WIM'S WOORDENBOEK
PIRATEN
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een piraat
de piraat
de piraten
het piraatje
Piraten hadden vaak een ooglapje en een houten been en een
papegaai op hun schouder. Er waren inderdaad vaak papegaaien aan
boord bij piratenschepen, alleen niet als huisdier zoals veel mensen
denken. De papegaaien leverden in Europa veel geld op. Papegaaien
waren dus eigenlijk onderdeel van de buit. Ook gaat het verhaal dat
piraten zich moed in lieten spreken doordat een papagaai je na kan
praten. Als je vaak genoeg zegt "Je kan het" en de papegaai herhaalt
het, ga je er vanzelf in geloven.
Sommige piraten hadden een haakhand. Dit komt omdat piraten best
ijdel waren en als ze hun oog, hand of been verloren waren, ze er nog
steeds goed uit wilden zien. Verder hadden veel piraten een baard.
De kapitein droeg vaak een hoed waardoor iedereen kon zien dat hij
de baas van het schip was.
Piraten stalen ook graag mooie kleding en pruiken zodat ze er beter
uitzagen. Door het slechte eten aan boord, hadden ze vaak een slecht
gebit. Omdat ze zich niet elke dag konden wassen, zagen ze er altijd
groezelig uit.
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een piraat
de piraat
de piraten
het piraatje

Een piraat hoefde niet heel hard te werken. Piraten staan erom bekend
dat ze een beetje lui waren. Overdag waren ze aan het vissen, lezen,
schoonmaken of aan het kijken of er andere schepen aankwamen.
Op een piratenschip was niet zoveel eten en drinken. Daarom dronken
veel piraten rum in plaats van water omdat dit langer goed bleef. Als
de piraten geluk hadden konden ze schildpadvlees eten, maar soms
was er helemaal geen eten aan boord.
Vanwege het voedseltekort en vooral het tekort aan vitamines waren
er veel ziektes aan boord. Scheurbuik is hier een voorbeeld van. Ook
raakten veel piraten gewond tijdens gevechten met andere piraten.
Niet alle boten hadden een dokter aan boord. Operaties werden dan
gedaan door de kok en de timmerman.
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een piratenschip
het piratenschip
de piratenschepen
het piratenschipje

Piratenschepen waren zeilboten met twee of drie masten. Aan boord
was er een kapitein aanwezig die gekozen werd door de rest van de
bemanning van het schip. Als een kapitein het niet goed deed kon de
rest van de bemanning hem ook weer afzetten.
Aan boord was ook de Kwartiermeester. Dit was het hulpje van de
kapitein en hij zorgde voor de voedsel- en watervoorraden. Daarnaast
was er een kok, timmerman, zeilmeester, stuurman en als een schip
geluk had was er ook een dokter aan boord. Alle besluiten aan boord
werden genomen door te stemmen en iedereen aan boord mocht
stemmen. Op een piratenboot waren alleen mannen aanwezig.
Vrouwen waren verboden. Toch zijn er in de geschiedenis een aantal
vrouwelijke piraten geweest. Dit waren vrouwen die zich verkleed
hadden als man, voorbeelden hiervan zijn Anne Bonny en Mary Read.
Een gemiddelde piraat was 27 jaar oud.
De buit van het schip werd niet helemaal eerlijk verdeeld. De kapitein
kreeg twee keer zoveel als de gewone bemanning. De buit van een
piratenschip bestond vaak uit geld, suiker en andere specerijen die de
piraten konden verkopen op zwarte markten en uit eten, drank en
medicijnen omdat ze dit zelf nodig hadden.
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een piratenvlag
de piratenvlag
de piratenvlaggen
het piratenvlaggetje

Een piratenvlag was altijd zwart met een witte opdruk.
Vaak stond er een doodskop op met botten.
Maar soms ook een zandloper.
Dat betekende: 'Kom niet dichterbij want dan is je tijd gekomen'.
Elk piratenschip had zijn eigen vlag, zo konden de schepen elkaar
herkennen.
Soms gebruikten de piraten expres een vlag van een ander schip om
verwarring te zaaien. Een schip had dan niet in de gaten dat er
piratenschip op ze afkwam.
Doen
Laat de kinderen een eigen piratenvlag ontwerpen en maken.
Geef daarvoor zwart papier of stof. Hoe ziet de piratenvlag eruit?
Wat betekent het?
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een dekzwabber
de dekzwabber
de dekzwabbers
het dekzwabbertje

