
ZEEWOORDEN
Een speurtocht naar de naamsverklarinq

M I I  ff ff I •van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'
Hebt u zich wel eens a fgevraagd waarom de zandbank 'Trapegeer' zo  heet, o f hoe de 'Kabe 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 pe r 
editie van De Grote Rede twee termen: telkens één naam van een zandbank o f geul op zee, en één niet-toponym. M et de hulp 
van een experten-team w aagt De Grote Rede zich nu ook op het g ladde ijs van de historische en etymologische woordverklaring  
en laat u meegenieten van de 'best professional judgm ent' van deze zeewoordenaars.
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De Negenvaam  is een vrij diepe geul 
(20-25 m beneden gem iddeld laagste 
laagwaterniveau), gelegen op zo 'n  
vijftien kilometer uit de kust tussen 
Oostende en N ieuw poort. Ze is N N O - 
Z Z W  georiënteerd en bevindt zich tussen 
de Kwinte- en de M iddelkerke Bank.
De vroegste vermelding konden we trace
ren in de zeeatlas de 'N ieuw e Groote 
Ligtende Zeefakkel' (van Keulen, 1 728) 
w aa r letterlijk staat:

"Tussen negen Vadems-bank, Calbank, 
Strooms en Revensbank, is een brave 
wyte genaemt negen Vadems-diep, ais 
N ieupoort Z. O. ten Z. en Z.Z. O. van u 
i s /  o f ais de Vuer-toorn van N ieupoort in 
't m idde van de stad gebragt is; en dan 
11/2 my! buyten de w a l Zynde: daer is 
't heel goed legge en goede anker- 
g ro n d /d a e r blyft met 't laegste water 
9 vadem. "

Opm erkelijk genoeg verdw ijnt de naam 
vervolgens voor meer dan tweehonderd 
jaar van het toneel, om pas weer op te 
duiken op een lodingplan uit 1 9 35 , en 
op de officiële zeekaart 'M e r du N ord -  
Banc des Flandres' (1 /1 0 0 .0 0 0 ) van 
1 932-1 939 . De naam zinspeelt zonder 
tw ijfe l op de diepte van de geul ten tijde 
van de naamgeving: negen vadem  of 
vaam, z ijnde 9 x 6  voet of ca. 1 6 ,5  m.

Een vadem  o f vaam  (ca. 1,8 m) is de 
afstand die een gem iddelde man met z ijn  
uitgestrekte armen afmeten kan, vandaar 
ook de uitdrukking: "Ik kan het niet 
omvademen". De vrij grote diepte van 
deze geul, midden in een w irw a r van 
ondiepten en zandbanken, maakte de 
Negenvaam tot een geliefde vaarroute 
e n /o f ankergrond, zoals ook blijkt uit 
bovenstaande passage. De grootste diep
ten in deze geul reiken tegenwoordig tot 
2 4 ,5  m beneden het nulni 
veau. Uit oud kaartmate
riaal blijkt dat deze 
ebgeul sinds 1801 eerst 
w at ondieper en smaller 
werd, vervolgens 
(vanaf 1 866-1 8 7 0  tot 
1924-1 929) weer ver
diept en verbreedt, om 
nadien vrij stabiel te 
blijven. In 1 866  noemde de cartograaf 
Stessels deze geul nog de 
Passe du N ord, verw ij
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.
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De Negenvaam  is nu (zie onderj 
een v rij d iepe  geu l (20-25  m 
beneden gem idde ld  laagste laag- 
waterniveau), gelegen op  zo 'n  
vijftien kilom eter uit de kust tussen 
O ostende en N ieuw poort, en in 
N N O -Z Z W  richting binnendrin
gend  tussen de Kwinte- en de  
M idde lkerke  Bank. De vroegste 
verm elding konden we traceren in 
de zeeatlas, de 'N ieuw e  Groote  
Ligtende Zeefakke l' ¡van Keulen, 
lZ 2 8 )(z ie  bovenj. De naam ver
w ijs t ongetw ijfe ld  naa r de d iepte - 
negen vadem o f  vaam, z ijnde  
9 x 6  voet o f  ca. 16 ,5  m - ten 
tijde  van de naamgeving.
H ie rdoor was deze geu l van ouds
her een ge lie fde  vaarroute e n /o f  
ankergrond (actuele zeekaart -  
Vlaamse H ydrogra fie ; uittreksel uit 
'Zeefakkel')
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LOODS
Beloodsing: een greep uit 

