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Bijlage 1: Woordenlijst en afkortingen en afkortingen 

Achtersteven: over het algemeen een rechte balk die op de achterkant van de kiel staat, eventueel hangt er een 
stevenroer aan. 

Balkweger: zwaar uitgevoerde weger met aan de bovenzijde sponningen waarin de dekbalken rustten. 

Bakboord: de linkerzijde van het schip wanneer men het gezicht naar de voorsteven richt. 

Bestek (bouwbestek): schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en scheepsbouwer waarin de uitvoering van het 
te maken schip in detail wordt beschreven. Bevat tevens de betaaltermijnen en de verantwoordelijke voor de te leveren 
materialen.  

Boeg: overgang van de zijde van een schip naar de steven.  

Boegband: onderdeel van de inhouten van een schip dat de verbinding vormt tussen de boeg en de steven. Leggers die tegen 
de boeg oplopen worden ook vaak boegbanden genoemd.  

Boord: huidplank van een houten schip, in ruimere zin de gehele zijde van een schip. 

Bout: zwaar verbindingsonderdeel van gesmeed ijzer 

Bouworde: geografisch begrensd gebied waar schepen op dezelfde wijze (bouwvolgorde, techniek) worden gebouwd.  

Bouwvolgorde: conceptueel uitgangspunt bij het opbouwen van de romp. De twee belangrijkste bouwvolgorden zijn 
huid-eerst (shell-first) of spantenstelsel eerst (skeleton-first). 

Bovenlast: het deel van de lading dat direct is geplaatst op de lading in het ruim en zodoende boven de boordrand / 
potdeksel uitsteekt. 

Breeuwen: waterdicht maken van naden tussen planken. 

Buikdenning: houten vloer die op de bovenkant van de leggers ligt om een glad oppervlak te verkrijgen voor het stuwen 
van vracht en deze vrij te houden van lekwater dat zich tussen de leggers kan bevinden. 

Dek: vloer (dak) dat de holte van een schip van boven afsluit. 

Dekbalk: dwarsbalk ter ondersteuning van het dek. 

Deklast: het deel van de lading dat op de luiken van het ruim is geplaatst (zie ook bovenlast). 

Den: Opstaande rand van het laadruim. 

Deutel: vierkante houten plug die in het uiteinde van een houten pen wordt geslagen om deze beter vast te zetten. 

(Huid)gang: een reeks van in elkaars verlengde liggende (huid)planken die deel uitmaken van de huid van het schip. 

Dutch Flush: variatie binnen de huid-eerst bouwvolgorde, waarbij het eindresultaat een gladboordige romp is. 

Gaarde: lijn verbonden aan het uiteinde van de ra om deze te bedienen. Een dwarsgetuigd schip had altijd twee gaarden.  

Geveegd (rompvorm): scherp toelopende rompvorm van het onderwaterschip richting de achtersteven.  

Gladboordig (ook karveel): constructie van de scheepshuid, waarbij de langskanten van de planken tegen elkaar 
aansluiten. 

Heve: scheepsconstructie waarbij het vlak van een vaartuig aan de uiteinden breed en geleidelijk omhoog uitloopt en 
samenkomt met het boord. 

Hevebalk: De laatste legger op het vlak bij een heve. 

Holte: de kleinste verticale afstand tussen het vlak en het dek, bovenste waterdichte punt van de romp of de bovenkant 
van het berghout, afhankelijk van het type schip.  

Hoofdspanten: scheepsbouwkundige term waarmee over het algemeen de spanten worden aangeduid die aan het begin 
van het bouwproces worden opgericht om de rompvorm te definiëren. 

Huid: de uit planken bestaande buitenbekleding van een schip. Een doorlopende aan elkaar met lassen verbonden rij 
planken die onderdeel is van de huid wordt een huidgang genoemd.  

Inhouten: verzamelterm voor de houten scheepsonderdelen die het geraamte van het schip vormen en zorgen voor het 
dwarsverband van het schip en het verband tussen de planken onderling. 

Kattespoor: inwendige verdubbeling van de spanten, ter versteviging van het geraamte van een schip. Bij de koggebouw 
is deze verdubbeling alleen ter plaatse van het mastspoor in het zaathout aanwezig. De constructie bestaat uit balken die 



dit verbreed uitgevoerde deel van het zaathout van beide zijden ondersteunen. Bij (pre) moderne, grotere zeegaande 
schepen zijn kattesporen zwaarder uitgevoerd en lopen over de volledige scheepslengte over het zaathout en de 
buikdenning heen.  

