ZEE WOORDEN
Een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen
en andere 'zee-begrippen'

H eb je je w e l eens a fg e v ra a g d w aarom de z a n d b a n k 'Tra p e g ee r' z o heet, o f hoe de 'K a b e lja u w ' aan z ijn naam gekom en is?
O f ben je veeleer be nieu w d n a a r de persoon achter de 'T horntonbank' o f n a a r de ontstaansgeschiedenis van de m aritiem e term
'kraaienest'? Geen nood, w ij zochten de betekenis van de meest intrigerende ze e w oorden voor je op en presenteren hieruit
p e r editie van De G rote Rede twee termen: telkens één naam van een z a n d b a n k o f g eul o p zee, en één niet-toponiem.
M e t de hulp van een experten-team w a a g t De G rote Rede z ic h op het g la d d e ijs van de historische en etym ologische w o o rd 
verklaring en la a t je meegenieten van de 'best professional ju d g m e n t' van deze zeew oordenaars.

B l i g h Ba n k
De Bligh Bank ligt op 40-6okm uit de kust
en is - met zijn ondiepste punt zo’n io m
onder het laagw aterpeil - een vrij diepe
zandbank. Over een lengte van meer dan
2okm strekt deze meest o o ste lijk gelegen
Hinderbank zich uit to t aan de BelgischNederlandse zeegrens. Hoewel geen harde
bewijzen konden worden gevonden, is het
zeer aannem elijk dat deze Bligh Bank is
vernoemd naar de bekende en ook wel
beruchte Captain W illiam Bligh (1754-1817).
Niet alleen om dat deze man een enorme
reputatie opbouwde, maar ook gezien diens
hydrografische verdiensten in het zu id e lijk
deel van de Noordzee. De eerste verm elding
op Belgische zeekaarten betreft de zeekaart
van Stessels uit 1866. Op een Engelse
zeekaart komt de naam voor het eerst voor in
1842 (U KHO Archieven). Het w oordenboek
der toponym ie (de Flou, 1929) verm eldt ais
synoniem voor B ligh Bank ook Btick-Banck
en lokale vissers nemen ook wel Btiebank in
de mond.

