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Friezen in het veen? Enige opmerkingen over de herkomst 
en taal van de middeleeuwse ontginners van de venen in 
Noord-Holland

Chris de Bont

Summary
In the discussion on the nature and the language of the early medieval inhabitants 

of North Holland, most emphasis has traditionally been placed on the long-

inhabited land along the coast. The adjacent peat bogs have usually been left 

out of consideration, as they remained unpopulated for a long time. In this paper, 

I will explain the relevance of the medieval reclamations of the peat bogs for 

questions regarding the origin and language of the people who reclaimed them. 

It is of prime importance to understand the original peat bog landscape, as its 

character determined the medieval process of reclamation which gave rise to 

migrations into the bogs. Such historical-geographical knowledge allows us to 

raise questions on the origin and size of the inhabitants of the peat bogs, and, 

implicitly, on their language. I will make a start on answering such questions, 

while pointing out that further research is necessary.

1. Inleiding

In 1942 – meer dan een jaar nadat Cleveringa zijn beroemde Leidse 
rede hield – bestreden Gosses, Karsten en Heeroma, in lezingen 
gehouden voor de Dialectencommissie van de Nederlandsche Akademie 

van Wetenschappen, elkaar op het scherp van de snede over Een Friesch 

substraat in Noord-Holland.1 Centraal stond de vraag of men in Noord-
Holland nou een soort Fries, of toch Frankisch sprak. De strijd werd 
in een historisch-taalkundige arena uitgevochten, maar de meningen 
lagen, zoals te lezen valt, eigenlijk al vast. 

Gelukkig zet elke nieuwe generatie onderzoekers vraagtekens bij 
de zekerheden van de voorgangers, zo ook over het probleem van 
de middeleeuwse Friestaligheid in Noord-Holland. Daarbij is de 
vraagstelling inmiddels aanzienlijk verruimd ten opzichte van die 
welke door de historisch taalkundigen in 1942 werd gehanteerd. Toen 
was het een ‘eigen’ historisch-taalkundig vraagstuk, waarbij natuurlijk 

1 Friesch substraat, 1942.
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met meer dan een schuin oog werd gekeken naar het werk van historici 
en diplomatici. Zonder historische context en oorkondenteksten om 
taalkundig te fi leren hingen de gestelde vragen en gegeven antwoorden 
wel erg in het luchtledige. Op het Leids symposium Sporen van het Fries 

en de Friezen in Noord-Holland; taalkundige en historische evidentie in 2010, 
is, anders dan de titel misschien doet vermoeden, het probleem ook 
voorgelegd aan archeologen en historisch geografen: wat leren de sporen 
in de grond ons over de Friezen in Noord-Holland en hoe verhoudt de 
vraagstelling zich tot de vroeg- en hoog-middeleeuwse ontginnings- en 
bewoningsgeschiedenis van deze streken. 
Als historisch geograaf geef ik een eerste aanzet hoe sporen van 
Friestaligheid van de middeleeuwse agrarische véénontginningen, dus 
van het gebied áchter de oude strandwallen, te analyseren en detecteren. 
Het grootste gedeelte van Noord-Holland werd in de Vroege en Hoge 
Middeleeuwen immers door moeras en veen ingenomen. Hierbij staat 
de historisch-ruimtelijke component van het probleem centraal, en in 
het bijzonder de ingebruikname van de venen en de migratiestromen 
die daarbij een rol kunnen hebben gespeeld. Ik ben me er van bewust dat 
ik hier eerder een onderzoeksopzet met nog veel te beantwoorden vragen 
presenteer, dan het ultieme verhaal.2 

1.1 Historische geografi e en naamkunde

Voordat de Friezen in beeld komen moeten enkele opmerkingen 
worden gemaakt over de relatie tussen een historisch-taalkundige 
benaderingswijze van de geschiedenis en een historisch-geografi sche. 
In het verleden is gebleken dat deze disciplines vooral over de 
naamsbetekenis van toponiemen soms tot tegenstrijdige beweringen 
komen.3 Historisch geografen richten zich bij het interpreteren van de 
naamsbetekenis van toponiemen ‘gewoon’ op onomasten van naam en 
faam. De historisch-taalkundige achtergrond van de betekenisgeving 
van toponiemen staat daarbij voor ons meestal niet ter discussie, 
hoewel wel erg veel plaatsnamen lijken te zijn samengesteld met een 
persoonsnaam. Wel hebben wij soms moeite met meer landschappelijk 
georiënteerde naamsverklaringen, vooral als deze strijdig zijn met 
de landschappelijke kenmerken die uit onze paleogeografi sche 
kaarten en cultuurlandschapsreconstructies, onze landschappelijke 
dwarsdoorsneden in de tijd, naar voren zijn gekomen 

2 Met dank aan Michiel de Vaan voor de waardevolle opmerkingen.
3 De Bont, 2006.
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Tekstkader 1: Gysseling in het veen

Dat ook de naamkundigen niet altijd goed uit de weg kunnen 
met de naamsverklaring van nederzettingen in relatie tot hun 
historisch-landschappelijke context blijkt wel als bijvoorbeeld 
Gysselings etymologie van de middeleeuwse agrarische 
veenontginning Kalslagen ten zuiden van Amsterdam 
kritisch tegen het licht wordt gehouden.4 Gysseling verklaart 
de door hem gegeven oudste vermelding Kaueslo (1165?), uit 
het Germaanse *kalbaz- n. ‘kalf ’ met *lauha- n. ‘bosje op 
hoge zandgrond’, terwijl er hier toch oorspronkelijk sprake 
was van een metersdikke veenrug (de Grote Hollandse 
Waterscheiding). Deze naamsverklaring is dus binnen deze 
historisch-landschappelijke context onzinnig, óf *lauha- zou 
oorspronkelijk een ruimere betekenis moeten hebben gehad. 
Dit kan zijn met de nadruk op de hoge ligging (de ‘hoog’ in 
het veen gelegen Grote Hollandse Waterscheiding), ware het 
niet dat de oorsprong van deze middeleeuwse agrarische 
veenontginning, en waarschijnlijk ook van de naamgeving, lag 
langs het lage, met dicht broekbos begroeide, oeverveen van de 
Drecht. Pas later is de ontginning en de ‘volgende’ bewoning 
hoger tegen de veenrug op doorgeschoven.5 De oudste 
vermelding Calveslo dateert overigens pas uit 1275.6 Toen had 
deze opschuiving in het veen al plaatsgevonden. Uitgaande 
van de hiervoor genoemde naamsbetekenis melden Van Berkel 
en Samplonius dat ‘De vorm met -lagen (...) mogelijk onder 
invloed (staat) van slag (dat zij verklaren als) stuk of vak van een 
waterkering dat bijzondere versteviging nodig had’.7 Omdat 
hier toch eerst de ontginningen zijn uitgevoerd, met daaraan 
gekoppeld de naamgeving van de ontginningsnederzetting 
en er pas later, nadat door oxydatie van het veen het maaiveld 
zodanig was gedaald dat het oorspronkelijke veenreliëf 
geheel was verdwenen, dijken werden aangelegd, kunnen 
wij als historisch geografen ook met deze ietwat gekunstelde 
etymologie slecht uit de voeten. Ward van Osta opperde 
enkele jaren geleden in een gedetailleerd artikel dat *lauha- 

4 Gysseling, 1960, 550.
5 De Bont, 2008, p. 498-504; De Bont, i.v.
6 OBHZ III, nr. 1700, d.d. 25 oktober 1275.
7 Van Berkel en Samplonius, 20063, 88.
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zowel ‘bos’ als ook ‘moeras’, of ‘poel’ kan betekenen.8 Deze 
ogenschijnlijk elkaar uitsluitende betekenissen, vooral met de 
etymologie van Gysseling in het achterhoofd, kunnen nu juist 
in de situatie van Kalslagen wél samen voorkomen. De eutrofe 
veenzone langs de rand van de Drecht was, zoals gezegd, bedekt 
met een haast ondoordringbaar natte broekbosvegetatie. 
Pas hogerop in het meer voedselarme, oligotrofe veen 
overheerste het veenmosveen: bovenop de Grote Hollandse 
Waterscheiding had het veenlandschap een open karakter. 
Indien deze naamsverklaring in vergelijkbare historisch-
landschappelijke situaties opgeld doet, zou men wel meer 
toponiemen op –lagen in het veen verwachten. Kortom, het is 
meestal niet eenvoudig om vanuit de historische taalkunde 
geconstrueerde naamsverklaringen in een passende historisch-
landschappelijke context geplaatst te krijgen. Wederzijdse 
terugkoppeling tussen de historisch-taalkundige inzichten en 
de historisch-geografi sche staat nog in de kinderschoenen.9