de vroegste vermeldingen en 
anecdotes
W anneer heeft men in de scheepvaart 
voor het eerst een beroep gedaan op 
de diensten van een loods? W ellicht is 
het antwoord op deze vraag dat 
beloodsing, logischerw ijze, moet ont
staan zijn  bij het op gang komen van het 
allereerste maritieme transport. Het loods- 
bedrijf vindt dus w ellicht z ijn  oorsprong 
in de noodzaak om een vreemd schip 
ergens langs een ondiepe kust te begelei
den of in een - moeilijk te bereiken - 
haven binnen te brengen. De Feniciërs, 
destijds gevestigd in het huidige Libanon, 
waren in de Oudheid niet alleen grote 
scheepsbouwers en ervaren zeevaarders. 
Het waren ook bekwame karavaanbege- 
leiders en succesvolle zeehandelslieden. 
Zo hadden z ij nauwe banden met de 
Chaldeeërs en de Assyriërs. Hun acti
viteiten bleven niet beperkt tot de 
M iddellandse Zee. Zij trokken voorb ij de 
Straat van G ibra ltar in de Atlantische 
Oceaan tot het Kanaal en de Oostzee in 
het noorden en tot de Azoren in het zu i
den. Fenicië had ook nauwe contacten 
met Mesopotamië en de havens van de 
Perzische Golf. In d it verband kregen de 
Feniciërs ook vele opdrachten van o.m. 
de Egyptenaren. Van hen is bekend dat 
z ij loodsen gebruikten om hun schepen 
veilig in de havens te brengen. Zo waren 
er in de tijd van aartsvader Abraham 
(ca. 3 8 0 0  jaar geleden) reeds loodsen in 
Ur op de benedenloop van de Eufraat 
(Mesopotamië, thans Irak). In de codex 
van Hammoerabi (koning van Babylon, 
regerend van 1792 tot 1750 v.Chr. - 
tevens tijdgenoot van Abraham), vindt 
men o.m. wetsbepalingen over het hono
rarium van de toenmalige loods. O ok in 
de Grieks-Latijnse literatuur z ijn  de 
loodsen aan de orde. Zo zou Marcus 
Aurelius Carausius, een M enapiër uit 
Belgisch Gallië , ooit een Scheldeloods 
geweest z ijn ! In die hoedanigheid kreeg 
hij van de Romeinse keizer Maxim ianus 
een vlootcommando in Gesoriacum 
(nu Boulogne) om de Frankische en 
Saksische zeerovers te bestrijden.
N adat hij in ongenade was gevallen op 
het vasteland, trok hij naar de Romeinse 
kolonie Brittonia, w aar hij zich in 286  tot 
keizer uitriep. In 293 werd hij echter ver
moord door een tegenstander.

de
In de 12 eeuw had T ile  d 'O lé ron ', 
gelegen nabij de monding van de 
Charente in de Atlantische Oceaan, een 
voorspoedige en welvarende gemeen
schap van zeevarenden. Deze beschikten 
reeds over een goed gereglementeerde

zeecode, gebaseerd op de toenmalige 
tradities en de gebruiken van de zeelie
den. De vrij grote weerklank hiervan 
beïnvloedde in hoge mate gelijksoortige 
verzamelingen die elders ontstonden. 
Naarmate de scheepstrafiek en ook de 
grootte van de schepen toenam, kwam er 
een georganiseerd loodsensysteem in 
voege. In hoofdzaak waren de perso
neelsleden ervan locale bootslieden of 
vissers. N iet zelden maakten ze echter 
misbruik van hun functie en ontpopten 
zich ais rasechte piraten. Ze maakten 
zich schuldig aan het plunderen of kapen 
van de schepen die "onder hun hoede 
w aren", en lieten vaartuigen met opzet 
schipbreuk lijden of stranden. De wetten 
van O léron waren dan ook onverbidde
lijk voor dergelijke lieden: de bemanning 
van het belaagde schip was immers 
gemachtigd om de schuldige loods open
baar te onthoofden...

