huizen (Gr.) de ,Meren' en bij Arum (Fr.) ligt langs een vroegere
geul een boerderij ,De Meerswal' genaamd. Zijn dit slechts enkele
oorb beelden, bij het ter plaatse nagaan van perceel.., weg-, sloot- en
boerderijn.amen zullen ongetwijfeld nog vele ,meer'-namen voor de
dag komen.

In the area between Waal and Meuse rivers, to the north of the
town of Bois le Duc, we find several ancient river beds (the area is
called the Bommelerwaard). They represent former river courses,
before man confined thein within dikes.
The ancient river beds can usually be distinguished by a lowlying strip of heavy clay between ridges of sandy clay (the former
river banks). The abandoned river bed silted up with sandy
materials at the point of divergence Erom the new riverbed. It formed
a shallow basin, that gradually silted up with heavy clay,
This phenomenon can often be retraced toponymically as many
allotments in the ancient riverbed are still called ,,meerH,the word
now used for ,,lakeW.
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7, Iets over veldnamen en perceleringen

Something abouf Allotments and Fieldnames
doorlby Prof Dr C . H+Edelman
,

Overdruk uit het Landbouwkundig Tijdschrift 59 (706/708), 1947
De Stichting voor Bodemkartering houdt zich in hoofdzaak
bezig met het vervaardigen van bodemkaarten en met de land-,
tuiri- en bosbouwkundige uitwerking van de verkregen bodemkundige resultaten. Daarnaast vervolgt de bodemkartering ook enkele
meer ideële doelstellingen, W.O. de reconstructie van de ontginningsen bewoningsgeschiedenis van de Nederlandse bodem. Ook hierin

volgt de bodemkartering het voetspoor van wijlen Dr Ir W. A. J.
Oosting, de oprichter van de Studiekring voor de Geschiedenis van
de Landbouw.
Terwijl de bronnen voor de historicus gelegen zijn in de archieven, bestudeert de bodemkundige het vrije veld en wat daar kan
worden waargenomen. Juist door het verschil in uitgangspunt en
werkmethode kan de samenwerking tussen historicus en philoloog
enerzijds en de bodemkundige anderzijds zeer vruchtdragend
worden.
Eén der onderwerpen, waarover de bodemkartering gegevens
bijeenbrengt, wordt gevormd door de veldnamen. Vele percelen
worden door de plaatselijke bevolking sinds eeuwen aangeduid met
bepaalde namen, waarvan de betekenis vaak onbekend is, maar die
van geslacht op geslacht zijn overgeleverd, zonder ooit op schrift
te zijn gesteld. De veldnamen vormen een prachtig studieonderwerp
voor de taalkundige. Tezamen met de studie van de ~laatsnamen,
duidt men deze tak van de taalwetenschap aan met de naam van
toponymie, E r bestaan in Nederland duizenden plaatsnamen, maar
tienduizenden veldnamen, sommige zeldzaam, andere zeer algemeen,
en het is dus geen geringe taak, met de studie van veldnamen te
beginnen. Meer nog dan de plaatsnamen mogen de veldnamen aanspraak maken op de belangstelling van landbouwkundigen,
Een deel van de veldnamen is ontleend aan de vorm of aan de
afmeting van de percelen. Z o heten driehoekige percelen geer, in
andere delen van het land punt. Vele percelen dragen een naam, die
het oppervlak aanduidt, zoals vier hont, waarmede bedoeld wordt
een oppervlak van 400 roeden, veelal Rijnlandse roeden. Echter
zijn er ook namen, die aan zeer oude landmaten herinneren, b.v. de
garden (niet te verwarren met gaarde, hetgeen tuin betekent), de
hoeven (ook een oude landmaat) en vele andere meer. Deze herinneren ons aan tijden en toestanden, die zeer van de onze verschillen. Vele percelen heten naar één van de eigenaren of ge+
bruikers, hetgeen ons veelal minder interesseert dan de historicus,
, alhoewel er soms wel interessante namen bij zijn, zoals de hofnamen, waarop wij nog terug zullen komen.
Weer andere namen herinneren aan het gebruik van de grond.