Een deel van deze mismatch is te verklaren door de in de loop van de 
jaren sterk verbeterde kennis van in het verleden opgetreden land-
schapsdynamiek en eventueel daarmee samenhangende verplaatsing 
van oude bewoonde locaties. Soms werd daarbij het oude toponiem 
‘meegenomen’, soms verwees de naam van de dochternederzetting naar 
de ‘moeder’ en soms kreeg de nieuwe nederzetting een nieuwe naam, al 
dan niet geënt op de historisch-landschappelijke situatie ter plekke. Bij 
de voortschrijdende ontginning van de Noord-Hollandse veengebieden, 
die in de Hoge Middeleeuwen voltooid werd, waren dorpsverplaatsingen 
eerder regel dan uitzondering. Dat levert een aantal vragen op. Wan-
neer werd een ons nu nog bekend, of vanuit de archieven overgeleverd 
toponiem aan een ontginningsnederzetting gegeven: al bij de eerste ont-
ginningsfase, of pas bij ontginningen dieper het veen in? Weerspiegelde 
zo’n toponiem een relatie met de bewoners van het oude – Fries spreken-
de? – land, of herkennen we er juist een nieuwe naam in? En hoe verhield 
die zich dan tot eventuele voorgangers, die al dan niet af komstig waren 
uit een oorspronkelijk Fries taalgebied? Dergelijke vragen rechtvaardi-
gen een nieuwe verkenning op basis van een historisch-geografi sche in-
valshoek.

8 Van Osta, 1994.
9 De Bont, 2006.
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1.2 Friezen in Holland

Wat heeft een laatmiddeleeuwse Fries met een ‘oer’-Fries te maken, 
vooropgesteld dat we beiden kunnen defi niëren naar taal en cultuur? 
Ergens hadden zij hun ‘thuisland’, sowieso een wat beladen term. In de 
tijd van koning Redbad bereikte het Friese gebied, of in elk geval het 
gebied dat onder Friese heerschappij, stond zijn maximale omvang. Het 
reikte in het zuiden tot in Vlaanderen en omvatte ook alle bewoonde 
gebieden in Noord-Holland. 
Nu was het Noord-Hollandse landschap al vóór de Romeinse Tijd nogal 
veranderlijk van aard. Deze dynamiek heeft zich tot ver in de Nieuwe 
Tijd voortgezet. Historici, archeologen en historisch geografen waren 
er daarbij van overtuigd dat de grote arealen veen achter de duinen in 
de Vroege Middeleeuwen überhaupt niet werden bewoond. Dit maakte 
voor hen allen het potentiële Friese bewoningsareaal én het Friese 
taalgebied in West-Nederland tot ver in de Vroege Middeleeuwen prettig 
overzichtelijk en vooral ruimtelijk beperkt. 

1.3 Oude bewoningscentra

Verschillende historisch-taalkundig onderlegde auteurs staan in deze 
bundel stil bij de aard en vooral de taal van de bewoners van de vanouds 
bewoonde gebieden in Noord-Holland, zoals daarover in de archieven te 
lezen valt.10 De archeoloog Jan de Koning doet dat vanuit zijn discipline, 
waarbij het voornamelijk gaat om hoe moeilijk het is om menselijke ar-
tefacten etnologisch te duiden.11 Ik blijf buiten deze discussie(s). Voor 
ons doel volstaat een blik op de kaart die Bazelmans e.a. enkele jaren 
geleden publiceerden over de historisch-landschappelijke situatie in de 
Vroege Middeleeuwen in Holland en Zeeland, aangevuld met (een ver-
eenvoudigde weergave van) achtste- een negende-eeuwse archeologische 
vindplaatsen (af b. 1).12 De daarop aangegeven Siedlungskammern omvatten 
niet alleen de vanouds bewoonde keileembulten van Texel en Wieringen, 
maar ook nederzettingen in het omliggende veen, en langs de verkreekte 
uitwatering van de Leek bij Medemblik. Tussen Velsen en Bergen richtte 
de bewoning zich uitsluitend op de strandwallen (Oude Duinen) en op de 
binnenlandse kwelders bij Castricum. Ten noorden van Bergen lagen de 

10 Hiervoor verwijs ik naar de relevante bijdragen in deze bundel over dit onderwerp en 
naar Quak, 2003.

11 Zie de bijdrage van Jan de Koning in deze bundel.
12 Bazelmans e.a., 2002, kaart 1 en 2. Zie ook: Bosatlas, 2011, 78 e.v. Voor de Nederlandse 

context: Vos e.a., 2011.
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achtste en negende eeuwse vindplaatsen echter ook al in het veen.13 Meer 
landinwaarts werden de oeverwallen langs de grote rivieren en even ver-
derop de stuwwallen van het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug bewoond. 
In hoeverre in dat ‘oude land’ Fries werd gesproken is voer voor de his-
torisch taalkundige en de toponymist, maar tot diep in de achtste eeuw 
zal dat zeker op veel plaatsen het geval zijn geweest. In Noord-Holland 
leefde een Friessprekende bevolking binnen deze Siedlungskammern, die 
voornamelijk door brede zones onbewoond veen van elkaar werden ge-
scheiden; voor het grondgebied van de provincie Utrecht staat dat niet 
vast. Het contact tussen de verschillende ‘clans’ werd onderhouden via 
de vele meren en natuurlijke waterwegen die het veengebied doorsneden, 
of ‘buitenom’, via Noordzee, Waddenzee, Vlie en Almere. 
 

Af b. 1.  Landschap rond 750 na Chr. en archeologische vindplaatsen in de achtste-/negende 

eeuw (Bazelmans et al., 2002, kaart 2).

13 Zie ook: Woltering e.a., 1994.
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1.4 Stroomgebieden in het veen

In grote delen van Noord-Holland was het veen in de Vroege Middeleeu-
wen reliëfrijk uitgegroeid. Het veengebied was hierdoor onderverdeeld 
in grotere en kleinere stroomgebieden, die van elkaar werden geschei-
den door veenruggen. Dwars door het Noord-Hollands Noorderkwar-
tier en West-Friesland liep het noordelijk deel van de Grote Hollandse 
Waterscheiding,14 waardoor de afwatering van dit immense veengebied 
via verschillende veenriviertjes oostwaarts op het Almere plaatsvond, 
noordwaarts via (de voorlopers van) de Zijpe en het Marsdiep op het kort 
daarvoor ontstane waddengebied tussen Texel en Wieringen en west-
waarts op het intussen afgesloten Oer-IJ (tekstkader 2). Waarschijnlijk 
was bij het latere Amsterdam het IJ, dat als restant van het al rond het 
begin van de jaartelling afgesloten Oer-IJ lang de verbinding met het 
Almere vormde, op het eind van de Vroege Middeleeuwen ook deels met 
veen dichtgegroeid.15

Tekstkader 2: Paleogeografi sche verschillen

Over de aard en de opbouw van het landschap in de Kop 
van Noord-Holland bestaan nog verschillende zienswijzen. 
Diederik ging uit van een rond 1000 na Chr. grotendeels met 
veen bedekt gebied waarmee Texel aan het vasteland verbonden 
was.16 Vos e.a. plaatsen recent het openbreken van het veen 
daar al rond 500 na Chr.17 Het is opmerkelijk dat het Marsdiep 
rond 800 als rivier (iuxta fl uuium Maresdeop) is omschreven,18 
maar dat Blok deze waterloop vragenderwijs verklaart als ‘Onl. 
deop “diep” met mare ‘waterloop” (?)’.19 Wellicht markeert de 
vermelding van dit water in deze oorkonde de overgang van 
een veenrivier naar een meer onder zeeïnvloed uitgeschuurde, 
mogelijk tijdelijk verkreekte waterloop die allengs onderdeel 
van de Waddenzee ging uitmaken.

14 De Bont, 1995.
15 De Bont, 2008, 475-512. De werkelijke betekenis van dit verschijnsel voor de 

ontginningsgeschiedenis is echter nog omstreden (De Gans en Bunnik, 2011 en De 
Bont, i.v.).

