2. De bepalingen met betrekking tot de maximaal

toegestane zeilvoering, zoals die voor elk

schip volgens de regels van SKS en IFKS is

berekend Vformule. Voor 1977 waren veel

wedstrijdskûtsjes geregeld overtuigd. Dat

v e roorzaakte gevaarlijke situaties en grote onge-

lijkheid tussen kleinere en gro t e re schepen.

seilpûde (de) 

1. Zeillatzak.Langwerpige op het zeil genaaide 

seildruie
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zak voor een seillatte.

2. Z e i l z a k .Ook s e i l s e k. (Kleine) opbergzak voor 

een zeil. 

seilsek (de) = zeilzak

De zak waarin een zeil wordt opgeborg e n

Vsek(3). Ook wel seilpûde(2) genoemd, hoe-

wel die laatste meestal kleiner van formaat is.

seilsfal (de) = zeilval

Ook klaufal of, genoemd naar de plek van

bevestiging aan de knecht, binne(n)fal. Touw of

staaldraad waarmee het grootzeil wordt opgehe-

sen en neergelaten Vfal. Het blok boven in de

mast waar deze val doorheen loopt, is het seils-

fal(s)blok Vblok.

seilshals (de) = zeilhals V hals(1, 2).

seils(s)koat (de) = zeilschoot

De schoot van het grootzeil. Hij loopt door twee

dubbele blokken, de s e i l s ko a t s b l o k ken o f

s e i l s ko a t e b l o k ke n, waardoor je de schoot

kunt aanhalen en laten vieren. Het seilskoats-

boppeblok zit met een ring of beugel rond de

giek Vkiezzen en het seilskoatshakkeblok is

als onderste van de twee aan het dek of in het

vlak bevestigd Vblok.

seilstien (de) = zeilsteen

Verouderd woord voor kompas. Oorspronkelijk

gebruikte men om het noorden te bepalen een

instrument met een magneet, magnetiet of mag-

netisch ijzererts. Nu bepaalt men met een kom-

pasnaald het magnetische noorden.

seiltane = zeiltanen Vtane

seiltou (it) = zeiltouw

Om na het aftuigen het zeil op de giek te binden,

gebruik je een kort stuk vrij dun touw dat je met

een platte knoop boven op het zeil vastmaakt.

Voor dit doel worden ook repen zeildoek

gebruikt, de z.g. seilbannen.

seilwierje = luchten

De zeilen nadat ze een poos opgeborgen zijn

geweest, laten luchten. Je doet het op dezelfde

manier als seildroegje.

seilwurk (it) = zeilwerk

1. Het geheel van de zeilen met wat erbij hoort.

2. Ook s y l w u r k. Het constructie in het schip die 

t ot steun van de mast dient Vseilbalke

Vseilje.

sein (it) = sein

Plaatselijk en bij vissers ook wel s j e a u.

O v e re e n g e komen teken. In de scheepvaart

gebruikt men daarvoor meestal de hoorn en v l a g -

g e n , seinvlaggen Vfla g g e t a a l Vl û d s s e i n e n. Het

woord werd/wordt nauwelijks anders gebruikt

dan in samenstellingen als startsein en wero m ro p -

s e i n Vsiuwe.

seinflage (de) = seinvlagVsein Vflaggetaal

sek (de) = zak

1. In het algemeen een grote jutezak waarin bij-

v oorbeeld graan werd vervoerd. Als het zeil

van een schip zeer slecht is gezet en/of vol-

ledig is uitgezeild, zeg je it seil stiet as in

in sek of it stiet as in in dweil(2), het is

dan ook sekkerich.

2. Maataanduiding. Een seksek (een zak met de 

i n houd van een sek) heeft 75 liter inhoud. 

3. Verkorte vorm van seilsek.

sekkeklem (de) = zakkenklem

S c h a a rvormige, zelfklemmende tang aan een touw

waarmee met behulp van de giek als laadboom

z a k ken in en uit het ruim werden getakeld. Het

ding raakte in zwang in de jaren twintig van de

20ste eeuw toen in toenemende mate losse

vracht als granen, kunstmest, steenkool en

a a rdappelen in jute zakken werd verpakt

Vbitenet.

sekreet (it) = secreet

Grote skytkast met een ton in plaats van een

pot. Het woord wordt overdrachtelijk gebruikt

voor een slecht, gemeen of onaangenaam mens.

semint (it) = cement

Men maakte van zand (2 delen) en cement (1

deel) Vportlân een betonspecie die op ijzeren

schepen in de kylbalke, de stevens, de stuiten

en de kimen Vkym werd aangebracht. Het

was bedoeld om het geheel steviger te maken en

de genoemde scheepsonderdelen voor indeuken

te vrijwaren. In de steven en de kimmen was het

ook bedoeld om het ter plekke waterdicht te

maken. Ook bij pramen werd deze methode veel

toegepast. 

set

seilpûde
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1. (it) Z e t. Oorspro n kelijk een plaats waar mensen 

met een boot over het water werden gezet.

Je vond op deze plaatsen vaak ook een

tichtset waar werd gevist Vt y n j e.

Schippers vonden het een obstakel dat de

vrije vaart belemmerde. Zeer bekend was tot

in de 19de eeuw Jakle set met de oerset,

oerhaal(1) of fear(2) over de verbinding tus-

sen het Makkumer meer en het Parre-ga-

stermeer. Het scheelde de wandelaar van

Piaam naar Allingawier een omweg van zo’n

dertig kilometer Vdaam(1) Vwaad(1).

2 . (it) Z e t. Het geheel van de bruggenhoofden 

en een verw i j d e r b a re plank of vonder waar-

mee mensen en dieren over het water ko n d e n

komen Vb a r t e(3) Vb r ê g e Vs t ry k d a a m

Vd r a a i Vf l a p(2) Vf o n d e r Vp o s t( 4 ) .

Wanneer het oorspronkelijke set door een

vastere oeververbinding wordt vervangen,

noem je dat een setsbrêge.

3. Z e t. Opschrift op een bordje te zien na de door-

vaart van een brug Vs t r i ke(1). De zeilen

mochten dan weer worden gezet Vsette(1).

4. (de) S e t. Een aantal bij elkaar horende stukken 

gereedschap, zoals een serie moersleutels

Vskippersark(1).

setboerd (it) = boeisel

Ook setbuord en settelboerd. De wegneem-

b a re plank die (tijdelijk) op het p o t d e k

Vskandek(2) of soms op het boeisel wordt

geplaatst Vsettelboeisel Vboard(2). 

setbûgel (de) = beugelklem

Klem (een soort lijmtang) om voorgebogen delen

van de scheepshuid Vboech(1) bij de bouw van

een houten schip op hun plaats te dwingen en te

houden tot de bevestiging was voltooid Vsint.

setskipper (de) = zetschipper

Schipper die zelfstandig, maar in opdracht van

een ander op een schip vaart dat niet van hem

zelf is Vskûtefaar. Ook wel de benaming van

een veerschipper die voor rekening van de eige-

naar van het veer voer.

sette = zetten

1. Het hijsen, in de goede stand zetten en trimmen 

van een zeil Vb y s e t t e Vb y s t e a n(1) Vs e t( 3 )

Vt e a r Vtrimme.

2. Een schip set als het de kop steeds relatief 

diep in de golven steekt Vdompe.

3. Het plaatsen van een boom in het water. Een 

boom of kloet dien je op de juiste afstand

van het schip in de bodem van het water te

zetten om het schip goed op koers en op

snelheid te kunnen blijven houden. Zet je de

boom te dichtbij dan loopt die spoedig

tegen het schip vast en verlies je snelheid.

Zet je de boom te ver af, dan duw je de kop

van het schip weg.

4. Iemand of iets in een bepaalde positie plaatsen 

of eruit verw i j d e ren, bijvoorbeeld in d e

skipper is fan board set(ten).

5. Vertrekken, zoals in wy sette fan wâl of wij 

stekke fan wâl Vstekke(3).

♠ Hy sette fan wâl > Hij begon met zijn verhaal.

6. Een beschermingslaag aanbrengen zoals in 

yn ‘e lak sette.

settelboeisel (it) = boeisel 

Ook s e t t e l b o e r d. Het woord s e t t e l b o e i s e l

duidt meestal hetzelfde aan als setboerd, al

bedoelt men daarmee dan meestal een specifie ke

plank die op het boeisel wordt gezet (en niet

rechtstreeks op het potdek) Vsetboerd.

sicht (it) = zicht

1. Met hy is út (it) sicht wordt bedoeld dat 

het betreffende schip zo ver weg is dat je het

(bijna) niet meer kunt zien. Je zegt in een

wedstrijd dan soms ook wel hy leit in

gesicht foar . Dat betekent bijna hetzelfde,

maar het is iets zwakker uitgedrukt. Als er

dichte mist is, zeg je er is gjin sicht.

2 . Een scheepsbouwer werkte vroeger nauwe-

lijks aan de hand van tekeningen. Hij bouw-

de een schip op it each(3) of op it sicht

Vrij.

side (de) = zijde

Ook kant. Elk van de beide zijden van een schip

Vlij Vloef.

¶ It skip leit oer ‘e side > Het schip hangt

scheef, door de wind of door de ladingVslachside.

Op side lizze > Het ene schip ligt tegen de zijkant

van een ander schip aan. It skip leit op of oer de

set
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side > Het schip is omgeslagenVomslaan.

♠ Men kin net altiten op ien side lizze > Je  kunt

niet altijd alles bij het oude laten.

sierhoutsje (it) = sierhoutje

Rond houtje op het achtereinde van de giek om

het kopse hout Vkopshout af te dekken. Het

heeft vaak aan de buitenkant een sierlijk gedra-

id bol reliëf en wordt rood geverfd. Je ziet het

weinig meer Vkleur.

sigen (de)

1. Zeeg. Het model, de vorm van de holte van 

het schip tussen voor- en achtersteven.

Steeds vaker seech genoemd Vkatterêch

Vplat(7). 

2. To c h t w i n d. Een licht windje dat van de wal of zo-

maar over het meer aan komt waaien en ook

zo maar weer weg is. De verkleiningsvorm

sigentsje wordt veel gebruikt.

sikkel (de) = sluiting

Aanduiding voor een ouderwetse knip.

sile = zeilen

1. Met behulp van een of meer s e i l e n(1) met een 

s c h ip vooruit komen. Het Fries kent veel wo-

rden die met zeilen te maken hebben een

aantal zijn: Vb e k j e Vb e s i l e Vb e s y l d

Vk n i p e(1) Vknipgong Vk r a b j e( 1 )

Vky l j e(1) Vl a v e a r j e Vm e s Vm i k j e

Vo a n(3) Vo p s i l e Vopsjitter Vp o t -

skipper Vrêchsile Vrom(3) Vskipper

Vseilje Vtop(2) Vynsile. Je zeilt op in

mar, yn in feart en oer it wetter.

¶ Sile mei de lange skoat foarút > (iro-

nisch) Men kan niet zeilen, en er moet getrokken

wordenVjeie. Djip sile > Met een zwaar

beladen schip zeilen. Krap(2) of skraal(1) sile

> Heel hoog aan de wind zeilen. Der tusken-

troch sile > Tussen obstakels door zeilen.

♠ Healwyn sile > Niet alles eisen wat men eigen-

lijk wel zou willen hebben. Mei healwyn sile tef-

reden wêze > Met enige beperkingen of een

matige prestatie of inspanning genoegen nemen

Vhealwyn. Swier sile > Het niet gemakkelijk

hebben. Swier sile > Dronken zijn pad zoeken.

Krap(2) of skraal(1) sile > Zuinig en kalm aan

moeten leven. Der tuske n t ro c h s i l e >

Onpartijdig zijn, iedereen te vriend (willen) hou-

den. Djip sile > Dronken zijn. Djip sile > In

geloofszaken zeer serieus zijn; beslist niet opper-

vlakkig zijn in geestelijke zaken. Net djip sile >

Wat platvloers en oppervlakkig denken, niet al te

intelligent zijn. Te fier mei ien yn sile > Te veel

vertrouwen in een ander stellen. Sile yn ‘e mist >

Werken zonder doel of uitzicht. Sile mei in reef

yn ’t seil > Langzaam maar zeker doorgaan

Vreef. As it net sile wol, moat men mar

l a v e a r j e of as it net sile wol, moat men mar

driuwe > Als het niet kan zoals het moet, dan

moet het maar zoals het ka n Vl a v e a r j e

Vdriuwe(2). Wol it net sile, dan moat it mar

driuwe > Beter iets dan niets. Foar de wyn ôf

kin in klomp wol sile > Als alles meezit, is het

geen kunst om door de tijd te komen of iets voor

elkaar te krijgen. Sile mei alle winen > Alles

wel kunnen, voor alles bruikbaar zijn.Sile dat

him de naden jokje > Alles op alles zetten

(zodat het werk bijna uit de naden barst)

Vnaad(1). Sile mei de romme skoat > Alles

gaat gemakkelijk. Mei in knik(je) yn de skoat

s i l e > Z o rgenloos door het leven gaan

Vknik(1). No kinne wy mei in knik(je) yn de

skoat sile > Nu hebben we het na een tijd van

krapte even wat ruimerVknik(1). It sylt net

rom > Het niet gemakkelijk hebben. Mei in

wrak seil sile Vseil Vwrak(2). 

2. Wedstrijdzeilen.

¶ Hy kin noch net sile > Hij kan nog niet

wedstrijdzeilenVhurdsile.

3. Commando bij de start na even met losse scho-

t en stilgelegen Vd e i z e te hebben. Dan word e n

de schoten aangehaald, de hals strak gezet

en soms de nok een paar tandjes opgedra-

id. Ook om de bemanning aan te moedigen:

sile bliksem!

silen (it) = zeilen

1. De bezigheid van het zeilen. 

2. De eigenschap van een schip dat wel of niet 

goed wil zeilen Vsjitte(3).

¶ Der sit gjin silen yn > Het zeilen wil niet

en het schip gaat nauwelijks vooruit.

Bijvoorbeeld doordat het zeil niet goed staat

side
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of er andere vaak onbekende problemen

zijn. 

3. De eigenschap van een zeil. Wanneer het niet 

(meer) het juiste model heeft, zeg je dat er

geen silen meer in zit. Als het zeil vroeger

wel goed was, dan is het nu útsyld.

siler (de) = zeiler

Man of vrouw die zelf zeilt of iemand die veel

van zeilen houdt of het goed kan. Wanneer

gezegd wordt hij is gjin siler, wordt daarmee

bedoeld dat de betreffende persoon niet (goed)

kan (wedstrijd)zeilen of er niet van houdt

Vsile(2).

silerstiid (de) = zeiltijd

Het is een woord dat bij de sportzeilers vandaan

komt en niet door schippers wordt gebruikt (die

zeilen zo mogelijk het hele jaar). Voor de boei-

erlju Vb o e i e r m a n( 2 ) Vj a c h t s j e s k i p p e r

Vsport(1) is het de periode dat er gezeild kan

worden (i.c. de zomer). Een bekend gedicht van

Piter Jelles (Troelstra) (1860-1930) is “Wolkom

oan de silerstiid” Vskipperssang.

silerskiste (de) = scheepskist

Ook sylkiste en skipperskiste en vanwege de

vorm ook bargerêch genoemd. Een kist met

een brede bodem en vaak een halfrond deksel

waarin de knecht of de schipper zijn eigendom-

men bewaarde. Hij stond door de vorm stevig bij

het slingeren van het schip Vboatte Vkeats

Vskipperskiste.

silerswaar (it) = zeilweer

Goed weer om te zeilen Vwaar(1).

simmerpeil (it) = zomerpeil Vpeil

simmerrêst (de) = zomerrust Vrêst(4)

simmerroef = zomerroef

Ook d e k h ú s ke. Geïmpro v i s e e rde roef die ’s

zomers soms afneembaar boven het achterste

deel van ruim werd aangebracht. Daardoor had

men meer leefruimte en meer luchtmogelijkhe-

den als het warm was Vp o t ka s t Vs ko a t t e l(3).  

simmertwirre (de) = zomerse dwarrelwind

Onverwachte, felle windstoot die je ‘s zomers bij

mooi warm weer als gevolg van thermiek kunt

treffen. Oude schippers waarschuwden dan ook

altijd voor het vastzetten van de schoten bij

weersomstandigheden waarbij je windstoten

kunt verwachten Vh o u m o u Vm o a i w a a r -

pûster Vtwirre.

sink

1. Het zinken of het gezonken zijn. Het woord

vind je in de zegswijze te sink gean waarin

het betekent dat een schip binnenkort zinkt,

en in te sink wêze, als het schip gezonken is.

♠ Te sink gean > Verongelukken, geen uitzicht

meer hebben op een goed bestaan.

2 . (it) Z i n k. Het blauwachtig witte metaal zink 

dat o.a. in giel koper Vkoper voorkomt

Vblik. Het werd gebruikt om de (houten)

schoorsteen van binnen te bekleden

Vbroek(3).

sinke = zinken

Ook dúnje. Onder water verdwijnen Vsink(1).

♠ Sinke as in stien  > Snel achteruit boeren. Djip

sonken wêze > Diep gezonden zijn.

sinne (de) = zon

¶ De sinne nimt de wyn mei > De wind ruimt

in de loop van een zonnige dagVromje. De

sinne fret de wyn op > ‘s Zomers waait het ’s

morgens nog wel, maar hoe hoger de zon komt, hoe

minder wind er is. Pas om een uur of vier wil er

dan nog wel eens een noordenwindje opsteken

Vwyn.

sint (de) = sent

Strooklat die rond de ynhouten van een schip

werd geslagen om het model af te leiden en om

oplangers op hun plaats te houden tot de boe-

gen(1) aangebracht zijn Vsetbûgel Vstroke.

sintelspiker (de) = sentelspijker

Ook, mogelijk abusievelijk, geschreven als son-

tenspiker. Nagel met platte kop en twee pun-

ten om in houtbouw delen aan de binnenkant

met elkaar te verbinden.

Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) (de)

Het skûtsjesilen kent al een lange traditie. In de

18de eeuw werden de eerst bekende wedstrij-

den voor vracht en beurtschepen gehouden. In

juli 1945 werd na voorbereidend werk van

Gerben van Manen een vereniging van wed-

strijdorganiserende commissies gevormd, waar-

na in 1946 een organisatie ontstond die tot de

silen
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huidige verenigingsstructuur leidde. Naast de

wedstrijdcommissies Vpleatslike kommisje

werden ook schippers-eigenaren lid. In de jaren

vijftig ontstonden ook de eerste commissies

/stichtingen die eigenaar van een zeilend skûtsje

w a ren en daar schippers op lieten zeilen

Veigenarekommisje. Sinds 1972 is er van de

veertien deelnemers nog één particulier schip-

per-eigenaar en één familiestichting. Hoewel de

naam ‘Sintrale Kommisje’ doet denken aan een

centraal bestuur, gaat het in feite om een com-

plexe organisatie van wedstrijdcommissies, eige-

naren-commissies, schippers en (sinds 1971) de

Vereniging van schippers en bemanningsleden

(de VSB). Het bestuur van deze organisatie, wa-

rin vertegenwoordigers van alle geledingen, is

het SKS-bestjoer. Het is heel gewoon dat de par-

ticiperende commissies en groepen betrokkenen

(zoals met name de schippers en/of de VSB) in

v o o rv e rgaderingen een standpunt bepalen

omtrent agendapunten die in een algemene ver-

gadering van de SKS aan de orde komen. De SKS

organiseert jaarlijks in de bouwvakvakantie een

kampioenscompetitie over elf wedstrijden op

verschillende plaatsen in Fryslân. Ze worden in

een vaste volgorde afgewerkt bij Grou, De

Veenhoop, Earnewâld, Terherne, La n g w e e r,

Stavoren, Woudsend, Elahuizen, Lemmer (2x) en

Sneek. Sinds 1970 is het aantal deelnemende

schepen aan de georganiseerde wedstrijden tot

14 gelimiteerd. Deze maximering is een aantal

keren - zonder succes - aangevochten. Een en

ander leidde mede tot de oprichting van de IFKS

in 1981 Viepen(3).

sitbank (de) = zitbank

Ook sitselbank. De bank waar je op zit in de

roef. Dit is een vaste bank met een los of schar-

nierend deksel om op te zitten.  Er  worden

allerhande spullen in bewaard. Omdat deze bank

op de hoogte van en onder de stapklos staat,

wordt hij ook wel stapbank genoemd.

sitter (de) = zitter

Een inhout naast een buikstuk op het flak(2) van

een schip dat een legger(1) met een ynhout

verbindt.

siuwe = seinen

Een sein geven,  bijvoorbeeld met behulp van

een sjeau Vflaggetaal. Ook wel gebruikt voor

groeten en aanroepen Vpraaie.

sjarter (it) = charter

Het woord werd tot in de 20ste eeuw gebruikt

als aanduiding voor een vrachtbrief Vfracht-

brief.

sjarterfarre = chartervaren

In het laatste kwart van de 20ste eeuw ontstond

bij bedrijven en groepen mensen interesse om

gezamenlijk met een skûtsje of een ander oud

type (zeil)schip te gaan varen. Schippers zagen

hierin spoedig economische mogelijkheden. De

groei van de z.g. Bruine zeilvloot  kan daaraan

w o rden toegeschreven. Aanvankelijk noemde

men de activiteiten met skûtsjes het ploechje-

silen, later raakte het Engelse woord “charter”

met de grondbetekenis “huren” een poos in

zwang, maar nu worden beide aanduidingen

weer algemeen gebruikt. Sinds eind jaren negen-

tig ontstonden problemen over door de over-

heid gehanteerde voorschriften, met name wat

de uitrusting van de gebruikte schepen betreft

Vbedriuwekompetysje.

sjarterskip (it) = charterschip

Schip dat speciaal is ingericht voor het sjarter-

farren of daarvoor wordt gehuurd. Skûtsjes

w o rden weinig met dit woord aangeduid.

Meestal betreft het grotere tjalken en andere

schepen van de Bruine vloot met verblijfsaccom-

modatie die met name op het IJsselmeer en het

Wad varen.

sjeau (de) = sjouw

Ook gespeld als sjou. De vlag is yn sjeau als hij

half opgerold is, maar wel is gehesen. Bij sche-

pen betekende dit: “Kom aan boord om te helpen”

Vfla g g e t a a l. In het algemeen is een sjeau e e n

v o o rwerp dat als teken omhoog wordt gehesen

Vs i u w e Vs t r i e w i s p. 

sjippe (de)

1 . Z e e p. Op de balk Vs m a r b a l ke w a a rop een 

schip een helling werd opgetrokken, sme-

rde men wel zeep of fet.

2. D e ke n v l a g .Wellicht verkorte vorm van S p a a n s ke

Sintrale Kommisje Skûsjesilen
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sjippe Vflach(2).

sjitte = schieten

1. Ook y n s j i t t e. Ballast innemen Vú t s j i t t e( 2 ) .

2. Ballast sjit als het verschuift.

3. Een schip sjit als het echt goed vooruit wil in 

de golven Vsilen(2).

4. Ook opsjitte(1). Touw opschieten. 

5. Het door middel van een serie schoten kenbaar 

maken dat er gestart kan worden en aan het

einde van de wedstrijd dat een schip over de

e i n d s t reep is gevaren (dat noem je dan

ôfsjitte) Vmikke(2) Vstart.

sjorre = sjorren

Het stijf aantrekken van touwen bij het borgen

van een deklast Vlêsttakel.

sjou (de) = sjouwVsjeau

sjouwe

1. Sjouwen. Zware last met inspanning dragen 

Vsjouwer.

2. Als een schip een goede snelheid heeft, zeg 

je dat het sjout Vfersjouwe Vrinne.