Z o bestaan er verscheidene middeleeuwse graslandnamen. Voorts
noemen wij van de bouwlandnamen de hopalckers en de hophoven,
die3ons herinneren aan een oud bedrijf, dat in de veertiende eeuw
is opgeltomen en dat eeuwenlang een functie heeft vervuld voor de
Nederlandse industrie, die van de bierbrouwers. Weer andere
namen zijn ontleend aan de begroeiing. Heermoes. en lieskampen
doen ons denken aan planten, die wij liever niet in onze graslanden
zien. Vele namen duiden op de bodemgesteldheid. Tal van overslaggronden,in het rivierkleigebied dragen namen zoals zandalclcer, zandkamp, het zand, e.d. Wij kennen ook rooikampen, Deze hadden een
werkelijk rode kleur, veroorzaakt door sterke kwel. Maar ook vele
namen prikkelen ons door hun onbegrijpelijltheid. W a t heeft dz
oude bewoners bezield toen zij een perceel bodsen, kor, keziek,

kendert, hengmeng, krang, lokert, hotschotten, ongewelden, appert,
vakeren, vameren noemden?
Toch mogen we aannemen, dat voor vele van deze namen evenkan worden gevonden, als van zovele
zeer een ~oncrete'afleidin~
namen, die meer in ons huidige taalgebruik passen.
De veldnamen zijn in Nederland minder systematisch bestu*
deerd dan in West-Duitsland en in Vlaanderen. De aanduidingen
op kadastrale en topografische kaarten zijn onbetrouwbaar en vaak
verminkt en herhaaldelijk op verkeerde plaatsen ingetekend, hetgeen
voortdurend tot misverstand aanleiding geeft.
Voor alle onderzoekers van veldnamen is het van het grootste
belang dat de veldnamen zorgvuldig worden verzameld. Dit lijkt
zeer eenvoudig, maar in feite betekent dit een enorm werk. Enerzijds
kan men steunen op de archieven, immers in menig archiefstuk: oude
rekeningen, leen- en koopacten, processen, worden veldnamen vermeld. Op deze wijze kan hoogst belangrijk materiaal worden vergaard, dat het voordeel heeft oude schrijfwijzen te omvatten, die
voor de taalkundige vaak meer beloven dan verbasterde moderne
zeg- of schrijfwijzen. Een nadeel van deze uit oude geschriften
bijeengebrachte namen is echter, dat ze betrekkelijk willekeurig en
als verzameling te onvolledig zijn. Omgekeerd komt men ook vaak
namen tegen, die inmiddels verloren zijn gegaan en dus niet meer
op de kaart kunnen worden gebracht.
Wij volgen voornamelijk de weg van het verzamelen van de
namen ter plaatse. Onze medewerkers doen dit in verloren ogen*
blikken, op regenachtige dagen en 's winters. Het langdurig verblijf
van de bodemkundigen in de gebieden,, die zij bestuderen, leidt vanzelf tot het contact met boeren en arbeiders, die de namen goed
kennen en die in staat zijn de percelen nauwkeurig op de kaart of in
het veld aan te wijzen. Op deze wijze hebben wij reeds in ,enige
dorpen een volledige verzameling van de nog levende veldnamen
bijeengebracht en wij hopen dit aantal dorpen in de loop der volgende jaren geleidelijk uit te breiden om op den duur een/betrouwbaar overzicht te krijgen van de verbreiding van bepaalde veldnamen
of groepen van veldnamen in Nederland.
De goed gecontroleerde namen worden verwerkt in een kaart,
waarvan een calque wordt gemaakt, zodat het. gemakkelijk zal zijn
aan het materiaal enige verspreiding te ieven. Daarnaast worden
de namen in een kaartsysteem en op lijsten alfabetisch en oplandere
wijzen gerangschikt. W a t de bewerking van het materiaal aangaat,
dit zal slechts zeer ten dele door de bodemkundigen kunnen geschieden. Met de dialecten, waarin de veldnamen zijn overgeleverd,
kunnen wij ons in het geheel niet bezighouden, evenmin met de taal?
kundige afleiding. Maar wat wij wel kunnen is de landbouwkundige
en landschappelijke betekenis van de namen trachten vast te stellen.
Een deel van de namen leent zich daartoe bij uitstek, andere voorslìands niet.