16 Diederik, 1989, 70.
17 Vos e.a., 2011, 66-68.
18 OBHZ I, nr. 8, d.d. eind 8e eeuw - 817.
19 Künzel e.a., 1988, s.v. Marsdiep.
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De stroomgebieden in het veen waren verder onderverdeeld door wat 
lagere, secundaire veenruggen, die de begrenzing vormden van kleinere 
stroomgebieden. Elk van deze stroomgebiedjes werd door een eigen 
veenstroompje op natuurlijke wijze ontwaterd. Soms was hoog in het veen 
een meerstal – een natuurlijk veenmeertje – gevormd van waaruit zo’n 
veenriviertje zich een weg naar beneden baande.20 De hoogteverschillen 
in het veen bedroegen vaak niet meer dan vier meter, maar binnen dit 
zachtglooiende veenlandschap vormden de stroomgebieden met hun 
natuurlijke afwatering het skelet voor het systematische slotenpatroon 
waarmee de vroeg- en hoogmiddeleeuwse agrarische veenontginningen 
konden worden ontwaterd. De ontginners hielden bij het uitzetten 
van het slotenpatroon immers optimaal rekening met deze, in 
afwateringstechnisch opzicht zeker, aanzienlijke hoogteverschillen ( zie 
af b. 3).21 
Bij deze binnenlandse waterlopen ligt de sleutel tot de ingebruikname van 
de Noord-Hollandse venen. Middeleeuwse agrarische veenontginningen 
waren het resultaat van collectief handelen, al dan niet onder leiding 
van een locator, een in de (West)Nederlandse historische context nogal 
mistige projectontwikkelaar avant la lettre.22 Bij het ontginnen van de 
venen was het zaak om ze eerst te ontwateren, alvorens ze in gebruik 
genomen konden worden. Kennis van het veenreliëf tot op het lokale 
niveau is dan ook noodzakelijk om de agrarische ontginning van 
de venen te kunnen begrijpen, en dat is weer nodig om na te kunnen 
gaan hoe de relatie was tussen het oude land en zijn mogelijk 
Friestalige bewoners en de ontginners van de nog maagdelijke venen. 
Hoewel ook voor Noord-Holland verscheidene lokale en regionale 
ontginningsgeschiedenissen zijn geschreven, al dan niet met inbegrip 
van pogingen tot reconstructie van het historisch-natuurlijke landschap 
waarop de ontginningssystematiek geënt moest worden,23 heeft er nog 
geen gedetailleerde [overall-]synthese van de Hollandse en Utrechtse 
ontginningen plaatsgevonden. Daarin zullen de nieuwste inzichten 
over de fysisch-geografi sch dwingende, wederkerige relatie tussen 
het historisch landschap en de gefaseerde ontginningsactiviteiten 
en -systematiek moeten worden uitgewerkt. Er wordt al jaren gewerkt 
aan de verfi jning van het paleogeografi sche beeld van Nederland in 
het Holoceen, waaronder steeds verbeterde landschapsreconstructies 

20 De Bont, 2008, 112-114.
21 De Bont, 2008, 199-230.
22 De Bont, 2008, 147-151.
23 In De Bont, 2008, komen al deze Noord-Hollandse publicaties aan de orde.

Chris de Bont

It_Beaken_2012_1-2_binnenwurk.indd   40It_Beaken_2012_1-2_binnenwurk.indd   40 19-03-13   10:5719-03-13   10:57



41

van de Romeinse Tijd en de Vroege en Late Middeleeuwen.24 Op een 
meer lokaal niveau blijkt echter dat verschillende disciplines werken 
met verschillend ‘ingevulde’ landschapsbeelden, die slechts door een 
proces van louterend voortschrijdend inzicht - dus gewoon door goed 
interdisciplinair onderzoek - de komende jaren meer kritisch op 
elkaar betrokken moeten worden. Hierbij gaat het er om, vanuit strak 
geformuleerde fysisch-geografi sche en historische ‘wetmatigheden’ 
en onderlinge verbanden, die een rol speelden bij de ontginning 
van de Westnederlandse venen, de relatie tussen het historische 
natuurlandschap en de zich daarbinnen een plaats toeëigenende mens 
in kaart te brengen. De cirkelredeneringen die daarbij altijd daarbij op 
de loer liggen moeten voortijdig worden onderkend: een uitdagende 
onderzoekroute vol voetangels en klemmen.25 

1.5 Vragen

Hoewel het dus nog niet mogelijk is om een eenduidig beeld te geven 
van het historisch landschap van Noord-Holland benoorden het IJ, dat 
vanaf de Vroege Middeleeuwen door mogelijk Friestaligen werd ont-
gonnen, zijn over die ontginningen wel enkele kernvragen te stellen. 
Daarbij ga ik in dit artikel grotendeels voorbij aan de door de middel-
eeuwse ontginners gebruikte ontginnings- en ontwateringstechnieken, 
die getuigen van een verbazingwekkend grote kennis van het reliëfrijke 
veenlandschap én van de veranderingen die door de ontginning en de 
daarmee onlosmakelijk verbonden ontwateringsmethoden konden op-
treden.26 Drie vragen spelen bij dat onderzoek een belangrijke rol: 
Hoe leeg waren de vroegmiddeleeuwse venen voordat ze op het eind van 
de Vroege Middeleeuwen voor permanent gebruik werden besloot en 
ontwaterd? 
Hoe voltrok de ingebruikname van de venen zich? We maken daarbij 
onderscheid tussen de ontginningswerkzaamheden zelf en de bewoning 
die daar mee samenhing.
en, als niet onbelangrijkste vraag in de context van dit artikel: Waar 
kwamen de ontginners eigenlijk vandaan?

2. Bewonings- en gebruikscontinuïteit van de venen

Hoewel er amper vroegmiddeleeuwse schriftelijke bronnen aanwezig 

24 Voor de meest vernieuwende uitwerkingen daarvan: De Mulder e.a., 2003; Vos, 2006 
en Vos e.a., 2011.

25 De Bont, 2008, 64-91; De Bont, in druk.
26 De Bont, 2008, 199-230, of in sterk verkorte vorm: De Bont, 2009.
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zijn die ons expliciet inlichten over het al dan niet in gebruik zijn van de 
Noordhollandse venen, leek er vooral vanuit de archeologie duidelijkheid 
te bestaan over het feit dat dit landschap zeker vanaf de Romeinse tijd tot 
aan de middeleeuwse ontginningen enkele eeuwen leeg (onbewoond) was. 
De paar archeologische vondsten uit het veen werden, als ze al werden 
verklaard, meestal gezien als iets magisch of heiligs, of als materiaal dat 
later bij bemesting met straatvuil of bij moderne opzandingsactiviteiten 
een nieuwe ‘plek’ had gekregen. Pas in de Merovingisch-Karolingische 
tijd zijn er in het Noord-Hollandse veen (weer) sporen van bewoning 
aanwezig.27 Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat het 
archeologisch bodemarchief, als onderdeel van het historisch-gegroeide 
landschap, vooral door stads- en dorpsuitbreidingen, maar ook door vaak 
zeer ingrijpende ruilverkavelingen, die in het veen altijd gepaard gingen 
met verlaging van het waterpeil en daarmee met de verdwijning van veel 
archeologica in het veen, zoveel veranderingen heeft doorgemaakt dat 
veel vondsten nog maar moeilijk vanuit hun oorspronkelijke historisch-
landschappelijke context zijn te beoordelen. 
Archeologisch onderzoek in de Zaanstreek, in tweede instantie 
ondersteund vanuit de historische geografi e, heeft aannemelijk gemaakt 
dat er in de Vroege Middeleeuwen in de Zaanse en Waterlandse venen 
sprake is geweest van een vorm van regionale transhumance, waarbij tijdens 
de zomer kuddes vee het veen werden ingedreven en herders daarbij 
tijdelijke kampementen in het veen inrichtten.28 Hun aanwezigheid 
verklaart ook waarom een aantal waterlopen met zeer oude namen in het 
veen daar gekend is gebleven. Waren deze venen eeuwenlang niet gebruikt 
dan lag het minder voor de hand dat fraaie, zeker vroeghistorische, maar 
waarschijnlijk prehistorische ‘-apa’ waternamen in afgesleten vorm als 
Stierop, Jisp en Ilp in het Noorderkwartier tot in de moderne tijd konden 
overleven. 
Hoewel permanente bewoning van het veen tot aan de grote middeleeuwse 
ontginningsgolf niet aan de orde was werden verschillende middeleeuwse 
ontginningsnederzettingen vaak genoemd naar de oude waternamen 
waarlangs de oudste ontginningsactiviteiten plaatsvonden. Zo is het in 
fasen ontgonnen dorpsgebied van Jisp genoemd naar de vroeghistorische 
waternaam Jisp en het dito tot stand gekomen dorpsgebied van Wormer 
naar de oorspronkelijke meerstal en natuurlijke uitwatering daarvan: 

27 We gaan nu voorbij aan oudere bewoning op het veen in verschillende delen van 
Noord-Holland.

28 Kleij, 2003; De Bont, 2008, 401 e.v.; De Bont en Kleij, i.v.
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de Wormer.29 De naamkundige relatie is dan te omschrijven als een 
hernieuwd gebruik van een oude waternaam die door de transhumance 
onderdeel bleef uitmaken van het leefgebied van de bewoners op het 
oude land. Wat het Friese ‘gehalte’ van deze naam was laat ik aan anderen 
om te beoordelen; het staat in principe los van de achtergrond van de 
ontginners die vele eeuwen later deze naam lieten overgaan op hun 
nieuw-ontgonnen dorpsgebied.