Wellicht betreft het hier een Fries woord

(ook de Nederlandse variant) waarvan de

b e t e kenis ‘zeewaarts koers houden’

Vs j o u w e r b e t e kende (het onder 1 genoemde

woord is hiervan afgeleid).

sjouwer (de) = sjouwer

(Meestal losse) havenarbeider die hielp bij laden

en lossen van zware vracht Vsjouwe(1), en bij

het tegen de wind in slepen van schepen bij het

in en uit de haven gaan Vsjouwe(2). Meestal

werkte men in groepen. De meervoudsvorm is

sjouwerlju. Wanneer zeemeeuwen verder land-

inwaarts verschijnen, heet dat een stormvoor-

spelling te zijn. Men zegt dan wel: De Harnzer

sjouwerlju komme op it lân .

skaaie = verlijeren

Als een schip aan de wind vaart, dan gaat het

vooruit maar tegelijkertijd ook wat naar de zij-

kant. Dit naar de zijkant afdrijven, is het skaai-

en Vdwersdriuwe. Het verlies van hoogte dat

je hierdoor krijgt, noem je wraak Vdrift(1)

Vôffalle(2) Vsaaie(1).

skaaphok (it) 

De ruimte voor de mast en achter de voorkajuit

waar op ielaken zeilen, watervaten, kettingen

sjippe

1. riiswarring

2. merkel

3. lûk

4. presinning

5. dekkleed

6. bûgel(7)

7. skalkhoutsje

8. skalklatte

Skalkje
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e.d. werden opgeborgen.

skaleas (de) = averij

De schipper zegt dat hij skaleas heeft, als hij

averij dus schade Vskea(1) heeft opgelopen.

skalkje = schalken

1. Het borgen door middel van een keg Vky l( 2 ) .

2. Het met s kalkhoutsjes v a s t keggen van de

s ka l k l at t e n die de dekkleden over de

lûken vastklemmen. Je slaat de keggen van

voor naar achteren vast. Daarmee wordt vo-

rkomen dat die kleden door de wind weg-

waaien, door het water wegspoelen, water

inlaten of scheuren. Als het kleed  over de

luiken gelegd is en enkele centimeters over

de riiswar(r)ing hangt, wordt de schalklat

tegen het kleed aangeschoven. Daarna

wordt de schalklat tegen de rijswaring bij

elke bûgel(7) of skalkizer vastgezet met de

schalkhoutjes Vkyl(2). Het ruim wordt hier-

door practisch waterdicht afgesloten. Bij

storm (en ook bij wedstrijden) spant de

schipper over het zeilkleed nog touwen, die

aan ringen aan de rijswaring vastgemaakt

worden.

skalkhout (it) = schalkhout

Kielvormig hout dat als keg wordt gebruikt

Vkyl(2) Vûnderstopje.

skalkhoutsje (it) = schalkhoutje

Ook kyl(2), skalkkloske, skalkpinne of skalk-

spiker. Kielvormig stukje hout dat tegen de

skalklatten klem geslagen wordt Vskalkje(2).

skalkizer (it) = schalkijzer Vskalkje(2)

skalkkloske (it) = schalkklosje Vskalkhoutsje

skalklatte (de) = schalklat Vskalkje(2)

skalkpinne (de) = schalkpin V skalkhoutsje

skalkspiker (de) = schalkspijkerVskalkhoutsje

skammel (de)

1 . Houten bankje, driepoot. Bij het hellingen 

zat men er soms op om het werk gemakke-

lijker te kunnen verrichten Vbroustoel.

2. S c h r a a g, gebuikt als draagconstructie voor 

enkele planken bij werkzaamheden of als

steun voor een los tafelblad als in het ruim

mensen bijeenkomen, bijvoorbeeld tijdens

het skûtsjesilen.

3. Ander woord voor mik(ke)(1) Vskammel-

tsje(1).

skammeltsje (it) = schraagje

1. Verplaatsbare draagconstructie waar de gyk

op kan rusten, ook wel s t u o l t s j e(2) of b o k j e

genoemd Vb o o m s t u o l t s j e Vm i k ( ke )( 1 )

Vskammel(3) Vskjirre.

2. Lichte houten draagconstructie waarop het 

wetterfet rust.

skampe = schampen

1. Als de wind niet helemaal recht van achteren 

komt of niet helemaal van voren, dan noem

je dat skampe. Zo´n wind noem je een

skamper.

2. Als twee schepen niet kop op kop(1) tegen 

elkaar aan varen maar elkaar maar even zij-

delings raken, dan noem je dat skampe.

Zo’n aanvaring is een skamper.

skamper (de) = schamperVskampe

skandek (it) = schandek

1. Ook s ka n d e k s e l. De bekleding aan de buiten-

kant van de draamstikken Vdraam. De

schandeksels vormen, aan de buitenka n t

gezien, het eind van de skeargongen waar

ze constructietechnisch beschouwd in oor-

sprong overheen waren gezet Vbelech.

Het Nederlands kent hiervoor ook het woord

‘schampdek’ Vbân(1) Vprovisyneil(1). 

2 . Ook s ka n d e k s e l en p o t d e k. De bovenste 

smalle plank (eigenlijk de horizontale boven-

rand) van het board(2). Het is in deze bete-

kenis dus wat bij een boat(2) het dolboard

is Vboeisel Vreling.

skar (it) = schar

Een skar dong is de hoeveelheid mest die één

volwassen koe per winterhalfjaar produceert.

Het was de maateenheid die bij het dongfarren

werd gebruikt. Ook healskar werd toegepast.

skarrelje = scharrelen

1. Als een schipper maar net zo’n beetje kan 

doorzeilen, hetzij door de wind, hetzij door

het water, dan noem je dat skarreljen. Het

schiet dus niet echt op.

2. Als je nu eens een stukje kunt zeilen en het 

dan weer een eind stôk(3) yn ’e wyn hebt,

skaaphok



212

dan noem je dat skarreljen. Door die min-

der gunstige afwisseling schiet het dus niet

echt op.

3. Met kleine vrachtjes en karweitjes net zo’n 

beetje aan de kost kunnen komen.

skarrelwyn (de) = scharrelwind

Wind waar je net zo’n beetje mee kunt skarrel-

je(2) Vwyn.

skaviele = schavielen

Het slijten van touw als het steeds langs iets

hards of iets scherps schuurt Vsmerting.

skea (de)

1. SchadeVaverij Vskaleas.

2. Als je iets - bijvoorbeeld een schip - met geleend 

geld financiert, zeg je dat je het op (’e) skea

hebt. Het betalen van rente wordt dan

gezien als “schade” Vskuld.

skeafarre = schadevaren

Bij het varen schade veroorzaken of schade krij-

gen Vaverij Vskaleas Vskea(1).

skeake (de) = scheg

Ook skeage en skêke Vnoas. Het verlengstuk

van de stevens (voor het grootste deel) onder

water dat onder het voorste en achterste deel

van het flak(2) is aangebracht Vskeaklatte.

Het steekt (bij een skûtsje) voor - de loefbiter(1)

- en achter enigszins uit Vfiskje(1) Vskeak-

l a t t e. Traditioneel is de scheg zelf zwart

geverfd, maar het bovenrandje van de skeake

op de voorsteven dat net op de waterlijn zit is

rood Vfoarskêch. Op de scheg en ook verder

op de steven zitten merken(2) Vplimsel.

skeakje = schieten

Ook skeare(1). Meestal vind je het in de samen-

stellingen ôf- of trochskeakje. Een schoot of

val door blokken voeren of scheren. Ook de

schoot door middel van slingeren en schudden

meehelpen, zodat die bij het vieren gemakkelij-

ker door de blokken loopt.

skeaklatte (de) = scheglat

Lat die aan de onderkant van een scheg

Vskeake is aangebracht bij kleine schepen (bij-

voorbeeld bij een schouw). Hij dient ter bescher-

ming van het vlak.

skearbalke (de) = scheerbalk

Wegneembare in de lengte lopende balk midden

over het rom Vbalke(1) Vrombom(1)

skeare 

1. SchietenVloper Vskeakje Vútskeare 

Vynskeare.

2. S c h e re n. Met de combinatie knippe en ske a r e

wo rdt het schoonmaken van een onderw a t e r-

schip wel benoemd Vb u r d Vk n i p p e( 2 ) .

skeargong (de) = scheergang

Ook skiergong. De plank die boven het berch-

hout zit,  tot aan het dek. Daarboven volgt het

board(2). De naad daartussen is de skeargong-

snaad. Voor en achter boven de stoathouten

worden de scheergangen met skandeksels(1)

bekleed dan wel er door vervangen Vbân(1)

Vberchhout Vdekbalke Vgriet Vknik(4)

Vkny Vskeargongsplaat Vskearstok.

skeargongsnaad (de) = scheergangnaad 

Vskeargong Vnaad(3).

skeargongsplaat (de) = scheergangplaat 

In de ijzerbouw noem je de eerste plaat boven

de w e l l i n g de s keargongsplaat Vs ke a r -

gong.

skearhout (it) = scheerhout

Ook skierhout. Het langwerpige stukje hout

waarvan een in koper gevat uiteinde om een as

op de top van het t r o m m e l s t o k j e d r a a i t .

Daaraan zit de fleugel vastgemaakt om die een

beetje horizontaal te houden, zodat men beter

kan zien waar de wind vandaan komt V fle u g e l -

spil Vgnize Vk l e a t( 2 ) Vt r o m p e t Vt ú c h j e.

skearstok (de) = scheerstok

skarrelje

1. steven

2. skeake

3. rood geverfd 

stukje

4. loefbiter(1)

Skeake
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Ook skearstôk, skearhout en skierstok. Elk

van de balkjes of smalle dikke planken die

onderdeks lopen en voor versteviging zorgen

rond de openingen van de lûken Vgriet.

sked (it) = schotVskud

skêke (de) = schegVskeake

skeppe

1 . Sc h e p p e n .Een fok of een zeil s ke p t als het 

zeil de wind niet goed loslaat. Meestal wordt

dat veroorzaakt doordat het efterlyk te veel

naar binnen komt. 

2. Scheppen. De fok even laten scheppen houdt 

in dat men de fokkenschoot naar het midden

van het schip trekt om de fok vol wind te

krijgen zodat de kop van het schip kan dra-

ien Vbak(7) hâlde.

3. (de) Elk van de (twee) haakse of halfronde 

ijzeren strippen die aan beide zijden onder

aan het roer zijn bevestigd om het sturen te

v e rg e m a k ke l i j ken. Het woord komt (dus)

alleen in een meervoudsvorm skeppen of

skeppers voor.

skepter (de) = scepter

Ook septer. Gaffelvormig, hartvormig Vhert(2)

of halfrond gesmeed stuk ijzer dat op de boar-

den(2) of het skandek(2) vastzit en waar je

kloeten, heakken(2) en dergelijke in kunt leg-

gen Vboomizer. Je vindt scepters alleen op

kleinere schepen. Ze zijn soms met dun touw

omwonden of van binnen bekleed met leer.

skerp = scherp

1 . Je spreekt van s kerpe kimen als de hoek 

tussen het vlak en de boorden niet rond of

flauw, maar scherp en hoekig is Vhurd(2)

Vweak(2).

2. Bij het laden van mest of modder, of wanneer 

de planken door regen glad waren, deed een

schipper klompizers onder om uitglijden te

voorkomen. Je staat dan op skerp.

3. Met skerp sile bedoelt men dat er fel om de 

punten wordt gestreden Vmes.

4. Een skerp jacht is een (plezier)vaartuig dat 

geen zwaarden heeft, maar een kiel. Ook

centerboards (met een soort middenzwaard)

behoren tot deze groep.

5. Skerp oan ‘e wyn zeilen is schraal of hoog 

aan de wind zeilen Vheech(5) Voan(3). 

skiedingsboei (de) = scheidingsboei

Een tweekleurige (rood-groen) boei(1) die de

scheiding van het ene vaarwater met een ander

water markeert.

skien (de) = scheen

Versterkings- en beschermingsstrip, aanvankelijk

van hout en later van ijzer. Je vindt die aan de

enigszins invallende zijkanten van de steven(1).

skieppekont (de) = schapenkont

Licht(geel) geverfde of houte Vh o u t s j e( 1 )

kont,  in - meestal - een lichte eikenkleur. De

belijning zet zich dikwijls voort in het roer

Vheale moanne.

skieppesmoar (it) = schapenvet

Vet van een schaap dat gebruikt werd om het

glijden van het swurd over de stryklatten bij

het laten zakken en ophalen te vergemakkelij-

ken. Het werd ook gebruikt in b l o k ke n

Vskiifsmoar en om de kleaten(1) aan de

rabannen(2) mee in te smeren om het glijden

over de mast gemakkelijker te laten verlopen.

skier = grijs

1. Een skiere loft is grijs; het lijkt te gaan regenen 

Vgrimich Vjoel. Ook bij nevelig weer zeg

je dat het skier is.

2. Hout dat niet goed is behandeld, wordt op den 

duur door weersinvloeden skier.

3. Kleuraanduiding voor grijzige turf Vwyt.

skiif (de) = schijf

Draaischijf met uitholling rondom waar touw of

draad doorheen loopt, draaiend rond een as in

het hart. Deze is meestal gevat in een b l o k, maar

voor takelwerk en ter geleiding van touw of

draad zijn er ook wel eenvoudige l o s s e, b l e a t e

o f n e akene skiven, al dan niet gevat in een

beslag Vpatintskiif. Vroeger was een schijf

meestal van pokhout Vhout(1) of van koper

(messing), dan wel gegalvaniseerd ijzer gemaakt.

Te g e n w o o rdig zijn schijven overwegend van

kunststof.

♠ It rint oer in bulte skiven > Er zijn veel betrokke-

nen en men handelt erg omslachtig voor het tot

zaken komt. Immen oer de skiifrinne litte > Kwaad

skearstok
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van iemand sprekenVra.

skiifblok (it) = hijsblok

Meestal bij verkorting blok. Soms ook bedoeld

als tegenstelling van een blok zonder schijven

Vjufferblok.

skiifsmoar (it) = vet

Tegenwoordig spreekt men van fet. Het wordt

gebruikt om de as en de schijven in een blok

mee in te smeren. Men slaat daarbij eerst de

nagel uit het blok. De schijven kunnen er dan

uitgepakt worden. Zowel de neil(4) als de zij-

kanten van de schijf komen in het vet. Daarna

kan men het blok weer in elkaar zetten

Vskieppesmoar.

skiivje

Over een schijf (meestal door een blok) laten

lopen of glijden van touw.

♠ It (wurk) wol net skiivje > Het (werk) wil niet vlot-

ten.

skilboard (it) = schildboord

Ook skildboard en (de) skilbânVbân(1). Elk

van de zwaarder uitgevoerde boarden(2) waar

de koppen van het spil in draaiden als het schip

geen bedings had.

skilknoop (de) = schildknoop

Soort knoop aan het uiteind van een touw. Je

vindt die knoop aan de touwtjes waar de fok

mee aangeslagen werd toen men nog geen

knippen gebruikte Vrabân(3).

skimanje = schiemannen

Ook gespeld als skiemanje, skymanje en ski-

b a m j e. Allerhande werkzaamheden op een

schip verrichten om het op te knappen: schra-

pen, teren, smeren, enz. Vlapsalvje, vooral

werk aan de touwen Vsplisse en de zeilen

Vseilnaaie. In het Fries heeft het woord een

ruimere betekenis dan in het Nederlands, waar

die zich beperkt tot het verrichten van werkza-

mheden aan het touwwerk op een schip. Op zee

was de schieman een rang onder de bootsman.

De laatste voerde meestal het bewind over de

grote mast, de schieman had het toezicht op de

fokkenmast.

♠ Wy sille dat wol skimanje > We zullen dat werk-

je wel klaren.

skip (it) = schip

1. Het algemene woord voor een vaartuig als het 

enige omvang heeft. Een schipper ziet zijn

schip niet als een ding, maar als iets dat

karakter heeft, bijvoorbeeld een braaf of

een leaf skip(ke ) Vf e r t r o u d Vw a a k s u m,

dan wel lomp of ûnhânsum. In het spraak-

gebruik werd bij de komst van stoomsche-

pen in de binnenvaart onderscheid gemaakt

tussen een sylskip en een sto(o)mboat.

Men spreekt ook van sleepboat, maar van

motorskip voor vrachtvervoer als tegen-

stelling tot een kleinere motorboat. Het

benoemen van een skûtsje als boat en niet

als skip is een uiting van nonchalance of

onkunde.

Een schip werd in Fryslân al gauw groot

gevonden, omdat er in verhouding zeer veel

kleinere schepen voeren. In 1911 voeren hier

de meeste schepen van alle provincies in

Nederland (2170), maar de gemiddelde ton-

nage van 42 betekende tegelijk dat er

gemiddeld de kleinste schepen voeren.

Er zijn veel samenstellingen met als tweede

deel het woord skip. Het eerste element

geeft (a) een soort- of typeaanduiding, (b)

hoe het wordt gebruikt, (c) welke vracht het

vervoert of (d) een andere min of meer kwa-

litatieve omschrijving. Soms lopen deze

categorieën vanuit een verschillend perspec-

tief natuurlijk door elkaar. Bij de volgende

lijstjes blijft het woorddeel s k i p a c h t e rw e g e .

a. bolle-, bol-, dek-, hek-; kof-,  lûk-, pavil-

joen-, roef-, see-, skûte-, sompe-, trek-.

b. beurt-, bûten-, fear-, fracht-, sutel-.

c. baalder-, blom(me)-, bonke-, dong-,

grint-, hea-, klún-, modder-, post-, poat-,

pot-, pôt-, sân-, skûtel-, turf-, wrak-.

d. ark-, efter-(2), kream-, merke-, roalle-

bût-, sutel-, wâld-, wen-.

Zie verder o.a.: aak, bak, barge, bark, bok,

farder, Grinslanner, kaach, klaaifarder,

koaiïch, katterêch, modderbak, pream,

reile, skipke, skûte, s k û t s j e, s n i k ke,

snoekebek, sutelkoffe, ticht, wenarke,

skiif
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wenbok, wrak, sloper.

¶ In skip as in gedachten of in kamme-

net > Een heel mooi, gaaf en goed afgetimmerd

schip. Skippen mei in protte wâlhout >

Schepen die vaak aan de wal liggen

Vkaaifracht. Skjin skip meitsje > Alles

aan boord schoonmaken en opruimen. As it

skip te wetter komt, wurdt it smard >

Bij een tewaterlating wordt gedro n ke n

Vflotbier Vsmarre(2). It skip is by de

gatten om ticht  > Het schip is zeer lek

Vgat(1).

♠ It lêste skip giet net ferlern > Geloven in een

laatste kans om het een of ander voor elkaar te

krijgen. Altyd mei it lêste skip oankomme >

Altijd en overal de laatste zijn. It skip mei jild >

Een groot bedrag dat je (wel of niet) binnenha-

lt. In skip yn see hawwe > Pogingen aanwen-

den, ergens mee bezig zijn. As it skip te wetter

komt, wurdt it smard > Bij de start van iets

nieuws wordt gedronken.In skip mei soere

appels > Een zeer donkere lucht, waaruit zeker

regen zal vallenVrein. In skip oan ’e grûn of

op it strân > Een waarschuwingsteken. It skip

ferlern, mar it easfet behâlden > Alles op een

heel klein beetje na verspeeld of verloren hebben

(ironisch) Veasfet Vbehâlde. Better it skip

wei as de man > (schipperstroost) Men moet

prioriteiten stellen. Gjin skip sa ticht of it kin lek

wurde > Niets is zo sterk of betrouwbaar of er

kan wel iets mis gaan. It skip is strannen, seil en

treil yn ‘e haven > Het bedrijf bankroet, maar de

goederen behouden. Hy is by de gatten om ticht

> Hij is eigenlijk niet betrouwbaarVgat(1). As

it skip fan de helling komt, moat it in namme

ha > Een kind moet bij de doop een naam heb-

ben. It lêste skip moat ek fracht ha > Wordt

gezegd van mensen die altijd te laat zijn, door

mensen die vinden dat degene die het laatst is

ook nog iets moet doen. Djoere skippen lizzez

lang oan ‘e wâl > Wie (te) hoge eisen stelt, moet

veel geduld hebben.Skjin skip meitsje > Alle

rekeningen betalen, een ruzie bijleggen, oprui-

ming houden, alles bekennen. Ook: Een nieuwe

start maken. Wêr leist mei it skipV > Deze

vraag wordt (bijna sarcastisch) gesteld aan een

schamel gekleed, slordig uitziend persoon.

Schippersvolk, en dan aangeduid als skip-

kelju, werden door mensen van de wal dik-

wijls als sloddervossen gezien en als zodanig

als sociaal minder geachte mensen beje-

gend. Dat was met name in de crisisjaren van

de binnenscheepvaart het geval (1925-1940

en 1948-1956).

2. Sinds de tweede helft van de 19d e eeuw alge-

meen (door Friese scheepsbouwers die zich

schriftelijk van een op Fries gelijkend soort

Nederlands bedienden) gebezigde aandui-

ding voor opgeboeiselde, grote praam

Vpream(1), waaruit de latere skûte(2) is

g e g roeid. Een dergelijk schip kreeg een

andere lengte-breedte verhouding dan het

kleinere beurtschip Vbeurtskip. Er werd

re kening gehouden met de gemiddelde

breedte van de vaarwegen en de doorvaart-

breedte van bruggen en/of sluizen. De leng-

te van het schip varieerde van 10 tot 18

meter. Langere schepen noemde men meest-

al tjalken Vtsjalk. Het laadvermogen (zo’n

13 tot 55 ton) wordt bepaald door de afme-

tingen, waarbij de verhouding lengte-breed-

te niet gelijkmatig toeneemt, maar het schip

verhoudingsgewijs met het toenemen van de

lengte steeds ranker wordt, van een verhou-

ding van bijv. 4,6:1 tot (bij de huidige ver-

lengde skûtsjes) 5,2:1.

3. Inhoudsmaat, in de betekenis van een scheeps-

l a d i n g Vskipfol.

4. Deel van een schip V boppe-, efter-(1), 

foar-, midden-, ûnderwetter-.

skipbrêge (de) = schipbrug

Brug die op kleine scheepjes of bakken drijft

Vflotbrêge.

skipbrek (de) = schipbreuk

Het vergaan van een schip. Figuurlijk: het mis-

lukken van een activiteit of onderneming.

skipbrekkeling (de) = schipbreukeling

Bemanningslid van een schip dat vergaan is

Vdrinkeldeade.

skipfeart (de)

skip
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1. S c h e e p v a a r t .Het varen met schepen Vs k i p p e -

rij Vfeart(3). 

2. S c h i p v a a r t .Vaart die geschikt is voor het varen 

met schepen. Dit woord is, net als skip-

sleat, ook als waternaam in gebruik geraak

Vfeart(2).

skipfeartmuseum (it) = scheepvaartmuseum 

Vmuseum

skipfol (it) = scheepslading

Ook skip(3). Maateenheid. Het is een lading die

zo ongeveer een gemiddeld schip vult, bijvoor-

beeld (rond 1890) twintig ton terpmodder. Dat

was ongeveer 12 kubieke meter. Het meervoud

is skipfollen Vlêst(2) Vpreamfol Vskips-

fracht(2) Vskûte(3).

skiphûs (it) = schiphuis

Ook skiphok. Houten bouwsel boven het water

waaronder een schip kon liggen. Vrijwel alleen in

gebruik voor pleziervaartuigen.  

skip(s)jager (de) = scheepsjagerVjager(3)

skipke (it) = scheepje

Klein schip, vaak wordt dit woord wat liefkozend

gebruikt Vskip(1, 2). 

♠ Dy’t ien kear yn it skipke sit, moat meifarre > Als

men zich ergens eenmaal bij aangesloten heeft, moet

men ermee doorgaan. As it skipke fan de helling

komt…. > Als er een baby geboren wordt …. Mei

elkoar yn itselde skipke sitte > Met meer mensen

allemaal in dezelfde omstandigheden verkeren.De

skipkes ûntdreaun wêze > Gezegd van iets of van

iemand die in verval, aan lager wal is geraakt. In

wrak skipke > Iemand die niet veel kan hebben, die

niet sterk en/of ziekelijk is.

skipkefarre = schuitjevaren

1. Ook s k i p ke s i l e. Het varen als vrijetijdsbeste-

ding. Het woord wordt ook wel ironisch

gebruikt voor een schipper die het zeer druk

heeft. 

