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Zoals ieder ambar:ht en iedere vakgroep hun specifieke vaktaal kenncn, zo is
dat ook het geval met de scheepvaart. En zoals dat zo vaak gebeuÉ als men

onderling over het eigen vakgebied praat, is daar voor de niet ingewijdC geen
touw aan vast te lcnopen.
Tekst: Jack Schelleken6 Foto s: AÍchleÍ
etis daaromwaarschijnIijk dat u onderstaande

zeemanstaal
begrijpen:

niet zult

"Dat eï zo op het oog iets mis wos
met één vdn de sprtngpaarden
van d.e bovenlnism don sau urboord, was voor de matroos op
een razeilschip voldoende om
op aandringenvan de bootsman

in

het want op te entercn en ter
plaatse poolshoogte te nemen.
Zo ooksto nd hij niet met de m on d
wltanden ols hii, alvorens acÀt
glazen te slaàn, de tweede stuur
voor de platuoet moest poilen,

wqama hij op z'n gemak het
resterende kommaliewant van
de pikheet kon spoelen."

Desondanks heeft geen enkele
vakgroep zo sterk zijn stempel
gedrult op het algemene spraakgebruik als de zeilscheepvaart
dat heeft gedaan.

betrouwbaar onderkomen aan
de wal voor de tijd dat ze niet
aan boord wmen. Natuurlijk
werden et ook korte reizen gernaakt, onder andere in de kustvaart naar de Scandinavische
landen, Wanneer in de winter
de wateren daar dichtgeworen
waren, vestigden de zeelui zich
tijdelijk aan de wal en waren
werkzaam in allerlei functies.

AÍgezien van de toestalden
aan boord van sommige zeil-

uit het tijdperk van

de zeilvaart was een andere dan

de zeeman van nu. In de zeiltiid was een zeeman wel drie
jaar oflanger, vaak vol kommer
en kwel, onderweg. Hij kwam
daarbij nauwelijks aan de wal,
Zijn schip was zijn werk en
tevens zijn thuis. Slechis weinig zeelui hadden een veilig en

venwerkers, agenten van de rederij, personeel van reparatie-

wewen, kroegbazeu, bezoekers

schepen, die zeelieden vaak
dwongen tot opstandig gedrag,

van danslokalen, speelholen en
bordelen.

zorgde de vaak lange reis er nog
eens vmr dat Janmaat sociaal
gezien geisoleerd leefde en een

Wat men wooger aan de wal

aparte vakgroep vormde met
een eigen taalgebruik. Een taal-

gebruik met een enorme slmboliek gebaseerd op de aÍhankelijkheid van de zeeman van
weer en wind, schip en tuig.
Die elementen bepaalden ziin
doen en laten, denken, zwijgen
en vooral ook ziin spreken.

Aparte vakgroep
De zeema-n

het spraakgebruik van de zeeman ruirnschoots en langdurig
aan de wal verzeild is kunnen
raken. Vooral ook via beroepsgroepen en personen die direct
contact hadden met de bemarningen als hun schip de haven binnenvoer en vervolgens
aan wal lag afgemeerd zoals
bijvoorbeeld bootwerkers, ha-

Eenmaal aan de wal wist hij
zich slechts in die zeemanstaal
uit te druklen. Een andere taal
kende hij niet. AanBezien de
zeilscheepvaart daarnaast nog
eens vele eeuwen lang wijwel
de enige vorm van vervoer en
daarmee een voorname bron
van werkgelegenheid vormde,
kan men zich voorstellen dat

ook van $e'zeemm

dacht,

blijkbaar Xeeft men gretig een
aantal térmen, uitdrukkiirgen

en gezegden van de zeeman
overgenomen. Tegenwoordig
worden

ze

niet meer als zodanig

onderkend en zijn ze volledig
ingeburgerd.