3. Middeleeuwse ontginning en bewoning

3.1 Opschuivende veenontginningen en ‘volgende’ bewoning

In veengebieden werd de ontginningsdynamiek in sterke mate 
bepaald door de natuurlijke gesteldheid en meer in het bijzonder 
door de veranderingen daarin die vanaf het ontginningsmoment 
konden optreden. In vlakliggende venen – de zogenaamde veenvlakte 
– veranderde, nadat het gebied door een systematisch slotenpatroon 
was ontwaterd en de boerderijen werden gebouwd, de structuur van 
zo’n ontginningsnederzetting – afgezien van een later optredende 
verdere opdeling van het land door het graven van nieuwe sloten om 
de waterberging te kunnen zekerstellen – eigenlijk amper meer. Het 
Noord-Hollands Noorderkwartier en West-Friesland bestonden echter 
oorspronkelijk grotendeels uit een zachtglooiend veenlandschap, 
door veenruggen en -koepels opgedeeld in grotere en kleinere 
stroomgebieden. Bij de in fasen uitgevoerde ontginning van dit 
reliëfrijke veenlandschap speelde een optimale ont- en afwatering zo’n 
belangrijke rol dat die in de richting en structuur van het slotenpatroon 
werd weerspiegeld. Via de veenstroompjes konden de onontgonnen 
venen worden binnengedrongen, waarbij de oudste naamgeving van de 
ontginningsnederzettingen vaak het zichtbare landschapsaspect – de 
historische fysiognomie en begroeiing – weerspiegelde. De Wageningse 
bodemkundige Edelman wees al op de toponiemen eindigend op -broek, 
-woud en -veen die oorspronkelijk samenhingen met de landschappelijke 
gesteldheid ter plaatse en de begroeiing van het veen (af b. 2): weelderig 
moeras- en elzenbroekbos in het laag (met toponiemen op broek), 
overgaand in een zone met meer berkenbroekbos op de fl anken van de 
veenheuvels (met toponiemen op woud). Hij nam ook een grotendeels 
open karakter van de hogere delen van de veenkoepels en ruggen aan, 
waar slechts veenmosveen (sphagnum) kon groeien (met toponiemen 

29 De Bont en Kleij, i.v.
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op veen).30 Het is mede door deze geografi sch ook driedimensionaal te 
identifi ceren namenreeks dat het principe van het al dan niet meenemen 
van oude namen dieper het veen in aan een nader onderzoek kan worden 
onderworpen. 

Af b. 2.  Broek-, woud- en veen-toponiemen ‘achter’ de strandwallen (Oude Duinen) en hun 

relatie tot het natuurlijk substraat; eutroof veen (     ), eutroof-mesotroof veen (     ), 

oligotroof veen (     ) (gewijzigd naar De Cock (1965, fi g. 40).

In af beelding 3 is in modelvorm afgebeeld hoe de openlegging van de 
meeste reliëfrijke Noord-Hollandse venen – voornamelijk veenruggen 
en veenkoepels – zal hebben plaatsgevonden. Van belang hierbij is dat de 
sloten haaks op de hoogtelijnen waren gegraven waardoor een optimale 
en snelle af- en ontwatering werd gegarandeerd. Door de ontwatering 
oxydeerde het veen, daalde het maaiveld en vernatte het akkerland 
zodanig dat de oorspronkelijke gemengde bedrijfsvoering die we uit de 
middeleeuwse bronnen kennen,31 al snel niet meer mogelijk was. Latere 
generaties boerenontginners trokken dieper/hoger het veen in om 
alsnog nieuwe akkers aan te leggen. 

30 C. Edelman, 1955; De Bont, 2008, 393-394 en 414 e.v.
31 De Boer, 1978.
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Af b. 3.  Ontginning- en bewoning van een tegen een stuwwal uitwiggende veenrug 

(naar: De Bont (2008: 212 e.v.).

Bij de veenrugontginning werden de kavels min of meer verlengd; bij 
de verdergaande ontginning van een veenkoepel werd daarbij rekening 
gehouden met de door eerdere ontginningen gewijzigde vorm van de 
koepel, waardoor een optimale afwatering vroeg om een heroriëntatie van 
het nieuw aan te leggen slotenpatroon. De oudste ontginningsboerderijen 
lagen als een hoevenzwerm in het ontginningsblok, maar wel ieder in 
de eigen ontginningskavel. Pas bij jongere ontginningsfasen werden de 
ontginning ‘volgende’ generaties boerderijen lineair gegroepeerd langs 
de oorspronkelijke achterkade, die dan veranderde in een secundaire, of 
soms zelfs tertiaire ontginningsas. Zeker bij de laatste ontginningsfase, 
tegen de (oorspronkelijk) hoogste delen in het veen op, volgde lang niet 
altijd een boerderijverplaatsing. Het hoe en waarom daarvan is nu niet 
relevant. Bij het bepalen van het Fries(talig)e karakter van de ontginners 
is een van de overwegingen die hierbij een rol speelt of er in de oudere 
ontginningsnederzettingen nog mensen (Friezen?) zijn blijven wonen, 
of dat deze geheel zijn verlaten.

3.2 Opschuivende toponiemen?

Het is niet aan mij als historisch geograaf om uit te maken in welke mate 
de bevolking van de in de Vroege Middeleeuwen wel bewoonde gebieden 
in Noord-Holland Fries was en Fries sprak. Wel is aan te geven hoe bij de 
ook hier in fasen uitgevoerde veenontginningen de namen van de oude 
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dorpen al dan niet het veen mee inschoven.32 De achterliggende gedachte 
is dat deze namenparen mogelijk zicht bieden op de directe relatie 
tussen de bewoners van het oude land en de verschillende generaties 
veenontginners. Ik geef dus eerder het mechanisme van een historisch-
geografi sch getinte Popperiaanse koffi  emolen dan de (in)vulling daarvan.
Het is niet altijd eenvoudig om een eenduidige identifi catie en lokalisatie 
van verschillende generaties veennederzettingen te geven. Enerzijds 
speelt het probleem van de relatie tussen de oudst overgeleverde versies 
van een toponiem en de identifi catie met een van de bewoningsfasen 
die bij de opschuivende ontginningen hoorden. Anderzijds helpt 
een archeologische datering hierbij ook niet omdat de relevante 
archeologische vondsten meestal worden omschreven als daterend uit 
de periode ca. 1000-1300. De meeste opschuivingen in het zich steeds 
vergrotende veenontginningslandschap voltrokken zich binnen deze 
periode (tekstkader 3). 