2. Het varen met speelgoedbootjes Vk l o m p ke -

s i l e. 

skipkekear (de) = scheepskaar

Ook stjûnkear. Een kaar die voor en achter – in

de vorm van een schip - schuin toeloopt Vkear

skipkelju (de) = schippersvolk

Laatdunkende aanduiding voor bewoners van

een (woon)schip die veelal niet (meer) het

beroep van schipper uitoefenen. Ook wel voor

de bevolkingsgroep die de kost verdient met de

scheepvaart Vskiplju.

skipkesile = schuitjezeilen Vskipkefarre(2)

Vklompkesile.

skipkesskelling (de) = scheepjesschelling

Schelling (munt met een waarde van zes stuivers)

met de afbeelding van een schip erop. Hoewel

de aanduiding nog lang bekend was, kwam de

munt zelf in de 18e eeuw al niet veel meer voor.

skiplju (de) = schippersvolk

Ook s k i p p e r s l j u en s k i p p e r s f o l k. Neutrale

aanduiding voor schippers, schippersknechten

en mensen die op schepen leven en werken

Vskipkelju.

skipmjitte = schipmeten

1. Het primitief ‘meten’ van de vracht van schepen 

z o n der vracht- en/of meetbrief door het ver-

schil in diepgang tussen het schip in onbela-

den en beladen toestand te meten

Vroaie(1) Vmjitte(2).

2. Het bepalen van de inzinking voor de re g i s t r a -

tie van de tonnage Vt o n n a a z j e en het aan-

b rengen en ijken van de merken Vmerk(2)

Vmjitbrief Vpypke(3).

skipper (de) = schipper

1. Stuurman van (en wettelijk gezien ook verant-

w o o rdelijk gezagvoerder op) een s k i p( 1 ) .

O o r s p ro n kelijk geldt deze aanduiding de

persoon die van het varen zijn beroep heeft

gemaakt Vbaas Vâlde(1), maar tegen-

w o o rdig noemen ook plezierv a a rders op

boten van enige omvang zich wel schipper,

terwijl op een grotere (sleep)boot een kap-

tein de baas is. In veel gevallen is/was in de

binnenvaart de schipper tevens eigenaar,

tenzij hij setskipper was. Vaak woonde hij

met een knecht of met een gezin op het

schip Va a k s k i p p e r Vb o k s k i p p e r Vd o a r p s -

s k i p p e r Vgrutskipper Vpreamskipper

Vsylskipper Vtsjalkskipper enz. Een

skipper te foet is een schipper die aan de

wal woont en daar zijn voornaamste acti-

viteiten (bijv. in de handel) ontplooit. Het

skipfeart
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kan ook worden gezegd van iemand die zijn

schippersbedrijf heeft verloren Vw â l s k i p p e r.

Alle bij skip(1) aangehaalde samenstellingen

van bepalende elementen bestaan ook met

het woord skipper als laatste bestanddeel

Vkoelte Vskûteboer Vskûtefaar.

¶ Silende skippers skoftsje net > Een

schipper heeft het altijd druk. (S i l e n d e )

Skippers skoftsje net as se sile kinne >

Een schipper verdoet zijn tijd niet als er iets ver-

diend kan worden. Skippers binne wippers

> Schippers lopen vaak enigszins moeizaam,

wijdbeens en daardoor waggelendVs k i p -

persgong. Jonge skippers, âlde sûpers

> Wie (te) jong schipper is, kan de weelde daar-

van (wellicht) niet dragen en wordt op latere le-

ftijd alcoholist. Fart myn man foar skipper,

dan far ik foar stjoerman, sei de frou >

Een schipper kan alleen samen met zijn echtge-

note een bestaan opbouwen, zei zijn vrouw.

♠ Silende skippers skoftsje net > Iemand die het

druk heeft kan geen tijd verd o e n . (S i l e n d e )

Skippers skoftsje net as se sile kinne > Meteen

aan het werk gaan als er iets valt te doen.Immen

skipper te foet meitsje > Iemand ontslaan

Vbehâlde.

2. Schipper Vs k i p p e r(1) die zeer bedreven is in 

zijn vak Vskipperskeunst.

3. Door de S K S of I F K S i n g e s c h reven deelnemer 

a a n de kampioenswedstrijden.

4 . Wettelijk of reglementair verantwoordelijk 

stuurman op een (groot) zeiljacht of plezier-

vaartuig.

skipperij (de) = schipperij

Het schippersbedrijf in het algemeen

Vskipfeart(1) Vskipperje(1).

skipperje = schipperen

1. Het bedrijf van schipper uitoefenen Vskip-

perij. Tjipke Postma schreef dat een schip-

per de eerste heft van het jaar werkte om de

re kening van de hellingbaas te kunnen ver-

effenen en de tweede helft van het jaar om

de winter door te kunnen komen. Dat ver-

eiste veel overleg Vskipperje(3).

2. Niet echt als schipper Vskipper(1) varen, 

maar onregelmatig als zodanig optreden. 

3. Met overleg in orde brengen, klaar krijgen 

V beskipperje.

4. Wat nemen en geven, wat marchanderen.

♠ It skippert wol wat> Het kan er net mee door.

5. Met veel vernuft en vaardigheid lastige situaties 

in de vaart doorkomen. 

skipperke (it) = schippertje

1. Een kleine schipper (wat lichaamsgrootte 

betreft).

2. Schipper op een klein schip of liefkozende aan-

duiding voor een schipper Vskipke.

3. Ook skûteboerswiele of skipperswiel(e).

Klein spinnewiel waarbij het draairad recht

onder de as zit zodat het dus minder ruimte

inneemt dan een groot spinnewiel (waar ze

naast elkaar zitten). 

4. Ook s k i p p e r s k l o k j e. Kleine (Friese) klok met 

als hoofdkenmerk dat de slinger aan de zij-

kant heen en weer gaat. Dat is om te voor-

komen dat de klok stil gaat staan als het

schip bij het zeilen scheef hangt en de slin-

ger dan tegen de achterkant zou blijven

rusten. 

5. Ook s k i p p e r s h û n t s j e. Soort (meestal venijni-

ge, fel blaffende) keeshond. 

6. Kleine petroleumlamp die onderaan het ka p ke

h a n gt en aan de onderkant een haak of oog

h e e ft om hem te kunnen vastzetten bij

zwaar weer Vpiteroalje.

skippersaffearen (it) = schippersbedrijf

Het bedrijf van een schipper. Niet alleen bedoelt

men daarmee het varen, maar ook het verw e rv e n

van vracht, het doen van e i g e n( 2 ) h a n n e l enz. 

skippersalmenak (it) = schippersalmanak

Valmenak

skippersark (it) = schippersgereedschap

1. Een schipper heeft/had aan boord altijd een 

kleine hoeveelheid handgereedschap om

n o o d z a ke l i j ke reparaties aan zeilen Vs e i l -

n a a i e, touwwerk Vs k i m a n j e en schip te

kunnen verrichten Vb a ko Vb r o u b e i t e l

Vbrouhammer Vb r o u i z e r Vb r o u m ê s

Vb û d h a m m e r Vfil e Vh a m m e rVknyp-

t a n g e Vkôkbeitel Vm a r t e l s p i ke r

skipper
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Vmes Vm o t ko e r Vr a t t e l b o a r Vr o t t e -

sturt(1) Vset(4) Vskrabber Vsplisizer.

2. Ook skipsark. Zaken als een boom(2), een 

heak(2) e.d. die een schipper bij het varen

gebruikt Vsko-ark Vsylark.

skippersbern (it) = schipperskind

Elk van de kinderen van een schipperspaar.

Natuurlijk te onderscheiden in een skippers-

soan of skippersjonge(1) en een skippers-

dochter of een skippersfaam. De meervouds-

vorm is (de) skippersbern Vskippersskoalle.

skippersbeurs (de) = schippersbeursVbeurs

skippersbier (it)

1. Schippersfeest. Jaarlijks feest als de vaste klanten 

het vrachtgeld betaald hadden ( e i g e n l i j k

alleen bij veerschippers gebruikelijk). Het

woord bier was in het Fries lang een zeer

gangbaar woord voor feest (waarbij natuur-

lijk veel bier werd gedronken) Vflaggebier

Vflotbier Vstjûnbier.

2. Lijkbaar. De kist van gestorven leden van een 

schippersgilde Vs k i p p e r s g i l d e w e rd bij

een begrafenis op de baar van het gilde naar

het kerkhof gedragen. Enkele van die (niet

meer gebruikte) baren zijn in de Grote kerk

in Workum en in het Fries Scheepvaart-

museum Vmuseum bewaard.

skippersboatsje (it) = schippersbootje

Volgbootje van een schip Vb o a t s j e( 1 )

Vfangline Vflet(sje) Vjol Vs ko u( 3 )

Vsnoekebek.

skippersbûn (it) = schippersbond

Ten tijde van de Bataafse Republiek werden de

gilden Vskippersgild opgeheven. Met gedo-

gen van de overheid bleven echter wel enkele

schippersverbanden bestaan en kwam het na

1818 tot een bescheiden opleving. In de loop

van de 19de eeuw ontstond, bij groei van de

binnenvaart en vernieuwing van de infra-struc-

t u u r, behoefte aan moderner vormen van

gestructureerd overleg en belangenbehartiging.

Dat deed men graag plaatselijk in verenigingen,

waar afstemming over tarieven en arbeidsvoor-

waarden voor knechten plaatsvond. 

Schuttevaer - sinds 1848 de grote landelijke

schippersorganisatie - werd toen  dikwijls als te

algemeen gezien en bovendien vond men dat

mensen van de wal er grote invloed in hadden.

Een van de eerste formeel erkende lokale schip-

persbonden in Fryslân was ‘Binnenvaarts welva-

re n’, die in 1873 in Drachten werd opgericht voor

schippers uit Drachten en omgeving. Een andere

vereniging met een evenzeer programmatische

naam was VIOS (Verbetering is ons Streven) uit

Sneek. De leden hadden soms een koperen pla-

tje met de letters VIOS op het helmhout. Rond

1910 verwierven diverse, meestal gemeentelijk

g e o rg a n i s e e rde Friese schippersvere n i g i n g e n

Koninklijke goedkeuring. In 1911 bundelen elf

hun krachten in de Federatie van Schippers-ver-

eenigingen in Friesland. Leden waren vooral zeil-

schippers; motorschippers hadden hun eigen

organisatievormen. Twee jaar later werd vanuit

O o s t - G roningen de Algemene Schippersbond

(ASB) opgericht, die vanaf 1917 schippersbeur-

zen Vbeurs instelde.

Aanvankelijk nam het Rijk dit initiatief over,

maar toen rond 1919 het systeem verwaterde

door algehele ontduiking, leidde dit tot felle

strijd tussen voor- en tegenstanders, compleet

met blokkades en schermutselingen. Mede

daardoor ontstonden en groeiden ook verzuilde

( ka t h o l i e ke en pro t e s t a n t s - c h r i s t e l i j ke) schip-

persbonden. De Friese Federatie kende enkele

jaren van bloei Valmenak VFrysk flachje,

maar bloedde kort na 1930 dood. De felle strijd

om de invoering van een door de overheid opge-

legde evenredige vrachtverdeling (1934) droeg

daar evenzeer toe bij als de crisis in de Friese

schipperij vanaf 1925. Vandaag de dag zijn alle

regionale schippersverbanden verenigd in afde-

lingen van (het oude) Schuttevaer. Daarnaast

bestaan nog landelijke bonden en verenigingen

voor verschillende branches.  

skippersfeint (de) = schippersknecht

De knecht aan boord die een schipper helpt (je

kunt een schip immers niet alleen vare n )

Vbêstfeint Vskippersjonge(2). De knecht

woonde aan boord en sliep in de durk(1). Als de

schipper getrouwd was en zijn vrouw meevoer,

skippersark
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was er (meestal) geen werk (of beter geen geld

beschikbaar) meer voor de knecht. Dat was dik-

wijls het geval. In 1911 (bijvoorbeeld) was 91%

van de schippers getrouwd, terwijl 88% met het

gezin aan boord voer. Al op jeugdige leeftijd

namen de kinderen veel knechtenwerk over. Ook

een dochter kon als skippersfeint dienen. De

beloning bleef tot het opbouwen van een zelf-

standig bestaan beperkt tot enig zakgeld. Waren

er meerdere kinderen, dan werd een schippers-

zoon op 10- of 11-jarige leeftijd vaak voor kost

en inwoning als feintsje uitbesteed bij een col-

lega of familielid. Hij werkte dan zoveel mogelijk

voor vol mee.

skippersfergadering (de) = schippersvergadering

De bij de IFKS geformaliseerde en bij de SKS

informeel bijeen geroepen vergadering van de

aan de wedstrijden deelnemende schippers.

Meestal wordt zo’n bijeenkomst gehouden ter

voorbereiding van agendapunten op vergaderin-

gen van de overkoepelende organisaties.

skippersfolk (it) = schippersvolk

De schippers en hun familie Vfolksleauwen

Vskipkelju Vskipperslju Vskipsfolk.

skippersfracht (de) = scheepsvracht.
1. Ook skipsfracht Vfracht(1). Lading. Ook, 

specifieker, zoveel lading als het schip kan

hebben. 

2. Ook skipsfracht Vfracht(2). Het geld dat 

een schipper ontvangt voor het vervoer Vr e i s.

skippersfûns (it) = schippersfonds

1. Fonds waaruit enkele malen een saneringsre-

geling voor schippers is bekostigd.

2. Fonds waaruit schippers een bijdrage kregen 

om het onderwijs van hun kinderen te kun-

nen bekostigen Vskippersskoalle.

skippersgild(e) (it) = schippersgilde

Het gilde van de schippers. Het was een oor-

spronkelijk Middeleeuwse organisatievorm die

in Fryslân vooral eind zeventiende en in de acht-

tiende eeuw een bloei doormaakte. Behalve vor-

men van onderlinge bijstand regelden de gilden

ook afspraken omtrent tarieven en voorwaarden

en troffen ze voor gezamenlijke rekening voor-

zieningen. Soms fungeerden ze zelfs als een

soort maatschapsverband, dat bijvoorbeeld het

geheel van beurtdiensten in een gebied min of

meer geleid exploiteerde. Vanaf het einde van de

18de eeuw waren gilden niet meer toegestaan.

Na de formele afschaffing werden de functies in

a n d e re organisatievormen echter voortgezet

Vs k i p p e r s b û n Vf e r s e ke r i n g Vs k i p p e r s -

ko m p a k t. Soms wordt het woord ook wel

gebruikt om aan te duiden dat iemand bij het

schippersvolk betrokken is Vskippersbier(2). 

skippersgong (de) = schippersgang

Een manier van lopen die naar men zegt echt bij

skippers hoort. Het is een beetje wijdbeens en

slingerend. Zo’n manier van lopen werd ook wel

roeie(3) genoemd.

skippersheak (de) = schippershaakVheak (2)

skippershoarn (de) = scheepshoornVhoarn(1) 

Vklokslach

skippershûntsje (it) = schippershondje

1. Kleine felle keeshond Vskipperke(5). 

2. Als de wind een vreemd soort ratelend geluid 

d o o r de vallen en wanten maakt, zeg je dat

het skippershûntsje gûlt. Dezelfde uitdruk-

king gebruik je ook als de swurdstander

‘zingt’ door het water. Men zegt dat het

schip dan pas begint te lopen Vbromme

Vrinne Vwetterhûntsje.

skippershûs (it) = schippershuis

Herberg of veerhuis waar je de schippers kon

vinden of afspraken met een schipper kon maken

als je een vracht had. Het vervulde dan ook dik-

wijls de functie van beurs Vskipperskertier.

skippersjier (it) = schippersjaar

Het ‘boekjaar’van een schipper dat begon op

Keuningsdei of Sint Piter Vhillige en tot de

Kerstdagen duurde Vwinterrêst.

skippersjonge (de) = schippersjongen

1. De zoon van de schipper.

2. Een nog jonge skippersfeint.

skipperske (de) = schippersvrouw

Ook (vandaag de dag als ongunstiger aange-

voeld) skipperswiif. De echtgenote van een

schipper die zelf deelnam aan het schippersbe-

drijf Vfrou Vruilebûtskipperswiif Vskûte-

boerske.

skippersfeint
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skipperskertier (it) = schipperskwartier

De herberg waar de schippers regelmatig verble-

ven als ze geen vracht hadden. Ook was het een

plek waar schippers vooral ’s winters samenkwa-

men Vkertier Vskippershûs Vfearhûs.

skipperskeunst (de) = schipperskunst

De ‘kunst’ van een goede schipper Vskipper(2)

te zijn, alles te beheersen wat met het schip-

persbedrijf te maken heeft. Een element ervan is

de stjoermanskeunst.

skipperskiste (de) = schipperskist

Een kist waarin de knecht of de schipper zijn

eigendommen bewaarde Vke a t s Vb o a t t e

Vsilerskiste.

skippersklavier (it) = harmonicaVklavier(2)

skippersklean (de) = schipperskleren

Kleren zoals schippers gewend waren te dragen

Vb a ( a ) i t s j e Vb l a u b a a i t s j e Vb e v e r t y n

Vf l a p b r o e k Vp i j j e k ke r ( t ) Vr û g e m û t s e

Voaljeklean Vseilbokse.

skippersklokje (it) = schippersklokje 

Vskipperke(4) 

skippersknoop = schippersknoop

Goede knoop die volledig beantwoordt aan het

doel waarvoor hij gelegd is Vboereknoop.

♠ Der in skippersknoop op lizze > Iets met een

krachtige vloek bevestigen.

skippersknyft (it) = schippersmesVmes

skipperskofje (de) = schipperskoffie

Om (schippers)koffie te zetten doe je grof gema-

len koffie in een pot. Je giet er kokend water op

en laat het tien minuten op een heel zacht vlam-

metje trekken. Dan giet je de koffie voorzichtig

in een kop om te voorkomen dat het koffiedik

mee gaat. Vroeger gebruikte men aan boord

(vanwege geldgebrek) ook dikwijls sûkerei als

koffiesurrogaat.

skipperskompakt (it) = schipperscompact

O rganisatievorm die informeel kan word e n

beschouwd als de opvolger van het skippers-

gild. Het is daarmee de voorloper van de onder-

linge verzekering Vfersekering en van schip-

p e r s v e renigingen Vs k i p p e r s b û n. Ook een

zakelijk verband dat schepen in de vaart hield,

werd wel compact genoemd Vriederij.

skippersletter (de) = schippersletter

De (hoofd)letters N en S worden in een opschrift

soms in spiegelschrift getekend of geverf d .

Verhoudingsgewijs zal dat veel bij schippers zijn

voorgekomen. Als gevolg daarvan is men die

‘gespiegelde’ lettervormen schippersletters gaan

noemen Vboeisel.

skipperslju (de) = schippersvolkVskiplju

skippersmiel (it) = schippersmaal

1. Het voedsel van een schipper. Veelvuldig waren 

dat eenpansgerechten Vblaf.

2. Eenvoudige, voedzame maaltijd die door “gas-

t e n” wordt genuttigd na ploechjesilen of

een wedstrijd in de bedriuwekompetysje.

Het hoofdbestanddeel ervan wordt gevormd

door peulvruchten, meestal in combinatie

met stampot, potiten genoemd. 

skipperspet (de) = schipperspet

Pet van donkerblauw laken. De klep was glad

(oorspronkelijk een machinistenpet) of - oor-

spronkelijker - met laken bekleed. Sinds de jaren

dertig hebben de leden van de (niet meer besta-

nde) Federatie van Schippers-vereenigingen in

Friesland Vskippersbûn voor op de pet een

insigne met een Frysk flachje.

De meest bekende schipperspet is die van wijlen

Fokke Wykstra. Zijn pet (die bewaard wordt in

het Fries Scheepvaartmuseum) wordt nog jaar-

lijks in Grou op de vrijdag voorafgaand aan het

Skûtsjesilen gebruikt om de loten te trekken

Vlotting voor de start van de (SKS-) wedstrij-

den op De Feanhoop en in Earnewâld.

skippersplak (it) = schippersplaats

Plaats waar verhoudingsgewijs veel schippers

wonen. Terherne, Grou en Earnewâld waren da-

rvan de bekendste.

skippersrjocht (it) = schippersrecht

♠ Trije kear is skippersrjocht > Als iets al twee keer

mislukt is, moet men het nog een (laatste) keer pro-

beren Vrjocht(1) Vtrije.

skippersrym (it) = schippersrijm

Op verschillende plekken aan boord vond je

soms een zekere artistieke beschildering, een

aangebrachte dichtregel of een rijmpje Vbak

(1) Vbedingbalke(3) Vdraam Vdurkslûk

skipperske
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Vm ê s t p l a n ke Vp r e a m Vs p r e u k Vw e t t e r -

f e t. 

skipperssang (de) = schipperslied

Aan boord werd verhalend door vertellende zan-

gers en tijdens eentonig werk of  lange, gedwongen

rusttijden veel gezongen. Veel van deze - overwe-

gend nederlandstalige - liederen zijn nu onbeke n d

of staan slechts hier en daar in een bundel met

volksliedjes. De bundel ‘De Friese Tjalk’ uit 1970

van S.J. van der Molen is daar een van. De van-

daag de dag populaire shantyko ren zingen echter

v eelal van de (Engelse) grote vaart afkomstige

liedjes Vp o m p e. Restanten van ritmische

regels die aan boord werden gebruikt, zijn wel

bewaard, zoals: “Recht naar de knecht” (bij het

halen), “Grote rukken, scheur hem stukken” (bij

het hijsen van de zeilen), “Elk z’n best, en X de

rest” (bij het pompen bijvoorbeeld). In de 19de

eeuw werden door Eeltsje Halbertsma en ande-

ren, onder wie Piter Jelles Troelstra, verzen

geschreven die het zeilen als onderwerp hebben

Vsilerstiid. Een (mogelijk) tijdloze tophit is

‘Skûtsjesilen is myn nocht’. Het vers werd in

1947 door Anne van der Mark geschreven en

door Pier Sambrink op de plaat gezet en wereld-

beroemd in Fryslân gemaakt. In de loop der tijd

zijn verscheidene liedjes gemaakt en op de plaat

of CD uitgebracht die een relatie hebben met het

moderne skûtsjesilen of als loflied zijn bedoeld

voor een plaatselijke schipper.

skippersskoalle (de) = schippersschool

Tot in de 20ste eeuw gingen schipperskinderen

Vskippersbern amper naar school omdat een

schipper gedurende het grootste deel van het

jaar geen vaste woon- en verblijfplaats had. 

’s Winters gingen schipperskinderen wel naar de

school in het dorp waar de schipper zijn thuis-

haven Vdomisylje had (vaak troffen ze dus net

de lange Kerstvakantie). De leerplichtwet van

1901 stimuleerde sommige ouders echter betere

oplossingen te zoeken, hoewel de verplichting

niet gold voor gere g i s t re e rde schippers en

zigeuners. Schipperskinderen werden dan vaak

bij familie of bekenden in de kost gedaan. Niet

iedere schipper kon dat betalen. Na tien jaren

van voorbereiding en activiteit op kleine

schaal werd er in 1882 een steunfonds opge-

richt door een groep ‘filantropen’ rond dominee

Dornseiffen, Doopsgezind predikant in Terherne

Vskippersfûns(2). Hieruit werd elk jaar aan

een aantal schippers een bijdrage in het kostgeld

verstrekt. Daarnaast ontstond in de twintigste

eeuw het z.g. lisplakûnderwiis. Dat was een

schoolklas of een hele (basis)school, skipper-

skoalle genoemd, waarbij men rekening hield

met de specifieke omstandigheden. Op zo’n

school werd flexibel onderwijs gegegeven.

Kinderen waren daarbij niet gebonden aan het

traditionele jaarklassensysteem. Het hele zesja-

rige programma van het lager onderwijs werd

soms in drie jaren met lange schooldagen (tot

kwart voor zes ’s middags) afgewerkt. Er ont-

stonden in grotere plaatsen ook skippersynter-

naten die aan een schippersschool verbonden

waren. Daar ‘logeerden’ de schipperskinderen en

werden ze ook na schooltijd begeleid. Pas in

1962 is de leerplicht ook voor schipperskinderen

wettelijk vastgelegd.

