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ZEEWOORDEN
Heb je je wel eens afgevraagd waarom de zandbank ‘Trapegeer’ zo heet, of hoe de ‘kabeljauw’ aan zijn naam gekomen is?  
Of ben je veeleer benieuwd naar de persoon achter de ‘Thorntonbank’ of naar de ontstaansgeschiedenis van de maritieme term  
‘kraaiennest’? Geen nood, wij zochten de betekenis van de meest intrigerende zeewoorden voor je 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-toponiem.  
Met de hulp van een experten-team waagt De Grote Rede zich op het gladde ijs van de historische en etymologische woord- 
verklaring en laat je meegenieten van de ‘best professional judgment’ van deze zeewoordenaars. 

Een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere ‘zee-begrippen’ 

WESTDIEP
Het Westdiep is een langgerekte geul,  

die nagenoeg evenwijdig loopt met de 
kustlijn van Middelkerke tot bijna in 
Duinkerke. De geul is 24 km lang en 
maximaal 2 km breed. Ze zit ingeklemd 
tussen twee noordoost/zuidwest-gerichte 
zandbankcomplexen: een langwerpig geheel 
van kustbanken ten zuiden (Hillsbank, 
Trapegeer, Broersbank en Den Oever) en 
de zeewaarts gelegen Nieuwpoortbank en 
Smalbank ten noorden. Ten zuiden van de 
laatstgenoemde bank is de geul op haar 
diepst, tot ruim achttien meter beneden het 
nulniveau van het LAT-referentiesysteem  
(zie Poppe 2007). 

EEn vEilig wachtgEbiEd voor schEpEn 

Het Westdiep is direct bereikbaar vanuit 
Nieuwpoort en toegankelijk langs vier 
vaarroutes. Via de Zuidkotepas (gelegen 
tussen de Hillsbank en de Trapegeer) 
kunnen schepen komende van Duinkerke, 
dit “diep” bereiken. Via de Noordpas, 
een ebgeul tussen het duo Smalbank 
- Nieuwpoortbank en de Negenvaam, 
kunnen ze vervolgens doorstomen naar 
de diepere scheepvaartroute Westhinder- 
Scheldemonding. Via de Noordoostpas is er 
toegang tot de Grote Rede, via de Oostpas 
tot de Kleine Rede. Bovendien vormde het 
Westdiep door zijn ligging dicht bij de kust 
een geschikte wachtplaats voor schepen 
op weg naar de haven van Nieuwpoort. Die 
functie is meebenoemd in één van de oudere 
namen voor de geul, die verderop ter sprake 
komt.

Een doorzichtige naam …

De etymologische verklaring van 
Westdiep  heeft niet veel voeten in de aarde. 
Het Westdiep is immers een diepte of geul, 
gelegen in het westelijk Belgisch deel van de 
Noordzee. Tal van namen voor geulen op zee 

of in riviermondingen dragen een naam met 
het grondwoord diep.  Zo bevindt er zich in 
het Belgisch deel van de Noordzee ook nog 
een Uitdiep (een geul tussen de Middelkerke 
Bank en de Oostendebank), vinden we 
in de Nederlandse Voordelta namen als 
Steendiep, Middeldiep en Schouwendiep, en 
is het Waddeneiland Texel van het vasteland 
gescheiden door het Marsdiep. Onze 
noorderburen kennen ook een Hollands Diep, 
een grote rivierarm die Rijn en Maas via het 
Haringvliet met de Noordzee verbindt. 
Het substantief diep is de verzelfstandigde 
vorm van het bijvoeglijk naamwoord diep, en 
betekent in wezen hetzelfde als de afleiding 
diepte. Beide woordvormen kwamen al naast 
elkaar voor in het Oudnederlands, maar diep 
wordt vanouds bepaaldelijk toegepast op 
plaatsen waar het water diep is.  

Ook in Engelstalige maritieme toponymie 
zijn heel wat “Deeps” te traceren, met voorop 
het Challenger Deep. Deze locatie is, met zijn 
10.911m diepte, het allerdiepste punt in de 
oceaan. Slechts drie levende zielen slaagden 
er ooit in om deze onherbergzame plek met 
een bezoek te vereren: de Amerikaanse 
marinier Don Walsh en de Zwitserse geleerde 
Jacques Piccard in 1960 aan boord van 
het duiktuig Trieste, en James Cameron, 
de Canadese maker van de kaskrakers 
Avatar en Titanic, op 26 maart 2012 met het 
onderwatertuig Deepsea Challenger. 