Tekstkader 3: Misleidende archeologica

Zo hangen de veronderstelde oudste archeologica gevonden 
langs de oevers van de Amstel en de Zaan niet samen met de 
oudste bewoning in die streken, maar juist met de jongste 
agrarische bewoningsfase, toen, na een aantal ontginnings- 
en bewoningsfasen dieper het veen in, bedijking van het 
inmiddels gedaalde veenlandschap noodzakelijk werd. 
Een, getuige archeologische vondsten, hoofdzakelijk niet-
agrarische bevolking vestigde zich langs deze dijken. Het 
was de oudste pre-stedelijke fase in een kort daarna op gang 
gekomen stormachtige ontwikkeling van de stad Amsterdam 
en, hoewel iets minder stormachtig verlopen, van Zaandam en 
de andere dorpen langs de Zaan.33

We moeten trachten om vast te stellen op welke opschuivingsfase 
binnen de veenontginning het toponiem oorspronkelijk betrekking 
had. Naast de intrinsieke betekenis van het toponiem speelt de relatie 
tussen moeder- en dochternederzettingen bij de naamgeving een 
belangrijke rol, die nog sterk wordt beïnvloed door het gegeven of de 
moedernederzetting geheel ontvolkt is geraakt of juist bewoond is 
gebleven. In retrospectief is het bij opschuivende bewoning van belang 
te bepalen op welke bewoningsfase de naam terugslaat. Om het geheel 

32 Deze paragraaf is een bewerking van: De Bont, 2008, 172-175.
33 De Bont, 2008, 524-532.
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nog complexer te maken komen er ook doubletten in de naamgeving 
voor. In de Ronde Venen ten zuiden van Amsterdam wordt Quadraginta 

houvas of *Veertighoeven gelijk gesteld aan het in 1185 genoemde Wilde-

nisse (Wilnis).34 Ook in het Overijsselse Rouveen (1282: Ruenvhene) is het 
ruwe, nog niet ontgonnen veen als naamgever gebruikt.35

Af b. 4.  Opschuivende bewoning en veranderende toponiemen.

Een belangrijk vraag bij het begrijpen van de opschuiving van de 
ontginningsnederzettingen is of de naam van de oude nederzetting werd 
meegenomen naar de nieuwe locatie, of dat de secundaire of tertiaire 
nederzetting een nieuwe naam kreeg. Er zijn meerdere mogelijkheden 
(af b. 4). 
De secundaire of jongere nederzettingen kregen nieuwe namen die 
verwezen naar de moedernederzetting die meestal niet in het veen 
was gelegen, maar op een oeverwal, strand- of kwelderwal of op een 
kleileembult (nr. 1 in af b. 4). Ook daarbij zijn meerdere mogelijkheden. 
Zo is bijvoorbeeld Scharwoude, het in 1094 als Scorlewalth omschreven 
gebied dat Noord- en Zuidscharwoude en Oudkarspel omvatte,36 vanuit 

34 OSU I, nr. 245; Van der Linden, 1956.
35 Van Berkel en Samplonius, 20063, s.v. Rouveen. Dat dit dorp slechts tweemaal 

verplaatst zou zijn, zoals deze auteurs vermelden (p, 386), is onjuist (De Bont, 2008, 
265-270 en de daar aangehaalde literatuur).

36 Künzel e.a., 1988, 321.
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de strandwal van Schoorl ontgonnen.37 Ondanks het feit dat grote 
delen van het oude cultuurland door de Jonge Duinen zijn overstoven 
is Schoorl nooit ontvolkt geraakt. Ook bij veenontginningen die vanaf 
de oevers, of oeverwallen van de grote rivieren zijn aangevat is een 
continue naamgeving terug te vinden. Een mooi voorbeeld is de trits 
Zwieten-Zoeterwoude-Zoetermeer (af b. 5 en tekstkader 4), waarbij vanaf 
de oeverwal van de Oude Rijn (Zwieten) de ontginners het veen in zijn 
getrokken, tegen de veenrug op die als natuurlijke waterscheiding 
fungeerde tussen Delfl and en Rijnland.38 Het oorspronkelijke Zwieten is 
lang nadat de ontginningen waren voltooid, alsnog grotendeels verlaten, 
maar dát speelde bij de naamgeving van de ontgonnen veengebieden 
geen enkele rol meer.
 

Af b. 5  Het middeleeuwse dorpsterritorium van Zwieten aan de Rijn (gewijzigd naar: De Bont 

(2000: af b. 37).

Tekstkader 4: Zwieten - Zoeterwoude - Zoetermeer

In de Vroege Middeleeuwen voeren de vrachtvaarders uit 
de belangrijkste havens in West-Europa Quentovic, Haitabu 
of Birka vanuit de Noordzee bij Katwijk de Oude Rijn op, 
richting Dorestad, het Rotterdam avant la lettre. Daar waar het 
riviertje de Swette in de Oude Rijn stroomde was de eerste 
mogelijkheid om zeilend vanaf de Noordzee zoet water in te 
nemen.39 Dat was bij het plaatsje Zwieten (‘...in Suetan...’), dat 
al in negende-eeuwse bronnen wordt genoemd. De naam van 
het water de Swette was overgegaan op de nederzetting. De 

37 De Cock, 1965, 62 e.v.
38 De Bont, 2000, 55.
39 Mondelinge mededeling prof.dr. D.P. Blok.
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betekenis van de naam swet of swiet is ‘zoet’. Achter het dorpje 
Zwieten lag een moerasbos, een ‘woud’, dat naar het dorpje 
werd genoemd: Zoeterwoude. Daarachter lag hoog in het veen 
een oude meerstal: de Zoetermeer. Dit meer waterde overtollig 
zoet regenwater af via de Swette naar de Rijn. Later is bij dit 
meer de nederzetting Zoetermeer ontstaan. Ook hier ging de 
waternaam over op de nederzetting.40

Ook was het mogelijk dat de moedernederzetting gedeeltelijk werd 
verlaten (nr. 2 in af b. 4). De veenontginning Staphorst-Rouveen 
herbergt beide mogelijkheden in zich. De moedernederzetting van 
het enkele malen verplaatste dorp Staphorst is Olde Staphorst. Hier 
is de naamkundige band bewaard gebleven, waarbij de ‘opgeschoven’ 
Staphorsters hun nieuwe dorp moesten onderscheiden van dat 
altijd bewoond gebleven rivierduintje langs het Meppeler Diep van 
waaruit het allemaal was begonnen. Het naburige Rouveen kende een 
identieke ontginningsgeschiedenis met enkele keren opschuivende 
ontginningsassen met ‘volgende’ bewoning. De naam van de 
moedernederzetting Zwartewaterklooster, gelegen op een rivierduin 
langs het Zwarte Water, is door de aanwezigheid van dat klooster 
natuurlijk aan die specifi eke plek verbonden gebleven. De secundaire 
veennederzetting en haar opvolgers werden genoemd naar het ‘ruwe 
veen’.41 Het feit dat zowel de namen Staphorst als Rouveen bij de volgende 
opschuivingsfasen zijn ‘meegeschoven’ geeft aan dat op of bij de eerdere 
ontginningsassen geen boerderijen zijn achtergebleven.
Een derde mogelijkheid (nr. 3 in af b. 4) was dat de oudste bewoonde 
locatie na opschuiving van de bewoning geheel werd verlaten en de oude 
naam werd meegenomen ‘dieper’ het veen in. De veenontginningen in 
de vroeger grotendeels tot het graafschap Holland behorende Langstraat 
in Noord-Brabant zijn van dit type. De oorspronkelijke Raamsdonk – 
donk duidt hier op een rivierduin – lag langs de Maas. De naam is met de 
opschuivende ontginning en ‘volgende’ bewoning de veenontginning mee 
ingeschoven. Het is overigens niet duidelijk of de donk vervolgens geheel 
is verlaten: deze eerste Raamsdonk is bij het ontstaan van de Biesbos in 
1421 door het watergeweld opgeruimd. Ook andere plaatsnamen hebben 
de beweging vanaf de Maasoever dieper het veen in gemaakt, waarbij de 
oudste bewoningsfasen verdronken, en dus geheel verlaten zijn.42 Maar 

40 De Bont 2000, 55 en de daar aangehaalde literatuur.
41 Vervloet en Bording, 1985; De Bont, 2004.
42 De Bont, 1993 en 2006.

Friezen in het veen?