O ver een lengte van meer dan 20km strekt
de Bligh Bank zich uit tot aan de BelgischNederlandse zeegrens, en d it op een afstand
van 4 0 -6 0 km uit de kust. De bank is hoogst
waarschijnlijk genoemd naar kapitein W illiam
Bligh die o.a. de muiterij op de 'Bounty'
onderging, m aar ook hydrografische activitei
ten ontplooide in het Scheldemondingsgebied
in 180 4 (Adm iralty Charts a n d Publications
1406)
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D e m a n d ie d e B o u n t y - m u i t e r i j
O NDER G ING ...
W illiam Bligh begon zijn mariene carrière
reeds ais zevenjarige ‘servant’ voor de
kapitein van de HMS M onm outh. Z esenvijftig
jaar later, op 63-jarige leeftijd , stie rf hij ais
‘Vice-Adm iral o f the Blue’ , één van de hoog
ste graden binnen de Britse A dm iralite it.
Toch is hij vooral bekend ais Captain Bligh,
de graad die hij had ten tijd e van de alom bekende Bounty m uiterij. Tijdens een maanden
lang oponthoud op het eiland Tahiti begon de
helft van de bem anning van dit schip, onder
leiding van Fletcher Christian, te m uiten.
Zij zetten B ligh met zijn getrouwen in een
kleine sloep overboord en kwamen na veel
om zwervingen zelf terecht op het eiland
Pitcairn, één van de meest geïsoleerde plek
ken in de Stille Oceaan. Ze zouden daar pas
18 jaar later teruggevonden worden... Bligh
was er nam elijk in geslaagd met het kleine
sloepje het 6700km van Tahiti gelegen Timor
te bereiken, terug te keren naar Engeland, en
de jacht op de m uiters te openen. Door dit
Bounty-avontuur w ordt hij ten onrechte
bij het publiek herinnerd ais een wrede
bullebak. Volgens die verhalen com m uni
ceerde hij alleen met de zweep en bracht hij
meer tijd door met zich op m uiterijprocessen
te verdedigen, dan met op zee het bevel te
voeren.
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W illiam Bligh is toch vooral bekend ais
Captain Bligh, de g ra a d die hij had ten tijde
van de alomgekende Bounty muiterij
(W ikipediaj
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... W AS OOK EEN GERESPECTEERD
ZEEM AN, NAVIGATOR EN HYDROGRAAF
In w erkelijkheid was Bligh gedurende zijn
hele leven een uiterst bekwaam zeeman,
navigator en hydrograaf. De logboeken van
de tien tallen schepen waarop hij diende,
bewijzen bovendien dat hij ais gezagvoerder
alleen maar nors keek in situaties waar ande
re kapiteins reeds de ‘ kat-m et-negen-staarten’ (een strokenzweep) bovenhaalden, en
dat hij enkel de zweep hanteerde bij ve rg rij
pen waar anderen de matrozen voor
‘ kielhaalden’ o f ophingen. Hij was een o n t
w ikkeld man met grote interesse voor de o n t
dekkingen van de wetenschap. Mede daar
door kon hij zijn vele bem anningen vrijw aren
van de ergste vormen van scheurbuik en
andere zware ongemakken. Ook deed hij er
alles aan om de leefom standigheden aan
boord zo gezond m og elijk te organiseren.
Ais hydrograaf was hij reeds op zijn 23ste
de voornaam ste assistent van James Cook,
toen die zijn laatste wereldreis ondernam.
Er kan dan ook een mooie zeekaartenkam er
gevuld worden met alle metingen en p e ilin 
gen die Bligh op de zeven zeeën uitgevoerd
heeft. Het is overigens in deze hoedanigheid
dat Bligh deelnam aan een Engels onderzoek
naar de m ogelijkheden van een blokkade van
de Schelde door Napoleon in 1804, en
verm oedelijk toen o f kort daarna zijn naam
schonk aan de zandbank in dit gebied.
Napoleon had immers in Boulogne reeds
150.000 man geconcentreerd en wou de
eigenlijke invasievloot in de Scheldem onding
samenbrengen. Een citaat uit Mackaness
(1951: p. 332, vrij vertaald uit het Engels)
verm eldt:
“ In 1804 h ie ld de Britse A d m ira lite it de
Franse voorbereidingen vo o r een g ro te inva
sie van Engeland an gstvallig in de gaten.
Napoleon had een g ro o t aa ntal kanonneer
boten en andere vaartuigen be steld b ij
Nederlandse scheepswerven, w at de
Engetsen ertoe aanzette om een uitgebreide
blokkade van de Schelde voo r te bereiden.
A dm iraal Keith kreeg deze taak toegewezen
en hem werd in een geheim e b rie f dd.
11 o k to b e r opgedragen kap itein B ligh van de
4 W arrior’ te sturen, samen m e t twee van de
beste loodsen u it Vtissingen om de toegang
to t de Schelde in ka a rt te brengen. Ook werd
hem gevraagd te rapporteren over de best
m og elijke p o s itie voo r h e t eskader, en over
de w enselijkheid om een lichtbaken aan
te brengen op de G alloper (nvdr: een on d ie 
pe zandbank halfw eg tussen de Thamesm onding en de B ligh Bank). D it lichtbaken
zou m o g e lijk n u ttig z ijn ais o rië n ta tie p u n t
voo r h e t eskader, b ijz ijn oversteek van de
Thames-m onding naar Vlissingen, tem eer
d a ar in die tijd de rivierm ondingen van de
Noordzee to ta a l o n verlicht waren. Btighs
ervaring ais zeevaarder, ca rto g ra a f en loods
waren de A d m ira lite it zo g o e d bekend, d a t
die e r n ie t aan tw ijfe ld e d a t h ij de hem to e 
vertrouw de taak tijd ig en accuraat zou
volbrengen. ”