Na een voorzichtig begin rond 1920 werd in de

loop van de 20ste eeuw het beroepsonderwijs

voor de binnenscheepvaart steeds belangrijker

geacht. Fryslân kende drie (beroeps)opleidingen

(in Leeuwarden, Harlingen en Lemmer) waar

’s winters les werd gegeven. Nu is er alleen nog

een internaat in Harlingen, verbonden met een

MBO-opleiding voor binnenvaart en zeevaart.

skipperstaal (de) = schipperstaal

Niet alleen de rijke maritieme traditie van

Fryslân en de vele benamingen voor scheeps-

onderdelen en bijzondere (vaar)omstandigheden

droegen bij tot een kleurige en gekruide vaktaal.

Ook het feit dat schippers als kleine zelfstandigen

een omvangrijke en sociaal en economisch sterk

g evarieerde groep vormden, kwam in het met

vele zegswijzen en uitdrukkingen doorspekte

taalgebruik tot uitdrukking. 

skipperswiele (de) = spinnewielVskipperke(3) 

skipperswiif (it) = schippersvrouwVskipperske

skipperswinkel (de) = tagrijn

Winkel waar je scheepsbenodigheden kon ver-

skippersrym
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krijgen. Soms had men in het assortiment ook

de meest gevraagde duurzame levensmiddelen.

skippûn (it) = scheepspond

Driehonderd oude ponden aan gewicht (150

kilo). Deze gewichtsaanduiding werd eigenlijk

uitsluitend gebruikt bij kaas. 

skipsark (it) = scheepsgereedschappen Vark(1) 

Vskippersark(2)

skipsboard (it) = scheepsboord Vboard(1)

skipsdek (it) = scheepsdekVdek(1)

skipsfolk (it) = scheepsvolk

1. De bemanning van een schip. 

2. De familie van een schipper, of de bevolkings-

g roep die van de scheepvaart bestaat

Vskippersfolk Vskipslju.

skipsfracht (de) = scheepsvracht 

1. Scheepsvracht of geld dat voor vervoer betaald 

w o rdt Vskippersfracht.

2. Maateenheid. Ongeveer zoveel als in een gem i d -

deld schip past Vskipfol.

skipshelling (de) = scheepshelling Vhelling

skipshol (it) = scheepscascoVhol(3)

skipshûd (de) = scheepshuidVhûd

skipsjager (de) = scheepsjagerVjager(3) 

skipslading (de) = scheepslading Vlading

skipslangte (de) = scheepslengte

Meestal wordt het woord in abstracte zin als

meeteenheid gebruikt. Schippers taxeren een

bepaalde afstand meestal in scheepslengtes.

Skipslangte komt ook voor in de regels voor

het wedstrijdzeilen. Binnen twee scheepslengtes

voor een boei mag een schip niet meer tussen

die boei en een ander schip komen als men

beide over dezelfde boeg ligt Vlingte

skipslju (de) = scheepsvolkVskipsfolk(2)

skipsnamme (de) = scheepsnaam

In de naamgeving van schepen volgen (ook)

schippers doorgaans de internationale mode. De

in Fryslân gebruikelijke namen zijn in te delen in

een aantal categorieën. Populair waren namen

die verwezen naar familierelaties zoals Twee,

Drie, Vier of Vijf Gebroeders of Gezusters.

Daarbij past ook een type als De Jonge Jan.

Namen als De Vrouwe Maria kwamen in Fryslân

minder vaak voor dan elders. In navolging van de

grote vaart raakten in de negentiende eeuw

namen met wensen in zwang: ‘Hoop op Zegen’,

‘Hoop doet Leven’, ‘Hoop op Welvaart’ enz., wa-

rbij ‘hoop’ oorspronkelijk verwees naar koop-

vaart Veigen(2)hannel. Enige humor spreekt

uit namen als ‘Nooit Volmaakt’ en ‘Nieuwe Zorg’.

Mede om praktische redenen werd in de namen

van beurtvaartschepen soms de plaats van

bestemming of domicilie vernoemd, zoals ‘Dorp

Grouw’. Bijzonder is de naamgeving ‘Rust na

Arbeid’, die (op in elk geval twee schepen) ver-

wees naar het gebruik dat kinderen door hun

werk op een nieuw schip hun ouders onderhiel-

den. Een naam als ´Dankbaarheid’ hoort ook tot

dit type. Friestalige namen waren een grote uit-

zondering. Tsjipke Postma voerde tussen 1920

en 1930 met weinig succes een pleidooi voor

Friese namen al gaf hij het voorbeeld door zijn

eigen schip ‘Swanneblom’ te noemen. Andere al

vroeg gebruikte Friese namen waren ‘De tiid sil

it leare’ en ‘Oeral Thús’. De namen van Friese

schepen – elk had er een - zijn nog niet verza-

meld. Er bestaan wel lijsten – die soms tot de

Middeleeuwen terug gaan - met namen van

schepen die op de grote vaart voeren. Schippers

die in Amsterdam de Leeuwarder Stoomboot-

maatschappij oprichtten, kozen voor schepen

van de vloot de namen Stânfries 1, 2, 3 enz. In

1912 ging deze maatschappij een verband aan

met de Rotterdamse firma Saint-Martin. Daaruit

ontstond in 1933 de N.V. Reederij Stânfries.

Schippers hadden soms heel eigen familienamen

Vnamme.

skjirlinnen (it) = schuurlinnen

Linnen met zand erop gelijmd om de scheeps-

huid als hij afgeschraapt was nog gladder te

m a ken. Te g e n w o o rdig wordt meestal s k j i r -

papier gebruikt, vroeger was dat meestal los

zand, het z.g. skjirsân. Dat werd op het glad te

maken oppervlak gestrooid waarna je er met een

blok op om diende te rossen. Die bezigheid

noem je skjirje. Vandaag de dag zegt men bij al

deze woorden meestal niet meer skjir-, maar -

onder invloed van het Nederlands - skuor-.

skjirje = schuren Vskjirlinnen

skipperswinkel
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skjirpapier (it) = schuurpapier Vskjirlinnen

skjirsân (it) = schuurzand Vskjirlinnen

skjirre (de) = schaar

Houten stander (inklapbaar) met een bek(2)

en/of een strampel waar de gyk op kan rusten

Vmik(ke)(1) Vskammeltsje(1).

sko

1. (de) Karwei.Ook skower. Zelfstandig naam-

woord behorend bij skowe. Vooral gebruikt

in een zin als It is in hiele sko om it skip

mei de boom foarút te krijen > Het is een

hele duw om het schip met de boom vooruit te

krijgen.Ook in overdrachtelijk zin wordt het

woord toegepast. 

2. De roep van de peiler als hij de bodem van 

het water met de gearde(1) voelt.

skoaiwâl (de) = walbeschoeiïng

Wal die aan de waterzijde met planken en palen

is betimmerd Vrjimming Vwâlbeskoaiïng.

sko-ark (it)

Bomen e.d. om het schip mee vooruit te duwen

noem je het sko-ark Vark(4) Vskippers-

ark(2).

skoarstien (de) = schoorsteen

Op een schip had je op de roef een (korte) scho-

rsteen die - als er met een boppelêst w e rd

g e v a ren - met extra tussenstukken verlengd ko n

w o rd e n. Aanvankelijk waren er trouwens t w e e

aparte  - een korte en een lange schoorsteen -

w a a rop de (ene) b r o e k(3) werd geplaatst

Vhurdstee Vsink.

skoat (de) = schoot

Touw dat aan de beneden achterhoek van een

zeil, de skoat(s)hoeke, is verbonden om het

zeil mee te laten vieren en aan te halen Vfok

Vgrutseil. De schoot loopt door een tweetal

b l o k ke n Vs ko a t s b l o k Vk n i k Vb o l t o u.

Benoemd naar het betreffende zeil heb je de

seil(s)skoat en de fokkeskoat Vbod jaan

Vgat(6) Vknikke(1) Vskrikke.

♠ De skoat wat fiere of gean litte > Wat minder

streng optreden.

skoatbûgel (de) = schootbeugel

Ook skoatsring. IJzeren beugel om de gyk waar

het seilskoatsboppeblok aan vast zit en die

draaibaar is. Dankzij de kiezzen wordt die op

zijn plaats gehouden. 

skoateman (de) = schotenman

Ook skoatsman. De eerste man die verantwo-

rdelijk is voor het inhalen en vieren Vskoatsje

van de seilskoat. Degene die de fokkeskoat

bedient is de fokkeman. Soms wordt die ook

wel eens een s ko a t e m a n g e n o e m d

Vfoarhâlde.

skoat(s)hoeke (de) = schoothoek V seil Vskoat

skoatsblok (it) = schootblok Vskoat Vblok

skoatseach (it) = schootoog

Het oog met een trins, een seilkous, dat in de

skoat(s)hoeke van het zeil zit. Vroeger werd

het erin genaaid, nu wordt het erin gewalst.

skoatsje = de schoot inhalen

De samenstellingen oanskoatsje en taskoatsje

betekenen ‘met kracht de schoot aantrekken’.

De schoot vieren noem je knikke(1) of bod

jaan.

skoatsman (de) = schotenman Vskoateman

skoatsring (de) = schootbeugel Vskoatbûgel

skoatstek (de) = schootsteek 

De schootsteek wordt meestal gebruikt om een

dik touw met een dunner touw te verbinden

Vknoop Vstek.

skoattel (de)

1. Gesmede haak die in een boatsje of skou(3) 

achter de mast wordt gezet  - als de mast in

een mestelbank wordt geplaatst - om te

v o o r komen dat die valt. Als een bout

Vb o a r c h(3) Vb o u t(3) dezelfde functie

vervult, wordt die ook wel zo genoemd.

2. Uitgesmede kous in de nokhoek van de fok 

waaraan die wordt opgehesen Vgaffel(3).

3. Elk van de schuiven waarmee de wanden en 

het dak van de simmerroef, die in beugels

wordt opgehangen, vastgezet en geborgd

worden. Het systeem werd ook toegepast bij

andere demontabele of verplaatsbare ruim-

telijke elementen Vpotkast Vskud.

skobeam (de) = boom Vboom(2) Vskowe.

skoblyn (de) = schuifblind

Ook skúf. Elk van de kleine blinden die voor de

ruitjes van de roef geschoven worden om het

skjirlinnen
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glas te beschermen. Bij verkorting ook blyn(5).

skod (it) = vleugelnet

De vleugelnetten van fuiken bij een tichtset

worden in de 19de eeu wel skodden genoemd.

Het keernet in het midden van het water is het

tichtsettersskod Vskud.

skoen (de) = schoen

Hoekig stuk ijzer of hout op het dek om te vo-

rkomen dat een f o k ke l o e t e bij het uitzetten

over het dek glijdt of het zou kunnen beschadi-

g e n .

skogrûn (de) = bodem

Wanneer de bodem van een water uit hard e

Vh u r d(3) grond Vb ê d bestaat, valt het bomen

licht. Je spreekt dan van een goede s kogrûn

Vskowe.

sko-iis (it) = drijfijs

Drijvende ijsschotsen noem je sko-iis Viis

Vskos(se).

♠ Hy set troch as sko-iis > Hij zet door zonder zich

van zijn doel af te laten brengen.

skokker (de) = schokker

Een (klein) type vissersschip met vallende rechte

s t e v e n(1) dat oorspro n kelijk van Schokland

afkomstig zou zijn, maar ook aan de Friese

Zuiderzeekust en op het Wad voorkwam. Wat

type betre ft behoort het tot de gro e p

Noordwest-Overijsselse schepen waar ook de

bok(2) en de punter deel van uitmaken.

skos(se) (de) = schots

Voor houten schepen waren ijsschotsen zeer

gevaarlijk, omdat ze diep in het hout konden

snijden Vbewinterje Viisboerd.

skou (de) = schouw

1. Algemene aanduiding voor een vaartuig zoals 

in bôleskou, het vaartuig van een parlevin-

ker Vspekbak.

2. B reed plat vaartuig gebruikt om mensen, wagens 

en dergelijke mee over te zetten Voerhaal.

Als nederzettingsnaam Aldskou raakte het

naamselement bijvoorbeeld in gebruik bij

het veer over de Wjittering onder Akkrum.

Ook de naam De Skou in Gaasterland gaat

hierop terug Vskouman.

3. Een langwerpig, rechthoekig eenvoudig vaar-

t u i g dat soms als volgboot bij een skûtsje

werd gebruikt. Dat was bijvoorbeeld het

geval als een schipper te arm was om een

skippersboatsje of een fletsje te hebben,

of voor zijn werk een kleine lichter(1) nodig

had. Een zeilschouw heeft een sprietseil of

is getuigd met een besaan of een (moder-

ner) gaffelseil. Dit type scheepje noem je

ook wel een binne(n)wetterskou, dat in

tegenstelling tot een groter (kust)visserij-

vaartuig, de seeskou. Het scheepstype is in

de twintigste eeuw populair geworden als

platbodem zeil- en ro e i s c h e e p j e

Vskouhúske. De Grouster Watersportver-

ening maakte er zelfs min of meer een een-

heidsklasse van, de GW S - s c h o u w e n .

Daarmee worden ook wedstrijden gezeild.

4. Maateenheid. Een hoeveelheid waarmee je 

ongeveer een skou(3) kon vullen, noem je

een s ko u of een s koufol Vp r e a m f o l

Vskipfol Vskûte(3). 

skouhúske (it) = schouwhuisje

Klein kast-zitbankje achter in de skou(3) waar

allerlei spullen in bewaard kunnen word e n .

Hetzelfde kast-zitbankje in een tsjotter noem je

ook zo.

skouman (de) = schouwman

De veerman die met de skou(2) vaart.

skowe = bomen

Ook kloetsje. Het met de boom(2) vooruit

duwen van een schip Vgong(1) Vôfskowe

Vskogrûn.

skower (de) = (ge)duw

Ook sko.

♠ It is in skower > Het is een zware (fiets- of scha-

tstocht) tegen de wind in.

skra(a)b (de) = kras

Op de lijn op de huid van het schip waar het aan-

brengen van teer stopt en de overgang is naar de

aangebrachte verf of harpuis is een vrij diepe

kras aangebracht om die overgang te markeren.

Dat noem je de skra(a)b.

skra(a)bizer (it) = schrabmesVskrab(b)ersmes

skra(a)bje = krabben

Ook krabje(2). Verf of teer van iets afhalen met

skoblyn
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een skrab(b)er(smes) Vskjirlinnen. Het vol-

tooid deelwoord vind je in skrabe kont. Dat is

een kont die kaal gemaakt is en daarna in de

lijnolie is gezet. Je vond dat zowel bij houten als

bij ijzeren skûtsjes Vskieppekont.

skraal = schraal

De wind is skraal als je de koers die je wilt zei-

len maar amper of net niet kunt volhouden do-

rdat de wind eigenlijk te recht van voren komt.

Het zeilen zelf noem je dan skraal sile.

De wind is skraal, als die met name in het vo-

rjaar zeer drogend (en koud) uit het noorden

en/of oosten waait. Je spreekt dan ook wel van

skraal waar(1).

Een zeil zonder b r o ek(1) Vd o e k( 3) Vm e a g e r( 1 ) .

skraalje = schralen

Als de wind steeds sterker tegen zit, zodat een

koers nog schraler te bezeilen valt (of als dat

helemaal onmogelijk wordt), zeg je dat de wind

skralet.

skrab(b)er (de) = verfkrabber Vskippersark(1) 

skrab(b)ersmes (it) = krabmes

Ook s k r a b ( b ) e r s m ê s, s k r a ( a ) b i z e r e n

skra(a)bstiel. Bepaald stuk ijzer dat gebruikt

wordt om oude verf- of teerlagen van het hout of

het ijzer af te steken of te krabben Vskrab-

(b)er.

skrepkassen (de) Vskreplatten.

skreplatten (de)

Ook skrepkassen. Dwars op het achterdek of

op een stjoerplanke gezette latten (van zo’n 30

centimeter lengte) om je goed schrap te kunnen

zetten bij het sturen. Op ijzeren skûtsjes zijn het

ijzeren strips waarop soms een eiken latje is

gezet. Ook op een lângong en soms op een

heechhout vond je deze dwarslatten.

skrepplanke (de) = stuurplank Vstjoerplanke

skrikke = schrikken

1. De schoot Vs ko a t als die stijf is aangetro k ken 

Vt i cht(7) even laten vieren Vknikke(1) en

dan meteen weer stijf houden zodat het zeil

net iets ruimer staat Vbod. Je zegt, als

(betreffend) commando tegen de skoate-

man: Do moatst de skoat efkes skrikke

litte.

2. S n a p p e n. Een verke e rd belegd touw dat 

‘klapt’ omdat het even een eindje losschiet 

en dan weer vast  loopt, ‘schrikt’.

3. Je kunt een moer die erg vast zit, laten schrik-

ken door er een tik met een hamer op te

geven.

skrobkwast (de) = schrobkwast

Bezem in de vorm van een bokkepoat(2) om

het dek mee te schrobben of om te gebruiken bij

het tanen Vtaanje Vbamboes Vstokdweil

Vwisker.

SKS VSintrale Kommisje Skûtsjesilen

skud (it) = schot

Ook skod, sked en vaak gespeld als skut en

sket. In het ruim van een schip kon men, om

ladingen uit elkaar te houden of die beter te

kunnen stouwen, schotten plaatsen. Ook andere

wanden met een afscheidingsfunctie noem je zo

Vb e d s t e e d Ve ft e r s k u d Vf o a r s k u d Vi e r d -

a p p e l s k ud Vko a i s k u d Vko kerskud Vko w e -

s k u d Vroefskud Vskutte(2) Vtichsetter-

skod Vtuskenskud.

skúf (de) = blind Vskoblyn Vblyn(5)

skuld (de) = schuld

Als een schipper de uitdrukking foar de skuld

farre gebruikt, bedoelt hij dat de opbrengsten

bestemd zijn om de rente over een schuld te

betalen en/of om de schuld zelf af te lossen

Vskea(2) Vhypteek.

skuor (de)

1. S c h e u r. Een schipper heeft met name te maken 

m et scheuren in een zeil of in hout. De eerste

i j z e ren schepen liepen, vanwege de kwaliteit

van het materiaal,  bij aanvaring gemakke l i j k

een scheur op.

2. Als een ‘vertaling’ worden (met name door 

jongeren) woorden afgeleid van het werk-

woord schuren Vskjirje als skuorje e.d.

gerealiseerd. 

skuorre

H a rd aantre k ken. Het commando is: O a n s k u o r r e

of S k u o r oan!

skuorwoartel (de) = smeerwortel

B l a d e ren en wortels van de smeerw o r t e l

(Symphytum officinale) werden gebruikt om

skra(a)bje
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kneuzingen, botbreuken en wonden sneller te

laten genezen Vdokterje. Kinderen zogen de

onderkant van de bloemetjes uit als zoete ver-

snapering.

skûte (de) = schuit

1 . Algemene aanduiding voor zeker zeilend 

(vracht)schip van de Friese binnenwateren.

Het woord wordt in deze vorm zeker vanaf

de 15d e eeuw in het Fries gebruikt Va a k( 1 ) .

♠ It hinget as wiet hea om de skûte > De kle-

ren hangen maar wat slap om zijn of haar

lichaam. Hja hinget om him hinne as wiet hea

om de skûte > Zij kleeft heel erg verliefd aan

hem.

2 . Een gangbaar - maar minder specifiek - woord

waarmee dikwijls een korte tsjalk werd

bedoeld. De tjalk was een van de meest vo-

rkomende typen vrachtschip in de 19de en

het begin van de 20ste eeuw. Het woord

komt in het Fries echter zeker vanaf 1599

voor. De lengte van dat schip varieerde onge-

veer van 16 tot 20 meter, terwijl de tonna-

zje tussen de 20 á 30 en  50 ton beliep. De

grotere waren min of meer zeewaardig. Zij

staken met mest, turf, hooi en andere vracht

de Zuiderzee over en zeilden ook over het

Wad en soms langs de kust naar Duitse en

Deense havensteden. Als het schip een hek

had, sprak men van een hekskûte. Een

beurtman is ook een dergelijk, maar meer

kofachtig type. Men gaat  er meestal vanuit

dat de latere skûte voor het vervoer van

terpaarde op binnenwateren zich rond 1855

mede vanuit de opgeboeide pream heeft

ontwikkeld. Dit type werd aanvankelijk skip

genoemd, omdat het minder robuust was

dan de oudere skûte. Dit schip is zowel in

hout als in ijzer gebouwd. Toen er in de

twintigste eeuw gro t e re gemotoriseerd e

vrachtschepen op de Friese wateren kwa-

men, werd de skûte geleidelijk als kleiner

ervaren en skûtsje genoemd Vskûteskip

Vskûtsje. Volgens sommige schippers lag

de grens tussen skûte en skûtsje bij het

kunnen passeren van de sluis bij

Oudebildtzijl, waar rond 1930 een toege-

staan tonnage van rond dertig werd aange-

houden.

De belangrijkste kenmerken van een skûte

in deze betekenis zijn:

- Vlakke bodem Vboaiem

- Ronde kimmen Vkym

- Ronde voor- en achtersteven Vsteven  en

boeg Vboech(2) oplopend tot ongeveer

gelijke hoogte

-  Rechte vlakke zijden V stilstean

- Er worden een grootzeil, een fok en een

kluiver gevoerd.

- Relatief geringe holte.

3 . Oude meeteenheid (al bekend uit de 15d e

eeuw), met name gebruikt bij het turfvervoer

Vturfmjitte. Een rekenvoorbeeld uit de

19de eeuw geeft het volgende beeld van de

relatieve hoeveelheid. Een skûte was gelijk

aan twee healskûten. Een healskûte was

gelijk aan twee weinfollen. Een wagen was

vol met zo’n 1500 tot 1600 turven. Men

telde die per korf – de fjirderskoer, daar-

van gingen er veertig in een weinfol. Het is

echter zeer waarschijnlijk dat het met ande-

re turven op een andere plek en op een

ander tijdstip weer net even anders zat

Vf j o e r( 2 ) Vp r e a m f o l Vs k i p(3) Vs k i p f o l

Vs ko u(4).   

skûteboer (de) = schipper

Schipper, meestal wordt hiermee een turfschip-

per bedoeld Vskûteskipper.

♠ De skûteboer hat dêr wat brocht > Daar is een

kleine geboren. Deze uitdrukking wordt alleen in

de Friese kleigebieden gebruikt. Daar was het

verhaal traditioneel, dat een baby uit de Friese

Woudstreek vandaan kwam. Men zei dan ook

wel dat de moeder een Wâldreis had gemaakt.

Wanneer een nauwkeuriger plaatsbepaling

gewenst was, zei men dat de kleine uit de

Burgumer Poppestien (baby-kei) kwam. Dat ver-

telde men ook wel in de Friese zandstreken zelf.

skûteboerske (de) = schippersvrouwVskipperske

skûteboerswiele (de) = spinnewiel ´

Vskipperke(3)

skuorwoartel
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skûtefaar (de) = schipper

Ook s k û t e f a r j e r. Een algemene aanduiding

voor een schipper. Het woord wordt ook

gebruikt voor een schipper die op andermans

schip vaart Vsetskipper Vskûteskipper.

skûtefarjer (de) = schipper Vskûtefaar

skûtehout (it) = scheepstimmerhout

Hout dat speciaal bestemd is voor de scheeps-

bouw. Het kan gaan om planken met zo weinig

mogelijk noesten Voast en ook om kromme

stammen die soms door de scheepsbouwer zelf

in het bos waren uitgezocht en gebruikt werden

voor de ynhouten, de krommers enz.

skûtekroader (de) = scheepskruier

Ook skûtkroader. Degene die de modder of de

turf of een andere lading het schip op kruit

Vkroader. Dit was bij de oude terpafgravingen

van voor 1890 normaliter het werk van de schipper.

skûtelbak (de) = wasbakVwaskbak

skûtelbank (de) = schutsluis

Schutsluis(je) met een valdeur. Er is een gelijke-

nis met een bak waarin men schotels te drogen

zette Vslûs. Als aardrijkskundige naam was de

Arumer Skûtelbank bekend.

skûtelskip (it) = aardewerkschip

Ander woord voor potskip Vskûtsje(1).

skûteskip (it) = schuiteschip

Type schip dat het midden hield tussen een

pream(1) en een skûte(2). Een dergelijk schip

was open en had een dek over het achterschip

Vskip. Eenduidig was het gebruik van deze

benaming niet. Men sprak ook wel van skûte-

skipke of schuitescheepje.

skûteskipper (de) = schipper

Ook s k û t s k i p p e r. Schipper van een s k û t e

Vskûteboer Vskûtefaar.

skûthelling (de) = scheepstimmerwerf V helling

skûthûs (it) = scheepsloods

Grote loods op een skûtmakkerij waar schepen

onderdak gebouwd en gerepareerd konden wor-

den Veinhelling.

skûtmakker (de) = scheepstimmerman

De baas op de scheepstimmerwerf, degene die

de schepen bouwt Vhellingbaas. Je had ook

reizende skûtmakkers. Die trokken met een

praam waarin gereedschappen, materialen enz.

bij boeren langs om ter plekke pramen en boten

op te knappen.

skûtmakkerij (de) = scheepstimmerwerf

Het gehele bedrijf waar men schepen bouwt

Vskûtmeitsje en opknapt Vhelling.

skûtmakkersfeint (de) = scheepstimmerknecht

De knecht van de skûtmakker.

skûtmakkersstik (it) = meesterstuk

Moeilijk te maken houten scheepsonderd e e l

Vboechbân Vb â n(1). Wie dat goed ko n

maken, werd beschouwd als een echte  skût-

makker.

skûtmeitsje = schepen bouwen

Het beroep van scheepstimmerman uitoefenen.