Kielbalk: zware langsscheepse balk die midscheeps de onderzijde van het schip vormt en de basis uitmaakt voor het 
opbouwen van de stevens en het vlak. Op doorsnede hoger dan breed. 

Kielplank: zware langsscheepse plank die midscheeps de onderzijde van het schip vormt en de basis uitmaakt voor het 
opbouwen van de stevens en het vlak. Op doorsnede breder dan hoog.  

Keernagel: op de samenkomst van naden aangebrachte afdichting die moet voorkomen dat water naar binnen lekt. 

Kim: overgang tussen vlak en zijde. 

Kimweger: relatief zwaar uitgevoerde weger in de kim. 

Klamp: (1) kleine houten balken die tijdens de huid-eerst bouwvolgorde worden gebruikt om de planken tijdelijk 
onderling te verbinden, (2) voor het beleggen van touwen: houten kikker, belegklamp, halve klamp (3) algemene 
aanduiding voor balk die op de romp wordt bevestigd voor diverse doelen (ook wel klos genoemd): bijvoorbeeld een 
zwaardklamp dient ervoor dat er geen touw achter het zwaard vastloopt.   

Klinknagel: gesmeed ijzeren verbindingsonderdeel voor het onderling bevestigen van huidplanken, bestaande uit een 
spijker met een brede ronde platte kop en een vierkant of rond plaatje. Eerst werd de spijker door het overlappende deel 
tussen twee overnaadse huidplanken geslagen, waarna het plaatje over de uitstekende punt werd geplaatst waarna 
vervolgens de punt stuik (plat) werd geslagen zodat het geheel onderling vast kwam te zitten. Is een van de kenmerken 
van de Noord-Europese scheepsbouwtraditie.  

Klos: zie klamp 

Knikspant: spant dat is opgebouwd uit rechte stukken die elkaar onder een hoek raken. Het is een term die wordt 
gebruikt bij het classificeren van binnenvaartuigen. Het onderscheid tussen knikspant en rondspant is niet altijd even 
scherp te maken. 

Korvijnagel: ijzeren bout die in de nagelbank past en diende om touwen van de tuigage te beleggen. Doordat de 
korvijnagel los in de nagelbank zit, schiet het touw snel los zodra deze eruit wordt getrokken.  

Kromhout: natuurlijk gegroeid geknikt (eiken)hout, vaak een stam met zijtak, geschikt voor het maken van spanten. 

Land: de overlapping tussen twee overnaadse gangen. 

Las: verbinding tussen twee houten verbanddelen die in de lengterichting aan elkaar worden bevestigd zonder dat de 
dikte of breedte ervan worden gewijzigd. Bij (laat) middeleeuwse vaartuigen wijzigt de dikte soms wel. Er zijn diverse 
soorten lassen. De meest algemene zijn de schuine (haak)las, de liplas en de rechte las of stuiklas. Voor gedetailleerde 
uitleg: zie Vos 2015 (De bouw van een Oost-Indiëvaarder, visie op de bouw van een Hollands spiegelretourschip in 
de Gouden Eeuw).  

Legger: recht stuk hout, gebruikt voor het verband tussen de delen van het vlak en de kiel. 

Liplas: las waarbij de beide aan elkaar te verbinden delen van een opstaande rand (=lip) zijn voorzien. 

Loefbijter: tegen het onderste deel van de voorzijde van de voorsteven geplaatste balk om een schip meer lateraal vlak te 
geven. 

Masthiel: de onderkant van de mast. Bij een strijkende mast het deel van de mast onder het scharnierpunt, waaraan het 
contragewicht bevestigd. 

Mastkast: kastvormige constructie in het voorschip waarbinnen de masthiel beweegt tijdens het strijken van de mast. 

Mastkoker: kokervormige constructie waarin de mast is geplaatst. Bij een strijkende mast bestaat de koker uit twee 
mastwangen waarin het scharnierpunt is aangebracht.  

Mastspoor: verdikking en/of verbreding van het zaathout, waarin de mast steunt. 

Mastvoet: in het mastspoor of in een legger uitgespaarde ruimte voor de hiel (de onderkant) van de mast 

Moet: indruksel van bijvoorbeeld een spant op een huidgang. 

