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De Grote Rede 



Zeewoorden: soortnamen 

 bak- / stuurboord  boot en schip  dolfijn 

 dukdalf  dolfijn  garnaal 

 kabeljauw  kraaiennest  lij en loef 

 mistpoefer  vierboete  overtoom /overslag 

 patrijspoort  piraat  polder 

 sas  tonijn  vismijn 



Dukdalf = Duc d’Alve 

De hertog van Alva 
Landvoogd der Nederlanden 1567-73 



Waarom Alva ? 
 
 
1) Alva even hard en onverzettelijk als een dukdalf 
2) dukdalf door Alva uitgevonden of ingevoerd 
3) dukdalf zo genoemd om Alva te ridiculiseren. Vanop afstand 

gezien hebben de palen soms enigszins de gedaante van een 
lang en mager mensenhoofd, dat uit een Spaanse mantel 
steekt.  

4) dukdalf zo genoemd om Alva figuurlijk te pijnigen 
 - wurgen: de  scheepstrossen worden zo strak om de dukdalf 

aangesnoerd dat men er graag de hals van de hertog in zag;  
 - de kop inslaan met dezelfde zware hamers waarmee  

dukdalven in de bodem worden geheid 
 
   
 

 



garnaal 

garnaal = jonge, Hollandse vorm door 
dissimilatie (= ongelijkmaking) uit ouder 
garnaar(t), met varianten geernaar, gernaart,  

 gernout, … 

 

 



Garnaart, gernaart : 2 theorieën 

1. < Germaanse persoonsnaam Gernhard 

 Ongeloofwaardig ! 

2. < Middelnederlands garne ‘baardhaar’ + aar(d) 

 ‘het diertje met de baardharen’ 

 theoretisch plausibel, maar … 

 De oudst gevonden vorm van garnaal heeft 
geen –r in het tweede deel ! 



1350 : “1 tonnekijn gharnaets van omtrent 30 
stopen”.  

1385 : “deus backes de garnatse” 

1514 : “Zeevisschen, vanden welcken hen 
bequaem syn gernaet, rozetten, pladijs, 
zeeoestren ende mosselen” 

 

pas 1530 : gheernaert 

 

 



Middelnederlands garnaat 

  1. granaatappel     2. garnaal 

Naamsoverdracht 1 → 2 door gelijkenis van kleur 



Zeewoorden: toponiemen 

 Akkaardbank  Broersbank  Buitenratel 

 Hinderbanken  Koksijde  Lodewijksbank 

 Negenvaam  Paardenmarkt  Potje 

 De Panne  Schelde  Trapegeer 

 Schoorbakke  IJzer  Wandelaar 

 Diksmuide  Wielingen  Vlaanderen 



IJzer < is-ara 

    = Isère (Frankrijk) 

 = Isar (Duitsland) 

 = Jizera (Tjechië) 

 Indo-Europees –ara ‘water’ + Keltisch is 
‘levendig’ 

 ‘het levendige water’ 

 

- 



De Wielingen 



Wielinge(n) volgens Wikipedia 

“betekent zoiets als: het wijde, lange water” 

Weinig plausibel ! 

 - geen ‘water’-woord in de naam 

 - geen ‘lang’-woord in de naam 

 - ontleding wie (< wijde) + -linge onjuist 

 Middelnederlands spellingteken ie (ca 1470 
Wielinghe) kan niet de weergave zijn van de 
klinker in wijd(e) 

   Verwachte vorm: wilinghe, wijlinghe, wiilinghe 

 

 



Wielinge = 

wiel (= waal, weel) = ‘draaikolk’     + 
< walen (verwant met wellen) 
‘draaien, wentelen, kolken’ 

  

 

achtervoegsel –inge 
‘veelheid van’ 

‘veelheid van kolken’ > ‘plaats waar het kolkt’ 



-hide-namen : Koksijde, Raversijde 

hide < hiden ‘in veiligheid brengen (van 
vaartuigen)’ 

 als men de bakine stac omme de harijnc scepe 
te hydene (Oostende 1403-04) 

 = Engels hide, Duits hüten, Ndls. hoeden 



Koksijde < Koks-hide 

• Kok(s) < persoonsnaam Cok(s) ? 

vgl. Coxland (Westkerke) , Coxmoer 
(Varsenare) 

 < koog ‘buitendijks land’ ? 

  vgl. Cuxhaven (Duitsland) 

   ‘de hide van Cok(s) / de hide aan de koog’ 

 



Schipgatduinen Koksijde :  
 de oude koog- of Cox- hide ? 



 

Raversijde 
 

Raver < persoonsnaam Walrave ‘de hide van Walrave’ 



 
Lombardsijde : geen hide-naam ! 

  

• 1285 Lombardie (in de volksmond tot heden), 
1290 die polre van Lombardien, 1408 
Lombaerside 

• Naar Lombardije (Italië), symbool voor ‘ver, 
afgelegen’ 

• Naamgever : abdij Oudenburg 

• ‘(de polder) zo ver van hier als Lombardije’ 

• Vgl. Turkijen, Egypten, Pollanen, Bohemen, 
Siberië, Canada, Argentien 



Turkeyen Bredene 



de polre van Lombardien 



Bredene = Breda 

Kust : ee 
Ede 

Noordede 

Zieriksee 

[de] Breeden-Ee 

→ Bredene 

 

Binnenland : aa 
Aa (waterloop) 

Altena 

 

[de] Breede-Aa 

→ Breda 

 

Germaans ahwa ‘water’ 

  ‘het brede water’ 



Bronnen 

Historische woordenboeken: ONW, VMNW, MNW, WNT 

http://www.inl.nl 

Etymologie 

http://www.etymologiebank.nl 

Plaatsnamen vóór 1226 

http://www.wulfila.be/tw/ 
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Plaatsnamen : gemeenten vóór fusies jaren ‘70 
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