Het scheepsbouwen noem je eveneens skût-

meitsje.

skutslûs (de) = schutsluis

Een sluis met een dubbel stel deuren zodat er

een schip in geschut Vskutte kan worden. Een

afwateringssluis is in oorsprong een syl, maar

omdat dergelijke sluizen niet zelden werden

omgebouwd om schepen te kunnen schutten,

worden de verschillende woorden dikwijls door

elkaar gebruikt Vdomp Vfallaat Vslûs.

skûtsje (it) = skûtsje

1. Oorspronkelijk was het een kleiner schip dan 

wat men een skûte(2) placht te noemen. De

oudste vindplaats in een Friese tekst met het

woord - gespeld als schuutje - is van 1793.

Durk Lenige (koopman in Makkum) maakt in

een verjaardagsrijmpje voor zijn dochter een

vergelijking tussen het glad van de helling

lopen van een teer scheepje (het skûtsje) en

het begin van het leven. Het is dus niet zo

dat hier een nieuw scheepstype wordt gesig-

naleerd. Na 1800 komt het woord vaker en

ook in scheepskundig verband voor. Het

skûtsje was zelden langer dan ongeveer 12

meter en had - afhankelijk van de grootte -

een t o n n a a z j e van zo’n 8 tot 18 ton.

Meestal gebruikte men het schip als blom-

meskip, potskip, skûtelskip of als fear-

skip tussen plaatsen die niet te ver van

elkaar lagen. Wat type betreft was het eigen-

skûteboerswiele
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lijk een jacht dat (alleen) wat langer en plat-

ter was gemaakt om meer inhoud te krijgen.

Het vervoeren van vracht was immers het

primaire doel, terwijl bij een jacht oorspron-

kelijk snelheid op de eerste plaats kwam. In

dit opzicht is een s k û t s j e dus niet een kleine

s k ûte(2). Je kunt het schip beter beschou-

wen als een jacht met een grotere vervoers-

capaciteit. Dat jacht - waar het huidige

Friese jacht vanaf stamt - was op zijn beurt

weer groter dan de fjouweracht.

2. In het huidige scheepstype dat bekend staat 

als skûtsje zijn kenmerken van een aantal

a n d e re typen uit het verleden samenge-

voegd. Als hoofdlijn kun je zeggen dat het

hier eigenlijk een vergrote, beter een ver-

lengde uitvoering van skûtsje(1) betreft, die

hiermee dus praktisch gezien nagenoeg

identiek is geworden aan skûte(2). Het is dit

type schip dat aan het einde van de 19de en

het begin van de 20ste eeuw in grote aantal-

l e n is gebouwd en (in nederlandstalige

b ronnen) dikwijls Friese tjalk wordt ge-

noemd Vkleur. Wanneer deze schepen de

Zuiderzee overstaken, noemde men ze ook

wel lânskûtsjes.

In de normerende beschrijving met betrek-

king tot de grootte van een skûtsje wijkt de

I F K S licht af van de originaliteitsre g e l s

Vo r i z j i n a l i t e i t die de S K S o p s t e l d e

Vkommisje(3). De SKS hanteert als maxi-

mumlengte over de stevens 19,50 meter, de

maximum breedte is 4 meter. Bij de IFKS is

dat 20,62, respectievelijk 4,05. Die keuze

werd bepaald door de omstandigheid dat

men bij het doorvoeren van deze regels geen

reeds ingeschreven deelnemers wilde uitslui-

ten. Geen van de twee origanisaties spreekt

over de h o l t e. Zie voor veel gangbare

samenstellingen met skûtsje het grondwo-

rd. Bijv. skûtsjemêst Vmêst.

Skûtsjesilen (it) = Skûtsjesilen

De algemeen bekende benaming voor het hard-

zeilen met vracht- en beurtschepen dat sinds

1929 (toen in Grou) voor het eerst officieel met

deze benaming wordt gehouden. Velen verstaan

onder hét Skûtsjesilen (met een hoofdletter) de

wedstrijden van de SKS. Die van de IFKS zijn

dan een vorm van skûtsjesilen Vi e p e n( 3 )

VSintrale Kommisje Skûtsjesilen Vskût-

sje (2).

skûtsjeskipper (de) = skûtsjeschipper

Bij de S K S w o rdt als eis aan de schipper

Vskipper(3) van een skûtsje dat deelneemt aan

het SKS-skûtsjesilen gesteld dat hij aantoonbaar

uit een Fries schippersgeslacht stamt dat in de

twintigste eeuw onder zeil zijn brood verdiende,

en de Friese taal of een van haar dialecten actief

beheerst. Nog tot in de jaren zeventig van de

vorige eeuw bestond practisch de hele beman-

ning van de SKS-skûtsjes uit mensen die hun

brood als schipper of schippersknecht verdien-

den of verdiend hadden. Vandaag de dag is dat

aantal gering. Met de keuze van schippers lopen

de eigenaren-commissies op dit moment soms

tegen problemen aan bij de handhaving van dat

(uit de historie van het Skûtsjesilen te verklaren)

uitgangspunt. In 2003 werd aangekondigd dat

het SKS-bestuur in overleg met de schippers een

nieuwe omschrijving zal opstellen. Bij de IFKS

kent men deze regel overigens (en dat is ook te

verklaren) niet.

skutte = schutten

1. Met een schip een skutslûs passeren en 

daarbij in een hoger of lager pand van het

v a a rwater komen Vd e l s k u t t e Vd o m p

Vf a l l a a t Vf e r keard stean Vg o e d( 1 )

stean Vomsette Vo m s k u t t e Vo p -

skutte Vslûs Vsyl.

2. In het schip een schot plaatsen Vskud.

♠ Earne in buordsje foar skutte > Ergens een

stokje voor steken.

skyld (it) = mastplankVmêstplanke Vsnijwurk

skyldpodblok (it) = schildpadblok

Op sommige skûtsjes is een van de swurdslo-

perblokken vast aan het schip verbonden. Het

heet vanwege zijn speciale vorm schildpadblok.

skylsnikke (de) = schelpensnik

Ook skilsnikke, skilskip en skilskûte. Schip

Vsnikke(1) dat speciaal was ingericht voor het

skûtsje
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vervoer van schelpen uit de kuststreek naar kalk-

ovens bij Harlingen of elders in Fryslân.

skymanje = schiemannen Vskimanje

skynkap Vkapke

skypje

1. Het laden van een schip Vô f s ky p j e Vo p -

s ky p j e. 

♠ Skypje > Opdoen (voornamelijk negatief,

met betrekking tot ziekten, moeilijkheden

en bepaalde ideeën). O f s k y p j e > I e m a n d

afschepen. Earne mei (op)skipe wêze of sitte >

Ergens mee opgezadeld zijn of zitten. Kjeld skyp-

je > Kou vatten.

2. Het met een schip versturen van goederen.

skytkast (de) = poepdoos

Ook poepdoaze. Tot het tweede kwart van de

20ste eeuw was er aan boord van een skûtsje

geen toiletgelegenheid. Men deed als man zijn

behoefte achter het swurd, als vrouw soms ook

wel op een emmer in de roef. Pas rond 1925

maakte een houten kastachtige bak opgang met

daarin een pot of emmer waarin men zijn

behoefte kon doen. Deze werd in de kisten

geplaatst. Aanvankelijk werd het ding alleen

door vrouwen gebruikt, die na de invoering van

de onderbroek in dezelfde periode meer behoef-

te hadden zich discreet terug te trekken dan in

de tijd daarvoor, toen ze nog (twa) boksen-en-

in-bân droegen Vsekreet.

slaan = slaan

1. Een zeil slacht  als de wind er te recht van 

voren in waait, zodat het niet meer staat,

maar klappert. 

2. Een krachtige beweging maken met het roer 

Vwrikke(2).

3. Met slein izer wordt gesmeed ijzer bedoeld 

Vsmijwurk(3) zoals je dat op verschillende

plekken - ook aan boord van houten schepen

- vindt Vizerwurk Vklopje(1).

slabbing (de) = kleding

Windsel dat met de slagrichting van het touw of

staaldraad wordt aangebracht Vkleding.

slach (de) = slag

1. Een stel ( dus twee) roeiriemen Vriem.

2. Als je een schoot, een val of een andere lijn 

één keer om een kruishout, bolder of iets

dergelijks draait, leg je dat touw er een slag

om Vslippe Vspil(1).

3 . Ongewenste bocht in een touw Vk i n k

Vf o t( 1 ) . Het verwijderen ervan noem je

klearje.

4. Een stuk over één boeg varen bij het laveren 

Vgang(1) Vgong(3) Vgoud Vkoart(4)

Vlang(2) Vûnder(5).

5. Het maken van een platte knoop is niet moei-

lijk, het is een handigheid. Je zegt in zo’n

geval it is mar in slach.

6. Het éénmaal op en neer halen van een pomp-

stok Vpompe.

7. Een slach folk is een bepaald type mensen, 

zoals skippersfolk of boerenvolk.

slachaard (de) = slaggaard Vgearde(1)

slachsel (it) = slagsel

Zoveel vezel als in één keer in een lynbaan tot

touw geslagen kon worden.

slachside (de) = slagzij

Als het schip scheef hangt doordat de lading aan

één kant zit, of door averij, maakt het slachside

Vside.

slatroede (de) = slatroede

Lengtemaat die gebruikt werd bij het slatten, het

graven en uitdiepen van vaarten Vroede.

sleep (de) = sleep

1. Het gesleept worden door een schip of boot. 

Men zegt dan bijvoorbeeld in sleep krije.

2. Het gesleepte schip, de eenheid van sleper en 

g e sleepte of meerdere schepen die samen

door één sleepboot worden getrokken.

¶ Yn ’e sleep hingje > Getrokken worden

door een (motor)schip, evt. als een van meerdere

s c h e p e n Vh i n g j e(3) Vo a n m e i t s j e( 1 )

Vslippe Vsto(o)mboat.

sleephelling (de) = sleephellingVslydhelling

sleepizer (it) = sleepijzer

IJzerbeslag dat helemaal rond het swurd loopt

en het tegen beschadiging beschermt bij het

raken van de bodem. De onderkant is zwaarder

en driehoekig waardoor het zwaard gemakkelij-

ker zakt en lichter over harde bodems glijdt. Je

vond bij houten schepen vroeger ook wel een

skylsnikke
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sleepijzer onder de kimmen Vkym.

sleepstart (de) = sleepstart

Als een walstart Vwâlstart vanwege de wind-

richting niet mogelijk is, wordt in Earnewâld en

op de Feanhoop, en vroeger ook in Grou, vanuit

de sleep gestart Vstart.

sleeptou (it) = sleeptouw

Ook sleeptros(se). Speciaal, zwaar touw waar

een schip mee gesleept wordt. Men gebruikte er

vaak cocos voor; dat rekt en blijft drijven

Vrekker Vsleep Vtros(se).

♠ Immen op sleeptou nimme > Iemand meenemen

of meetronen (Ook overdrachtelijk, bijv. in zaken

van geloof of politiek).

slepe = slepen

1. Een schip voorttrekken of als schip (zegt een 

schipper) voortgetro k ken worden. Je

gebruikt het alleen wanneer dat door een

ander schip gebeurt. Je kunt - vanuit het per-

spectief van het trekkende schip - ook van

meislepe spreken Vsleep.

♠ Immen slepe moatte > Moeite moeten doen

om iemand mee te krijgen.

2. Een schip over een met zeep of vet ingesmeer-

de balk met behulp van een kaapstander

Vierdwine of (moderner) een lier een hel-

ling optrekken. Je hebt het dan over een

schip de helling opslepe Vsmarbalke.

3. Over de bodem slepen. Met name zeg je dat 

van een roer of een swurd. Je merkt dat

o g e n b l i k kelijk aan het roer en aan een

bepaalde trilling in het helmhout, maar je

kunt het ook zien aan het sok Vmodderje.

slide (de) = slee

1. Beurtschippers, varende kooplieden Vn e g o a -

s j e f e a r t en melkvaarders gebruikten bij

sterk ijs voor het transport een slee waarop

soms ook een klein zeiltje kon word e n

gezet. 

2. Houten en/of ijzeren constructie waarop een 

schip een slydhelling wordt opgetrokken. 

slieper (de) = slaper

Zware kny die bepaalde spanten steunt, bijv. die

van het sylwurk of de bedings.

sliepkoai (de) = slaapkooi

Een slaapplaats aan boord noem je een koai.

Om verwarring met s e i l koai te voorko m e n

noem je de twee in de durk(1) die daarvoor zijn

bedoeld de sliepkoaien.

slimphout (it) = slemphout

1. Voorste deel van de s t o a t h o u t e n tussen m a n t -

s j e s en  de foarsteven Vsteven Vk l ú s -

b o a r d. 

2. Het zware kromhout dat de verbinding vormt 

t ussen kolswyn en stevens Vkolf.

3. Het fullingstik tussen de eftersteven en 

het achterschip.

slingerje = slingeren

1 . Een schip slingert als het door de golven 

heen en weer geduwd wordt en dwarssche-

ps op en neer gaat Vride Vtouterje

Vsteigerje.

2. Van een water dat sterk bocht, zeg je dat het 

slingert. In de naam Slingerrak (verwij-

zend naar een water onder Langweer) vind je

dat terug Vrak.

slippe = slippen

Een stuk touw met een slach(2) om een bol-

der(t) langzaam laten vieren. Je doet dat in een

sleep als die op gang wordt gebracht en bij het

ankerjen om niet in één keer de volle druk op

touwen en verbindingen te krijgen Vstoppe.

slipstek (de) = slipsteek

Een stek die gemakkelijk is los te tre k ke n

sleepizer

1. slimphout(2)

2. steven 

3. kolswyn

Slimphout
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slipstek

Vrabân(2).

slobbestront (de) = meermolmVjolm(1)
slodze (de)

Kluwen in elkaar gegroeide of samengevaren

waterplanten. Je hebt dat laatste soms tussen

zwaard en swurdstander.

sloep (de) = sloep

sloere

Een stuk hout aft e kenen dat een gat in een boeg

of op een andere plek precies moet gaan opvullen.

slof (de) Vkatûle

slokje (it) = borrel

Meestal bedoelt men er een jenevertje mee

Vjonkje Vnutske Vâlde(4).

slop = slap

1. Wanneer er geen wind in de zeilen valt, hangen 

d i e slap Vdweil(2) Vsek.

2. Wanneer een schip niet (meer) stevig is en slap 

in het verband is geworden, noem je het een

slop skip.

3. Met de uitdrukking sloppe lul w o rdt de beweeg-

lijkheid van de lummel omschreven Vl u m m e l.

sloper (de) = sloper

1. Oud schip dat niet meer gebruikt kan worden 

en zal worden gesloopt Vwrak(1).

2 . Iemand die (schepen) sloopt of er zo slecht 

mee omgaat dat er voortdurend herstelwerk-

z a a m h e d e n moeten plaatsvinden Vô f b r e k ke.

3. Een schipper die (te) veel van zijn knecht en/of 

vrouw en kinderen of bemanning vraagt.

slotspyn (de) = slotspinde

Meestal kon aan boord een van de kastjes op

slot. Soms had je een kammenet(sje), maar een

eenvoudiger kast was de spyn(2) die op slot kon

Vroef.

slûkje = smokkelen

Om accijns of invoerrechten te ontlopen verv o e r-

den schippers (met name wanneer turf achter uit

D renthe werd gehaald) niet zelden goederen die

men eigenlijk bij de douane behoorde aan te

geven. Dat heet slûkje en de schipper die dat

deed was een slûker of een dûker(2). De

bemanning van de ielaken stond bekend om het

smokkelen van Haarlemmer olie Vdokterje en

jenever naar Engeland.

slûs (de) = sluis

Stel draai- of ophefbare waterkeringen waarin

een hoogteverschil tussen bijv. binne(n)- en

bûte(n)-wetter met een schip kan worden over-

brugd. Je had ze vroeger in drie, later wel vijf

klassen, waarbij soms de kleinste en soms de

grootste als eersteklas werd aangeduid. Doordat

er tot in de jaren 1930 in Fryslân geen eenheid

van maatvoering was, werd de ontwikkeling van

de Friese binnenvaart ernstig gehinderd

Vb ê d( 2 ) Vdomp Vdrompel Vf a l l a a t

Vkearslûs Vklip Vskûtelbank Vskutte

Vslûsmeier Vsyl.

slûsjild (it) = sluisgeld

Voor het schutten in een sluis moest je als schip-

per geld betalen, het slûsjild Vjild Vslûs-

meier.

slûsmeier (de) = sluismeester

Het beheer van een slûs werd dikwijls verpacht.

Degene die de sluis pachtte en bediende noem-

de men de slûsmeier. De schippers moesten

hem het verschuldigde slûsjild betalen.

slútbeam (de) = sluitboom

Om te voorkomen dat schippers varen op verbo-

den wateren, legt de eigenaar of beheerder een

met sloten vastgemaakte spier of paal dwars

over het water. Deze constructie werd in het ver-

leden ook gebruikt bij plaatsen waar tol(1) werd

geheven. Bij Stroobos vond je zo de z.g. Bid-

lersbeam. In plaats van een boom werd op zo’n

plaats ook wel een ketting Vke(a)ttinghûs

gespannen om betaling af te dwingen. De ope-

ning in het vaarwater was aan weerszijden afge-

zet met palen. Je vindt dat nog terug in de stra-

tnamen Grote en Kleine Palen in Sneek en de

Gossepalen in het Sneekermeer.

sluting (de) = sluiting

Ook harpsluting. Hoefijzervormige beugel met

inschroefbare sluitpen, mantsje(2) genoemd. Je

gebruikt ze om van een kous voorziene oog-

splitsen te verbinden met metalen ogen, kettin-

gen enz. Zo wordt elke val met zo’n sluiting aan

de ogen op een sprút aan de gaffel(2) en de fok

vastgemaakt.

slydhelling (de) = sleephelling
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slydhelling

Ook sleephelling. Helling waar een schip op

sleden Vslide(2) bij de wal werd opgedraaid.

Later kwamen er karretjes die over rails reden

voor in de plaats.

slykloads (de) = slikloods Vloads

smak (de) = smak

Bepaald type tjalkachtig zeilschip uit de 18de en

de vroege 19de eeuw, met name voor de kust-

vaart met twee masten Vt w a m ê s t e r, een

grote mast en een besaansmêst Vbesaan(2).

Een smak had ook zwaarden. Daarmee is het in

zekere zin een van de voorlopers van het huidi-

ge skûtsje(2). Als zo’n smak - in afwijking van

wat oorspronkelijk is Vspriet(1) - ook bij het

grootzeil een gaffel had, noemde je het een gaf-

felsmak Vbak(1) Vhek Vkofskip.

smarbalke (de) = smeerbalk

Ook smarhout. De zware balk die met zeep

Vsjippe(1) of vet wordt ingesmeerd zodat een

schip over de balk de helling kan worden opge-

trokken Vslepe(2).

smarkantsje (it) = oliekannetje

Het olie- en/of vetspuitje waarmee op tal van

plekken olie Voalje en/of vet Vfet wordt aan-

gebracht om de assen, met name in de lieren,

draaibaar te houden. Tussen de spanten en de

huid en in hoekjes doet men olie ter conserve-

ring van het ijzer.

smarkwast (de) = smeerkwast

(Oude of speciaal daarvoor gemaakte) kwast die

gebruikt wordt om vet aan te bre n g e n

Vsmarre Vstryklatten.

smarre = smeren

Ook smarje. Het met vet bestrijken of oliën

zodat er zich geen haperingen door stroefheid

voordoen Vbûter Vfervje. De voornaamste

elementen van groot onderhoud zijn van ouds-

her smarje en tarje > smeren en teren.

Ook smarje. Drinken of bedrinken. Als een

schip te water wordt gelaten, wordt het in figu-

rlijke zin smard (d.w.z. bedronken) Vflotbier

Vskip. Soms achtte een schipper het nodig om

de hannel te smarren. Hij schonk dan een bor-

rel aan opdrachtgever of koper.

¶ Smarje en tarje > Smeren en teren (Groot

onderhoud verrichten).

♠ De kiel smarre > Een borrel drinken. Smarje en

tarje > Eten en drinken.

smearreep (de) = smeerreep

Zwaar touw (soms met een kleine takel eraan)

dat bij het reven wordt gebruikt Vreap(1)

Vreef.

smerting (de) = smarting

Bekleedsel van oud zeildoek om een touw te

beschermen tegen slijtage, zoals bij ankertouw

in de kluizen Vankerklûs.

smidte (de) = smidse

Bij elke helling behoorde wel een veldsmidse

waar men voorgevormde ijzeren onderdelen -

die dikwijls door een lokale smid waren gema-

kt - opgloeide om die ter plekke warm te kunnen

aanbrengen. Dat deed je bijvoorbeeld met ringen

en h o a n n e p o a t e n. In de tijd dat er meer in ijzer

Vizer werd gebouwd, werd voor eenvoudig

smeedwerk en verhitting van klinknagels

Vklinke op de helling een speciale werkplaats

ingericht. Het echte scheepssmeedwerk bleven

de hellingbazen meestal uitbesteden aan ‘echte’

smeden.

smijwurk (it) = smeedwerk

1. Het smeden zelf.

2. Het werkstuk dat door het smeden ontstaat.

3. Verzamelbegrip voor alle gesmede onderdelen 

aan een schip, het beslach Vslaan(3).

smoar (it) = vet

Dierlijk vet, dat ook gebruikt werd om te smeren

Vfet. Met het oog op het gebruik had je (o.a.)

skiifsmoar Vskiif. Skieppesmoar  is vet van

een schaap Vsmarbalke.

smoarch = vies

1. Een schip heet smoarch als het aangegroeid 

is. 

2. Met het woord s m o a r c h kan ook aangroeisel 

w o rd e n bedoeld Vburd Vmoet.

3 . Een schip ligt in de smoarge wyn of de 

útskiten(de)  wyn van een ander schip als

dat boven je ligt Vboppe(1).

smoargenspream (de) = vuilnispraam 

Vjiskepream

smoke = roken
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smoke

Als het tijdens wedstrijden nauwelijks waait en

doordat verklikkers op skûtsjes niet zijn toege-

staan, zijn er schippers die een sigaar opsteken

om dan aan de rook te kunnen zien waar de

wind vandaan komt. Sigaren worden nog maar

betrekkelijk kort gerookt. Vroeger had bijna elke

schipper een pijp Vpypke(1) Vrikje(2). Niet-

rokers verbranden tegenwoordig soms een wie-

rookstokje om te zien waar de wind vandaan

komt.

smoutte (de) = luwte

Het woord is ongeveer synoniem aan lijte. Voor

een schip geeft een boom bijvoorbeeld wel even

luwte, maar geen smoutte. Als het koud is,

spreek je wel van lijte als je uit de wind staat;

over smoutte spreek je alleen als het (boven-

dien) warm is.

snappe = schrikken

Een touw snapt, als het plotseling los schiet

Vskrikke(2).

snijbean (de) = sompeVsompe(1)

snije = snijden

1. Uit het roer lopen Vroer

2. Scherp aan de wind varen en weinig zog tre k -

ken. Schepen met een pyk doen dat het

beste Vsnjiddich.

snijwurk (it) = houtsnijwerk

Op enkele plekken aan boord kon je houtsnij-

werk vinden. In zijn eenvoudigste vorm gaat het

om Fries kerfsneesnijwerk, maar ook werden

soms andere stijlen en technieken toegepast. Je

vond snijwerk (soms) op de mantsjes(1), de

roerklik, de mêstplanke en op de kop van een

kammenet(sje).

snikke (de) = snik

1. Klein min of meer zeewaardig vrachtschip met 

ronde kont en een spitse of ronde kop.

