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'Het water'
in kaart gebracht
In het muscum bevindt zich sedert 1982. een uniek

kaamysteem, 'het warer'. De samensteller van dil
systeem is de heer]. F. Brongers uitjou re. Jlij
heeft zich ten doel gesteld zoveel mogelijk termen
die vcrband houden met het water, te verzamelen.
Nice alleen zmver maritieme termen zijn bijeen
gebracht, maar ook die van daaraan verwante
bedrijven en wetenschapsgebieden zoals meteorologie en zeeën kunde. Naast hoofdzaken uit de
planten- en dierenwereld heeft de heer Brongers
afkorungen, spreekwoorden, zmspassagcs en
Citaten in het systeem opgenomen. Zowel
historische al~ actuele zaken komen daarbiJ aan
bod. Tient;)llcn bronnen liggeil aan de basis van
het kaart~ystecm: 2.4 delen van ht:t Woordenbock
der Nederlandse Taal, de Maritieme
Encyclopedie. R.ödigs Wörtcrbuch der Marmc u1t
1780, W1t~cn's Scheepsbouw en Bestier uit 1671.
Van Ij k's scheepsbouwkunst uit 1697 en drie delen
van Dorlcyn's Gaand en ~taand want. Het totale
bestand aan trefwoorden bedraagt ruim Soo.ooo.
Bij de samen)tdling van het bartsysteem heeft de
wens voorop gcstaan zoveelmogelijk inlichtingen
voor zoveel n1ogclijk belangstellenden cc
verschafTen. Zo hebben samengcstelde tcnncn
versch11lendc ingangen en zijn naast de nieuwe
schri.tfwuzen ook d~ oudere opgenomen. I let
kaartsysteem kan een waardevol hulprnjddel Lijn
voor ondcr~:ock met betrekking tot hot
Zuiderzccgebicd, te denken valt aan ~checpvaart
en visserij. H eli~ voortS van belang voor allen d1e
geïnteresseerd zijn in de lmtom: en betekenis van
'water woorden·. Opmerkelijk ts bij voorbeeld de
vcrschillende betekenis en vcrschillende schrtifwijzc v:UJ termen m sommige vissersplaatsen
rondom de Zuiderzee: voer voor etymologen.
Het kaansysteem Ï\ mornonteel ondergebracht in
het Westindische pakhuis aan de W1erdljk. In
alfabetische volgorclc zijn de (i eh es in kaartenbakken gerangsch1kl. Wanneer alle kaarten
::.:meen gelegd worden, hebben ze een totale lengte
van circa 250 me eer. I Jee is dm delijk datzo'n
omvangrijk bestand met in een btbliotheek
opgenomen kan worden. Daarom wordt gedacht
d1t systeem toegankelijk te ma ken door middel
van een computer. Vooralsnog ontbreken eclucr
de technische en personele rmddelen om dit op
korte termijn te realiseren. Geïnteresseerden
kunnen het systeem echter ook nu al raadplegen.
Daarvoor kan een af.spraak worden gemaakt met
de bibliothecaris van het Zuidcrzeemuseum .