     Op deze zeekaart van de Franse hydro-
graaf Beautemps-Beaupré uit 1820 is er nog 
sprake van de “Rade de Nieuport” (Rede van 
Nieuwpoort) ter aanduiding van het diepe 
vaarwater tussen De Panne en Nieuwpoort. 
Vanaf de kaart van Stessels (1866) verander-
de dit naar Westdiep. (Beautemps-Beaupré, 
1802)
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… Van recente voorsprong

Kennelijk is het toponiem Westdiep 
betrekkelijk recent ontstaan. De oudste 
zeekaart waarop het vermeld staat, is de 
eerste versie van de kaart der “Vlaamse 
Banken”, samengesteld door Auguste-Joseph 
Stessels (1826-1875). Van dan af verschijnt 
Westdiep op alle moderne zeekaarten. Op 
oudere kaarten draagt de geul veelal geen 
naam, al zijn er twee waar dat wél het geval 
is. In de Nieuwe Lichtende Zee-Fakkel van 
Johannes van Keulen en Claes Jansz Vooght 
(1681-84) is er sprake van “het Nieulak”. 
Deze bron vermeldt woordelijk: “Tussen 
de Broers-bank, en Kaams [De Cams], de 
Noorder-kaams en Smalbank, loopt een 
kanael genaemt ’t Nieulak, is niet weyder 
als 2 kabel lengte is in ’t midden in de Cuyl 
diep 13 a 14 vadem/maer droogt aen de 
Kaams steyl op/ en ook aen de Smalbank des 
gelyks”. Ontegensprekelijk gaat het hier om 
het Westdiep. Verder benoemt ook Charles-

Francois Beautemps-Beaupré (1776-1854), 
de Franse hydrograaf en marineoffi cier, 
deze geul. Op zijn kaart uit 1802 gewaagt hij 
van de “Rade de Nieuport”, waarin rade de 
Franse vorm is van het woord rede. 
Het Westdiep wordt hier dus benoemd als 
een rede, d.i. een veilige ligplaats voor 
schepen op korte afstand van de kust. 
Zoals ook de geulen Kleine Rede en Grote 
Rede voor Oostende, heeft het Westdiep 
door de eeuwen heen de rol gespeeld van 
wachtplek voor schepen op weg naar de 
haven van Nieuwpoort. haven van Nieuwpoort. 
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SAS

Een sas of schutsluis is een water-
bouwkundig kunstwerk om schepen van het 
ene waterpeil naar het andere te brengen. 
Het bestaat uit een waterbassin met 
regelbaar peil, in het AN schut- of sluiskolk 
genoemd, aan beide zijden afgesloten door 
sluisdeuren of sasdeuren. Een schip door 
het sas heen leiden heet schutten of, in het 
Belgisch Nederlands, versassen.  
De sluiswachter die de schutsluis bedient, 
wordt ook sasmeester genoemd en diens 
huis is het sashuis.

Een ‘zeef’ voor schepen

Het woord sas is van Franse origine, 
al liggen de wortels van het huidige 
Franse sas in de betekenis ‘schutsluis’ 
in de zuidelijke Nederlanden. Meer 
bepaald in het Graafschap Vlaanderen 
en/of het Hertogdom Brabant, twee 
vorstendommen die in hoge mate tweetalig 
waren. Aan de Laatmiddelnederlandse of 
Vroegnieuwnederlandse oorsprong van 
zowel het Franse als het Nederlandse sas 
‘schutsluis’ ligt het Franse woord sas, in het 
Oudfrans ook saaz en saz. Dat gaat terug 
op middeleeuws Latijn setacium  ‘zeef van 
dierenhaar’, een afleiding van Klassiek Latijn 
s(a)eta, dat ‘stug, borstelig dierenhaar’ 
betekent. In de oudste Franse bronnen heeft 
sas specifiek betrekking op een zeef van 
paardenhaar, later verruimde de toepassing 
naar allerhande ziften en teemsen.  
De overdracht van de zeef-benaming op een 
bepaald type sluis, nl. een sas, gebeurde 
door vergelijking. Men zag het sas als een 
soort van zeef waardoor men schepen laat 
passeren. 

Sas in de betekenis  
‘schutsluis’ eerst in het 
nederlands?

