
ZEEWOORDEN
euw Een speurtocht naar de naamsverklarinq

i i i  f f i •van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'

Hebt u zich w el eens a fgevraagd waarom de zandbank 'Trapegeer' zo  heet, o f hoe de 'K abe ljauw ' aan z ijn  naam gekomen is? 
O f bent u veeleer benieuwd naar de persoon achter de 'Thorntonbank' o f naar de ontstaansgeschiedenis van de maritieme 
term 'kraaienest'? Geen nood, w ij 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 o f geul op zee, en één niet-toponym.
M e t de hulp van een experten-team w aag t De Grote Rede zich nu ook op het g ladde ijs van de historische en etymologische 
woordverklaring en laa t u meegenieten van de 'best professional judgm ent' van deze zeewoordenaars.

De bemanning van experten kort aan u voorgesteld:

Roland Desnerck
°1 9 38 , Oostende

Leraar nederlands/geschiedenis en later 
directeur, op rust, met sterke interesse 
voor taal en heemkunde. Auteur van o.a. 
het Oostends W oordenboek en boeken 
over de Oostendse en Vlaamse visserij.

M agda Devos
°1 9 48 , Klemskerke

Professor aan de Gentse universiteit, 
binnen de vakgroep Nederlandse 
Taalkunde. Enthousiast onderzoeker op 
het gebied van dialectologie en naam
kunde.

W illem  Lanszweert
°1 9 48 , Poperinge

Sinds 1988 conservator (sinds 1976 
museummedewerker) van het Nationaal 
Visserijmuseum van Oostduinkerke.

Tomas Termote
°1 9 75 , Oostende

Duiker en maritiem archeoloog, 
gespecialiseerd in wrakken van de 
Vlaamse Banken en de zuidelijke 
Noordzee. M aritiem  archeoloog van de 
North Sea Archaeological Team 
Aquarius vzw.

Carlos Van Cauwenberghe
°1 934 , Kruishoutem

Industrieel ingenieur en voorm alig hoofd 
van de Hydrografische Dienst b ij de 
afdeling W aterwegen Kust (Oostende); 
in deze functie verantwoordelijk voor de 
bathymétrie of de dieptemetingen langs 
de Vlaamse kust (met ais eindproduct 
drie zeekaarten in analoge en d igita le 
vorm) en voor de opm aak en de publica
tie van de getijtafels; sinds z ijn  pensione
ring o.a. nog actief ais gastleraar 
H ydrografie aan de KHBO Oostende.

Jan Parmentier
°1 9 56 , St-Niklaas

Doctor-assistent aan de Gentse universi
teit, binnen de vakgroep N ieuwe 
Geschiedenis. Gespecialiseerd in maritie
me geschiedenis, cartografie, ontdek
kingen en overzeese expansie (bv. 
Verenigde Oost-lndische Compagnie). 
Daarnaast ook voorzitter van de vzw. 
M aritiem e Archeologie en lid van de 
stuurgroep M aritiem  Erfgoed.
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' t  Potje
De naam 'Potje' komt ook nu nog voor 
op de officiële zeekaarten, uitgegeven 
door het M inisterie van de Vlaamse 
Gemeenschap (zie onder). Het is een 
vri jk le  ine en ondiepe vloedgeul (-5 tot 
-10 m beneden nulniveau GLLWS) op 
enkele honderden meters uit het 
strand van De Panne gelegen, die 
zich over de Frans-Belgische grens 
verderzet in het Pas van Duinkerke. 
Zeewaarts w ordt ze begrensd door de 
zandbank Trapegeer. In oostelijke rich
ting loopt het Potje uit in de ondiepten 
van de Broersbank en Den Oever.
De naam Potje duikt voor het eerst op in 
de kaart van Stessels van 1 866.

De term verw ijst naar een geul o f diepte, 
omgeven door hoger gelegen delen van 
de zeebodem. Het is in de plaats- en 
waternaamkunde overigens niet onge
bruikelijk 'vaatwerk'-namen (pot, pan, 
schotel, teil, ketel, kom, trog) tot eigenna
men te laten evolueren, daar w aar laag
gelegen plaatsen zoals inzinkingen in het 
landschap o f diepten in zeeën en andere 
wateren worden bedoeld.

itia*U

Het woord pot vinden we bv. ook terug in 
de Pluimpot, een andere naam voor het 
G at van Scherpenisse, een vaargeul aan 
het Zeeuwse Eiland Tolen, en in de 
Roompot in de Oosterschelde. En net ais 
een pot een stuk vaatwerk is met lood
rechte wanden, is ook ons Potje een 
diepte omgeven door ondieptes.

