
30

De Negenvaam is een vrij diepe geul
(20-25 m beneden gemiddeld laagste
laagwaterniveau), gelegen op zo’n 
vijftien kilometer uit de kust tussen
Oostende en Nieuwpoort. Ze is NNO-
ZZW geöriënteerd en bevindt zich tussen
de Kwinte- en de Middelkerke Bank. 
De vroegste vermelding konden we trace-
ren in de zeeatlas de ‘Nieuwe Groote
Ligtende Zeefakkel’ (van Keulen, 1728)
waar letterlijk staat: 

“Tussen negen Vadems-bank, Calbank,
Strooms en Revensbank, is een brave
wyte genaemt negen Vadems-diep, als
Nieupoort Z.O. ten Z. en Z.Z.O. van u
is/ of als de Vuer-toorn van Nieupoort in
’t midde van de stad gebragt is; en dan
11/2 myl buyten de wal Zynde: daer is 
’t heel goed legge en goede anker-
grond/daer blyft met ’t laegste water 
9 vadem.”

Opmerkelijk genoeg verdwijnt de naam
vervolgens voor meer dan tweehonderd
jaar van het toneel, om pas weer op te
duiken op een lodingplan uit 1935, en
op de officiële zeekaart ‘Mer du Nord –
Banc des Flandres’ (1/100.000) van
1932-1939. De naam zinspeelt zonder
twijfel op de diepte van de geul ten tijde
van de naamgeving: negen vadem of
vaam, zijnde 9 x 6 voet of ca. 16,5 m.

Een vadem of vaam (ca. 1,8 m) is de
afstand die een gemiddelde man met zijn
uitgestrekte armen afmeten kan, vandaar
ook de uitdrukking: “Ik kan het niet
omvademen”. De vrij grote diepte van
deze geul, midden in een wirwar van
ondiepten en zandbanken, maakte de
Negenvaam tot een geliefde vaarroute
en/of ankergrond, zoals ook blijkt uit
bovenstaande passage. De grootste diep-
ten in deze geul reiken tegenwoordig tot
24,5 m beneden het nulni-
veau. Uit oud kaartmate-
riaal blijkt dat deze
ebgeul sinds 1801 eerst
wat ondieper en smaller
werd, vervolgens 
(vanaf 1866-1870 tot
1924-1929) weer ver-
diept en verbreedt, om
nadien vrij stabiel te 
blijven. In 1866 noemde de cartograaf
Stessels deze geul nog de
Passe du Nord, verwij-
zend naar haar 
functie om de kustvaart vanuit de
Zuydcootepas voor Duinkerke
naar diepere en noordelijker wateren te
leiden. Die functie heeft de Negenvaam
vandaag overigens nog altijd.

Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom de zandbank ‘Trapegeer’ zo heet, of hoe de ‘Kabeljauw’ aan zijn naam gekomen is?
Of bent u veeleer benieuwd naar de persoon achter de ‘Thorntonbank’ of naar de ontstaansgeschiedenis van de maritieme term
‘kraaienest’? Geen nood, wij zochten de betekenis van de meest intrigerende zeewoorden voor u op en presenteren hieruit per
editie van De Grote Rede twee termen: telkens één naam van een zandbank of geul op zee, en één niet-toponym. Met de hulp
van een experten-team waagt De Grote Rede zich nu ook op het gladde ijs van de historische en etymologische woordverklaring
en laat u meegenieten van de ‘best professional judgment’ van deze zeewoordenaars. 

Een speurtocht naar de naamsverklaring 
van zandbanken, geulen en andere ‘zee-begrippen’ 
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De Negenvaam is nu (zie onder)
een vrij diepe geul (20-25 m
beneden gemiddeld laagste laag-
waterniveau), gelegen op zo’n
vijftien kilometer uit de kust tussen
Oostende en Nieuwpoort, en in
NNO-ZZW richting binnendrin-
gend tussen de Kwinte- en de
Middelkerke Bank. De vroegste
vermelding konden we traceren in
de zeeatlas, de ‘Nieuwe Groote
Ligtende Zeefakkel’ (van Keulen,
1728)(zie boven). De naam ver-
wijst ongetwijfeld naar de diepte -
negen vadem of vaam, zijnde 
9 x 6 voet of ca. 16,5 m - ten
tijde van de naamgeving.
Hierdoor was deze geul van ouds-
her een geliefde vaarroute en/of
ankergrond (actuele zeekaart –
Vlaamse Hydrografie; uittreksel uit
‘Zeefakkel’)