De piraten maakten met de dekzwabber het dek schoon.
Een dekzwabber is een zwabber aan een stok.
De jongste piraten aan boord moesten het dek schoonhouden.
De dweilen werden ook gebruikt om het dek droog te houden.
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een emmer
de emmer
de emmers
het emmertje

De emmers aan boord van het piratenschip waren gemaakt van hout.
Aan deze houten emmer zat een hengsel.
Met een lang touw lieten de piraten de emmer langs het schip naar
beneden zakken om het water uit de zee op te kunnen scheppen.
Het water was niet geschikt om te drinken omdat zeewater zout is.
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een eiland
het eiland
de eilanden
het eilandje

Aan boord van een piratenschip golden strenge regels die alle
bemanningsleden moesten ondertekenen.
De regels van een piratenschip werden de piratencode genoemd.
Hierin stonden regels als: 'Om acht uur gaan alle lichten uit' en
'Je mag niet stelen van andere bemanningsleden'.
Als je de regels overtrad werd je achtergelaten op een onbewoond eiland.
Een eiland is een stuk land omringd met water.
Dus zonder boot kon je daar niet meer vandaan komen.
De meeste piraten konden niet zwemmen.
Ook lieten de piraten vaak hun schat achter op het eiland.
Piraten begroeven de schat alleen als er teveel buit aan boord was.
De rest van de buit werd gelijk verdeeld en vaak ook gelijk opgemaakt.
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een kompas
het kompas
de kompassen
het kompasje

Op een kompas zit een naald die altijd naar het noorden wijst.
De naald is magnetisch en wordt aangetrokken door de Noordpool.
Door middel van een kaart en een kompas kon de kapitein bepalen
welke kant ze op moesten varen.
De naald kan vrij rond bewegen in het kompas.
De Chinezen hebben eigenlijk het kompas ontdekt.
Ze ontdekten dat als je een stukje ijzer op een drijvend plankje in het
water legt het altijd dezelfde kant opdraait.
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Doen
Maak met de kinderen een kompas.
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een kraaiennest
het kraaiennest
de kraaiennesten
het kraaiennestje

Een kraaiennest is een rond plateau met een hek eromheen bovenin
de mast van een schip. De piraten konden zo vanaf grote hoogte met
de verrekijker kijken.
De echte naam is 'mars'. Die naam werd veranderd toen de eerste
stoomschepen kwamen en de mannen boven in de mast helemaal
onder het roet kwamen te zitten vanuit de schoorsteen.
Ze werden zo zwart als kraaien!
Omdat piratenschepen geen stoomschepen zijn heet het kraaiennest
dus eigenlijk een mars.
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een schatkaart
de schatkaart
de schatkaarten
het schatkaartje

Schatkaarten komen veel voor in piratenverhalen.
Er bestaan eeuwenoude piratenverhalen waarin zeerovers hun buit
noodgedwongen in schatkisten moesten verstoppen op een eiland.
Om deze schat jaren later weer terug te kunnen vinden werd een
schatkaart getekend. Die kaart raakte dan - soms eeuwen later - in
handen van iemand anders.
Een schatkaart is dikwijls niet precies in weergave.
Alleen het belangrijkste staat er schematisch en snel op getekend.
Zo wordt een boom (van bovenaf) getekend als een wolkje.
Om aan te geven hoe de schat te vinden is wordt er op een schatkaart
veel gebruikgemaakt van pijltjes, en uiteindelijk een (vaak rood) kruis:
de plek waar de schat begraven ligt.
Volgens de verhalen is het voor de vinder van een schatkaart nog een
hele puzzel om de schat te vinden - als hij er nog ligt.
Doen!
Verstop iets buiten in de zandbak en laat de kinderen
met een schatkaart en Fred de bever de schat opzoeken.
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de rumfles
een rumfles
de rumflessen
het rumflesje

De piraten konden het zeewater niet drinken. Zeewater is geen
drinkwater omdat er teveel zout in zit.
Daarom namen piraten vaten vol vers drinkwater mee.
Dit drinkwater blijft niet heel lang goed. En van bedorven water kun je
heel ziek worden. Dus gingen de piraten rum drinken.
In rum zit veel alcohol wat ervoor zorgt dat het niet kan bederven en
dus lang houdbaar is.
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Proefje
Laat de kinderen het verschil ervaren tussen zout water en zoet water.
Laat kinderen ook zien dat zout water aantrekt.
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de flessenpost