Blighs belangrijkste verw ezenlijking zeker vanuit Brits koloniaal standpunt - was
misschien wel het overbrengen van de brood
boom (Artocarpus a ltilis en A.com m unis) van
uit de Stille Oceaan naar de Caraïbische
eilanden. De vrucht van de broodboom werd
gezien ais een goedkope voedingsbron voor
de vele slaven die zwoegden op de (voorna
m elijk) Britse plantages. Het ophalen van
broodboom scheuten was ook het enige doei
van de Bounty-expeditie, maar door de m u ite 
rij is de bewuste lading nooit geleverd.
Dat Bligh goed w ist welke belangen hij hoor
de te dienen, bewijzen de Bounty- logboeken
waarin hij zich evenveel o f zelfs meer zorgen
maakte over deze scheuten, ais over de
m uite rij zelf...

De

mens

W

il l ia m

B l ig h

Grondige studie van deze documenten
w ijst ook uit dat Bligh tijdens de langdurige
reizen op zee een w elhaast m aniakale ijver
aan de dag legde om zelfs de meest ro u tin e u 
ze taken van de bem anning nauwgezet te
controleren en aan boord een ijzeren disci
pline te handhaven, waarbij geen enkele
a fw ijkin g van de regels werd gedoogd.
Het levensgroot contrast van zo’n extreem
strak regime aan boord met de exotische
sfeer en de losse zeden die de Britse m atro
zen in de Caraïben en vooral de Stille Zuidzee
ontdekten en volop proefden, leidde bijna
autom atisch to t m uite rije n, ook op Blighs
schepen. In alle zaken die voor de rechter
kwamen, werd Bligh echter vrijgesproken van
schuld en in ere hersteld. Niettem in staat het
vast dat hij a ltijd en overal mensen tegen zich
in het harnas joeg. Zelfs aan land, toen hij
bijvoorbeeld gouverneur werd van New South
Wales, de Britse strafkolonie in Australië.
W ellicht om dat hij ook daar totaa l on diplom a
tisch te w erk ging in het tegengaan van de
enorme corruptie van het lokale bestuur,
werd hij bij een m uite rij door de ‘p o litie ’ van
Sydney gevangen genomen. Het duurde jaren
eer hij terug in Londen geraakte, een proces
kon voeren, en kon bereiken dat de Austra
lische m uiters gevangen werden genomen.
Na zijn Sydney-avontuur verliet Bligh de
actieve mariene dienst, werd nog versch illen
de keren bevorderd, en stie rf ten slo tte - alom
gerespecteerd - ais weduwnaar en vader van
vier dochters, in december 1817. Hij leeft nog
voort in verschillende exotische plaatsnamen
(Bligh Water in Fiji, Bligh Reef in Alaska, Bligh
Island in Canada, Bligh Entrance in Australië,
Bligh Sound in Nieuw-Zeeland), en n a tu u rlijk
in onze eigenste Bligh Bank.
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W etenschappers kennen deze zeeslak
onder de naam Buccinum undatum , maar de
meeste lezers zullen toch vooral denken aan
de gekookte versie die je aan de kust In een
pikant sausje kunt proeven aan één van de
visw inkels o f -stalletjes. WU je w at meer
weten over dit bijzondere dier, o f vernemen
hoe het aan zijn naam Is gekomen, dan ben
je hier alvast aan het goede adres.