It_Beaken_2012_1-2_binnenwurk.indd   49It_Beaken_2012_1-2_binnenwurk.indd   49 19-03-13   10:5719-03-13   10:57



50

ook van het in een falsum uit 1085 genoemde Mijdrecht (Midreth, volgens 
Blok een ‘veer, waterloop’ bij, of samenvallend met de Mije)43 is niet vast 
te stellen of de oudste vermelding op de oorspronkelijke nederzetting 
(oudste veenontginningsfase) langs het riviertje de Mije slaat, of op een 
bewoningcluster (hoevenzwerm of lineaire bebouwing) dat hoorde bij een 
van de in het veen opgeschoven jongere ontginningsfasen. Het huidige 
Mijdrecht ligt praktisch midden in de Ronde Venen, hemelsbreed meer 
dan 3 km van het fraaie veenriviertje de Mije verwijderd.
Een laatste mogelijkheid was dat de jongere nederzetting een nieuwe 
naam kreeg, omdat er zich een verschijnsel voordeed dat de oude naam 
overvleugelde. Het kan zelfs zijn dat een oorspronkelijk dochtertoponiem 
werd verdrongen door de nieuwe naam, zonder dat de oude naam in de 
archieven bewaard is gebleven. Zo is Delft genaamd naar de Oude Delf. 
Deze Oude Delf is een secundair verschijnsel in een veenontginning die 
volgens mij oorspronkelijk bij Pijnacker zijn ontginningsbasis had.44

Af b. 6.  De van de moederkerk Velsen af hankelijke kerken en kapellen rond 1000 na Chr. 

De kerk van Heemskerk is niet aangegeven (De Bont (2008: af b. 270)).

43 Künzel e.a., 1988, s.v. Mijdrecht.
44 De Bont, 2000, 33 e.v. Over de betekenis voor het ontginningsverhaal van Delft en 

omgeving van archeologische vondsten gedaan bij het klooster Koningsveld langs de 
Schie, waarin wel de oudste Hof van Delft wordt gezien (mondelinge mededeling drs. 
Epko Bult, Universiteit van Leiden) moet de discussie nog gevoerd worden.
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Om de zaak nog iets te bemoeilijken speelt dat veel van de oudste 
vermeldingen van dorpsnamen in Noord-Holland in kerkelijke 
archieven voorkomen. De oudste verbanden in het veen zijn gekoppeld 
aan de relatie tussen de moederkerken op de strandwallen, zoals de later 
aan Engelmundus gewijde kerk van Velsen, en de dochterparochies die 
deels in het veen lagen, zoals Assendelft, Spaarnwoude en Sloten onder 
Amsterdam. Laatstgenoemde nederzetting lag op meer dan 19 km 
afstand van de mater Velsen (af b. 6).45 Bij het gefaseerd opschuiven van de 
ontginningen en van de ‘volgende’ bewoning werd het grondgebied van 
een parochie vaak ‘gewoon’ vergroot. Hebben deze primaire, secundaire, 
of soms zelfs tertiaire ontginningsnederzettingen namen eindigend op 
-broek, -woud en -veen, dan is in ieder geval een relatieve datering van 
de naamgeving binnen de ontginningswerkzaamheden duidelijk. Bij 
nederzettingen met een andersoortige naamgeving is onduidelijk of het 
toponiem oorspronkelijk aan de eerst ontginningsfase was verbonden 
en daarna mee het veen in is geschoven, of dat de naam betrekking heeft 
op een volgende ontginningsfase. Wat dan nog de verbinding is met 
eventueel Fries(talig)e bewoning op het oude land blijft de vraag. 

4. Bevolkingsomvang in de venen

Bij het onderzoek naar de bevolkingsomvang door de eeuwen 
heen zorgen de middeleeuwse agrarische veenontginningen voor 
methodische complicaties. De bevolking op een bepaald tijdstip wordt 
meestal gekoppeld aan de gemiddelde grootte van een huishouden 
binnen een bepaald areaal, meestal uitgedrukt in ‘aantal inwoners 
per km2’. Kan in de zandgebieden nog een onderscheid worden 
gemaakt tussen duidelijke middeleeuwse kerngebieden van bewoning 
te midden van natter, niet permanent bewoond gebied, voor de 
veengebieden ligt dat gecompliceerder. De mededeling van Van de Ven 
dat in de veenontginningsgebieden een bevolkingsdichtheid van veertig 
inwoners per km2 gebruikelijk was, lijkt mij, gezien de hoogdynamische 
ontwikkelingen in de reliëfrijke veenontginningen wel erg stellig 
(tekstkader 5).46 

Tekstkader 5: Bevolkingsomvang in Noord-Holland

Van der Woude meldt in zijn ‘Noorderkwartier’ dat ‘De bronnen 
voor de directe kennis van het bevolkingsaantal van Holland 
in het pre-statistische tijdvak (...) buitengewoon schaars (zijn). 

45 De Bont, 2008, 388-389.
46 Van de Ven, 1993, 44, die zich baseerde op Bos, 1988 en De Boer, 1978.
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Afgezien van enkele opgaven uit de Franse tijd zijn er maar 
twee bronnen die een absoluut bevolkingsgetal noemen: de 
tellingen van 1622 en 1795. Daarnaast maken de opgaven van de 
aantallen communicanten en haardsteden in de Informacie van 
1514 het mogelijk de bevolking in dat jaar met zo’n mate van 
nauwkeurigheid te reconstrueren, dat de hierdoor verkregen 
gegevens met die van 1622 en 1795 mogen worden vergeleken’.47 
Voor de periode vóór ca. 1500 zijn we voor het bepalen van 
de bevolkingsomvang aangewezen op een combinatie van 
archeologie en historische geografi e.

Uitgaande van een nog nader te bepalen bevolkingsmaat per huisplaats 
zou het voor de ontginningen van de veenvlakte, waaronder ook die 
gebieden met een het klei-op-veen opbouw, mogelijk moeten zijn om 
vanuit de historische geografi e een redelijk eenvoudig beeld te krijgen van 
de gemiddelde bevolkingsomvang bij aanvang van de ontginningen, en 
kort nadat ze waren voltooid. Rekening houdend met een oorspronkelijke 
‘optimale’ veenontginningsstrook van dertig roeden bij zes voorling (ca. 
115 x 1250 m.) had elke veenontginningsfamilie ruim veertien hectare tot 
zijn beschikking.48 Een vaste maat voor de bevolkingsdichtheid is in de 
weinig dynamische ontginningen van de veenvlakte wel te construeren. 
Omdat daar de afwateringsomstandigheden overal even slecht waren 
(veenvlakte!) werd de eenmaal uitgezette ontginningsopzet met één 
boerderij per ‘ideale’ ontginningskavel, afgezien van de ook hier later 
opgetreden versnippering van slotenpatroon en grondbezit, niet meer 
aangepast. 
In de veenrug- en veenkoepelontginningen ligt dat anders, hoewel ook 
daar de ideale ontginningsmaat van dertig roeden bij zes voorling is 
gehanteerd. Daar is, doordat de ontginning in de loop van de tijd voor het 
aanmaken van nieuw akkerland hogerop in het veen door kon schuiven, 
waarbij de bewoning kon volgen, maar ook oudere ontginnings-assen, al 
dan niet tijdelijk, bewoond konden blijven, de relatie tussen het ontgonnen 
oppervlak en de bewoning niet eenduidig in aantallen uit te drukken. 
In het geval dat de totale bewoning meeschoof met de ontginningen 
hogerop het veen in kan slechts het aantal leden van één boerenfamilie 