Tevens blijkt uit een hydrografische studie 
van de beschikbare (betrouwbare) zee
kaarten sinds 1 800 , dat de geul 
't Potje zich tussen 1801 en 1959-1968 

ca. 1 kilometer heeft verplaatst in noord
oostelijke richting. Een analoge trend 
deed zich in dezelfde periode ook voor 
bij de om liggende banken, de Trapegeer, 
Den Oever en de Broersbank.
Een vergelijking tussen twee diepteopna- 

mes leert bovendien dat het Potje 
tussen 1 9 6 7  en 1997  ca. 3 0  cm 
ondieper is geworden.
Ais gevolg hiervan geraakte deze 
geul of 'pas ' vanaf de jaren 1 930  
meer en meer in onbruik voor de 
scheepvaart en werd de bebake- 
ning die de geul aangaf w egge
nomen. En dan te zeggen dat 
vóór de eerste w ereldoorlog de 
'm a ilboot' nog door deze geul 

vaarde op nauwelijks 5 0 0  meter 
van het strand!

De term 't Potje verw ijst naar een geu l o f  diepte, omgeven d o o r hoger gelegen delen van de zeebodem . Het is in de plaats- en waternaam kunde  
overigens niet ongebru ike lijk  'vaatwerk'-nam en (pot, pan, schotel, teil, ketel, kom, trog) tot eigennamen te laten evolueren, d a a r w a a r laaggele
gen plaatsen -  zoa ls inzinkingen in het landschap o f  d iepten in zeeën en andere wateren -  w orden bedoeld.
O p  de zeekaart en op  de loodrecht op  de kust geregistreerde side-scan sonar opnam e van de zeebodem  (ter hoogte van lijn  A-B) is te z ien  dat 
het Potje omgeven w ord t doo r de ondieptes Trapegeer en Broersbank (Universiteit Gent, Project H abitat, Programmatorische O verheidsdienst 
W etenschapsbeleid en adm inistratie W aterwegen en Zeewezen, a fdeling  W aterwegen Kust)
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Dukdalven z ijn  zw are, houten paal- 
constructies in havens d ie  dienen om 
aan te meren o f  om de vaargeul aan  
te duiden. H ie r het n ie t vo lta llige  
'Zeew oordenteam ' temidden een 
decor van dukdalven in de haven 
van Oostende

D ukdalf
Deze in maritieme kringen welbekende 
term, duidt op de zw are, houten palen 
die in havens worden aangewend om 
schepen aan te meren of om de vaargeul 
aan te duiden. Ze bestaan uit vertikale 
balken, geschoord door horizontale en 
d iagonale verbindingen. Vaak vindt men 
deze constructies in de havengeul, vóór 
sluizen en bruggen w aar schepen 
moeten manoevreren.

De meest plausibele verklaring ziet 
dukdalf ais een verbastering van Duc 
d ' A lbe, de Franse benaming voor de her
tog van Alva. Deze Spaanse veldheer, 
wiens volledige naam Fernando A lvarez 
de Toledo luidde (1507-1582) voerde 
van 1567  tot 1 573  -  tijdens de Spaanse 
bezetting van de Nederlanden op last 
van koning Filips I I -  een w aar schrikbe
w ind over onze gewesten. In Brussel zette 
hij een bijzondere rechtbank op die 
1 8 .0 0 0  mensen liet terechtstellen, w aar
door hij in het collectieve geheugen van 
de bewoners der Lage Landen gegrift 
staat ais de grootste tiran uit de vader
landse geschiedenis. In de 1 eeuwse