Het verst zijn wij met onze studiën gevorderd in het rivier..
kleigebied, met de Bommelerwaard als uitgangspunt, De bewoning

van dit gebied gaat volgens zeer recente, nog niet gepubliceerde
resultaten, terug tot de ijzertijd, maar de vondsten uit deze periode
zijn nog door een kleilaag afgedekt, zodat de huidige oppervlakte
niet door de ijzertijdmensen bewoond is geweest. Vele vondsten
uit de Romeinse periode liggen echter op het maaiveld, zodat er
sindsdien op vele plaatsen geen noemenswaardige afzetting meer
heeft plaats gevonden. De rivieren waren destijds niet bedijkt en
men vindt de woonplaatsen dan ook op de hoogste punten, op de
oeverwallen langs de oude stroomdraden. Van perceleringen uit die
tijd weten we nog niets. W e l vermeldt Oosting in zijn dissertatie
perceleringen uit de Romeinse tijd, maar ons onderzoek in de Betuwe
is nog niet zover gevorderd, dat wij deze hebben teruggevonden. De
voor de Romeinse kolonisatie typische schaakbordverkaveling schijnt
in het rivierkleigebied echter te ontbreken. De Batavieren hebben
blijkbaar vooral van veeteelt geleefd en daartoe had verkaveling
misschien ook weinig zin. Of er nog veldnamen uit de Romeinse
periode over zijn moet nog worden afgewacht. W i j achten dit we1
waarschijnlijk.
Ook in qe Frankische periode was het rivierkleigebied bewoond.
O p tal van plaatsen zijn Frankische, oudheden gevonden. W i j
kennen een percelering, die uit de Frankische of een iets jongere
periode moet stammen. Hierbij gaat het om de lange, smalle, vaak
kromme percelen, die zo kenmerkend zijn voor het rivierkleigebied
(foto 9). Deze percelering vormt een typische bouwlandaanleg. D e
gebogen vorm van vele dezer percelen houdt een vraag in, die ons
vele malen is gesteld. Ir K. J. Hoeksema, één der medewerkers van
de bodemkartering, heeft dit vraagstuk bestudeerd en zal er t.z.t.
uitvoerig over berichten. In-het kort komt zijn verklaring hierop neer,
. d a t het zeer bezwaarlijk was met de ouderwetse ossenploeg te
wenden, indien de korte iijde van de akker niet loodrecht staat op
de lange zijde. Aangezien de terreingesteldheid niet toestond, overal
rechthoekige blokken te maken, moesten er een aantal scheef begrensde terreinen in akkers worden ingedeeld en men heeft dit door
de percelen krom aan te leggen, steeds zo gedaan, dat het wenden
zonder bezwaar mogelijk was.
Van veel belang is, dat deze aanleg typisch is voor een akkerbouwende bevolking, hetgeen tevens betekent, dat deze ontginningsactiviteit gevolgd moet zijn op de bedijking. Indien het ons gelukt
door de studie van de oudheden en van de perceelsnamen de ouderdom van deze aanleg vast te stellen, dan hebben we langs indirecte
weg tevens de ouderdom van de bedijking gevonden.
In bijna ieder dorp komt nog een ogenschijnlijk oudere verkaveling voor, die het karakter van een mozaiekverkaveling heeft,
die we ook aantreffen in de enken en essen van de zandgronden
. (foto 12) en in het lössHgebied. Ook dit is een bouwlandverkaveling.
W i j hebben. nog geen mening over de vraag in welke verhouding
deze verkaveling staat tot de bedijking.
Al deze bouwlandverkavelingen vindt men op de oeverwallen.
Wij zullen straks zien, dat de komnien van het rivierkleigebied des-
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tijds nog niet ontgonnen waren. Het gehele landbouwbedrijf speelde
zich nog op de oeverwallen, langs de hoge randen van de kommen
(en op de uiterwaarden) af. Onder deze omstandigheden kan het
niet anders, of er moet ook grasland op de oeverwallen hebben gelegen. De perceelsnamen wijzen dit uit. De naam'beemd b.v. is een
typische 'graslandnaam. Zij .komt steeds voor op de stroomruggen
of langs de hoge rand van de kommen. Men mag er dus middeleeuws
grasland in zien. Thans zijn de beemden vaak bouwland. Voox
bulken geldt hetzelfde. W a t nu precies een beemd of een bulk in
het oude landbouwbedrijf is geweest, hopen wij later nog vast te
kunnen stellen.