Moslat: Onderdeel van gesinteld mosbreeuwsel. Vaak van eikenhout vervaardigde lat waarmee het mos in een 
(overnaadse) naad tussen twee huidplanken op zijn plaats wordt gehouden. De moslat wordt bevestigd met sintels.  

Nagel: gesmeed ijzeren verbindingsonderdeel. 

Onderwaterschip: het gedeelte van een schip dat zich tijdens het varen onder de waterlijn bevindt. 



Oplanger: inhout dat in het verlengde ligt van een legger of wrang (meestal tegen de zijde van een schip). 

Overloop: houten balk (houten schepen) of een ijzeren stang waaraan een schootblok door middel van een ring is 
verbonden.  

Overnaads: onderlinge verbinding tussen twee planken waarbij de randen met elkaar overlappen. 

Platbodem: het geheel aan schepen dat is opgebouwd vanaf een grotendeels plat vlak en een relatief scherpe kimhoek.  

Potdeksel: horizontale plank of balk in de romp die de boordrand definieert. Is vaak bovenop de oplangers bevestigd. 

Prik: houten wiggetje waarmee een moslat op zijn plek wordt gehouden. Ze zijn vaak in rijen geplaatst.  

Puttingijzer: In het boord bevestigde ijzeren bout waaraan een door middel van een jufferblok een van de zijstagen van 
een mast wordt bevestigd. 

Randgaarde: balk die aan de binnenzijde tegen de bovenkant van de bovenste boordgang is bevestigd. 

Razeil: dwarsgetuigd zeil, vierkant of rechthoekig van vorm. 

Roer: draaibaar vertikaal vlak, waarmee men een vaartuig kan sturen. 

Roerhak: verbreed uitgevoerde onderzijde van het roer. 

Romp: de gehele scheepsconstructie met uitzondering van roer, zwaarden, masten, tuigage en andere losse delen. 

Rondhout: algemene term voor alle houten scheepsonderdelen die voor de zeilvoering zijn gebruikt: de mast, de 
boegspriet, de ra. 

Rondspant: spant dat ronding vertoont in de kim en vaak ook aan de bovenzijde. Het is een term die wordt gebruikt bij 
het classificeren van binnenvaartuigen. Het onderscheid tussen knikspant en rondspant is niet altijd even scherp te 
maken. 

Schaarbalk: langsscheepse balk op dekniveau, vaak voorzien van sponningen voor dekplanken. 

Scheepsbouwtraditie: manier van schepen bouwen die over een langere periode in een bepaald gebied, wordt gebruikt 
en die van generatie op generatie wordt doorgegeven. 

Scheergang: bovenste huidgang. 

Scheg: tussen de kiel en de achtersteven geplaatste balk. 

Scherp: vorm van de scheepsromp, waarbij het onderwaterschip naar de stevens spits toeloopt (in tegenstelling tot een 
volle en ronde rompvorm).  

'Shell-first' (=huid eerst): bouwvolgorde van schepen waarbij alvorens de spanten op te richten eerst de buitenhuid 
wordt gebouwd. 

Sintel: sigarenband-vormig metalen plaatje dat dient om moslat op de breeuwnaad vast te zetten. 

Skeleton first: bouwvolgorde van schepen waarbij eerst het spantenstelsel wordt opgericht, waarna de huidplanken 
ertegenaan worden bevestigd.  

Slaper: voortzetting van de kimweger in de ronding van het voor- of achterschip. Een slaper is vaak een zwaar 
uitgevoerde balk of plank die op de inhouten, meestal de zijden van de boegbanden, werd geplaatst om de boegen extra 
te versterken. 

Slingerschot: schot in ruim ten behoeve van het maken van compartimenten. Deze compartimenten dienden ertoe te 
voorkomen dat losgestorte lading of lading in zakken ging schuiven waardoor het schip instabiel wordt.  

Sprietzeil: Langsgetuigde zeilvoering die zijn oorsprong heeft in de Oudheid van het Middellandse zeegebied en die in 
laatmiddeleeuws Europa opnieuw is uitgevonden. Het meest kenmerkende is het diagonaal vanaf de onderkant van de 
mast richting de uiterste bovenhoek van het zeil lopend rondhout: de spriet. 

Spanten: zie inhouten. 