De

w u lk kort voo rg esteld

De w u lk Is één van de grootste slakken
van de Belgische kust. De vrij bolle, kegel
vorm ige schelp kan to t 12cm lang worden, en
Is zeer variabel van vorm en kleur (zie Illu s
tratie). De grote schelpen zijn afko m stig van
dieren van wel 25-30 jaar oud. Aan het strand
vinden we bijna uitsluite nd lege, verweerde
schelpen. Soms zie je zo’n oude schelp rond
kruipen, maar die w ordt dan bewoond door
de herem letkreeft (Pagurus bernhardus).
Buccinum undatum Is een ‘rechtsdraalende’
weekdlersoort, waarvan heel af en toe een
diertje de rich ting kw ijt raakt en een links
draaiende schelp produceert. Dit Is bij verza
melaars uiteraard een zeer gezocht Item.
Wulken zijn rovers, maar ook aaseters.
Gedreven door hun goede reukzin schuimen
ze de zeebodem af naar afval, ais volleerde
‘hulsvullophalers’. In teg enstellin g to t veel
andere zeeslakken kennen w ulken aparte
seksen en zijn ze dus niet tw eeslachtig.
De eitjes van de w u lk zijn een bekend aan
spoelsel aan onze kust (zie pag. 28). Ze zien
er uit ais bolvorm ige ruwe sponzen en w er
den vroeger door vissers gebruikt om de han
den schoon te wrijven o f ais panspons om
vaatwerk te schuren. Door vervu lling van het
zeewater met schadelijke scheepsverf (waar
in trib u ty ltln o f TBT) w o rdt de horm oonstofw lssellng van de w u lk verstoord. Hierdoor
krijgen de vrouw tjes een (meestal klein)
penisvorm ig aanhangsel (Imposex: zie foto
op volgende pagina). Deze valse penis b lo k 
keert de openlngvan de eileider, waardoor
de vo o rtp la n tin g o nm ogelijk w ordt. Mede
daardoor Is deze ooit zeer algemene soort
sterk In aantal achteruitgegaan.
Ais eetbaar w eekdier w o rdt de w u lk al
eeuwenlang commercieel bevist en tegen
w oordig vaak ais een delicatesse verkocht.
Vroeger was het nochtans arm em ensenkost,
vooral voor de kustbewoners en vissers
zelf. Vandaag prijken w ulkgerechten op de
menukaarten van de sjiekste restaurants In
Brugge, Gent en Brussel. Of ze daar ook w u l
kensoep aanbieden Is niet bekend, maar
In 1884 m aakten ze die zo: “ Was de wulken
goed, koo k ze en haat ze u it de schelp.
Neem 250 gram boter, m et fijngesneden
look, een ui, veel p e p e r en w at zout, doe
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De wulk is één van de grootste slakken van de Belgische kust. De vrij bolle, kegelvormi
ge schelp kan tot 12cm lang worden, en is zeer variabel van vorm en kleur (bron:
Dautzenberg & Fisher 1912)

alles in een hoge pan en bak de b o te r bruin.
Voeg bloem toe, een halve Uter w a te r o f
melk, ia a t koken, voeg dan de wulken toe en
een ko ffie le p e l ansjovissap. Laat nog een
h a lf u u r koken en dien o p .”
(Lovell, 1884).

En w a a r k o m t
VANDAAN?

de n a a m

‘w
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Germaans en uit twee delen
Zeker Is dat w u lk van Germaanse afstam 
m ing Is. Voor zover we konden nagaan, komt
het slechts In drie Germaanse talen voor: In
het Nederlands en het Fries ais wulk, en In
het Engels ais whelk. In de oudere stadia van
die talen alsook In hun dialecten neemt het
woord verschillende gedaanten aan. Het
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Door vervuiling van het zeewater met
schadelijke scheepsverf w ordt de hormoonstofwisseling van de wulk verstoord, en krij
gen de vrouwtjes een (meestal klein) penisvor
mig aanhangsel (imposex). Deze valse penis
blokkeert de opening van de eileider, waar
door de voortplanting onm ogelijk w ordt (NF)