Richten wij ons thans tot de kommen, dan moeten wij opmerken, dat deze veelal een eenvoudige rechte verkaveling vertonen,
waarin wij 'de middeleeuwse landmaat, de roede, terugvinden. De
studie van de kaart leert duidelijk, dat deze verkaveling aansluit op
de grote weteringen, die thans het rivierkleigebied ontwateren. Van
enkele van deze weteringen is het jaar van aanleg bekend. Ze.zijn
in het begin van de veertiende eeuw ontstaan. Toen werd de kroon
gezet op het werk, dat met de bedijking begonnen was, Uitgestrekte
gebieden, die tevoren niet of slechts zeer ten dele in cultuur waren,
omdat ze een groot deel van het jaar onder water stonden, zijn toen
voor de landbouw toegankelijk gemaakt. In deze periode kreeg het
rivierkleigebied het aanzien, dat het tot op de huidige dag heeft
gehouden, Slechts brachten de windbemaling, later de stoombemaling en de rivierverbeteringen, tenslotte een enkele ruilverkaveling
nog enige wijziging in het algemeen beeld van het gebied, maar het
systeem is geschapen door het graven van de grote weteringen.
Deze gebeurtenis geeft ons aanleiding tot enkele beschouwingen, die ogenschijnlijk op een zijpad leiden, maar die toch ten
nauwste met ons onderwerp samenhangen. De gehele afwatering
van het rivierkleigebied is intern op de weteringen gericht. Maar dit
systeem dateert uit de 14e eeuw. Tevoren had iedere dorpspolder
een eigen afwatering op zijn eigen rivier. Uit overlevering was dat
in de 18e eeuw nog bekend en het staat vermeld in een geschreven
exemplaar van de dijkrechten van de Tieler- en Bommelerwaarden
uit het archief van de dorpspolder Dei1 (geciteerd volgens Van
Gellicum). Bestudeert men de begrenzingen van de dorpspolders
en het aandeel, dat de kommen in het territoir van deze dorpspolders
hebben, dan is het niet moeilijk in te zien, dat het onmogelijk is, dat
de lage delen van deze polders op de rivier hebben kunnen lozen.
Het water in de komgedeelten heeft zijn eigen weg moeten zoeken.
Maar vaak had dit water in het geheel geen uitweg, Dit was het
geval indien een kom naar het westen begrensd is door een rug van
een voormalige rivierarm, die min of meer noord-zuid verliep, Het is
ons gebleken, dat deze naar het westen afgesloten komgedeelten
aangeduid worden met de naam broek. In het rivierkleigebied is een
broek dus een gebied, dat in de middeleeuwen, na de bedijking, geen
waterlozing had. Andere delen van de kommen konden hun water
op min of meer natuurlijke wijze op lagere gebieden lozen en dragen
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de naam van veld. In het rivierkleigebied is een veld dus een gebied,
dat in de middeleeuwen niet op de rivier, maar op lagere terreingedeelten min of meer natuurlijk afwaterde.
Het zou voor de hand liggen deze onderscheiding voor het
gehele rivierkleigebied te controleren, maar dit zal moeten wachten
op de verzameling van de perceelsnamen en op de bodemkartering.
Van verschillende delen van het rivierkleigebied, zoals Maas en
Waal, is de bodemgesteldheid slecht bekend.
Nu zijn er ook dorpen, die niet aan een rivier zijn ge!egen en
dus voor de veertiende eeuw onmogelijk op de rivier konden afwateren. Het grondgebied van deze dorpen moest dus geheel lozen
op de kommen en in overeenstemming hiermede dragen in deze
dorpen ook de hoge gronden namen met veld. Z o vindt men in de
dorpen Bruchem en Kerkwijk de hoge stroomruggronden aangeduid
als Hoendèrveld, Paradijsveld, Hoogeveld, Geereveld, etc.
De zo alledaags aandoende namen broek en veld verbergen dus
toch, nog een diepere zin en verdienen dan ook alle' aandacht, omdat ze ons kunnen helpen de oude gesteldheid van het land te reconstrueren,
De oude toestand met de voor iedere dorpspolder gescheiden
afwatering is typisch voor de feodale periode. Het totstandbrengen
van de interne afwatering door middel van grote weteringen, waarop
iedere polder loost, is een uiting van de opkomst van het centrale
gezag, in ons geval van de macht van de graven, later hertogen van
Gelre. Z o vinden wij één'der meest markante verschijnselen van de
Europese geschiedenis weerspiegeld in de geschiedenis van de percelering en de afwatering van het rivierkleigebied.