De vraag daarbij is in welke taal die 
overdracht het eerst is gebeurd: in het 
Nederlands of in het Frans? Nauwkeurig 
bronnenonderzoek door De Tollenaere en 
Baldinger (1992) bracht aan het licht dat het 
woord in zijn waterbouwkundige betekenis 
in het Nederlands vroeger is vermeld  
dan in het Frans. De oudste controleerbare 
bewijsplaats duikt op in 1551. In een 
Nederlandstalige tekst is sprake van een 
schutsluis of zas op de zogenaamde Nieuwe 
Vaart of Sassevaart, een tussen 1547 en 1549 
gedolven verbindingskanaal tussen Gent en 
de Braakman, toentertijd een brede arm van 
de Westerschelde. Naar dit sas is het stadje 
genoemd dat daar tijdens het graven van 
het kanaal ontstond: Sas van Gent of – in 

      Een mooi voorbeeld van een reeks opeenvolgende sassen via dewelke schepen een 
hoogteverschil kunnen overbruggen, is te vinden ten westen van de Zuid-Franse stad Béziers.  
Het Fonserannes complex van 8 sluiskamers werd er tussen 1673 en 1680 gebouwd op het 
Canal du Midi en laat bootjes toe over nauwelijks driehonderd meter afstand, een hoogteverschil 
van 21,5 m te slechten (Wikimedia)
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 Bronnen

de volksmond – kortweg Sas. Het document 
in kwestie is een te Brussel uitgevaardigde 
keizerlijke ordonnantie van Karel V over de 
scheepvaartrechten van de stad Gent op 
de Nieuwe Vaart. De passage, in extenso 
aangehaald door De Tollenaere en Baldinger, 
stipuleert onder meer:

“… dat nyemant … ghebruyckende … de 
nyewe vaert … en sal mogen stapelen, 
vercoopen oft ontladen eenighe goeden … 
lancx der zelver vaert van den lantdijck aff 
by der sluyse ghenaemt Joos Hamerlyncx 
Sluys mit ende daer inne begrepen Zas oft 
receptacle … voer den selven landtdijck 
ghemaect mitsgaders de wercken oick 
by hen ghedaen leggen up tzelfve Zas 
zoo die jeghewoirdelijck zyn ghenaemt 
schynckeldycken ende rysernhoofden,…”

Uit dit uittreksel blijkt dat met sluyse en 
zas verschillende zaken worden bedoeld. De 
sluis van Joos Hamerlyncx was kennelijk geen 
“sas”, maar wellicht een keer- of spuisluis. 
Bij zas staat het synoniem receptable, een 
Frans woord voor ‘recipiënt’. Of we daaruit 
moeten besluiten, zoals het EWN doet, dat 
sas aanvankelijk alleen de schutkolk, dus het 
waterbassin van het sas benoemde, is weinig 
waarschijnlijk. Bij de naamsoverdracht 
moet men de hele sluisconstructie, met 
deuren en al, voor ogen hebben gehad, 
want alleen dat geheel laat zich vergelijken 
met een zeef. Veeleer dient receptable hier 
om te verduidelijken dat het niet om een 
gewone sluis gaat, maar om een installatie 
met een waterbekken, die daardoor een 
soort van recipiënt vormt. Tussen haakjes 
zij vermeld dat het Van Dale Etymologisch 
Woordenboek de vroegste vindplaats van 
Nederlands sas, nl. in de samenstelling 
sasdeure, anderhalve eeuw eerder dateert 
dan De Tollenaere en Baldinger, nl. in 1403. 
Die datering valt evenwel niet te verifiëren 
want Van Dale vermeldt zijn bronnen niet. 
In het Middelnederlandsch Woordenboek, 
waarop doorgaans de dateringen in Van Dale 
steunen, stamt de oudste attestatie van sas 
en sasdeure uit 1563: 

“Tselve water in de vijver alsoo gehouden 
wezende mette opperste sasdeure tot 
thien voeten hooch boven den grondt 
aldaer, so sal men daer van somers 
daechs connen employeren tot spysen 
vant voorn. sas de vijf opperste voeten 
waters, inhoudende de nomber van 
XXXIIII dusent scachten waters.” 

De eerste Franse vermelding van sas  
in diezelfde waterbouwkundige betekenis 
dateert van ruim een halve eeuw later.  
In 1610 wordt door de aartshertogen 
Albrecht en Isabella een beschikking 
uitgevaardigd, die een vertaling bevat 
van de boven aangehaalde tekst uit de 
ordonnantie van 1551. Daarin is sprake 
van “près de lescluse dicte en thiois Joos 
Hamerlincx sluys, avecq et y comprins le 
Sas ou receptable faict audevant l edict 