O ok ten tijde van de grote ontdekkings
reizen waren loodsen van de partij.
De Venetiaan M arco Polo (1254-1 324) 
zou Arabische zeelui en hun kaarten heb
ben gebruikt om zich te laten leiden naar 
het verre Oosten. Vasco da Gama 
(1469-1524) schakelde in 1498 
Arabische 'leidsmannen' in bij z ijn  eerste 
reis naar Calicut (Indië) via Kaap de 
Goede Hoop. O ok ten tijde van 
Columbus (1451-1506) was het aanne
men van 'stuurmannen' een vaste 
gewoonte bij het ondernemen van verre 
reizen. Zo voer Juan de la Costa, de 
e igenaar van het vlaggenschip 'Santa 
M a ria ', ais eerste piloot mee tijdens de 
eerste twee reizen naar de N ieuwe 
W ereld.

En v a n w a a r kom t het w oord  
'loods'?

Je hoort het vaak en het klinkt heel aan
nemelijk: het w oord zou afgeleid z ijn  van 
lood, de benaming van het handlood dat 
men gebruikte bij het peilen van de 
waterdiepte. Een andere verklaring gaat 
terug op de 'Encyclopédie navale' van

Fournier. Volgens deze bron zou het 
w oord pilote  afgeleid z ijn  van het 
Latijnse w oord pilleus, verw ijzend naar 

een kap of kleinen vilten muts, meer 
bepaald de 'bonnet' die de toenmali

ge loodsen droegen ais 
teken van hun w aard ighe id  

(Legein, 1 972).

Tot spijt van w ie het 
benijdt, is de werkelij
ke verklaring een stuk 

minder idyllisch. Loods 
heeft niets van doen met 

het metaal lood, maar is wel de 
verkorting van het M iddelneder

landse lootsman (eerste attestatie: 1389). 
Het is een ontlening aan het 
M iddelengelse loodsman, dat 'stuurman1 
betekende. Loodsman is samengesteld uit 
man en het M iddelengelse zelfstandig 
naamwoord lode, dat teruggaat op het 
Oudengelse laad, met betekenis 'weg, 
koers, route, traject'. Loodsman betekent 
dus letterlijk: 'de man die de weg, de 
route bepaalt'. Het eerste deel van de 
Engelse samenstelling komt dus niet van 
een werkwoord(stam), maar van een zelf
standig naamwoord dat in z ijn  voorge
schiedenis wél verwant is met het werk
w oord leedan, d .i. de Middelengelse 
tegenhanger van ons werkwoord leiden.

Naast dat leenwoord kende het M idde l
nederlands ook een inheemse benaming 
voor de loods, namelijk leitsaghe.
O ok daarin is het eerste deel in oor
sprong een zelfstandig naamwoord, 
namelijk het Germaanse la idha, dat net 
ais het Oudengelse laad  ook 'weg, 
koers, enz.' betekende. Dat zelfstandig 
naamwoord is ten nauwste verwant met 
het w erkwoord leiden, maar w á t uit w át 
is afgeleid (het w erkwoord uit het zelf
standig naamwoord o f andersom), is niet 
duidelijk. In leitsaghe is het tweede deel 
ook een zelfstandig naam woord, een 
afle id ing namelijk van het werkwoord 
zeggen. M et andere woorden: een leitsa- 
ge  zou iemand zijn  die "de weg zegt", 
begrijp : "iemand die de weg toont".

M et dank aan de (gepensioneerde) lood
sen Yves Campana, André M issuwe en 
Roland Simoen voor het ter beschikking 
stellen van heel w at bronmateriaal.
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