De ontginning van de kommen in het rivierkleigebied heeft aanleiding gegeven tot het ontstaan van vele perceelsnamen, die ein*
digen op kamp en bos, aanduidende het gebruik als grasland en
griend. Enkele namen trekken de aandacht. Z o vindt men in bijna
ieder dorp de naam oude weide. Het onderzoek van deze percelen
wijst uit, dat ze aan de lioge kant van de kommen, dicht bij de
dorpen gelegen zijn. De naam oude weide doet tevens denken aan
nieuwe weiden. Het lijkt ons toe, dat de naam oude weide gez5en
moet worden in verband met de veertiende-eeuwse ontginning van
de kommen. Door deze ontginning ontstond een groot oppervlak
nieuw weiland en zo zal men het bescheiden oppervlak van het
vroegere weiland zijn gaan aanduiden met de naam oude weide.
Het oude weiland is opgenomen in de nieuwe ~ercerering.Dit doet
vermoeden, dat de oude weide oorspronkelijk niet of nauwelijks
ontwaterd is geweest.. De naam oude weide wijst dus op middeleeuwse toestanden van voor de veertiende eeuw.
In het dorp Hedel vindt men de naam oude weide voor een
blok percelen zandig tuinland, De doorbraken van de Maasdijk
hebben het oorspronkelijk uit zware klei bestaande terrein opgehoogd met een zandig overslagdek, waarop in latere eeuwen de
Hedelse tuinbouw iich heeft gevestigd. Wij vermelden dit als voorbeeld, van de moeilijkheden, waarvoor een onderzoeker van veld-

namen zich geplaatst ziet, wanneer hij onkundig is van de bodemgesteldheid.
De heer Hoeksema heeft ook reeds studie gemaakt van de afmetingen van de percelen van de veertiende-eeuwse ontginning. Z o
vermoedt hij thans, dat de Kerkwijkse komgronden door drie rechthebbenden zijn ontgonnen. Zijn onderzoek is bij lange na nog niet
vditooid, Men houde in het oog, dat de medewerkers van de bodemkartering zich slechts in verloren ogenblikken met deze vraagstukken
kunnen bezighouden. Bovendien is alles nog in het stadium van
tasten en zoeken. Mocht deze poging echter succes hebben, zo
zouden wij uit het terrein tot een reconstructie van de oude rechtse
verhoudingen geraken en daarmede een geheel nieuwe bron voor
historisch. onderzoek ontsloten hebben,
W i j zagen, dat het rivierkleigebied zijn huidige karakter heeft
verkregen in het begin van de veertiende eeuw. Wij stellen ons voor
ter reconstructie van oudere toestanden de film van de tijd te doen
terugdraaien. Het inzicht in de veertiende eeuwse ontginning stelt
ons in staat een kaart te ontwerpen, waarop deze percelering is weggelaten. De jonge veldnamen gaan dan. mede van de kaart. W i j
houden dan over de vroeg-middeleeuwse indeling met de kromme
akkers, het grasland op d e hoge akkers en enkele bruikbare gedeelten van de kommen. Dit overschot moet ons een indruk geven
van het vroeg-middeleeuwse landbouwbedrijf.
Van de vroeg-middeleeuwse dorpen is wel iets bekend. In elk
dorp bestonden een aantal hoven, die het economische leven van het
gebied beheersten. De hof was tevens de woonplaats van een soort
rentmeester of een nog voornamer persoon. Uit de veldnamen kan
de ligging van vele hoven worden teruggevonden. Interessant is nu,
dat in de onmiddellijke nabijheid van iedere hof enkele veldnamen
worden ' gevonden, die steeds groepsgewijs voorkomen: kamp of
Icempske, akker en bogert of vergt, Het lijken weer zeer banale
namen. Maar het belangrijke van de namen is hun samenhang met
de hof. Er bestonden talloze akkers in ieder gebied, maar slechts
die, welke bij de hof ligt, wordt aangeduid als den akker, Feitelijk
moet men de nadruk op het voorvoegsel den leggen. Het is de akker
van de hofheer, Zien wij deze als rentmeester van een groter domein,
dan is den akker het perceel, dat hij in eigen gebruik had. Duizenden
percelen hebben namen eindigende op kamp of kempske, maar
alleen het perceel nabii de hof heet het kemoske. Het was een
grailand, klaarblijkelijk bestemd voor het eigen gebruik van
de hofheer. D e naam bogert lijkt ook weinig geschikt ter aanduiding
van een perceel boomgaard, in een land met zoveel fruit. Maar in
de middeleeuwen vond men de fruitteelt alleen bij aanzienlijken en
bovendien, het was den bogert, de fruittuin van de hofheer, soms
zelfs die van een slot of kasteel. De veldnaam vergt (Fr, vergier)
heeft dezelfde functie, maar zal mogelijk blijken te dateren uit een
andere periode.
verzamelen de hof-namen en hun attributen dus met bijzondere belangstelling, omdat zij ons op het spoor brengen van de
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middeleeuwse landbouw waaromtrent veel te weinig bekend is. Door
gecombineerde studie van perceleringen en perceelsnamen moet het
ons echter gelukken de elementen van dit oude landbouwsteisel t e
herkennen en tot een geheel samen te voegen.