Flessenpost werd gebruikt door piraten, soms als grap, maar ook
soms als uiterste noodkreet.
Zij gooiden een fles met daarin een brief overboord, in de hoop dat de
fles ergens heel zou aanspoelen en een lezer zou bereiken.
Vaak stond er in de brief een laatste mededeling of wens voor de
familie van in nood verkerende piraten.
Flessenpost wordt soms ook gebruikt als wedstrijd om te kijken welk
flessenpostbericht het eerst een lezer zou kunnen bereiken.
Doen
Maak met de kinderen een bericht wat in een fles kan.
Wat staat er in het bericht? Wat wil het kind vertellen?
Geef een flesje waar de kinderen de boodschap in kunnen oprollen.
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een haai
de haai
de haaien
het haaitje
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Een haai is een roofvis met een gespierd en gestroomlijnd lichaam. Elke
haai behoort tot de de kraakbeenvissen. Dit wil zeggen dat het skelet
volledig uit buigzaam kraakbeen bestaat, net als het botje op het puntje
van je neus.
Haaien leven vooral in de open zee, enkele soorten kunnen ook
voorkomen in de binnenwateren.
De meeste haaien worden één tot twee meter lang.
Er zijn haaien die eieren leggen, maar veel haaien baren levende jongen.
De kop van een haai is meestal scherp en kegelvormig.
De kleine ogen zitten aan de zijkant.
De haai heeft een goede neus. Ze worden wel eens 'zwemmende
neuzen' genoemd.
Doen
Ga met de kinderen twee meter uitzetten en
laat ze ervaren hoe groot een haai in het echt is.
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een hangmat
de hangmat
de hangmatten
het hangmatje

Een hangmat is een doek die wordt geknoopt aan twee punten.
Bijvoorbeeld twee bomen in een tuin. Hierop kan je liggen om te
slapen of te luieren. Doordat de doek aan twee punten hangt kan de
hangmat ook schommelen.
De hangmatten op het piratenschip werden gebruikt als bed. Als het
schip dan schommelde dan schommelde de hangmat mee. Zo vielen
de piraten niet uit hun bed.
Een hangmat kan na het slapen weer worden opgerold en weggehaald.
Zo kan de ruimte op het schip weer ergens anders voor worden
gebruikt.

Doen
Hang een hangmat op in het speellokaal, de huishoek of buiten.
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een kombuis
de kombuis
de kombuizen
het kombuisje

Een kombuis is een klein keukentje op een schip.
Het piratenschip voer over de grote zeeën en onderweg moest er wel
worden gekookt.
Er was vaak maar weinig eten aan boord. Het eten kon niet te lang
bewaard worden. Dan ging het bederven. Daarom namen piraten ook
wel levende dieren, zoals kippen mee aan boord. Onderweg konden
ze die dan slachten en opeten.
Het eten werd bereid in de kombuis.
Wanneer de piraten een schip hadden beroofd namen ze ook allerlei
lekkernijen mee aan boord. De buit bestond dus niet alleen uit gouden
munten en juwelen, maar ook uit eten.
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een haak
de haak
de haken
het haakje

Een haakhand is een haak op de plek waar normaal je hand zit. Piraten
deden aan piraterij. Dat is het beroven of plunderen van een schip op
open zee. Een piraat moest dus vaak vechten.
Piraten gebruikten veel verschillende wapens, zoals kanonnen, dolken,
pistolen, sabels en zwaarden. Deze waren heel gevaarlijk!
Tijdens een gevecht raakten dan ook veel piraten zwaargewond. Zo
kwam het voor dat je als piraat je been kwijtraakte of een oog miste.
Ook werden er tijdens het vechten met sabels of zwaarden wel
handen afgehakt. Een piraat droeg dan een ijzeren haak.
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een vat
het vat
de vaten
het vaatje

Een ander woord voor vat is ton of fust.
In een vat kunnen levensmiddelen of vloeistoffen worden bewaard.
De piraten namen grote vaten mee aan boord met daarin water, rum
of wijn. Ook werd er wel voedsel in bewaard, zoals bijvoorbeeld
zuurkool.
Het vat werd gemaakt van hout. Het hout werd bij elkaar gehouden
door ijzeren ringen.
Wanneer de vaten steeds goed werd afgesloten, kon het eten of
drinken langer goed blijven.
De vaten werden in het ruim van het schip bewaard. Daar was het
donker en koeler dan op het dek.
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een ooglapje
de ooglap
de ooglapjes
het ooglapje
Piraten stonden niet bekend als een aardig volk.
Ze plunderden dorpen en steden en lieten andere schepen zinken.
Tijdens het plunderen droegen ze vaak een ooglapje. Dat deden ze
zodat ze makkelijk konden zien in het ruim van een schip.
Daar lagen namelijk de schatten opgeslagen, maar er waren geen
ramen waardoor het er behoorlijk donker was.
Het ooglapje zorgde ervoor dat ze met één oog gelijk goed konden
zien in het donker! Eigenlijk was het superslim wat de piraten deden.
Met het ene oog konden ze snel iets zien in het donker en met het
andere oog in het licht!
Ook droegen piraten een ooglapje wanneer het oog beschadigd raakte
tijdens een gevecht.
Doen
Maak een ooglapje met de kinderen en probeer bovenstaande uit in
een donkere en lichte ruimte.
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een schep
de schep
de scheppen
het schepje

