
“Al die willen te kaap’ren varen… (l)  

Zullen bij enig navragen tot hun verbazing merken 

, dat tegenwoordig zelfs de oppervlakkigste kennis 

van het wezen van de scheepvaart gemist wordt 

bij hen, die niet direct te maken hebben met deze 

tak van nijverheid. En dat in een tijd waarin wat 

vroeger tot het monopolie van vakgeleerden werd 

gerekend tot collectief eigendom is geworden”.  

 

Het spraakcentrum in de hersenen , de 

waterhuishouding in de Hedwigepolder, 

gaswinning in de Noordzee; het verdwijnen van 

Rottumeroog ; grote kans dat er ergens in groep 7 

van een basisschool een spreekbeurt over is gehouden.  Van ieder onderdeel van de wetenschap ligt er wel een 

magazine in de schappen of worden televisieprogramma’s uitgezonden. 

De scheepvaart komt er daarbij maar bekaaid af; helaas. En dat in een land waarvan de scheepvaart de 

belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan het bereiken van de huidige welvaart. (De omzet van de branche 

Vervoer over water bedroeg in 2010 circa 8,5 miljard euro. Vervoer over water omvat de zeevaart en de 

binnenvaart. Drie kwart van de omzet komt voor rekening van de zeevaart; een kwart op conto van de 

binnenvaart . Deze laatste omvat ruim 30 procent van het totale Nederlandse goederenvervoer (bron :cbs.nl).  

Het gebrek aan kennis in dezen grenst bijkans aan het ongelooflijke. Let eens , zonder te spreken van hen die 

nauwelijks het vóór en achter van een schip weten te duiden, op hetgeen sommige schrijvers of journalisten 

uitkramen. Men heeft het over de schipper en zijn schuit; Holal ! Op welke werf in Nederland bouwt men nog 

schuiten? Of wij lezen dat er een boot in nood verkeert daar waar men een schip bedoelt of omgekeerd. Wij 

weten gelukkig beter ; want ons is geleerd dat het onderscheid tussen een schip en boot ligt in het feit dat de 

grootste boot in het ruim van het kleinste scheepje past, of op het dek, niet waar ?   

En wat te denken van het feit dat menig lid van de generatie die groot geworden is met het begrip ’t kofschip 

geen idee heeft hoe dit type schip er uit ziet, laat staan dat men de tuigage kan beschrijven.   Ook weet 

menigeen niet dat een schip in scheepstaal geen geslacht heeft. Een zeeman zegt immers: de Amalia stak er 

zijn kop onder of tie nooit meer boven zou komen . Of : ik heb aangemonsterd op de Tromp, ze is de trots van 

de Marine.  

Enfin, het lijkt goed om eens wat basisbegrippen de revue te laten passeren waarbij we de onderdelen van 

onze Noordkapers als uitgangspunt nemen en bezien aan welke eisen een goede zeilboot of goed zeilschip 

moet voldoen. Dat doen we in een volgende aflevering.  We sluiten af met een stelling uit  een oud geschrift ( 

‘nederlandsche schepen’ van j.h. van duinen): 

Ene belangrijcke eisch is, het moet opregt  te water liggen, dat is de kiel onder ende de masten (zoo het die 

voert ) omhooghe.    

(wordt vervolgd) 

Gerard W van Dorp a/b Kleine Beer. Reageren? gwvandorp@planet.nl 