Hoe gaarne zouden wij de film nog verder afdraaien en een
beeld ontwerpen van de Frankische landbouw! Hoewel wij hieromtrent enkele aanknopingspunten hebben gevonden, menen wij
goed te doen vooralsnog het stilzwijgen te bewaren tot de zaak zich
duidelijker begint af te tekenen. Dit zal zeker het geval zijn, indien
de oud-middeleeuwse indeling even goed kan worden uitgewist als
de veertiende-eeuwse.
Hoewel node willen wij thans van het rivierkleigebied afstappen
en enige aandacht besteden aan een ander gebied en wel aan de
percelering van de uitgestrekte graslandgebieden in het westen van
ons land. Iedereen kent de eindeloos lange, kaarsrechte perceleringen
in de Alblasserwaard, de Lopikerwaard en zoveel andere grasland-.
gebieden. Bestudeert men de bodemgesteldheid van deze gebieden,
dan blijkt, dat de ontginners hiermede absoluut geen rekening
hebben gehouden. Er is geen sprake van een geleidelijke ontwikkeling zoals in de zandgebieden of het zo juist besproken van ouds
bewoonde rivierkleigebied. De thans te behandelen aanleg is in één
keer ontstaan, een doelbewuste ontginningsarbeid dus en in feite
een kolossale agrarische revolutie. W i j hebben voor deze omwenteling oog ,gekregen door lezing van een interessant boekje van
Gosses: De Vorming van het graafschap Holland. Wij kennen van
de Vaderlandse Geschiedenis weinig anders dan ruzies en eindeloze
rijen van Willems, Dirken en Florissen. Maar de Hollandse graven
en hun tijdgenoten hebben nog wel andere dingen gedaan dan
feoda1,e kwesties met het zwaard beslechten. Zij hebben het ontoegankelijke, woeste en vrijwel waardeloze moerasgebied, dat zij in
bezit hadden genomen, vervormd tot een welvarend veeteeltgebied.
Gosses beschrijft ons hoe dit in zijn werk ging. Zij gaven de wilder-.
nis in de vorm van concessies uit aan Dersonen, die op zich namen
hun gebied te ontginnen. Deze concessionarissen lokten op hun
beurt arbeidskrachten om de sloten te graven en de wildernis van
kreupelhout te rooien door hun een boerenbedrijf toe te zeggen.
A'an de graven moest jaarlijks een bepaald bedrag aan bede en
tienden worden betaald, zodat deze niet alleen hun macht maar ook
hun inkomsten belangrijk zagen toenemen.
Daarnaast werden stukken land met heerlijke rechten en al aan
aanzienlijke personen verkocht of in leen uitgegeven. Deze meest
adellijke grondspeculanten verkochten het land, maar behielden de
rechten, waardoor zij als het ware van hun verdiensten als speculant
een eeuwigdurend pensioen verwierven,
De afzonderlijke percelen in dit graslandgebied dragen geen
bijzondere namen. Het land is direct in boerderijen ingedeeld. Deze
dragen natuurlijk alle een naam, maar de indeling is in hoofdzaken
tot de huidige tijd in stand gebleven en de noodzaak tot het afzonderlijk benoemen van de percelen heeft dus ontbroken.

Al deze ontginningen vertonen hetzelfde patroon, zowel de
Utrechtse als de Hollandse. Ook in het buitenland, waar Hollanders
'uit ontginnen gingen, kan men dezelfde stijl van indeling van het
land vaststellen.
Curieus is nu, dat. in de nabijheid van Vlaardingen, van waaruit
de macht van de graven van Hollad is uitgegaan, een terrein wordt
aangetroffen met een geheel andere percelering. Ir W. J. van Liere
heeft dit gebied bij de bodemkartering van het Westland ontdekt.
Het is gekenmerkt door een onregelmatige verkaveling (fig. 1) .