goede oloop (1), na alle klrypen
omzeÍId (2) te hebben, waarna

Weet u bijvoorbeeld wat de val-

het u voor de wind (3) Sing en
de tegenpartij bolzeil (4) moeet
halen, als extrategenvalleÍ (5)
voor de kosten moest opdraoien
(6) en vervolgens aan de grond
(71 zal? U bent vast wel eens
overstag (8) moeten gaan nadat
u bof had gevongen {9). Misschion heeft u het toèn over een
andere boeg (7o) gegooid, kreeg
u er wellicht een keer de wind
onder (31 en de ander de wihd
von voÍen (3). U had hem ook
de.loelkunnen o/ste/<en [11) of
hem de volle.loog {12) kunnen
geven. Maar u kunt vastwel iets
vreedzamers bedenken dan uw
woede ergens op bot te vieÍen
(13). Let er daarbij op dat u geen
wildebras (74) wordt, want dan
valt er met u geen land meer te
bezeilen (75\,

reep is uit 'op de valreep nog
iets doen'? Wat is het hart uit
'iemand een hart onder de riem
steken'? En'bent u wel eens afgetuigd'?
Ook de volgende uitdrukkingen
dateren uit de zeiltijd.
Test uw kennls
Heeft u wel eens geproost op de

Verklaringen:
(1) Proosten op de goede a/loop is vieren dat iets tot een
goed resultaat heeft geleid. De
Ds kllpp€n oroeilen

afloop is het bij een scheeps-

werf van stapel lopen van een
nieuw gebouwd schip bij dê
tewaterlating. Het loopt dan
van de scheepshelling af het
water in. In lroeger tiiden was
het aflopen van een schip een
hachelijke zaak omdat het naar
hetwater giiidende schip (toen)
moeilijk was te ondersteunen.
Het kwam voor dat schepen oP
de helling kantelden. Was het
schip goed aÍgelopen, dan was
dat een reden om op de goede
afloop te proosten.
(2) De Hippen o mzerlen is moei'
liikheden ontwiiken. Een kliP is
een steile harde rots in zee die

net onderwater ligt (biinde

klip) of net boven water uitsteekt en dus gevaulijk is voor
de scheepvaart, Als ie net met
je schip tussen brekers en rollers (branding) zit dan kun ie
ervan uitgaan dat er niet veel
goeds onder water zit en dat
je mogelijk niet bent waar je
dacht dat ie was. Het valt te
hopen dat je door goed zee-

manschap je kunt vrijwaren
van zo'n onheilsplek,
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(3) Als het iemand yoor de
wind gaal, dan gaat het hem
voorspoedig. Als u de wind

op. Een schip is op een ondiepte
am de grond vastgelopen.

eronder hebt dan hebt u alles
strak in de hand en valt er met
u niet te spotten, maar als u

(8) AIs u wel eens ovemÍagheeft

wind van voren krijgt dan
krilgt u onomwonden de waarheid te horen, in uw gezicht.
d,e

Wind is bepalend voor

de

voortgang van een zeilschip,
evenals de richting waaruit
die wind waait.

moetengaan danheeftueen eerder ingenomen standpunt losgelaten en aan de andere partij
toegegeven. Overstag gaan in de
zeilvaart is het wenden of door
de wind gaan door het schip al
draaiend tegen de wind in te
sturen totdat de wind over de

mdere

kut

(9) Iemand die botheefr, gevangen heeft zijn doel niet bereikt

rugkomen op een eerder ingenomen standpunt door de
argumenten van een ander.
Hij moet inbinden, terugkrabbelen. De zeilen van een schip
moeten zo worden afgesteld
dat de wind er aan de voorkant
inkomt (de zeilen staan dan
bak of tegen, van het Engelse

en is onverrichterzake op iets
moeten terugkomen, vaak door
sterke tegenstand vm een ander. Bij het roeien is bot een slag
of een stoot (tegenslag) die de
roeier krijgt als het blad van de
roeispaan verkeerd in het water
terecht komt en de roeier met
kracht achterover wordt geworpen of hij krijgt in ieder geval
een flinke tik van het handvat

komtte liggen ofwaardoor het
schip een andere richting op
wordt gedwongen. Vielen de
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binnenkomt.

(a) Als de tegenpartii bo.kzer'1
moet ftolen, dan moet hij te-

back), zodat het schip stil
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van de roeispaan ie8en ziin
borst.

zeilen onbedoeld en ongecon-

troleerd bak, dan kon

d,at

in

het ergste geval een scheepsramp tot gevolg hebben.