47 Van der Woude, 1972, 61. De Enqueste van 1494 wordt alleen het aantal haardsteden 
vermeld (Van der Woude, 1972, 75).

48 De hier beschreven oorspronkelijke maatvoering volgens Van der Linden, 1956. Voor 
de achterliggende factoren bij het aanhouden van deze maat in de Westnederlandse 
veenontginningen: De Bont, 2008, 126-128 en 599-602.
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aan een- tot twee-, of driemaal doorgeschoven veenontginning worden 
gekoppeld. Of er sprake was van ‘achterblijvers’ is mogelijk alleen via een 
gedetailleerd bottom-up onderzoek te achterhalen, waarbij archeologen 
en historisch geografen samen moeten optrekken. Daarbij is van belang 
op welk bewoningsmoment wordt ingezoomd. Het begrip ‘bewoond 
oppervlak’ is bij het bepalen van de bevolkingsomvang in oorspronkelijk 
reliëfrijke veengebieden in de Volle Middeleeuwen dus tricky business. De 
bevolkingsomvang in de middeleeuwse agrarische veenontginningen 
hangt direct samen met de aard van het oorspronkelijke veenlandschap 
en de daarop geënte ontginningswijze. Er moesten natuurlijk wel 
voldoende mensen als potentiële veenboeren beschikbaar zijn om de 
venen te kunnen ontginnen. 
De kerkgeschiedenis, en dan vooral de kerkfi liatie, blijkt een ingang te 
bieden bij het beschrijven van de openlegging van de Kennemervenen, 
zoals uit de voorbeelden van de moederparochies Velsen en Schoorl 
duidelijk is geworden (zie af b. 6). De kerkgeschiedenis helpt ook bij 
het bepalen van de bevolkingsomvang in de ten oosten van de Grote 
Hollandse Waterscheiding gelegen venen in Noord-Holland. Zo telde 
Amstelland in de Late Middeleeuwen slechts vier parochies, nl. Ouder- 
en Nieuwer-Amstel en de jongere, met de stad Amsterdam verbonden, 
parochies van de Oude en Nieuwe Kerk die we binnen onze vraagstelling 
gevoeglijk kunnen negeren, terwijl Waterland en de Zeevang in 
negentien parochies waren onderverdeeld.49 Hoewel er mogelijk 
ook andere oorzaken aan dit verschil ten grondslag liggen is het wel 
opmerkelijk dat de veenontginningen in de twee oudste parochies 
van Amstelland (Ouder- en Nieuwer-Amstel) voornamelijk werden 
gekenmerkt door opschuivende ontginningen en doorschuivende 
‘volgende’ bewoning. Daar bevolkte in een beperkte periode een beperkt 
aantal inwoners een relatief groot areaal cultuurland, dat oorspronkelijk 
uit twee ‘lange’ veenruggen bestond ter weerszijden van de Amstel. Het 
vroegmiddeleeuwse veenlandschap van Waterland en de Zeevang was 
door een groot aantal secundaire veenruggen opgedeeld in kleinere 
afwateringsgebieden die kleinschaliger zijn ontgonnen, met meer 
verspreide en minder doorgeschoven bewoning en mede daardoor met 
een grotere bevolkingsomvang.

5. Waar kwamen de ontginners vandaan?

Al vanaf de achtste eeuw na Chr. komen in de bronnen veendorpen 
voor met het naamsbestanddeel ‘mōr’ die voor het merendeel in de 

49 Kannegieter, 1926, 52.
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later verdronken venen tussen de Kop van Noord-Holland en Friesland 
gelegen moeten hebben (tekstkader 6).50

Tekstkader 6: De oudste veennederzettingen

Behalve ‘veengebied’ in het algemeen betekent mōr ook 
‘plaats van zoutwinning’.51 Verschillende -mōr-toponiemen 
zijn samengesteld met een persoonsnaam (pn.), mogelijk de 
bezitter (?) van het veen, van de agrarische veenontginning of 
de projectleider van de zoutwinning.52 

Tabel 1  -mōr-nederzettingen (volgens Künzel e.a. (1988) en ONW)

oudste schrijfwijze oudste vermelding naamsbestanddeel

‘...in Adinga(ma)
mora...’

waarsch. 802-822 -mōr met pn. Ado en suf-
fi x -ing

‘...in Aspanmora...’ ca. 890 -mōr met aspa ‘esp’

‘...terram..in his...villis 
hoc est... in Breten-
more...’

waarsch. tweede helft 9e 
eeuw

-mōr met brete ‘brede’

‘...in Geddingmore...’ 1101-1200 volgens ONW -mōr met pn. Geddo en 
suffi x -ing

‘...in villa que dicitur 
Gottingamora...’

771-814 -mōr met pn. Gotto en 
suffi x -ing

‘...in uilla que dicitur 
Longonmor...’

waarsch. 819-825 (volgens 
ONW)

-mōr met lang, of Oudfries 
long ‘lang’

‘...in pago Kinhem...in 
Nordmora...’

ca. 890 -mōr met nord ‘noord’

‘...in pago Kinhem...in 
Odigmore...’

ca. 890 -mōr met pn. Odig

‘...in Austmora...’ waarsch. 802-822 -mōr met aust ‘oost’

‘...in Texalmore...’ waarsch. 802-817 -mōr met gebiedsnaam 
Texal 

Andere -mōr -toponiemen geven een meer landschappelijke 
beeld van een veennederzetting. De meeste van deze -mōr-

50 ONW, s.v. muor. Zie ook: Diederik, 1989.
51 Dekker, 1971, 15, noemt mogelijke zoutwinning uit veen in Zuid-Beveland in de 

Romeinse tijd. 
52 Künzel e.a., 1988, s.v. -more. 
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nederzettingen moeten in de Kop van Noord-Holland, of in het 
verdronken land tussen West-Friesland en Friesland worden 
gesitueerd.53 Door de zoutwinning en het eventuele agrarisch 
gebruik zijn deze gronden geoxydeerd en ingeklonken. Het 
maaiveld daalde. Toen in de Hoge Middeleeuwen de Zuiderzee 
zich uitbreidde zijn de meeste -mōr-dorpen ten onder gegaan.54 
Slechts enkele mōrdorpen lagen iets zuidelijker, zoals 
Geddenmore, dat door Blok in de omgeving van Hargen bij 
Schoorl wordt gesitueerd en door Diederik bij de buurtschap 
Blokhuizen, en Nordmora en Odigmore, beide ‘...in pago 
Kinhem...’, in Kennemerland.55 Als enkele van deze toponiemen 
duiden op een vroege agrarische veenontginning vergelijkbaar 
met de oudste in het huidige Friesland en Groningen, dan 
zijn deze mogelijk vanuit de vanouds bewoonde strandwallen 
en keileembulten van Texel en Wieringen geëntameerd. 
Afgezien van het begin negende-eeuw vermelde Texalmore,56 
bevatten deze oude -mōr-toponiemen dáárvoor geen enkele 
naamkundige aanwijzing. Misschien duidt de koppeling met 
een persoonsnaam of een nadere landschappelijke aanduiding 
juist op ontginningsactiviteiten vér van de ‘oude’ bewoonde 
wereld.

Daarnaast lijken enkele middeleeuwse agrarische veenontginnings-
nederzettingen een naamsbestanddeel hebben dat verwijst naar de 
taal en herkomst van de ontginners, zoals Vriezekoop (1275: Vriesencop), 
of Vriezenveen (1395-1396: Vresenveen). Toch is het zeer de vraag of 
deze toponiemen zonder meer in de richting van Friese ontginners 
geïnterpreteerd mogen worden. Ze worden ook wel verklaard als 
‘gebieden die zijn ontgonnen op een wijze zoals die in Friesland, of 
door de Friezen is ontwikkeld’.57 Ook voor het al in de Middeleeuwen 
genoemde Hollanderbroek, een van de negen buurtschappen van Elst in 
de Overbetuwe, lijkt de verklaring van ‘ontgonnen op de Hollandse wijze’ 
meer voor de hand te liggen dan in dit vanouds relatief overbevolkte 

53 Quak, 2003, 291, geeft aan dat het ontbreken van diftongering tot -muor kan wijzen op 
Fries taaleigen.

54 Hierover: De Bont 1995, 47 en de daar aangehaalde literatuur.
55 Künzel e.a., 1988, resp. 145, 262 en 268. Zie ook: Diederik, 1989, 70 en 93-95.
56 Künzel e.a., 1988, 353.
57 Petri, 1974.
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gebied een vestiging van Hollandse nieuwkomers te mogen zien.58 Zo 
ook voor het Hollanderbroek (1295: Thonghelaerebroke) onder Mill.59 Beide 
Hollanderbroeken zouden dan met Vriezenveen gemeen hebben dat het 
bij de naamgeving om een Fries-Hollandse ontginningswijze ging en 
niet om de herkomst van de ontginners (tekstkader 7).60 

Tekstkader 7

De te vroeg overleden selfmade man Jan ter Laak heeft enkele 
jaren geleden de verschillende etymologieën van fries of vries 
nog eens kritisch tegen het licht gehouden in een publicatie 
over het Drentse toponiem Vries.61 Voor de etymologie van dat 
dorp gaat zijn voorkeur uit naar een verklaring op basis van 
een Germaans woord voor ‘krom, kronkelig’. Bepalend voor 
de naamgeving zouden ‘strubbenbossen’ zijn geweest, met ‘...
bomen met opvallend kronkelige stammen en takken, een 
gevolg van voortdurend aanvreten door vee.’62

Ook de zogenaamde vernoemings- of fantasienamen in de venen, zoals 
ten zuiden van het IJ Spengen (Spanje), Portengen (Bretagne), Kamerik 
(Kamerijk/Cambrai) Kockengen (Cocagne/Luilekkerland), zeggen niets 
over een eventuele zuidelijke herkomst van de ontginners, maar wel over 
de geestesgesteldheid van de naamgevers, hun gedachtegoed en hun 
cultureel-geografi sche oriëntatie. De vernoemingen betreff en allemaal 

58 Dat voor het Hollanderbroek langs de venige oevers van het Almere/Zuiderzee (1277: 
palus qui vocatur Hollandensis) dat later Oldebroek zou gaan heten, wel weer beide 
naamsverklaringen opgeld kunnen doen (Van Berkel en Samplonius, 20063, 331) 
geeft aan hoe lastig het is om onomastiek te koppelen aan een nuchtere historische 
geografie.