Spinthout: buitenste nog levende gedeelte van een boom onder de bast, waardoor saptransport plaats vindt. Aangezien 
dit deel van de boom vaak wordt verwijderd bij verwerking van hout, moet om de veldatum van een boom te bepalen, 
het missende aantal spinthoutringen worden geschat. 

Sponning: gleuf of groeve voor de verbinding van een plank aan een balk. 

Stapel: het geheel aan planken en balken waarop de kiel van een te bouwen schip wordt gelegd. 

https://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/zoek.php?woord=vaartuig


Stevenhaak: constructie element binnen de koggebouw waarbij een haakvormige balk die de verbinding vormt tussen de 
kiel en de buitensteven. 

Stevenroer: blad om een schip mee te besturen, dat aan de achtersteven is bevestigd. 

Stuurboord: de rechterkant van het schip wanneer men het gezicht naar de voorsteven richt. 

Tilling: het enigszins oplopen van een vlak. 

Veer: beslag op het roer waar de roerpennen aan vast zitten. 

Voordewinder: knievormig verbindingsstuk tussen de zeilbalk en de balkweger. Deze diende om de constructie ter 
plaatse te versterken.  

Vlak: het min of meer vlakke gedeelte van de romp van een schip. 

Voorsteven: balk, recht of gekromd die voor op de kiel staat. 

Vulklos: zie klos 

Wang: (1) zijkant van de mastkoker, (2) houten onderdeel van een blok. 

Wantrust: constructie aan de binnen of buitenzijde van het boord waaraan de puttingijzers voor de zijstagen zijn 
bevestigd.  

Wankant: deel van een boom dat zich vlak onder de schors bevindt; jongst gevormde ring van een boom. 

Weger: plank of balk die aan de binnenkant van het schip tegen de spanten is bevestigd. 

Wegeringplank: plank van de wegering of buikdenning. 

Windas: houten voorloper van de lier bestaande uit een ronde houten cilinder die in twee wangen is bevestigd en 
waaromheen touw kan worden gewonden door de cilinder met spaken te draaien. Deze spaken passen in rechthoekige 
uitsparingen in de windas.  

Wrang: V-vormige legger in het scherpe gedeelte van een schip. 

Zaathout: zware balk over de inhouten boven de kiel van een schip; versterking van het langsscheepse verband. 

Zandstrook: eerste gang naast de kiel(plank). Een torderende zandstrook is een onderdeel van de scheepshuid van 
vaartuigen met een glad vlak en overnaadse boorden, het vormt de overgang tussen vlak en boord ter hoogte van de 
stevens.  

Zeilbalk: dwarsscheepse balk op dekniveau aan de het einde van het ruim die de mast of mastkoker ondersteunt 

Zijde: opstaande gedeelte van de huid van een schip. 

Zitter: knievormig spantonderdeel in de kim van een vaartuig.  

Zwaard (=scheepszwaard): Aan de buitenzijde van het boord, kort achter de mast bevestigd op en neer beweegbaar 
houten vlak dat dient om bij een zeilschip het verlijeren (zijwaartse drift) tegen te gaan. Het is druppelvormig 
(binnenschepen) of langwerpig afgerond (zeegaande schepen en vissersschepen).  

Zwaardklamp: zie klamp 

Voor meer definities van scheepstermen: 

https://www.vocsite.nl/woordenlijst/ 

http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/ 

Afkortingen: 

ADC: Archeologisch Diensten Centrum www.archeologie.nl 

Archis: ARCHeologisch Informatie Systeem: het door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheerde databestand 
van archeologische vondsten, waarnemingen en terreinen. https://archis.cultureelerfgoed.nl/ 

AMZ: Archeologische Monumenten Zorg 

KNA: Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie https://www.sikb.nl/archeologie/richtlijnen/brl-4000 

NISA: Nederlands Instituut voor Scheeps- en Onderwaterarcheologie (1995-2007)  

RCE: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed www.cultureelerfgoed.nl 

RIJP: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (1962-1989) 

https://www.vocsite.nl/woordenlijst/
http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/
http://www.archeologie.nl/
https://archis.cultureelerfgoed.nl/
https://www.sikb.nl/archeologie/richtlijnen/brl-4000
http://www.cultureelerfgoed.nl/


VOC:  Verenigde Oostindische Compagnie, handelsonderneming ten tijde van de Republiek, octrooi in 1602, 
opgeheven in 1800.  

WIC: West-Indische Compagnie (1621-1792) 