2. Ook s n i k ( ke ) s k i p. Klein binnenvaartschip met 

spitse kop en vallende steven. In de loop van

de 19de eeuw kregen snikken algemeen een

ronde kont Vtaske. De lengte-breedte ver-

houding was ongeveer 4,5:1 bij een lengte

van maximaal 12 meter. Vooral omdat het

dus een smal en betrekkelijk klein scheepje

was, werd het tot rond 1900 veel op de smal-

le vaarten in de kleistreek gebruikt (met

name in Noordwest  Fryslân). Het diende

daar vaak als groente-, aardappel- en beurt-

schip voor met name korte trajecten. De

boeg van een Friese snik wordt gekenmerkt

door een voorstevenbalk die een hoek van

45 graden maakt met de waterlijn.

A f h a n kelijk van functie en lading onder-

scheidde men beurtsnikke, doarpssnikke,

ierdappelsnikke, klaaisnikke, modder-

snikke en skylsnikke. Ze zijn in hout en tot

kort na 1900 in vaak iets grotere uitvoering

ook in ijzer gebouwd. Overige belangrijke

kenmerken van een snik in vergelijking tot

een skûte(2) zijn:  

- De tonnaazje is meestal (veel) geringer

(rond de 12 ton).

- Een snik is in verhouding behoorlijk smaller.

- Een snik heeft minder sigen(1).

3. Ook molksnikke. Platte brede boot van een 

schouw-type met een sprietseil waarmee

melkbussen naar een zuivelfabriek werden

gevaren Vmolkfarder.

4 . Aangepast aan de specifieke eisen van een 

trekschip behoort ook de  lûksnikke Vlûk-

skip tot het type snikke(2). In Dokkum is in

1980 nog een nieuw (toeristisch) exemplaar

in de vaart gebracht Vbarge.

snjiddich = snedig

Een schip dat hoog aan de wind en dan behoor-

lijk snel kan zeilen, zeilt snjiddich Vsnije(2)

Vsnjitte.

snjitte

Goed, snel en scherp aan de wind zeilen

Vsnjiddich.

snoek (de) = snoek

Een schip dat fart as in snoek zeilt heel licht.

Scheepskenner Folkert N. van Loon noemde in

een geschrift uit 1838 al de stroomlijnvorm van de

snoek als ideaal voorbeeld voor (vracht)schepen.

snoekebek (de) = snoekebek

Aanduiding voor een klein bootje met een spitse

steven en een ronde kont. Het verder vrijwel

onbekende type zag je een enkele keer wel eens

als bijbootje Vs k i p p e r s b o a t s j e. De eerste
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snoekebek

motorjachten werden vanwege hun model ook

wel zo genoemd.

soal (it) = vaargeul

Vaargeul door het meer, een vaart of het ijs. Als

eigennaam is het woord in gebruik geraakt voor

de vaarweg van Workum naar zee. Het dorp

Tersoal ontleend zijn naam aan een “modderig”

water (de Sneeker Oudvaart) Vfar(1) Vfar-

wetter Vgeul.

soallepoater (de) = slof

Soort slof van zeildoek die over schoeisel werd

getrokken om op een modderig jaagpad minder

snel weg te zakken, nat te worden en uit te glij-

den bij het trekken van een schip Vlûke.

soeker (de) = zoeker

Ook drêge. Een klein werpanker Vanker.

sok (it) = zog

Ve r korte vorm van ky l s o k, ook ky l w e t t e r

genoemd. De beweging in het water die een

varend schip naast en vooral achter zich door

het varen teweeg brengt. Oorspronkelijk werd

met zog de vorm van het achterschip bedoeld

(waardoor de zuigende beweging voor het gro-

tste deel ontstaat) . Later ging het over op het

bewegende water Vdelsompe Vsokje.

¶ In bulte sok ha > Varend hoge golven veroor-

zaken.

♠ Yn it sok meilutsen wurde > In je doen en laten

door anderen meegesleurd worden. Yn it sok hingjen

bliuwe  of meidriuwe > Niet afwijken van wat ande-

ren doen. Yn it âlde sok fuortfarre > Steeds op de

zelfde manier doorgaan. In bulte sok ha > Een hoop

drukte maken.

sokbaar (de) = hekgolf

De grootste golf die het achterschip van een

varend schip veroorzaakt Vsok Vbaar(1).

sokje = zoggen

Het veroorzaken van sok. De hoeveelheid water

in beweging wordt niet alleen door de vorm van

het achterschip bepaald. Ook de snelheid doet

er toe en de diepgang Vdjipgong(2) van het

water: weinig zog op diep, veel op ondiep water.

sompe

1. (de) Sompe, zomp. Ook s j o m p e, s o m p s-

k i p of (alleen in Fryslân) snijbean. Bepaald type

schip dat met name in Overijssel voorkwam. 

Het wordt gekenmerkt door een zwaar voor-

schip en een zeer geringe diepgang. 

2. NeerploffenVdompe.

3. Moeras.

sompich = moerassigVsompe(3)

soude (de)

Dorsafval zoals kaf en/of boekweitdoppen waar

b e d z a k ken mee gevuld werden Vb o k w e i t -

doppen Vbultsek(1) Vseewier.

soukje

Ook souderkje. Voelen, eerst met één klomp en

dan voorzichtig stampend, hoe sterk het ijs is.

Spaanske sjippe (de) = Spaanse zeep

Ook sjippe(2). Kleverig en glibberig geheel van

waterplanten Vflach(2).

Spaanske takel (de) = Spaanse takel Vtakel(3)

Spaansk wynsel (it) = Spaans windsel

Windsel dat om een hûnepunt is aangebracht

Vtakelje(3) Vwynsel.

spant (it) = spant

Elk van de ribben van een schip Vynhout. Het

woord is in Fryslân vooral in de ijzerbouw gang-

baar; in de houtbouw sprak men van ynhouten

en oplangers Vgrutspant Vkattespoar(2)

Vkearspant Vkomposytbou Vútsette(2)

Vwrang(e).

spanner (de) = spanner

Verkorte vorm van wantspanner.

spar (de) = spier

Dun rondhout dat als boom(2) kan worden wor-

den gebruikt.

♠ Te spar en te kloet > Druk in de weer. Mei spar

en kloet oan ‘e wâl komme > Een zaak met moeite

voor elkaar brengen.

spatboerd (it) = spatbord

1. Ook spatboard en draam. Bovenste boord

tegen de voorsteven. 

2. Ook setboerd(1), wetterboerd en boeisel.

(Los) boord boven de stuit(1). 

spatwetter (it) = spatwater

Ook buiswetter, brûswetter en stowetter.

speake (de) = spaak

Verkorte vorm van hânspeake.

spegel (de) = spiegel
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spegel

Oorspronkelijk is de spiegel een vlak en plat

gedeelte boven de achtersteven. Dat was soms

rijk besneden en beschilderd. Je vindt zo’n spie-

gel bijvoorbeeld bij een jol. Bij skûtsjes gaat

het om de lichter gekleurde achterka n t

Vskieppekont van een schip. Meestal wordt

de achterkant tegenwoordig kont genoemd,

maar de betekenis is ruimer dan de oorspronke-

lijke betekenis van spegel, omdat het daarbij

gaat om de hele achterkant, dus ook het deel in

het water. In die betekenis wordt spegel tegen-

woordig verder ook wel gebruikt Vbelech-

spegel.

spegelklampe (de) = spiegelklamp

Ook strykklampe. Klamp - haaks - aan het schip

waar het swurd langs glijdt. Daaronder volgen

de stryklatten (vaak twee aan elke kant).

spekbak (de) = spekbak

Aanduiding voor een grote (Lemster) schouw

voor buitenwater. Ook een kajuitschouw met

weinig zeeg noem je wel zo Vb a k( 1 )

Vskou(1).

spien (de) = speen

Elk van de stukjes hout waar de vierkante spil-

gatten mee worden opgevuld als het spil niet

gebruikt wordt.

spier (de) = spier

Benaming voor tal van soorten rondhout zoals

b o o m(2),  f o k ke l o e t e enz. (oorspro n ke l i j k )

gemaakt van vurenhout dat afkomstig is van de

spar Vhout(1). Het woord bleef in gebruik ook

toen later gebruik werd gemaakt van ander na-

ldhout Vb a k s p i e r Vd r i l s p i e r Vs p a r

Vtrilker(1) Vtrilkersspier Vwannelspier.

spijgat (it) = spuigat

Ook spuigat en easgat(2). Elk van de uitwate-

ringsgaten van de warring waardoor het water

dat op het dek komt weer van het schip kan

aflopen. 

♠ It rint de spijgatten út > Het loopt de spuigaten

uit.

spiker (de) = spijker

Meestal ronde draadnagels, vroeger vooral voor

lichte verbindingen gebruikt. Tegenwoordig zijn

het getro k ken ”spijkers”. Vi e r kante gesmede

nagels noem je neilen(3) Vspikerboar.

♠ Achter de spiker lizze > Voor anker liggen.

spikerboar (de) = spijkerboor

Booromslag Vboar waarmee gaten voor spij-

kers of nagels worden voorgeboord. De vorm

van een booromslag leidde tot weg- en/of water-

namen. Je vindt een dergelijke waternaam al in

de 15de eeuw onder Akkrum (nu de naam van

een industrieterrein ter plaatse).

1. spegelklampe

2. kop fan it swurd

3. swurdsbout

4. swurd

5. stryklatten 

Spegelklampe
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spikerboar

spil (it & de) = spil

1 . Ve r korte vorm voor b r a a d s p i l, braakspil 

en braasspil. Het spil is een zware as die in

de bedings, bedingstikken of skilboar-

den geklemd zit en erin gedraaid kan wor-

den met de hânspeake. Als je een touw of

ketting een paar slagenVslach(1) om het

spil hebt gelegd, kan het worden opgedraai

om het ankertouw of de ankerketting in te

halen Vanker. Het spil vind je dan ook voor

op de luzeplecht Vierdwine Vlichte

Vû n d e r s t o p j e. De gro t e re s k û t e n o f

tsjalken die zich wel eens op open water

begaven, hadden alle zeker een spil en da-

rnaast verschillende a n ke r s. Bij kleinere

schepen had je minder vaak of geen spil

Vstjer Vfarre(5).

2. De as op de mêsttop waar de vleugel rond 

draait Vfleugel(spil).

spilgat (it) = spilgat

Elk van de vierkante gaten in het spil waar het

uiteinde van de hânspeake in past en die soms

opgevuld worden Vspien.

spit (it) = spit

IJzeren pin met een scherpe punt en aan het

andere uiteinde een ring die in de grond wordt

getrapt om daar een lânfêst van het schip aan

vast te kunnen maken. Meestal gebruikt een

schipper echter een kat(1) als er geen bolders of

palen aan de wal staan of ringen in het wâlhout

zijn bevestigd.

spjit (it)

Verstevigingslat die onder een zijkant van een

lûk werd gezet om dat sterker te maken. Twee

spjitten vulden precies de functie van de oude

merkel op die hierdoor overbodig was.

splis

1. (de) Splits. Bepaalde manier van vlechten om 

de strengen Vs t r i n g van twee stukke n

touw zonder te knopen aan elkaar te krijgen.

1. spil

2. spilgatten 

3. beding

4. palring

5. pal

6. hânspeake

Spil



237

splis

De meest gangbare vormen zijn de koarte

splis die een bepaalde verdikking in het

touw geeft en de lange splis die dat

bezwaar niet heeft, maar meer touwlengte

vraagt. De eachsplis wordt het meest toe-

gepast. Daarbij wordt het eind van een stuk

touw op zichzelf teruggezet, zodat een oog

ontstaat. Vaak wordt daarin een kous aange-

bracht Vb y n s e l Vk r ú s k n o o p Vs k i l -

knoop Vsplisse.

2 . Land dat net zo’n beetje onder water ligt, 

staat splis Vg n o d(1) Vg r o s ( s e )(1) Vs û p.

splisbout (de) = splitsbout

Bout(1) die met een splitspen Vsplispin(ne)

geborgd kan worden.

splisizer (it) = splitsijzer

Soort holle beitel die op een punt uitloopt en

gebruikt wordt bij het splitsen van zwaar touw

of van staalkabel. Een licht splisizer noem je

een martelspiker Vpriem Vskippersark(1).

splispin(ne) (de) = splitspen

Pen die door een oog in een bout Vsplisbout

kan worden gestoken - waarna de uiteinden wor-

den uitgebogen - om te voorkomen dat een

moer eraf draait. Je vindt ook wel splispennen in

de roerhaak om te voorkomen dat die uit de

fin g e r l i n g s c h iet als het roer de grond zou

raken Vboarchhoutsje.

splisse = splitsen

Verkorte vorm van tousplisse. Het maken van

een splis.  Als dat niet goed gaat en je verspe-

lt daardoor touw, noem je dat  fersplisse. Als

een splits niet helemaal goed was, rolde je er

met je voet flink op om het wat toonbaar te

maken. Het zegje was dan: Rôlje mei de foet,

makket minne splissen goed.

spoar (it) = spoor

1. Langwerpige uitsparing in de boppelêst om 

een gestreken mast te kunnen laten zakken

en zo onder bruggen door te kunnen varen. 

2 . Een langwerpig e a s g a t(1) in een bootje of 

een skou(3) zodat je met  een hoosvat het

water eruit kan scheppen. 

3 . Z w a re balk dwars op het ko l s w y n om de 

m ê s t ko ke r van onderaf steun te geven

Vkattespoar Vsylwurk(2). 

4. De trein en/of de spoorwegen. De aanleg van 

de spoorwegen in de tweede helft van de

19de eeuw bracht de schippers veel onge-

rief. Dat was zeker het geval bij het passeren

van spoorbruggen, doordat bepaald was dat

de trein altijd voorrang had. Vanaf een kwar-

tier voor de geplande treinpassage  tot erna

werd een spoorbrug niet bediend. De komst

van het spoor betekende ook het einde van

de trekschuit.

¶ It skip rint as it spoar > Het schip zeilt

snel.

sponsor (de) = sponsor

Een persoon of met name een bedrijf dat steun

geeft in ruil voor naamsreclame. 

sponturf (de) = sponturf 

Ook spûnturf Vturf.

sport (de)

1. Pleziervaart. Het woord wordt gebruikt als 

tegenhanger van b e r o p s ( f e a r t ) o f b e -

d r i u w s f e a r t. Bij de lichte wachtsteigers

voor bruggen staat soms een bordje met het

opschrift Sport. Daarmee wordt aangegeven

dat hier alleen door pleziervaartuigen mag

w o rden aangelegd Vb o e i e r m a n(2) Vj a c h t -

s j e s k ipper Vsilerstiid.

2 . S p o r t. Ook het s k û t s j e s i l e n w o rdt hoe langer

hoe meer als sport in de moderne betekenis,

en niet meer als folklore, gezien (niet in de

laatste plaats door schipper en bemannings-

leden). 

spreuk (de) = spreuk

Soms werd op het wetterfetsje een spreuk aan-

gebracht. ‘Alle zegen komt van boven’ was

betrekkelijk populair. Spreuken stonden soms

ook op de mêstplanke of op de binnenkant van

het d u r k s l û k, wat trouwens ook dikwijls

beschilderd was Vskippersrym.

spriel (de) = spriet

Ook spriet(2), uitsteeksel onder aan boom(2).

spriet (de) = spriet

1 . Schuin opstaande spier bij een s p r i e t s e i l

dat de nokhoeke van het zeil omhoog

houdt. Je vond dit rondhout bij een smak,



238

spriet 

de eerste skûte(2) maar meer recent ook

wel bij het boatsje, de skou(3) en de molk-

snikke. Uit de spriet is de gaffel(2) ontwik-

keld Vra.

2. Ook spriel, uitsteeksel onder aan boom(2).

3. Korte vorm van trilspriet.

sprietseil (it) = sprietzeil

Zeil dat zijn stand krijgt met behulp van een

spriet(1) Vboatsjeseil Vseil.

spring (de)

1. Springpaal. Losse paal die op een liggende 

mêst gezet wordt om de mast daarna met

takels overeind te kunnen zetten Vbok(1).

De erbij gebruikte blokken zijn de spring-

blokken Vblok.

2. Spring. Een schip ligt op een s p r i n g als de l â n -

f ê s t e n k r u islings, naar voren en naar achte-

ren op één bolder, vast zijn gemaakt.

Daarmee voorkom je dat het schip voor-

en/of achteruit kan bewegen.

sprút (de) = spruit

1. Het oog aan de g a f f e l(2) waaraan de n o k ke -

f a l w o rdt vastgemaakt.

2. Het ketttinkje of de staaldraad die aan de boven-

kant van de gaffel(2) zit en waaraan de nok-

kefal met een sluting (dus met de moge-

lijkheid tot beweging) wordt bevestigd.

spuigat (it) = spuigatVspijgat

spul (it)

Het geheel van de tuigage en het aanzien van

een schip.

¶ In plat spul > De tuigage is niet hoog gehesen

Vplat(1, 5).

spûnturf (de) = sponturf Vsponturf

spuonhok (it) = spaanderhok

Schuurtje op een helling waar afvalhout, spaan-

ders, riet en ander brandbaar materiaal voor het

boechbrânen ligt opgeslagen.

spy (de) = spie

1. Plat staafje met nok, passend in de sleuf van 

een spiebout Vspybout of een ijzeren pen

voor het vastzetten van wielen en schijven

op assen.

2. Kleine wig om iets daarmee vast te zetten 

Vkyl(2).

spybout (de) = spieboutVspy(1)

spyn

1. (it) Spint. Het hout tussen de bast en het ke r n -

h out van een boom. Het mag eigenlijk niet in

een schip verwerkt worden omdat het eer-

der rot en meer werkt. 

2 . (de) Spinde. Elk van de zijkastjes die je met 

name in de roef  vindt. Het woord wordt ook

wel in het algemeen gebruikt om elk kastje

aan boord mee aan te duiden Vr o e f

Vdurk(1). Meestal wordt het in de ver-

kleinvorm spyntsje gebruikt Vkopspyn

Vpaneeldoarke Vslotspyn.

staach (de) = stag

Ook stach en staak, meestal wordt daarmee de

foarstaach bedoeld. Oorspronkelijk een sterk

geteerd touw, nu met name een staalkabel die

van de top van de mêst naar de steven loopt en

daar aan opstekker, boechspriet of klúffok-

stok is verbonden. Samen met de bout voor de

mast wordt daarmee voorkomen dat de mast

achterover gaat. De meervoudsvorm is staggen.

Er zijn meer van deze steuntouwen

Vbekstaach Vbakstaach Vboechstaach

Vstielstaach Vsydstaach Vwetterstaach.

¶ Oer de staach sette > Een schip door de wind

laten gaan.

♠ Oer de staach sette > Er een rommeltje van

maken, de boel door elkaar gooien. De boel leit oer

‘e staach > Het is een bende. Ien oer de staach sette

> Iemand van zijn stuk brengen.

staachbocht (de) = stagbocht

De algemene opvatting over een goede mêst

houdt in dat die een staachbocht heeft, d.w.z.

hij buigt een beetje naar achteren in het boven-

ste stuk. Door de staag ‘door’ te zetten Vtroch

sette(2) kan er meer wind verzeild worden. Het

schip ligt dan vaak beter op het roer en een nei-

Spring(2)
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ging van het schip tot wreed(1) zijn wordt hier-

door verminderd.

staachfok (de) = stagfok

Fok die aan de voorstag wordt gezet Vstaach.

staachseil (it) = stagzeil

Elk zeil dat aan een stag wordt gezet. In de prak-

tijk is dat tegenwoordig alleen de staachfok.

sta(a)chstaalje (de) = stagtalie

TalieVtaalje waar een stag mee stijf gezet

wordt. Meestal zat op de stagen trouwens een

klaploper, en die werd dan ook stachloper

genoemd. De hierbij behorende blokken noem

je sta(a)chstaaljeblokken Vblok.

staasje (de) = staatsie

Wanneer de boarden(2) achterop een schip zo

hoog zijn opgeboeid Vopboeie dat die boven

het helmhout bij elkaar komen, dan spreek je

van een staatsie of hek. Het gat dat daaronder

zit is het hennegat.

staasjetsjalk (de) = staatsietjalk

Een tsjalk met een staasje Vhek Vtsjalk.

stachloper (de) = stagloper Vsta(a)chstaalje

standerblok (it) = standerblok

1. Algemene aanduiding voor een b l o k dat op een 

vaste plaats op een schip zit Vsteand(3).

2. Verkorte vorm van swurdstanderblok. Het 

blok waarvan aan het hondsvot het ene eind

van de swurdsloper vast zit Vswurd.

standerkeatling (de & it) = standerketting 

Vswurdstander

stap (de) = stap Vlûkersline

stapbank (de) = stapbank Vsitbank

stapklos (de) = stapklos

Ook opstapklos. Stevige klos in de roef onder

de kooi. Van boven was de stapklos beslagen

met een stukje koper, net als de drempel. Als je

je in de roef laat zakken, draai je je met je

gezicht naar het helmhout en zet je ene voet op

de stapklos. Daar houvast vindend laat je de

andere voet zakken en je stapt daarmee op de

stapbank. Dit is overigens een gewone bank

om op te zitten. Er worden vaak ook allerhande

spullen in bewaard Vbank(2).

start (de) = start

Het begin van een wedstrijd. De startlijn hoort

recht in de wind te liggen. Bij de SKS begint de

startprocedure met het tsienminuteskot (twee

schoten) Vsjitte(5) waarbij twee gele ballen

worden gehesen, daarna volgt het fiifminute-

skot (waarbij één bal wordt neergelaten) en vijf

minuten daarna is het eigenlijke startschot. Bij

de IFKS geldt een kortere startprocedure, die

vijf minuten voor het startschot wordt ingezet.

Te vroeg gestarte schepen kunnen individueel

met een geluidssein (hoorn) worden teruggeroe-

pen; zijn het er drie of meer, dan wordt het sein

‘valse start’ voor de hele vloot gegeven en begint

de startprocedure opnieuw. Tijdens de voorbe-

reiding kan de wedstrijdorganisatie om organi-

satorische redenen of vanwege windschifting of

s t e r ke verandering van windkracht de startproce-

dure afbreken. Bij de SKS kent men naast de bij

de IFKS algemeen gangbare vliegende

Vfleanende start ook de  wâlstart, die soms

w o rdt vervangen door een s l e e p s t a r t

Vbeakenstart. De start wordt ervaren als een

van de moeilijkste en belangrijkste onderdelen

van de wedstrijd, waarbij het risico van een pro-

test wegens indringen ten koste van anderen

complicaties kan opleveren Vdeize.

Staverske jol (de) = Staverse jolVjol(1)

steamboat (de & it) = stoombootVsto(o)mboat

stean = staan

Een zeil kan  staan als de vorm deugdelijk is en

het zeil goed aangeslagen en gezet is.  Wanneer

je er de wind dan goed in opvangt, zeg je dat it

stiet. Het zeil staat niet, als de wind er niet goed

in valt en het begint te slaan.

steand = staand

1 . Van alle touw- en draad- en/of kettingwerk 

dat niet door enig blok loopt, maar daar wel

aan is verbonden, zeg je dat het steand is. 

2. Met het steand want w o rden de w a n t t r i e d -

d e n b e d oeld die de mast steunen. Ook wel

het fêst want genoemd Vr i n n e n d( 1 )

Vstaach.

3. Met een steand blok w o rdt een blok bedoeld 

dat op een vaste plaats op het schip is aange-

b r a c h t Vstanderblok Vrinnend (2).