Lantdyck…”. De onderlinge chronologie 
van de oudste vermeldingen – eerst in 
het Nederlands, daarna pas in het Frans – 
suggereert dat de naamsoverdracht van de 
zeef op de schutsluis in het Nederlands is 
gebeurd. Vraag is echter of die chronologie 
wel de juiste historische toedracht onthult. 
In het Nederlands is er immers geen spoor 
te bekennen van een Frans of Middellatijns 
leenwoord van de gedaante sas of een 
daarmee te verbinden wisselvorm, dat een 
of andere zeef zou hebben aangeduid. Als 
zo’n woord niet bestond in onze taal, dan 
moet de betekenisovergang zich in het 
Frans hebben voltrokken, en is het louter 
toeval dat het woord met zijn nieuwe 
betekenis niet eerder in een Frans geschrift 
is neergeslagen. Misschien circuleerde het 
woord al onder Franstalige waterbouwers, 
en hebben de – tweetalige – ambtenaren 
van de keizerlijke kanselarij het als vreemd 
woord geïntroduceerd toen ze in 1551 de 
tekst opstelden van de ordonnantie over de 
schutsluis op de Nieuwe Vaart. Een indicatie 
daarvoor is misschien dat de stellers het 
nuttig oordeelden om sas ter verduidelijking 
van een synoniem te voorzien, nl. receptable. 
Ook een Frans woord, waarvan geen 
oude equivalenten te vinden zijn in de 
Nederlandse woordenschat.

’t springsas, ’t sas  
en sas-slijkens

Hoe dan ook, het lijdt geen twijfel dat 
de betekenisevolutie van sas een Vlaams/
Brabants verhaal is. Dat zie je ook aan de 
geografische spreiding van het woord in 
de hedendaagse dialecten: het komt enkel 
in Vlaanderen, Brabant en Zeeland voor. 
In de Nederlandse standaardtaal heeft het 
woord al vroeg burgerrecht verworven, in de 
Franse daarentegen bleef het eeuwenlang 
beperkt tot het noordelijk-regionale, zeg 
maar Belgische Frans. Pas in de tweede 
helft van de 19de eeuw wordt sas ‘schutsluis’ 
gehonoreerd in de gezaghebbende Franse 
woordenboeken. 

Nederlands sas werd in het Engels 
als sasse ontleend en verschijnt er voor 
het eerst in het midden van de 17de 
eeuw. Waarschijnlijk werd het woord 
er geïntroduceerd door de Zeeuwse 
inpolderaar Cornelius Vermuijden uit 
Tholen, die in Noord-Engeland actief was 
bij de drooglegging van de moerassen rond 
Doncaster. In zijn verslag daarover uit 1642, 
tevens de oudst bekende Engelstalige 
vindplaats van sasse, heeft hij het over “A 
Sasse to be set to let water into old Welland 
to preserve Navigation” (OED i.v. sasse). 
Wel blijkt sasse hier niet te verwijzen naar 
een schutsluis, maar naar een spuisluis. 
Dat wijst er klaarblijkelijk op dat het woord 
in Vermuijdens Nederlandse moedertaal 
al voor verschillende soorten sluizen werd 
gebruikt, een toepassingsverruiming die we 
ook aantreffen in de dialecten van westelijk 
Vlaanderen (zie WVD I, 8: 505 en 508, De Bo 
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en Teirlinck i.v. sas). Daar worden keer- en 
spuisluizen op kleine waterlopen ook soms 
sas genoemd. De sluizeninstallatie aan de 
zeezijde van de spuikom in Oostende – en 
bij uitbreiding de hele spuikom – heet in 
de volksmond nog steeds ’t Springsas, 
een naam die eertijds ook gebruikt werd 
voor de spuisluis aan de monding van de 
Oude IJzer in Nieuwpoort. De naam van het 
Bredense dorp ‘t Sas, thans officieel Sas-
Slijkens, gaat dan wel weer op een ‘echt’ 
– intussen verdwenen – sas terug. Het werd 
op 12 februari 1676 plechtig ingevaren door 
hertog Karel Villahermosa, landvoogd van 
de Habsburgse Nederlanden en tussen 1675 
en 1680 hier de nog minderjarige Spaanse 
koning Karel II vertegenwoordigend. Ter 
gelegenheid van de plechtige inhuldiging 
van het sas werd volgend jaarschrift gemaakt 
(Gaillard 1859: 279-80): 

aLs ConYnCk KareL ConYnCk Was
soo Was geMaeCkt het sLYcke sas
en hertog kareL goUVerneUr
Dan Voer het eerste sChIp Daer DeUr

En wat met spuien, verlaten, 
overtomen, sluizen…?

Tot slot laat ons sas-verhaal nog een vraag 
onbeantwoord: hoe werden schutsluizen 
genoemd voor het woord sas zijn intrede 
maakte in de Nederlandse woordenschat? Al 
in de middeleeuwen immers bestonden er 
waterbouwkundige constructies om boten 
van het ene naar het andere waterpeil over 
te brengen, waaronder ook schutsluizen. Die 
laatste noemde men spui of verlaat, woorden 
waar we in een volgend nummer van De 
Grote Rede uitgebreider op terugkomen.
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