Een schep is een stuk gereedschap dat gebruikt wordt voor het
verplaatsen van bijvoorbeeld zand. Een schep heeft een lange steel en
een blad.
De buit van de piraten moest goed verstopt worden, zodat deze niet
tijdens een ander gevecht weer afgepakt zou worden. Daarom werden
de schatten het liefst begraven op kleine, onbewoonde eilandjes.
Om de schat te begraven had je een schep nodig om een diepe kuil te
graven!
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een schatkist
de schatkist
de schatkisten
het schatkistje
Een schatkist is een kist met daarin gouden sieraden of munten.
Misschien ken je het gedichtje van de Zilvervloot wel. Daarin wordt
gezongen over de daden van Piet Hein.
Hein was niet echt een piraat maar werkte als kaper voor Nederland.
Kapers plunderden andere schepen, maar moesten de buit, de
schatkist, wel inleveren aan de staat waarvoor ze werkten.
Piet Hein werkte voor de West-Indische Compagnie (WIC) als admiraal
(dat is de hoogste militaire rang in de zeemachten).
In 1626 veroverde hij 23 Spaans-Portugese schepen. Maar zijn
grootste overwinning kwam twee jaar later in 1628.
Hij veroverde de Zilvervloot. Een konvooi van schepen die gevuld
waren met schatten.
Piet Hein overleed in 1629 toen hij werd geraakt door een kogel
tijdens het gevecht met de Duinkerker kapers.
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een buit
de buit

Wanneer een piraat een ander schip veroverd had namen ze de
schatten mee die op dat schip aanwezig waren.
Dat noemden ze: de buit. De buit kon bestaan uit gouden munten en
juwelen, maar ook uit eten en lekkernijen.
Gezegde
De buit binnen halen.
Buitgemaakt hebben.

Doen
Laat de kinderen een kist vullen met oude sieraden, zoals armbanden,
kettingen en horloges en nepgeld. Hoeveel zijn de munten waard?
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een verrekijker
de verrekijker
de verrekijkers
het verrekijkertje

Een verrekijker is een houdertje van buisjes eraan met glas erin,
waardoor je voorwerpen die ver weg zijn goed kunt bekijken.
Een verrekijker werkt met lenzen.
Met een verrekijker kan je alles wat ver van ons vandaan is, van
dichtbij bekijken. Je kunt weten hoe erg een verrekijker kan inzoomen,
door te kijken naar de getallen op de verrekijker. Deze geven aan hoe
ver de lenzen van de verrekijker kunnen inzoomen. Hoe kan het dat je
met lenzen alles veel dichterbij kan bekijken?

Doen!
Geef de kinderen een echte verrekijker en laat ze daarmee ontdekken!
Knutsel met de kinderen een verrekijker.
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een vlot

Een piraat die iets had gedaan wat tegen de piratenregels inging kon
voor straf afgezet worden op een onbewoond eiland.
De piraat probeerde dan om met een zelfgemaakt vlot aan het
onbewoonde eiland te ontsnappen.
Dat was wel heel spannend want waar kwam de piraat dan terecht?
Het vlot werd gemaakt van aan elkaar vastgebonden boomstammen.
Doen
Knutsel met de kinderen een vlot en laat deze drijven in de watertafel.
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een zeil
de zeilen
het zeil
het zeiltje

Zeilen is een techniek van voortbeweging door de wind op een
zeilboot of met een surfplank over het water.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kracht van de wind.
1. Als de wind van voren komt, dan heet dat 'In de wind'.
2. Als de wind schuin van voren komt, dan heet dat 'Aan de wind'.
3. Als de wind van de zijkant komt, dan heet dat 'Halve wind'.
4. Als de wind schuin van achter komt, dan heet dat 'Ruime wind'.
5. Als de wind van achter komt, dan heet dat 'Voor de wind'.
Laat een zelfgemaakt bootje drijven in de watertafel en probeer door
middel van blazen de hier bovenstaande begrippen uit te leggen aan
de kinderen.
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WIM'S BOEKENHOEK
piraat lars

Piraten gaan niet naar school

Groot weetjesboek piraten

Woeste Willem
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