volksmond en ook later werd hij op z'n 
Frans duc d'a lve (wat in de Nederlandse 
uitspraak klonk ais dukdalf] genoemd, 
getuige een citaat van W igardus van 
Winschooten uit 1681 : "Dukdalf, een 
gebroken woord, dog seer bekend in 
deese Nederlanden, ais hebbende de 
naam van dien wreeden bloedhond Duc 
de A lba, Gouverneur van deese Landen". 
Een tijd lang is de dukdalf in de gewone 
Nederlandse woordenschat gebruikt ter 
aanduiding voor een dictator, een wreed
aard, een tiran. Zo schrijft de Neder
landse auteur Justus van Effen in 1731 in 
z ijn  tijdschrift de Hollandsche Spectator 
dat hij door een bende vrouwen ("een 
party wyven") uitgescholden werd "voor 
een tyran, voor een beui, voor een 
D ucdalf'. Zo'n naamsoverdracht noemen 
we een metafoor, d.w.z. iets w ordt 
benoemd met de naam van iets anders, 
w aar het gelijkenis mee vertoont.
Die gebruikswijze van de tot soortnaam 
ontwikkelde eigennaam heeft zich blijk
baar niet doorgezet tot het huidige 
Nederlands. Na 1750  vinden we geen 
sporen meer van het w oord dukdalf in de 
betekenis 'w reedaard, tiran'. Een andere 
metaforische toepassing van 's hertogs 
volkse naam heeft wel de tand des tijds 
weerstaan, nl. dukdalf ais benaming voor 
de meerpaal in de haven. Ducdalf ais 
naam voor die paal, is behalve een 
metafoor ook een eponiem, nl. een soort
naam afgeleid van een persoonsnaam. 
Ais zodanig duikt het w oord voor het 
eerst in geschriften op in een bron uit het 
Oost-Friese Emden, w aar de W ater
geuzen (de tegenstanders van de 
Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog) 
een basis hadden.

Vraag b lijft welke gelijkenis men zag tus
sen een meerpaal en de bloeddorstige 
hertog? Daarover lopen de meningen uit
een. Ewoud Sanders, in z ijn  Eponiemen 
W oordenboek (1 990), noemt er vijf:
1 ) de hertog was even hard en onverzet
telijk ais een dukdalf, 2) de meerpaal 
werd door de hertog uitgevonden of 
ingevoerd, 3) de scheepstrassen worden 
zo  strak om de dukda lf aange
snoerd dat men er graag de hals 
van de hertog ze lf in zag, 4) 
door de beweging van het water 
lijkt de paal voortdurend te duiken 
en ook A lva ontliep de strijd 
wel eens, 5) de meerpaal 
werd naar A lva genoemd om 
hem te vernederen. Immers, op 
een afstand gezien hebben de 
palen enigszins de gedaante van 
een mager mensenhoofd, dat uit 
een Spaanse mantel steekt.

M agda Devos vindt verklaring 
(3) -  met haat en (machteloze) 
woede ais voedingsbodem voor taal- 
creativiteit -  het meest plausibel,

gezien de haat die de bevolking voor 
deze "b loedhond" koesterde. Een lichtjes 
afw ijkende variant hiervan w ordt in Gent 
verteld, nl. dat men A lva op zijn  kop 
w ilde  slaan met dezelfde zw are hamers 
waarmee dukdalven in de bodem 
worden geheid.

Volgens sommigen zou het w oord duk
d a lf ontstaan zijn  in Amsterdam, maar 
daarvoor worden geen bew ijzen aange
dragen. W aarschijn lijker lijkt dat de 
naam herkomstig is uit de opstandiger 
havensteden dan het toen nog konings
gezinde Amsterdam, zoals Gent of 
Antwerpen, w aa r het protestantisme diep 
wortel had geschoten en w aa r de vijan
d igheid tegenover de Spanjaarden veel 
nadrukkelijker verspreid was in brede 
lagen van de bevolking. En w aa r men er 
luidop van droomde om die vreselijke 
Duc d 'A lve te trakteren op een paar pitti
ge slagen van de heihamer, kwestie van 
hem defin itief onschadelijk te maken.
Een andere verklaring vinden we in het 
etymologisch w oordenboek Van Dale. 
Volgens deze bron zou dukda lf ook kun
nen z ijn  gevormd uit twee andere w oor
den, namelijk het M iddelnederlandse 
doekje) ('klos, blok, scheepsdok') en dol
fijn (Engelse 'do lph in ' betekent ook nu 
nog meerpaal), en naderhand vervormd 
tot dukdalf. Deze verklaring is echter min
der plausibel, en wel om twee redenen. 
Enerzijds is de overgang van de veron
derstelde oorspronkelijke Nederlandse 
vorm dokdolfijn naar dukda lve /dukda lf 
klankwettig moeilijk hard te maken (van
w aa r de klinkerovergang o > u in het 
eerste deel, ais het w oord dok in geen 
enkel Nederlands dialect tot duk is ge
ëvolueerd?). Anderzijds kan in de histori
sche bronnen van het Nederlands en zijn  
dialecten ook nergens een wisselvorm 
van dukda lf worden teruggevonden die 
in z ijn  fonetische gedaante naar de ver
meende grondvorm dokdolfijn verwijst: 
noch het eerste, noch het tweede 
bestanddeel van het w oord worden ooit 
met het klinkerteken 'o ' gespeld.
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