(10) Als u iets over een andere
boeg gooit wil dat zeggen dat u
het gesprek een andere wending
geeft. De boeg is de voorkant van

[5) Als

men eentegenval]et

heeft dan heeft men orrverwacht een tegenslag te verwerken. Als bij heldere hemel,

dus zonder voortekenerr, de
wind plotseling uit een totaal
andere hoek komt te waaien,
waardoor alle zeilen van het
schip in één klap tegen vallen (bak gaan staan) waardoor
een zware slagzij wordt veroorzaakt of zelfs het schip kan
worden ontmast.

het schip.

De loefzijde is de zijde van

het

(15) Als met iemand geen land

wordt is te bezeilen dan is die persoon
eenanderschiplangszeilt,dan meer ankertros buiten boord onhandelbaarenisernietsmee
neem het dat andere schip de gevierd, bij voorbeeld om het te beginnen. Bezeilen is het
wind uit de zeilen [het steekt schip meer ruimte achter het zonder laveren of overstag te
de ander de loef af) zodat dat anker te geven of om het anker hoeven gaan, een bepaald punt
andere schip langzamer gaat zich beter te laten ingraven. zeilend te bereiken.
een schip aan de loefzijde

van

(12) Iemand die alle opgekropte woede over zich heen kriigt
he eft de vol Ie I a a g ge Ic e ge n. Nle
op hetzelfde scheepsdek opgestelde kanonnen aan boord van
een woeger oorlogsschip, heet-

pelilk opzicht geon kant meer

ta.ol'

le eet laag, Het afschieten vm
a.lle kmonnen aan één kant in
één keer (volle laag) bracht de
meeste schade toe aan de tegenstander in een zeegevecht.
(13) re woede, Iusten of enthousiasme ergens op botvieren wil

is verkrijgbau in het Cursr

Maritime Musem.

thousiasme de vrije loop laat.

schipwaardewindopstaat.Als Botishetuitstaandeeindvmde

de moeiliikheden zitten Ide

{7) Iemand die oan de grcnd zit
kan in financieel ofmaatschap-

Ze ema ns

de loef afstekenwil "zÉmanstaal" ls vorkrugbaaÍ ln hot cura9ao Marltlme Musum
zeggen dat u iemand wil overtreffen of voorbijstreven bij het zeggen dat je je helemaal laat flink wat schade aan schip en
nastreven van hetzelfde doel. gaan en je woede, lusten ofen- bemmning aanrichten.

varen.

vaart is het opdraaien met de
stroom meè varend, 180 graden ronddraaien met de kop
tegèn de stÍoom in. Dit wofdt
gedaan om de vaart uit het
schip te halen om bijvoorbeeld
het a::ler te laten vallen.

t à*gelíjk s gebraib t an'

(rr)Iemand

(6) Als u ergens voor moet opdroaien, dan blijft u steeds met

kosten, de schuld) en komt het
altiid op u neer. In de scheep-

Ht

Bmn:

ankertros. Bij bbtvieren

(14) Een wildebrus ls een zeet
beweegliik iemand die ook nog
eens iets kapot kan maken. Een
bras is de lijn aan ieder van de
nokken van de ra waarmee die
ra (met het zeil daaronder) in
het horizontale vlak aan de mast
gedraaid km worden. Meestal
gebeut dat om de wind zo gunstig mogeliik in het zeil te kxiigen, Als een bras breekt of niet
goedisvastgomaakt onschiothlj
Ios, dau kan do ra mst de wild
in het rond slaande brae (wllda'
bras) met biibehorondo blokken

Het boek 'Zeemanstaal spreken

we allemaal' is doorspekt met

allerlei

wetenswaardigheden

die een beeld geven van het
zeemanslèven van woeger, de

omstandigheden waaronder

'Zeenanstaal'

reken we
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&'vol

de zeenan werkte en leefde en

seum is gevestigd oon

met welke gevaren hii te ma.

den BmndhofstmdÍ í €aib
geopendvan dinsdag tfu
zaterdag van 09.0O-frA8

ken kreeg, zowel aan boord alq
aa.n do wal. Voor iodereen die
gelnteresseerd is in taal, zeei
manstaal, zeemansleven ón slles wat met wator eo schepon to
maken heeft, is dit boekwel$e
een echte aanrader, Het boekje

uw, Voormeerinfur&
hntubellennaar 46WW
oÍbezaakonzaw&iteww.
atmcoomaritime,com