Steatejacht (it) = Statenjacht
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De in 1893-‘94 door Eeltje Holtrop van der Zee

en zijn zoon Auke te Joure gebouwde boeier(2)

Friso, die in 1954 door het Friese bedrijfsleven

aan de provincie Fryslân werd geschonken en

sindsdien voor representatieve doeleinden in de

vaart wordt gehouden. Meerdere skûtsjeschip-

pers van de SKS hebben als schipper op deze

fraaie boeier gefungeerd Veach(3).

steiger (de) = steiger

In oudere taal ook steger. Plankier op palen die

dient als aanlegplaats voor schepen. 

steigerje = steigeren

Ook stegerje. Als een schip op hol water sterk

op en neer gaat, wordt er wel gezegd dat het

s t e ( i ) g e r t Vd û n s j e Vride Vs l i n g e r j e

Vtouterje.

steilsteven (de) = steilsteven

Met de komst van de ijzerbouw ontstonden ook

een aantal nieuwe scheepstypen. De steven(1)

was hiervan veelal niet meer rond Vrûnsteven,

maar vaak hoekiger en steiler Vhynstekont.

Tot deze groep behoren o.a. de klipper(aak) en

de maatkasten Vmaatkast Vstevenaak(1).

stek (de) = steek

Schippersterm voor een touwverbinding, met

name wanneer het gaat om een knoop waarbij

een touw aan een klamp, een paal of iets der-

gerlijks wordt vastgemaakt. Je vindt het woord

ook in de samenstellingen ankerstek, heal-

stek, pealstek, skoatstek en slipstek.

stekbout (de) = steekbout

1. Bout met een oog die aan het schootseinde 

door de giek wordt gestoken en waaraan de

skoat(s)hoeke van het zeil wordt verbon-

den Vb o u t(6) Ve a c h b o u t Vk i e z z e n

Vringbout.

2 . Sterk touw om bij het reven de s ko a t ( s ) -

hoeke in te kunnen korten en met de giek te

verbinden Vboarch Vr e e f. De aanduiding

steekbout voor dit touw is ontstaan nadat de

s t e k b o u t(1) Vb o u t( 6) niet langer naar

v o ren kon worden gezet. Het touw Vb o u t( 5 )

dat die oude functie overnam, kreeg daaro p

ook die aanduiding Vú t r e e v j e.

stekje (it) = relinkje

De reling op het skandek(2).  Om te voorko-

men dat iets in de roef van de schoorsteemantel

viel, vind je daarvoor vaak ook een soort mini-

relinkje. Ook dat noemde men wel een stekje. 

stekke = steken

1. Het aanbrengen van een reef noem je een 

reef stekke.

2. Touw laten gaan Vloas(1).

3. In de zin van vertre k ken gebruik je het woord 

in fan wâl stekke Vsette(5).

steure = storen

Een ander schip hinderen in het varen van de

gekozen koers.

stevelje = stevelen

Met een (beladen) schip stroomafwaarts een

rivier afvaren. Met een roeiboot voor en later

een opdrukker achter werd het schip langs-

scheeps op de stroom gehouden. Dankzij de

zwaartekracht werd hierbij vaak een hoge snel-

heid ontwikkeld. 

steven (de) = steven

1 . Ook (ouder en met name in de Zuidwest-

hoek van Fryslân) s t j û n ( e ). Het uiterste

voor- of achtergedeelte van een schip, waar

de scheepshuid van beide zijden samen-

komt. In zekere zin is het de opgaande vo-

rtzetting van de kiel en het deel van het

schip waar deze zich bevindt Vtsjalk. Het

is bij de houten schepen al naar gelang het

type een zware rechte balk of krom(gegroeid)

stuk hout waar het uiteinde van de boe-

g e n(1) aan bevestigd zijn Vf l a k p u n t

Vklúsboard Vkolf Vskeake Vslimp-

hout (2). De betimmering aan de binnenkant

is de b i n n e ( n ) s t e v e n Vloaze steven

Vloas(3) Vtean(2). Bij ijzeren schepen is

het een vaak holle, geklonken ‘balk’, ter ver-

steviging wel gevuld met cement Vsemint.

Naar gelang van de plaats onderscheid je

foarsteven en eftersteven. Een naar buiten

vallende steven noem je fallende steven;

naar binnen vallen noem je ynfalle. Een

schip met een stompe steven is een stomp-

steven of een stompstjûne. Verder is er

nog een r û n s t e v e n en een s t e i l s t e v e n
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Vsnikke. Soms was het bovenste deel van

de steven opklapbaar, dan had je een losse

steven Vkop(5). 

2 . Het gehele voorste deel van het schip, met 

name gezien vanaf een plek die zich niet op

het schip bevindt, en in min of meer figuur-

lijke zin Vstjûn(e) Vstevenje.

3 . De neus Vn o a s(3), het menselijk lichaams-

deel, wordt ook wel eens s t e v e n g e n o e m d

Ve a r.

stevenaak (de) = stevenaak

1 . Binnenvaartschip van een aakachtig type 

Va a k(4) met een spitse steven Vs t e i l -

s t e v e n en een hoog oplopend roer.

2. Ook stjûnaak. Een fiskersaakVaak(2) 

waarvan de bun zich tegen de (achter)steven

bevindt.

stevenbeslach (it) = stevenbeslag

Ook stevenizer. Het geheel van het ijzerwerk

aan de steven(1), om die te beschermen en om

aanzetpunten te bieden voor stagen enz.

stevenizer (it) = stevenbeslagVstevenbeslach

stevenje = stevenen

Met het schip koers zetten naar een bepaald

punt of zich – zeer doelgericht - in een bepaalde

richting bewegen.

¶ It skip stevent op de boei ôf > Het schip

stevent op de boei af.

♠ Ik stevenje op de oerwinning ôf > Ik ga op de

overwinning af.

stevenkear (de) = stevenkaarVstjûnkear(2)

stiel (it) = staal

Aanduiding voor een ijzermetaal met een laag

koolstofgehalte dat in de loop der tijd op ver-

schillende manieren gefabriceerd en gehard is.

Rond 1880 werd de kwaliteit bereikt die nodig

was om er ‘staalijzeren’ ronde schepen van te

bouwen Vizer.

stielstaach (de) = staalstag

Fo a r s t a a c h van geslagen ijzerd r a a d

Vwanttried.

stienfarre = stenenvaren

Het vervoeren van stenen, bijv. te behoeve van

de wegenaanleg. 

stientsje (it) = tegeltje

Tegen de achterkant van het hurdstee waren

tegen brandgevaar (witte) tegeltjes aangebracht

zoals je die ook in huizen vond. Op een schip

zijn ze met spijkertjes of schroefjes door het

hart op de houten achterwand bevestigd.

stiif = stijf

1. Weinig buigbaar zijn. Het wordt zo gebruikt 

in stive mêst of, meer in figuurlijke zin, in

stiif skip.

2 . Met de zegswijze stiif yn ‘e wyn w o rdt be-

doeld dat het bijna recht in de wind is

Vrjocht(3) Vstôk(3).

3. Aanduiding voor vrij harde wind, in stive 

koelte.

stik (it) = stuk

Met name een stuk hout. Je vindt dat vooral in

samenstellingen Vdraamstik Vdraam Vf u l -

s t i k Vko p s t i k Vs ka l k h o u t Vs k û t m a k -

kersstik.

stikplaat (de) = zeilplaatVseilplaat Vseilnaaie

stil = stil

1. Als er gebrek aan wind is, zeg je dat het stil

is Vblak Vblakstil Vblakte Vblêdstil

Vbysblok Vstilte Vwetter.

2. Als een schip niet vaart, ligt het stil.

stillizze = stilliggen

1. Het aan de wal liggen van een schip. Voor alle 

s c h i ppers gold dat in de tijd van de houten

schepen meestal van 24 december (of zoveel

eerder als de vorst inviel) tot half februari

Vkeuningsdei Voplizze(2, 3) Vwinter-

rêst.

2 . Het stilleggen, uit de vaart nemen van een 

schip Voplizze(1) of het stoppen met een

bedrijf.

stilstean = stilstaan

Als er in een schip nergens een volledig recht

stukje scheepshuid is, zeg je dat het schip ner-

gens stil stiet Vrûn(3) Vsigen(1). 

stilte (de) = stilte

Gebrek aan wind Vstil. Als er een bepaalde

dreiging vanuit gaat (ook figuurlijk) zeg je, het is

een stilte foar de stoarm .

sting (de) = steng

Het woord wordt wel gebruikt om een minder-
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waardige mêst te kwalificeren. Oorspronkelijk is

een steng bij grote zeilschepen de tweede

“mast” die - om meer hoogte te krijgen - via een

ezelshoofd min of meer bovenop de eerste

(onderste) wordt geplaatst. De m ê s t t o p b i j

skûtsjes is daarvan een rudiment.

♠ As de mêst fan boppe komt, set men de sting yn

’t plak > Iets nieuws verbetert zelden het oude.

stjer (de) = ster

Een stervormige zevenpuntige versterking (en

versiering) rond de bout van het swurd en op de

zijkanten van het spil. Meestal is het van wit of

zilvergrijs geverfd ijzer, maar op plezierjachten

ook wel van koper.

stjitkessen (it) = stootkussen

Ook koark(e)sek, robbesek(2), wriuwhout of

stuit(2). Een ”kussen”  om beschadiging te vo-

rkomen bij het aanleggen bij een kade of bij het

langszij komen bij een ander schip.

stjoer (it) = stuur

Geheel van helmhout en roer waar men het

schip mee stuurt. Het woord stjoer wordt daar-

voor, behalve op een motorschip, echter nooit in

concrete zin gebruikt Voerstjoer.

♠ Der sit gjin stjoer yn > Er zit geen orde, geen

systeem, richting of leiding in. It stjoer bjuster re i t s j e

> De goede orde, richting kwijtrake n. Ut stjoer wêze

> Je niet geheel fit voelen.O e r s t j o e r > O v e r s t u u r.

stjoerbalke (de) = stuurbalk

De dwarsscheepse balk waarboven het helmhout

zich beweegt. Een schipper kon er ook op zitten

Vstjoerplaat.

stjoerboard (it) = stuurboord

Dikwijls uitgesproken als /stjurboard/, wat ook

geldt voor andere samenstellingen met stjoer.

De rechterzijde van het schip als je van achteren

naar voren kijkt. Oorspronkelijk werd een schip

vaak op die zijde met een losse riem, de stjoer-

riem gestuurd Vboard(2) Vbakboard(1, 2).

Later had men soms nog een dergelijke riem aan

boord om zich te kunnen redden als het roer ver-

speeld werd Vboechsearje(3). Veel aanduidin-

gen voor onderdelen die zich aan de stuurbo-

rdzijde van het schip bevinden, hebben als eer-

ste deel het woord stjoerboard. Het licht aan

s t u u r b o o rdzijde, het s t j o e r b o a r d s l j o c h t i s

groen. Als meer naar de stuurboordzijde gestu-

rd of gekeken moet worden, heet dat stjoer-

werts stjoere , resp. sjen en de wal aan stuur-

boord is de stjoerboardswâl.

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

stjoerboard > Als het op de ene manier niet wil luk-

ken, dan moet het maar op een andere wijze. Hy fart

oer stjoerboard út en komt oer bakboard thús >

Het zit hem altijd mee.

stjoerboardsljocht (it) = stuurboordslicht ´

Vstjoerboard

stjoere = sturen

1. Het sturen van een schip door het hanteren 

van het helmhout Vdelstjoere Voan-

stjoere Vôfstjoere(2) Vopstjoere.

¶ (Eat) frij stjoere > Zonder iets te raken het

schip ergens langs sture n. Stjoere as in

b o a t s j e > E rg licht, gemakkelijk sture n

Vboatsje(1).

2. Leiding geven, aan boord, maar ook in maat-

schappelijke situaties.

¶ It skip wol stjoere kinne > De capaciteiten

hebben om goed met een schip te kunnen zeilen. 

♠ It skip wol stjoere kinne > De capaciteiten

hebben om goed leiding aan een zaak te kunnen

geven.

stjoerheak (de) = stuurhaak

Ook stjoerstok en roerstok. Betrekkelijk lange

heak(2) waarmee je het helmhout en het roer

kunt bedienen als je niet bij het helmhout zelf

kunt, bijvoorbeeld vanwege een hoge deklast

Vboppelêst.

stjoerlêst (de) = stuurlast

Het gewicht van de moeilijkheden die met het

sturen gepaard gaan zoals de eigenschappen van

het schip, de lading, het water, de gezette zeilen

en de wind.

stjoerman (de) = stuurman

Ook roergonger. Degene die het schip bestu-

rt maar niet het feitelijke bewind voert

Vskipper, of waarvan dat niet bekend is. De

meervoudsvorm luidt stjoerlju. Het goed kun-

nen sturen noem je de s t j o e r m a n s ke u n s t

Vskippers-keunst.
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♠ De bêste stjoerlju steane oan de wal > Degenen

die niet mee (behoeven te) doen, weten het altijd

beter.

stjoerpinne (de) = stuurpen

De pen waarmee het helmhout in een  bepaalde

stand kan worden vastgezet Vstjoerplaat.

stjoerplaat (de) = stuurplaat 

Balk met gaten onder het helmhout waarin pennen

passen om het helmhout t e kunnen vastzetten

Vl u i w a g e n(4) Vs t j o e r b a l ke Vs t j o e r p i n n e.

stjoerplanke (de) = stuurplank

Ook h e l m h o u t s p l a n ke of s k r e p p l a n ke.

Afneembare, wat rond lopende plank die je op

houten schepen al vond, maar die voornamelijk

op de eerste ijzeren schepen werd toegepast.

Deze plank werd op het achterdek vastgezet. Er

zaten dwarslatjes Vskreplatten op zodat de

roerganger zich bij het sturen schrap kon zetten.

Later werden hiervoor in de plaats wel ijzeren

strips, ook skreplatten genoemd, op het dek

aangebracht. 

stjoerrêd (it) = stuurwiel

Draaibaar wiel waarmee op grotere schepen het

roer werd, en tegenwoordig op de meeste

motorschepen wordt bediend. Oorspronkelijk

lag dit ook wel horizontaal. De overbrenging

vond oorspronkelijk, en vindt nog wel, plaats

met roertaaljes.

stjoerriem (de) = stuurriemVstjoerboard

stjoerstoel (de) = stuurstoel

Plek in het achterschip van schepen en boten

met een open kuip of bollestâl waar je stond te

sturen Vdurk(3), in het (oudere) Nederlands

ook wel preekstoel genoemd.

stjoerstok (de) = stuurstok Vstjoerheak

stjoertaalje (de) = stuurtalie

De taalje waarmee het helmhout in een bepaal-

de stand kon worden gehouden om het sturen te

verlichten. In later tijd werd de ketting waarmee

het roer Vroertaalje - door een stuurwiel -

werd bewogen zo genoemd en dat geldt ook

voor het gootje waardoor die ketting dan loopt. 

stjoerstok (de) = stuurstok 

stjoerwerts (de) Vstjoerboard

stjonkpream (de) = stinkpraamVjiskepream

stjûn(e) (de) = steven Vsteven

¶ Eat foar de stjûne hawwe > Iets in het voor-

uitzicht hebben, voor de boeg hebben Vboech(2).

stjûnaak (de) = stevenaak Vstevenaak 

Vaak(2, 4)

stjûnbier (it) = stevenfeest

Feest voor de scheepsbouwers als de steven voor

een nieuw schip op de ky l(1) werd gezet Vb i e r.

stjûnhok (it) = stevenkaarVstjûnkear(1)

stjûnkear (de) = stevenkaar

1. Ook s t j û n h o k. De bun in de achtersteven van 

e en aak(2). Soms ook wel een benaming

voor het hele (vissers)schip Va a k( 2 )

Vstjûn(e).

2 . Ook s k i p ke ke a r en s t e v e n ke a r, puntige 

viskaar die gesleept kan worden.

stoarm (de) = storm

Erg harde wind, volgt in kracht op stormachtige

wind of stoarmwyn Vgiere Vpypkeniel-

stoarm Vstoarmje.

¶ It waait in stoarm > Het stormt.

♠ Stoarm en ûnwaar > Een druk (en onbeheerst)

persoon.

stoarmbal (de) = stormbal

Ook waarbal. Op sommige voor de scheepvaar

belangrijke plekken werd voor de scheepvaart

een grote ronde bol (gevlochten van wilgetenen)

aan een paal gehesen als er storm werd ver-

wacht.

stoarmfok (de) = stormfok

Kleine en vlakke fok die wordt aangeslagen als

het erg hard waait. Een bijnaam voor deze fok is

bûsdoek Vpikkertsje Vstoarmtúch.

stoarmje = stormen

Zeer hard waaien Vf e g e(1) Vs t o a r m

Vwaaie.

¶ It stoarmet bij harren > Zij hebben ruzie.

stoarmrûntsje (it) = stormrondje

Stjoerplanke
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stoarmrûntsje

1. Bij harde wind is gijpen Vg i i b j e vaak te gevaar-

l i j k. Om toch de giek over de andere boeg te

brengen, haal je de schoten aan en stuur je

net zo hoog op dat je tenslotte  door de wind

gaat. Dan laat je de schoten weer viere n .

2. Bij het skûtsjesilen is de gewoonte gegroeid 

om als een schipper een kleine fout heeft

gemaakt, zoals bij het ronden van een boei,

van een protest af te zien als hij met zijn

schip een draai maakt van een volledige cir-

kel. Dan mag hij, als anderen daarbij niet zijn

gehinderd, weer aansluiten en verder zeilen

alsof er niets gebeurd is. Bij de IFKS beho-

rt het tot de regels, bij de SKS is het voor het

eerst min of meer informeel toegepast in

2002.

stoarmtúch (it) = stormtuig

Zeilen die bij stormweer worden gebruikt

Vstoarmfok.

stoarmwaar (it) = stormweer

Weer met een storm of met stormwind Vs t o a r m.

stoarmwyn (de) = stormwind

Erg harde wind die in kracht volgt op de harde

wind Vwyn. Er komen dan koppen op het

water Vhimd.

stoart (it) = stort Vblik

stoartlûk (it) = stortluik

Ook sturtlûk(2). Luik met een doorsnee van

zo’n 65 centimeter in het voordek van een

praam, snik of Lemster aak om met een korf aan-

gevoerde losse lading in een klein onderdeks

ruim te kunnen laden.

stoartsee (de) = stortzee

Zware golf die over de kop gaat en breekt

Vsee(2) Vtommelweach.

stoathout (it) = stoothout

Ook (meestal in het meervoud en op ijzeren

schepen) stuiten of stuizen genoemd. De ver-

breding en verdikking van de berchhouten en

welling die het schip extra beschermen, daar

waar de kromming voor en achter begint tot aan

de mantsjes Vslimphout(1). Om specifiek die

op het voorschip of het achterschip aan te d u i-

den wordt van foarstoathout en e ft e r - s t oa t-

h o u t gesproken. En dan kun je ook nog aange-

ven of het die aan bakboard of stjoer-board

b e t re ft, zoals met s t j o e r b o a r d s e ft e r s t o a t-

hout.

stoatklamp (de) = stootklamp

Ook swurdklos(se) en stoatklos(se) genoemd.

Het blok hout dat voor de  kop van een swurd

op de scheepshuid is vastgezet om beschadigin-

gen te voorkomen Vklamp(e)(5). Soms konden

ze ook worden aan- en afgehaakt, daardoor

werd het schip bij de passage van een brug

Vbrêgegat net even smaller.

stobbe (de) = stobbe

1. Tu rfhoop Vh o o p s t e e d van bepaalde grootte 

en bepaald aantal turven. In het veen kocht

een schipper in Fryslân de turf meestal per

stobbe. Een stobbe kwam overeen met ca.

vier vierkante roede. In Drenthe ging het

per vierkante roede. Het woord vormt ook

het eerste deel van de dorpsnaam

Stobbegat, vandaag de dag Vegelinsoord,

waar tot diep in de 19de eeuw veel turf werd

1. stoatklamp

2. kop van het swurd

3. swurdsbout

4. swurd
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stobbe

geladen Vturf.

2 . Op sommige meren, bijvoorbeeld op de 

Fluessen, lagen op de bodem s t o b b e n

(boomstronken) van lang geleden omgeval-

len bomen. Als je daar met het schip op voer,

liep je kans op ernstige beschadiging. De

beheerder van het vaarwater kon daarop

worden aangesproken. Ook in het veen vond

je ze. Dan werden ze meegenomen om na

droging als brandhout te dienen.  

stok (de) = stok

1. O o k s t ô k. Ve r korte vorm van samenstellingen 

met het woord –stok als laatste stukje

Vstjoerstok Vankerstok.

2. Ook stôk. Bepaalde hoeveelheid  - ruim 300 

– turven Vturf. Joost Halbertsma schrijft in

de 19de eeuw dat een dagwerk tussen de 30

en 40 stok was.

3. Ook stôk. Met de zegswijze stôk yn ’e wyn

w o rdt recht tegen de wind in bedoeld

Vrjocht(3) Vstiif(2).

stokanker (it) = stokanker

Ook stôkanker Vanker. Het gaat om een

anker met een duidelijke ankerstok in tegenstel-

ling tot een kat(1) of een drêge.

stokdweil (de) = stokdweil

Ook stôkdweil en wisker. Stok met wat oude

lappen er onderaan vastgemaakt die gebruikt

w o rdt om het dek mee schoon te make n

Vbamboes Vskrobkwast Vútswinge.

stomp = stompV steven

sto(o)mboat (de & it) = stoomschip

Ook (verouderd en puristisch) steamboat. Rond

1840 verschenen de eerste stoomschepen op de

Friese wateren. Voor hen gold niet het voor zeil-

schepen wel gehanteerde verbod om vracht van

meer dan drie opdrachtgevers te laden. Vanwege

hun diepgang konden ze doorgaans slechts eer-

steklas wateren bevaren. Een van de eerste pla-

tsen in Nederland waar deze schepen in ijzer

werden gebouwd, was Harlingen. Voor de zeil-

schipper werd het beurtschip dat vooral in de

jaren 1880 op stoom, en na 1915 op de (explo-

sie)motor overging, een concurrent waarvan hij

uiteindelijk zou verliezen. De opkomst van de

(stoom)sleepboot was positiever. Bij ongunstige

wind werden soms verscheidene skûtsjes door

een stoomboot voortgetrokken. Je hing dan yn

‘e sleep. Ook verlengde de ijzeren stoomboot

het vaarseizoen door ’s winters een soal door

het ijs open te houden Vbarge.

stoombuis = stoombuis

Kwaliteitsaanduiding voor de buis die op ijzeren

schepen voor de r e l i n g w e rd toegepast

Vgasbuis.

stopje = stoppenVstoppe

stoppe = stoppen

1. Ook stopje en ôfstopje Vslippe. Met een 

dubbele slach(2) om de bolder(t) het schip

afremmen bij het voor de wal gaan als het

lânfêst al om een paal of iets dergelijks is

vastgelegd . 

2 . Ve r korte vorm van t i j s t o p j e. Op zee (tijde-

lijk) ten anker gaan om bijvoorbeeld in een

geul het wentelen van het tij Vtij(1) af te

wachten.

storein (de) = motregen Vrein

stowe

1. Stouwen. Een schip zo laden dat er zoveel 

mogelijk in kan en de lading niet gaat schui-

ven Vturfloegje.

♠ Hy kin it wol stowe > Hij kan het wel verdra-

gen.Hy kin it wol stowe > Hij kan het wel beta-

len.  Wol wat stowe kinne > Veel kunnen eten.

Kinst dat stowe? > Weet je daar raad mee?

Vferstowe.

2. Stuiven. Het water stoot over het schip als  

het hard waait en het schip op de golven stampt

Vb u i z e Vbrûze Vprúste Vw i s k j e.

3. Stuiven. Met grote snelheid varen Vfege(2) 

Vtramme.

stowetter (it) = stuifwaterVbuiswetter 

Vbrûswetter Vspatwetter.

straal (de) = straal

Rij planken of posten(1). Hij werd tot soms ver

over het land gelegd om er met de kruigwagen

met een smal houten wiel overheen te rijden.