59 www.bhic.nl/site/pagina.php?id=11074.
60 In geval van het Hollanderbroek bij Mill is bemoeienis van een vertegenwoordiger 

van de van oorsprong Stichtse ministerialen-familie Van Amstel niet uit te sluiten 
(Van Amstel, 1999). De Stichtse Van Amstels worden ook wel gezien als locatores van 
enkele in het Nedersticht uitgevoerde middeleeuwse agrarische veenontginningen 
(De Bont, 2008, 533 e.v.). Het in de Vroege Middeleeuwen genoemde Vreeswijk (918-
948: Fresionouuic) ten zuiden van Utrecht kan natuurlijk wel slaan op Friese bewoners 
van deze ‘wijk’ die door Blok wordt omschreven als ‘nederzetting, vaak met bepaalde 
functie’ (Künzel e.a. 1988, 375), hier dan mogelijk een Friese handelsnederzetting op 
de smalle, maar al in de Vroege Middeleeuwen goed bewoonbare oeverwal van de Lek 
(Berendsen en Stouthamer, 2001).

61 Ter Laak, 2003/2004.
62 Idem, 199.
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gebieden of steden die in het (Frankische) zuiden waren gelegen. De meeste 
van deze nederzettingen lagen, gezien het oorspronkelijke vlakke (klei-
op-veen-)karakter van het landschap, vanaf de ontginning direct vast op 
een plek. Andere vernoemingsnamen, zoals het in 1138 voor het eerst 
genoemde Demmerik,63 dat af komstig is van Denemarken (Denemarc), 
maakten onderdeel uit van een groot veenontginningssysteem – de 
Ronde Venen ten zuiden van Amsterdam – waarbinnen de nederzettingen 
enkele malen zijn opgeschoven. Ook dit toponiem wijst waarschijnlijk 
niet op een eventuele noordelijke herkomst van de ontginners, maar 
meer op het afgelegen karakter ervan (we hebben dat eerder de mirror of 

the mediaeval mind genoemd).64

Vóór de achtste eeuw waren de vanouds bewoonbare delen van Holland 
en Zeeland zeker Fries gebied. Algemeen gangbaar is de mening dat in 
Holland nog tot de elfde eeuw Fries werd gesproken. In de tussenliggende 
periode is niet alleen de Frankische invloed vanuit het zuiden snel 
toegenomen, maar is ook het grootste deel van het Noordhollandse 
veengebied ontgonnen (tekstkader 8).

Tekstkader 8

Toen de bisschop van Bremen in 1113 de veenontginners ‘van 
deze kant van de Rijn, die Hollanders worden genoemd (‘...
quidam cis Rhenum commanentes, qui dicuntur Hollandi...’) 
uitnodigde om de venen langs de Weser en Elbe te komen 
ontginnen65 en zij op de in West-Nederland zo bekende wijze 
daar das Hollernland (het land van de Hollanders) creëerden, 
was voor hem hun herkomst wel duidelijk: Hollanders. Of 
deze Hollanders al tijdens de ontginning werden aangevuld 
met meer lokale onderdanen van de bisschop van Bremen, 
of dat bij de latere boerenbevolking nog een instroom vanuit 
andere gebieden heeft plaatsgevonden, is ook voor die streken 
niet bekend. Enkele toponiemen in de strak verkavelde 
veenontginningen langs de Weser en Elbe verraden een West-
Nederlandse herkomst, maar ze helpen ons niet verder bij het 
bepalen van de Fries- of Hollandstaligheid van de ontginners.

63 Künzel e.a., 1988, p. 108.
64 Rentenaar, 1984; De Bont, 1994.
65 OBHZ I, nr. 98.
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6. Conclusies

Er is eigenlijk geen dwingende reden waarom de veenontginners zelf 
altijd van het nabij gelegen oudland af komstig geweest moeten zijn. 
Natuurlijk zijn er push-factoren te bedenken waarom bijvoorbeeld 
bewoners van de strandwallen van Kennemerland het veen zouden 
zijn ingetrokken: Vikingen, overstuivingen van het oude land door 
de Jonge Duinen, en een droge tiende eeuw. Maar er waren ook pull-
factoren, zoals een mogelijk grotere vrijheid dan op het oude land,66 of de 
aanvankelijk ook goed beakkerbare grond in het met sloten ontwaterde 
veen.67 Zolang er weinig valt te zeggen over de bevolkingsdruk op de in 
toenemende mater overstoven geraakte en uitgedroogde akkers op de 
strandwallen, om over een eventueel door Vikinggeweld opgejaagde 
bevolking maar te zwijgen, is het beter geen uitspraken te doen over de 
herkomst van de ontginners van de Kennemervenen. We weten gewoon 
niet waar ze vandaan zijn gekomen. Wel is het mogelijk dat bij het 
verdrinken van de oudste veenontginningen (waaronder verschillende 
-mōr-nederzettingen) tussen West-Friesland en Friesland de gevluchte 
bewoners hun heil hebben gezocht in nog uit te voeren ontginningen 
meer naar het zuiden. In dat geval zullen zeker de oudste (fasen van de) 
agrarische veenontginningen in Noord-Holland bevolkt zijn geweest 
met een Friessprekende bevolking, maar misschien kwamen in het 
voetspoor van de oprukkende Franken wel nieuwe ontginners mee, die 
de daaropvolgende ontginningsfasen hebben uitgevoerd. 
De vraagstelling die aan deze serie artikelen ten grondslag ligt is om 
een onderscheid naar tijd en ruimte te kunnen maken tussen het 
Fries en het Hollands. Voor historisch geografen is het nu juist zo’n 
aantrekkelijke gedachte dat rondom de Noordzee de zogenaamde 
Noordzeecultuur was ontstaan, waarin de overeenkomsten tussen taal 
en cultuur worden benadrukt in (de oostkust van) Engeland, West-
Scandinavië, en de Friese landen tot aan het Zwin. Wij houden ons 
buiten de historisch-taalkundige discussies over de relatie tussen een 
Friestalig en Hollandstalig Noord-Holland. Wel kunnen we aangeven 
dat als het voor het oude land al moeilijk is om de overgang van het 
Fries naar het Hollands nauwkeurig in de tijd te plaatsen, dit voor de 
middeleeuwse agrarische veenontginningen vooralsnog onmogelijk 
lijkt. Het tijdstip van de ontginning, de wijze waarop deze is ingericht, 
het deels in zee verdwijnen van het eens ontgonnen land, en de vraag 

66 Koene (2008 en 2010) ziet de ontginning van Assendelft als een verlenging van de 
‘horige’ situatie op het oude land.

67 De Bont, 2008, 379-381.
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waar de ontginners eigenlijk vandaan zijn gekomen, moeten vooreerst 
nog grotendeels beantwoord worden. Daarnaast is het van belang om 
de vaak gefaseerd uitgevoerde veenontginningen zelf zo goed mogelijk 
te dateren, om de door de historisch-taalkundigen gepostuleerde 
taalomslag te kunnen koppelen aan de oudste ontginningsfasen. Het 
bepalen van het ontginningsmoment is voor het nooit verdronken 
veenlandschap al moeilijk; voor de oudste, inmiddels verdronken 
veenontginningen is dat bijkans onmogelijk. Een poging om de 
gedetailleerde landschapsgeleding in de Vroege Middeleeuwen in kaart 
te brengen is daarbij een vereiste. De historische geografi e kan hieraan 
een bijdrage leveren door de volgens de nieuwste inzichten geanalyseerde 
middeleeuwse agrarische veenontginningen via vaste geografi sche regels 
‘terug te vertalen’ naar de vroeg- en hoogmiddeleeuwse landschappen 
waarin ze tot stand zijn gekomen. Centraal staat daarbij het inzicht dat 
de middeleeuwse ontginners zich bij de inrichting van hun nieuw te 
verwerven cultuurgrond grotendeels lieten leiden door de natuurlijke 
landschappelijke geleding die zij in het veen aantroff en.
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