M iddelnederlands kende w ilk, welk, w illoc
en w illox, In de huidige W est-Vlaamse kust
dialecten lu idt het w ullok(s), een vorm die
herinnert aan de vroegst geattesteerde
varianten In het Oudengels, nl. wiotoc en
w e o lo c . De vormen met -u -, zoals het stan
daardtalige w u lke n het W est-Vlaamse wullok(s), zijn b e tre kkelijk jo n g en ontstonden
door kllnkerro nd lng onder Invloed van de
erop volgende m edeklinker -/-. Van diezelfde
overgang getuigen o.m. W est-Vlaams wulge
uit witge en b u lk uit b ilk (‘om heinde perceel,
bepaaldelijk w elde’).
In oorsprong Is w ulk net zoals het Engelse
whelk een geleed woord, wat w il zeggen dat
het bestond uit een grondwoord en een ach
tervoegsel. Dat achtervoegsel zou In het
Germaans - u k hebben geklonken, en zit ver
vat In tai van diernam en, vooral vogelnamen.
In het moderne Nederlands verschijnt het ais
-ik , zoals In havik, of Is het gereduceerd tot
-k , zoals In vink, alk en valk. Dat geredu
ceerde —/c-suffix kom t In alle W estgermaanse
en ook In de Noordgermaanse talen voor, bv.
In het Engelse s p in k en het Duitse Finke, die
allebei ‘v in k’ betekenen, en het Zweedse
sp in k voor ‘m us’. Een andere afstam m eling
van datzelfde Germaanse su ffix In het Engels
Is -o k , dat behalve In een vogelnaam ais
dunnock ‘ heggem us’ ook In het Oudengelse
wiotoc ‘w u lk ’ en het nog steeds gangbare
haddock ‘schelvis’ w ordt aangetroffen. In het
Duits staat naast het -/c-suffix de variant
-ic h , bv. ln Kranich ‘ kraanvogel’ en, met later
toegevoegde eind - t , Habicht ‘ havik’. Over
de oorspronkelijke betekenis van het achter
voegsel tast men In het duister. Namen uit
het domein van de fauna (en de flora) gaan
vaak to t een zeer ver verleden terug, wat
maakt dat ze voor de etym oloog niet zelden
erg ondoorzichtig zijn. Om een Idee te k rij
gen van w at een achtervoegsel aan de bete
kenis van het grondwoord toevoegt, dient
men op zijn m inst Inzicht te hebben In de
betekenis van dat grondw oord, en dat Is lang
niet a ltijd het geval ais het om namen gaat
uit de wereld van de fauna en de flora.

De ‘gedraaide’ schelp
Volgens de Nederlandse etym ologische
w oordenboeken van J.F.Franck & N. Van W ijk
en van J. De Vries zijn w ulk en zijn varianten
afgeleid van de stam van het werkwoord
walen, dat verw ant Is met het Latijnse volve
re en oo rspro nkelijk ‘draaien, w entelen’ bete
kende. Walen leeft to t op vandaag voort In
het Noord-Nederlands In enkele van ‘draaien’
afgelelde technische betekenissen, nl.
‘ keren, kenteren’ (sprekende van het tij), en
‘draaien, ongestadig zijn ’ (sprekende van
de naald van een scheepskom pas). FHet
grondwoord In w u lke n consorten zou dan
verwijzen naar “ het gewondene van de
horen” . FHet klopt Inderdaad dat de schelp
van de w u lk een gewonden, gedraalde struc
tu u r heeft, maar binnen de gegeven verkla
rin g b lijft vanuit taa lku n d ig oogpunt de vraag
bestaan hoe de stam van een werkwoord met
-a a - aanleiding kon geven to t een zelfstan
dig naamwoord met een /e-achtlge klank In
de beklem toonde lettergreep. Onze etym olo
gen laten echter na te verm elden dat walen
In de Nederlandse kustdialecten (Vlaams,
Zeeuws en Hollands) de gedaante weten of
wielen had. Toponymische sporen daarvan
zijn het v eelvuldig geattesteerde w iel voor
een draaikolk, al dan niet ontstaan na een
dijkdoorbraak. Datzelfde werkwoord heeft
volgens de Engelse etym oloog E. Klein ook
oo it In het Oudengels bestaan, en leverde er
het grondwoord voor de Engelse tegenhan
ger van wulk. In dit verband Is het Interes
sant te verm elden dat nog andere (voorna
m e lijk Germaanse) talen voor w u lk een
woord gebruiken waarin de stam walen of
weten Is terug te vinden: hvatotje (Noors),
valthornssnöcka (Zweeds) en
W ellhornschnecke (Duits). Het Welsh (een
Keltische taal) verm eldt gwatc.
Interessant Is dat ook een synoniem voor
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wulk, nl. kin kho orn (In het Oostends kienkankhoorn), Is sam engesteld met een eerste
elem ent uit de betekenissfeer van ‘draaien’.
K ink betekent Immers ‘draal’ o f ‘w rong’ en
kom t o.a. voor In de uitd ru kkin g “ een k in k In
de kabel” .