Een straal lag ook van de barte(2) bij het schip

naar die in de klamp(3) zoals je die bij het laden

(en lossen) van modder vond.
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straal

Een straal dealjes is een voor het leggen van

een straal benodigde set planken.

strampel (de) = strampel

1. Onderdeel van een skjirre.

2 . Stuk hout dat min of meer v-vormig is gegroeid

en de functie van skjirre heeft. 

streek (de) = streep

1. Ook s t r e e p. Oorspro n kelijk 1/12 deel van een 

d u im (dus ongeveer 1,8 mm). Na de invoe-

ring van het metrieke stelsel vastgesteld op

1 milimeter. In de ijzerbouw hadden bepaalde

o n derdelen een voorkeursdikte, uitgedrukt

in streken of strepen. Het vlak Vflak is

doorgaans 6 of 7 streep, het dek(1) 5 of 6 en

de roef 4.

2. Ook streep. Nautische hoekmaat ter grootte 

van 1/32 deel van de windroos (dus ruim 11

graden).

3. Ook s t r e e p. De (denkbeeldige) start- of fin i s h -

lijn bij een wedstrijd.

streep (de) = streep Vstreek

striewisp (de) = bosje strohalmen

Verlengde vorm van wisp. In het verleden werd

een bosje stro in het want of aan de voorstag van

een schip gebonden om aan te geven dat het te

koop was Vsjeau.

strike = strijken

1 . Het laten zakken van tuigage of mast. Ter 

verduidelijking zeg je, de seilen strike,

resp. de mêst strike. Het was verplicht om

bij het passeren van een brug de zeilen te

strijken Vdelstrike. Om de schippers daar

aan te herinneren stond bij veel bruggen een

bordje in de wal met de tekst: Strijk. Aan de

andere kant van dat bordje stond dan Zet

Vset(3).

♠ De broek strike > De broek laten zakken om

je behoefte te doen. It seil strutsen ha >

Gestorven zijn.

2. In voorbij strike betekent het iemand voor-

bij varen Vfoarby.

striker (de)  

1. StrooklatVrij Vstroke.

2 . Vlaag of bries. Er wordt met name van een 

hurde of dikke striker gesproken als het

hard waait.

string (de) = streng

1. E l ke van de (meestal 3) dunnere kabeljernen 

die, in elkaar gedraaid, ook een kerdeel vor-

men. Elke streng is gedraaid van een aantal

kabeljernen Vkeabeljern.

♠ It tredde string makket de kabel > Alle goede

dingen bestaan in drieën. Drie keer is scheeps-

recht. Je zegt het ook als een derde zich

mengt in het gesprek of een karwei samen

met twee anderen klaart.

2. Eind touw dat voor verschillende doeleinden 

gebruikt wordt Vwantstring.

stripe (de) = strook

In het algemeen een langwerpige strook grond.

Een schipper bedoelt daarmee een langgerekte

strook grond meteen langs een oever of een

strook van liezen en andere oeverplanten langs

de oever van vaarten en sloten.

strippe = strippen

Een scheepsromp van een ijzeren schip ontdoen

van losse onderdelen in het kader van sloop, het

lichter (en daardoor wellicht sneller) maken of

vanwege een ingrijpende restauratie.

stroke = stroken

Er voor zorgen (in de scheepsbouw) dat de lijnen

van een schip in een zuivere richting lopen

Vstriker. Je zegt dat met name in relatie tot de

vorm van de romp Vsint. Strokende naden

zijn naden die netjes één vloeiende lijn vormen

Vrij Vroai(1) Vroaie(2). De scheepsbouwer

zelf, de hellingbaas, bepaalde de hoofdlijnen

van het schip.

♠ Dat strookt net > Dat komt niet goed uit. Dat

strookt net mei myn opfetting > Dat is niet overe-

nkomstig mijn opvatting.

strome = stromen

Water door de uitwaterinsgssluizen naar zee, of

in of uit een polder laten stromen, waarbij men

dan resp. spreekt van ynstrome en útstrome

Vmealle Vt o c h t(1) Vtrek Vw e t t e r -

skip(1). Het woord wordt ook, soms puristisch

als streame, gebruikt als het water in één rich-

ting met een zekere kracht beweegt. Op Fries

binnenwater doet zich dat wel voor als het water
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strome

bijv. na harde zuidwestenwind in het oosten is

opgestuwd. Minder sterk wordt dan  gesproken

van rinne.

strontfarre = mestvaren

Ook, eigenlijk juister, dongfarre. Stront is de

benaming voor de uitwerpselen van mens

Vtontsjepream en dier zonder enige toevoe-

ging. Dong omvat niet alleen stront, maar ook

alles wat aan stro, hooirestanten e.d. in de stal is

gestrooid, regelmatig door de boer wordt ver-

wijderd en sindsdien enig tijd heeft gerijpt. Het

schip waarmee het vervoer plaatsvond, werd -

laatdunkend en vooral door niet-schippers - ook

strontskip genoemd en de eigenaar-schipper

een strontskipper.

strontpream (de) = mestpraam

Ook dongpream. Praam Vpream(1) waarmee

mest werd vervoerd.

♠ It stiet as in flagge op in strontpream > Het is een

ongepaste combinatie.

strontrace (de) = strontraceVwedstriid

stropblok (it) = stropblok

Blok met een strop(2) in plaats van een ijzeren

beslag zoals bij een jufferblok.

stropblokje (it) = stropblokje Vkleat(1)

strop = (de) strop

1. Touw dat dienst doet als rabân(2) Vstrop-

blokje.

2. Touw dat om het huis van een blok is bevestigd 

en ijzeren beslag vervangt Vstropblok.

stroppe

Het zodanig vastmaken van de rabân(2) dat het

zeil goed aan de mast zit verbonden. Soms moe-

ten tijdens het zeilen veranderingen worden

aangebracht doordat bijvoorbeeld het zeil als

gevolg van harde wind losser gaat staan.  

strûkbeaken (it) = struikbakenVrikbeaken

strûphoutsje (it) = knevelhoutjeVkikkert(2) 

Vhoutsje(2)

stryk = strijk Vstrike

strykbarte (de)

Ook strykdaam. Los, gemakkelijk wegneem-

baar, bruggetje Vbrêge dat bestaat uit sleed-

houten met daarop een vloer gespijke rd

Vbarte(3) Vtilbarte. Je schuift of strijkt die

als het ware, over palen naar de andere zijde van

het water.

strykdaam (de) = strijkdam

Ook strykbarte Vdaam(1).

strykizer (it) = strijkijzer

Informele benaming voor een plat gemotorise-

rd beurtschip waarvan er in de jaren twintig van

de 20ste eeuw vele tientallen als dorpsbeurt-

schip op het water verschenen. Vandaag de dag

wordt ook een lelijke motorkajuitboot of kruiser

wel zo genoemd.

stryklatte (de) = strijklat

Elk van de latten aan de zijkant van een schip

waar de swurden langs glijden en waar deze

steun aan hebben als het schip op één zwaard

ligt Vspegelklampe.

strykklampe (de) = strijkklampVspegelklampe.

strykpeal (de) = strijkpaal

De paal in de oever voor een brug waarop de

waarschuwing staat dat de zeilen moeten

w o rden gestre ken Vs t r i ke(1). De s t ry k p e a l

bij Stroobos speelde een belangrijke rol bij

het p o e p e f a r r e n. Je moest die tijdig zijn

g e p a s s e e rd om mee te kunnen doen aan de

loting Vwinne(2).

strytse = strietsen

Een val doorzetten Vtrochsette door deze

met de ene hand horizontaal aan te trekken ter-

wijl die al half belegd is op de knecht, en de

ruimte met de andere hand op de knecht door te

halen.

stuit (de) = stoothout

1. Ook stuis. Het woord komt eigenlijk steeds 

Stropblok
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stuit

in het meervoud voor omdat je er altijd één

aan bakboord en één aan stuurboord hebt.

Het is een ander, en in zekere zin nieuwer,

woord voor elk van de stoathouten. O p

i j z e ren schepen wordt immers wel gespro ke n

over s t u i t e n of s t u i z e n, op houten schepen

gebeurde dat niet. De uitspraak stuzen is

ook bekend. Dat is toe te schrijven aan de

invloed van het Gieterse dialect zoals dat

veel door turfmakers aan het begin van de

20ste eeuw in het gebied van de huidige

Deelen, rond Nij Beets en in Zuid-Lemsterland

werd gesproken.

2. Een ‘kussen’ om beschadiging te voorkomen 

Vstjitkessen.

stûke (de) = stuik

Het kopse uiteinde van een plank of het uiteinde

van een plaat die niet overlapt met een andere

plank of plaat. Je hebt dat bijvoorbeeld bij het

dek(1). Tussen die twee delen vind je de stûk-

naad. In de houtbouw is het belangrijk dat de

naden van twee naast elkaar liggende planken

niet op de zelfde plek liggen. Ze moeten ver-

springen Vferskervje.

stûknaad (de) = stuiknaadVstûke Vnaad(1)

stuoltsje (it) = stoeltje

1. Een klein plat stoeltje zoals je dat in de roef

kon vinden.

2. Ve r korte vorm van boomstuoltsje Vs ka m -

m e l t s j e(1) of boatsmansstuoltsje.

sturtlûk (it) = staartluik

1. Het achterste van de twee kokerslûken (als 

de mast geen wicht heeft) Vkoker.

2. Ook stoartlûk. Klein luik in het voorschip.

súd = zuid

1. De windrichting. Je zegt dan: de wyn is súd 

(in deze deze taaluiting kan elke andere

windrichting zoals east, west en noard

worden ingevuld).  

2. Een zuidelijke route. Daarvoor wordt bijvoor-

beeld gekozen omdat er langs die weg een

langer deel of gemakke l i j ker gezeild kan wor-

den dan langs een noordelijker route het

geval zou zijn. Je zegt dan Wy moatte mar

om ‘e súd (in deze deze taaluiting kan elke

andere windrichting zoals east, west en

noard worden ingevuld). 

sûkerei (de) = cichorei

De gedroogde, gebrande en vermalen wortels

van de cichorei worden gebruikt als koffiesurro-

gaat Vskipperskofje. Om taan bij te kleuren

deed men ook gebrande en gemalen wortels in

de taanketel.  

sulver (it) = zilver

Het woord komt voor in sulveren skûtsje, de

wisselprijs van het jaarlijkse SKS skûtsjesilen.

E re t e kens werden vaak in zilver uitgevoerd

Vearteken Vtúchje.

sûp

Van land dat onder water gelopen is Vfersûpe,

zeg je dat het te sûp en te byt staat Vgnod(1)

Vgros(se) Vsplis(2).

surveyor (de) = controleurVkarmaster(2) 

susterheakken (de) = zusterhaken

Twee haken die tegen en bij elkaar passen en

samen één geheel vormen Vfokkeskoatsblok.

sutelskip (it) = ventschip

Ook (verouderd) sutelkoffe.

sutelkoffe (de) = ventschip

Ouderwets woord voor sutelskip.  Een schip

met verschillende soorten koopwaar dat van de

ene plaats naar de andere vaart om deze uit te

venten Vkoffe.

sûvereine = soevereinen

Taps uitboren van gaten voor verzonken koppen

van klinknagels Vfersonken kop.

swannehals (de) = zwanenhals

Bij verkorting ook hals (5). De oudste en een-

voudigste vorm van de draaibare verbinding tus-

sen giek en mast Vlummel.

swarten (de) = zwarte

Een bries die je over het water ziet aankomen in

het sterk kabbelen. Is het een briesje dan spreek

je van een brúntsje. Vaak is een swarten min-

der gunstig.

swarthanneler (de) = zwarthandelaar

1 . Persoon die clandestiene handel drijft (met 

name voor derg e l i j ke activiteiten in oorlogstijd).

2. Schipper die steenkolen vervoert en verhan-

delt.  Swarthannel of swarte hannel is
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swarthanneler

handel in brandstoffen. Toen in de jaren

twintig van de 20ste eeuw steenkool turf

verdrong, breidden veel schippers hun assor-

timent met dat product uit. Sommigen wer-

den later walhandelaar in branje of z.g.

swarte brant. Enkelen gingen nog later

zelfs over op de handel in olie(producten).

Sweedske tarre (de) = bruine teerVtar(re)

swellesturt (de) = zwaluwstaart

(Hout)verbinding waarbij het ene einde van een

hout min of meer als de staart van een zwaluw is

uitgesneden en in het einde van een ander stuk

hout gezet, zodat het eindelingshout aan beide

zijden te zien is. Je vindt dat o.a. bij de con-

structie van de schoorsteen en op plekken in de

betimmering van de roef.

swicht (de) = zwicht

Takel om het steande(2) want aan de lijzijde op

te spannen om de klappen van de mast op te

vangen als het schip (zwaar) slingert. Het touw

dat daarvoor wordt gebruikt, is de swichtline,

een stuk figetou.

swichtline (de) = zwichtlijn V swicht

swingrein (de) = stuifregen

Regen die bij kleine vlaagjes heel dun naar bene-

den komt Vswink.

swink (de)

Lichte vlaag regen Vswingrein.

swomme

1. Door het water waden (ook in de warring).

2. Het sijpelen van kwelwater door een dijk. 

Ook het langzaam kronkelend een weg zoe-

ken van water.

swum (de) = duikerVdûker(3)

swurd (it) = zwaard

Houten eivormig of langgerekter schild dat aan

de zijkant van het schip hangt om het verlijeren

tegen te gaan en zijwaartse druk om te zetten in

voorwaartse kracht. In beeldspraak worden de

zwaarden wel de oren Vear van het schip

genoemd. Een zwaard is niet vlak en egaal. Het

wordt van de kop(3) naar achteren steeds dun-

ner, het ferjongt. Meestal is het aan de buiten-

kant een beetje hol. Oude schippers vonden dat

in een platgelegd zwaard een puts water moest

kunnen blijven staan. Binnenschepen voere n

allemaal met min of meer eivormige zwaarden.

De lengte hing van de holte van het schip af en

de breedte weer van de lengte. Bij schepen die

op zee varen, zijn ze langer en smaller, omdat ze

daar dieper gestoken kunnen worden. De kop

van het zwaard is dubbel dik. Op de binnenkant

is een stuk ijzer over de plek gezet waar de pun-

ten van de posten Vpost(3) en de tongen bij

elkaar komen. Ter versterking en versiering is er

op de buitenkant rond het gat voor het oog van

de bout(7) een stjer gezet. 

Met de swurdsloper haal je het zwaard op en je

laat het er ook mee zakken. Op de meeste skûts-

jes gebeurt dat met de hand. Schippers hadden -

1. kop

2. post

3. sleepizer

4. noas(1) 

5. stjer

6. swurdsbout 

7. tonge

Swurd
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om met zo weinig mogelijk personeel te kunnen

varen - op het achterschip twee swurdslierkes

Vliere(3) staan om de zwaarden te kunnen

ophalen. Op de huidige wedstrijdskûtsjes wordt

dat onveilig geacht. Het zwaard aan de lijkant

Vboard(2) is het leger swurd, het lijswurd of

het lijboard(s)swurd. Dat steek je zo diep als

de diepte van het vaarwater toelaat. Je peilt dat

met een gearde. Het zwaard aan de loefzijde is

het heger swurd of het loefswurd: dat trek je

zo hoog op dat het net boven water uitkomt. Bij

heel schraal zeilen Vknipe(1) wenst een schip-

per soms dat het heger swurd er een beetje bij

w o rdt gestoken Vs p e g e l k l a m p e Vs t ry k -

latte. Als het zwaard bijna loodrecht naar bene -

den hangt, zeg je dat het zwaard er op de kop(3)

of op de ein(3) ûnder stiet. Als het zwaard aan

de rêstheak hangt, is het yn ’e rêst(1) en dus

buiten dagelijks gebruik.

¶ Foar de swurden lizze > De beide zwaarden

in ondiep water helemaal in de bodem laten zakken

en zo met het schip blijven liggen. De swurden yn

’e grûn smite > In een bepaalde situatie de

zwaardlopers helemaal loslaten en de zwaarden laten

vallen. De swurden yn ‘e grûn traapje > De

zwaarden helemaal laten zakken en nog een trap

nageven om sterk af te remmen of zonder ankers op

een ondiepe plek stil te kunnen liggen.It swurd

derûnder ha > Het zwaard zo diep mogelijk laten

zakken, zodat het schip er maximaal gebruik van

maakt.

♠ De swurden yn ’e grûn smite > Het bijltje er bij

neer gooien, stoppen met een bedrijf. Hy hat flinke

swurden oan ´e kop > Hij heeft zeiloren. De klomp

efter it swurd sette > Een kleine boodschap doen.

Oorspronkelijk deed een schipper (en alle anderen die

aan boord waren) zijn behoefte achter het zwaard

Vskytkast.

swurdklos(se) (de) = zwaardklos Vstoatklamp ´

Vklamp(5).

swurdsbout (de) = zwaardbout

Bout Vbout(7) door de kop van het swurd en

het board(2) waar het zwaard aan hangt en die

g e b o rgd is Vb o a r c h(2) Vs p e g e l k l a m p e.

1. swurd

2. swurdstander 

3. swurdstanderblok 

4. swurdsloperblok 

5. swurdsloper

6. krúshout

7. swurdsliere

8. swurdsloperheak

swurd
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swurdsbout

Sinds de jaren zeventig van de 20ste eeuw is op

wedstrijdskûtsjes (vaak) een stalen constructie

aangebracht waardoor je de plek van ophanging

van het zwaard - bijvoorbeeld bepaald door de

grootte van de fok - eenvoudig naar voren en

achteren kunt verschuiven.

swurdskop (de) = zwaardkop

De kop van het swurd Vkop(3).

swurdsliere (de) = zwaardlierVliere(3)

swurd(s)loper (de) = zwaardloper

De takel en met name het touw daarvan waar-

mee je het s w u r d ophaalt en laat zakke n .

Afhankelijk van de grootte van het zwaard heb je

een of meer enkele en/of dubbele blokken. De

swurd(s)loper beleg je op een krúshout(1) dat

op het potdek zit ter hoogte van de achterkant

van de roef. Het losse eind hang je over de

swurdsloperheak.

swurd(s)loperblok (it) = zwaardloperblok 

Vs w u r d ( s ) l o p e r Vb l o k Vf i o e l e b l o k

Vskyldpodblok

swurd(s)loperheak (de) = zwaardloperhaak

Elk van de (180 graden) draaibare haken die op

de dramen zijn bevestigd en waaraan je de

swurdsloper ophangt als je die - ook al is het

maar even -  niet gebruikt. Daarmee voorkom je

dat het touw verwart, of dat je erover struikelt.

swurdstander (de) = zwaardstander 

Ook standerkeatling. Het stukje ketting dat

het swurd met de noas van het swurdsloper-

blok verbindt.  Wanneer het schip enige snel-

heid krijgt en het water een geluid langs de sta-

ldraad of de ketting maakt, zeg je dat de skip-

pershûntsjes of de wetterhûntsjes gûle.

swurdstanderblok (it) = zwaardstanderblok

Vstanderblok(2)

sydkant (de) = zijkantVkant(2)

sydkoai (de) = zijkooi

Elk van de twee kooien in de durk(1) die zich

aan de zijkant bevinden Vkopkoai.

sydstaach (de) = zijstaag

Soms wordt met dit woord niet (alleen) een van

de twee (moderne) zijstagen bedoeld, maar een

bekstaach of sydtaalje Vwant(1).

sydskroef (de) = zijschroefVlam Vearm(2).

syd(s)wyn (de) = zijwind

♠ Gjin sydwyn ferneare kinne > Zwak zijn. Amper

sydwyn rinne kinne > Kortademig of ziekelijk zijn en

d a a rdoor nauwelijks kunnen lopen.Der is mei

syd(s)wyn wol mei him te silen > Als je het handig

aanpakt, valt er wel met hem om te gaan.

sydtaalje (de) = zijtalie

Ook sydtakel en meer als geheel bekstaach.

Stuk steand(2) want met een taalje(1) eraan

dat schuin naar achteren aan de boarden(2)

vast zit om de mast te steunen als het schip met

ruime wind vaart of de wind van achteren heeft.

De betreffende blokken noem je sydtaalje- of

sydtakelsblokken Vblok.

sykje = zoeken

1. Als de wind wisselvallig is, zeg je dat de wind 

zoekt. ’s Zomers bij licht weer zoekt de wind

omstreeks twee uur ‘nieuwe tijd’ (is 12.20

uur zonnetijd) syn plak. De hoek waaruit de

wind dan waait (als het waait tenminste), zal,

als hij zijn plaats gevonden heeft, de komen-

de twee uren nauwelijks veranderen. De

invoering van de zomertijd heeft wat dat

betreft bij het skûtsjesilen een probleem ver-

oorzaakt.

2. Soms voelt een schipper zich door concurre n -

ten in een wedstrijd benadeeld. Hij zegt dan

enigszins beledigd: Se sykje my of Se farre

op my Vop(3).

syl (de) = zijl

Oorspronkelijk een uitwaterinsgsluis. Dergelijke

sluizen werden later dikwijls omgebouwd zodat

schepen ook konden passeren. En soms is de zijl

ook verdwenen, zoals bij Harkesyl. De oude

namen bleven echter aan het kunstwerk verbon-

den, zoals in Nijesyl. Aanvankelijk werden de

schepen die van Bolsward richting Woudsend

voeren (en omgekeerd) bij Draaisterhuzen met

een kaapstander over de Hemdijk gedraaid,

maar later (1529) werd de oude zijl hier door een

nieuwe sluis vervangen. De nederzetting die hier

als gevolg daarvan ontstond, kreeg dezelfde

naam als de slûs Vsylfeart.

sylark (it) = zeilbenodigdheden

Alles wat nodig is om te kunnen zeilen, het zeil-
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sylark

tuig Vseil Vtreil Vreilbende. Ook skoaten

en b l o k ken w o rden wel hiertoe gere ke n d

Vskippersark(2).

sylbeage (de) = trekzeel Vbeage(1)

sylboat (de & it) = zeilboot

Boot waar je mee kunt zeilen  Vboat(2). 

sylfeart (de) = zeilvaart

1 . Va a rwater waar men (redelijk) kan zeilen. 

Een vaart werd op deze manier nader

omschreven als er in de buurt ook een vaart

was met een trekpad erlangs. Zo had je van-

uit Sneek de Fr a n e ker Zeilvaart en de

L e e u w a rder Trekvaart Vt r e k f e a r t Vf e a r t(2). 

2. Een water dat bij een syl uitkomt, ook syl(s)-

roed(e) of syl(s)ryd genoemd Vfeart(2).

3. Het varen met zeilschepen Vfeart(3).

sylfrachtsje (it) = zeilvrachtje

Een niet te zware vracht die goed in het schip

ligt, zodat men er veilig en goed mee kan zeilen.

sylkiste (de) = zeilerskist Vsilerkiste

sylpream (de) = zeilpraam

Praam waarmee gezeild kan word e n

Vpream(1) Vpreamskipper(1).

sylree = zeilklaar.

Ook (moderner) s y l k l e a r en zelfs s e i l k l e a r

Vree(3) Vseilje.

sylried (de) = zeilraad

Beroepsinstantie bij het wedstrijdzeilen die een

uitspraak Vútspraak doet als de uitspraak van

een jury Vprotestkommisje bij een behan-

deld protest wordt aangevochten. Fo r m e e l

beoordeelt de Zeilraad slechts de correctheid

van de gevolgde procedures. In sommige geval-

len worden de gehanteerde argumenten van de

jury echter ook gewogen Vberop.

sylskipper (de) = zeilschipper

Een schipper die zeilt. Dat had bij de meeste

Friese schippers tot in de jaren dertig de voor-

keur. Tegenwoordig wordt het wel eens badine-

rend gezegd met betrekking tot iemand die zich

beroepsmatig met ploechjesilen bezighoudt.

syl(s)roed(e) (de) = zijlroede Vsylfeart(2).

sylwurk (it) = zeilwerk

1. Ook seilwurk(2). Het balkwerk in het schip 

dat steun geeft aan de m ê s t ko ke r

Vseilbalke Vseilje.

2 . Gedeelte van de scheepsvloer, waarop en 

w a a rin de m ê s t ko ker vast zit Vs l i e p e r

Vs p o a r( 3 ) .