En wat met het West-Vlaams dialectische
‘w ullok’?
Op het eerste gezicht lijken de WestVlaamse varianten op - o k en -o k s niet
Inheems, want het Germaanse su ffix - u k ver
schijnt In andere Nederlandse w oorden ais
- ik o f ais -k , nooit ais -o k (s ). Ook zijn er
geen andere Nederlandse dier- o f plantenna
men die op - o k o f- o k s eindigen. Ofwel Is
dat West-Vlaamse suffix het enige relict van
een oude Kustwestgermaanse vorm die
gem eenschappelijk was aan de dialecten van
de volkeren beiderzijds het Kanaal, ofwel Is
die vorm door onze vissers ontleend aan hun
Engelse collega’s.
B ronnen
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De eitjes van de wulk zijn een bekend aanspoelsel aan onze kust. Ze zien er uit ais
bolvormige ruwe sponzen en werden vroeger door vissers gebruikt om de handen schoon te
wrijven o f ais 'pannespons" (NF)

IN DE BRANDING

O p r u im a c t ie V l a a m s e s t r a n d

De vierde e d itie van de Lenteprikkei, een ja a rlijk s e strandopruim actie in alle Vlaamse kustgem eentes on d e r im puls
van h e t C oördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer, kende
een g ro o t succes. In to ta a l zam elden 711 v rijw illig e rs 237p
kg afval in ove re e n lengte van 9 ,9 km. De g ro te hoeveel
he id aangetroffen h o u t op de stranden d it ja a r (752 kg o f
31% ) is w aarsch ijn lijk te w ijten aan h e t storm achtig weer
en h e t s p rin g tij twee weken vóó r de Lenteprikkei. Touw &
te xtie l (593,5 kg) en p la s tie k (528 kg) vorm den samen m et
h o u t 79% van de to ta le hoeveelheid ingezam eld afval.

Er is o o k wel w at variatie tussen de gem eentes w at de ver
delin g van de afvalfracties betreft. In Bredene werd erg
veel to u w & te xtie l gevonden (47% ). In De Panne bestond
h e t strandafval voornam elijk u it restafval (40% ), te rw ijl
M id de lkerke b ijvoo rbe eld een v rij g ro te fractie p a p ie r &
ka rto n (17%) kende. Naast h e t ‘ klassieke’ afval (plastiek,
touwen, schoenen, etc.) werden oo k een aa ntal eigenaar
dige vondsten gedaan zoals pralines, sham pooflessen,
patronen van een jachtgeweer, een Spaanse visbak,
sinaasappelen en een resem p la s tic soldaatjes.
M e t de Lenteprikkei w il h e t C oördinatiepunt strandbezoekers sensibiliseren inzake h e t afval d a t aanspoelt vanuit
zee o f op h e t stra n d achtergelaten wordt, en hoe d it kan
worden voorkom en en s e le ctie f verwijderd. H opelijk kan
deze vierde Lenteprikkei o o k een aanzet z ijn voo r m eer
kustgem eenten om specifieke strandzones in de toekom st
handm atig te reinigen. Een m ooie w in-w in s itu a tie v o o rd e
gem eente, v o o rd e strandbezoeker, voo r de zeewering én
voo r de natuur! M ee r in fo rm atie en sfee rfo to’ s zijn terug te
vinden op w w w .lenteprikkel.be
HM

O p 3 i maart 2007 verzamelden 711 vrijwilligers niet minder dan
2379 kg afval op Vlaamse stranden (CPj