Gosses vermeldt een ontginning in
de buurt van Vlaardingen door
Friese kolonisten en het lijdt geen
twijfel of het door de heer Van
Liere bedoelde gebied is dat van de
Friese ontginners. En zo komen we
tot de Friese verkaveling, Deze kan
worden beschouwd als het antwoord op de vraag, hoe men een
moerasgebied met minimale moeite
kan ontwateren, Een moeras is een
terrein, dat ongeveer gelijk ligt met
het wateroppervlak. Moerassen zijn
in het algemeen doorsneden door
talloze veelal ondiepe geulen, die
overtollige regenwater, zij het ook
gebrekkig, afvoeren en waardoor
hoog buitenwater binnendringt.
Deze waterloopjes nu worden in
het Friese: ontginningssysteem tot
sloten
of weteringen uitgediept en
Fig. 1. Friese perceleringen in de
Babber~~older,
N. van ,Vlaardingen. ZO nodig door nieuw aangelegde
(Schaal 1 :25.000, naar blad 501 sloten met elkaar in verbinding
top. kaart)
gebracht. O p deze wijze verkrijgen
Fig. 1. Old irregular allotrnents de percelen
grenzen*
near Vlaardingen (South Holland), hetgeen de veetelers in hart en nieshowing a similar parceling as in ren, die de Friezen altijd zijn ge~ h o t o g r a ~ no.
h
10 in Friesla'nd* weect, in het geheel geen bezwaar
brought there by Frisian farmers
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Voorzover het eigenlijke Friesland betreft moe! onze beschouwing een onderstelling genoemd worden, aangezien de bodemgesteldheid van het noordelijke zeekleigebied nooit behoorlijk bestudeerd is, Echter heeft de gedetailleerde bodemkartering van Ir Van
Liere in het reeds meermalen genoemde gebiedje nabij Vlaardingen
het bewijs,opgeleverd, dat deze Friezen te werk zijn gegaan zoals wij
het beschreven hebben en het ligt voor de hand, dat deze Friezen in
den vreemde niet anders handelden dan zij het thuis hadden
geleerd.
De uitgebreide karteringen, die thans in Zeeland gaande 'zijn,
hebben als bijeenkomstig resultaat eveneens de verklaring van de

zeer onregelmatige percelering uit de oude kernen van Zeeland
opgeleverd (foto 11). De kromme wegen die zo kenmerkend zijn
voor deze gebieden blijken in oude schorkreken te zijn aangelegd.
Dit was bij overlevering bekend, maar de bodemkartering heeft het
volkomen en precies bevestigd. De kromme sloten liggen eveneens
in oude kreken. E r bestaat dus wel verband tussen de Zeeuwse en
de Friese verkavelingen. W i j hadden echter nog geen gelegenheid
studie te maken van. de verschiIIen van deze beide stijlen, die uit
de kaartbeelden blijken. Dit zal pas kunnen geschieden, indien de
kartering ook in het eigenlijke terpengebied tot ontwikkeling is
gekomen.
De verzameling van Zeeuwse perceelsnamen bevindt zich nog
in een beginstadium, zodat hieromtrent nog geen mededelingen
kunnen worden gedaan.
Wij hadden het reeds even over de mozaiek-verkaveling
(foto 12) van de oude bouwlanden op de zand- en liöss-gronden,
alsmede plaatselijk in het rivierkleigebied. In het zuiden van ons
land worden deze oude bouwlanden veelal aangeduid met de naam
akker, in Vlaanderen met kouter, in het Frankisch-sprekende deel
van het gebied benoorden de Rijn met enk of eng, in het Saksische
taalgebied met es.
' De schijnbaar willekeurige percelering van deze oude bouwlanden heeft vele pennen in beweging gebracht. Wij herinneren
slechts aan de uitgebreide studie van Meitzen, Geen percelering
werkt dusdanig op de fantasie van de toeschouwer als deze mozaiekverkaveling, Toch is van geen enkele Nederlandse es of enk het
ontstaan bekend. De essen vormen een zeer dankbaar onderwerp
voor ruilverkaveling en zij verdwijnen dan.ook als sneeuw voor de
zon, Men zal hiermede vrede moeten hebben. Maar wel mag met
nadruk worden vastgesteld, dat het niet aangaat het in de loop van
15 eeuwen langzaam gegroeide uit te wissen, zonder zelfs een poging
te doen, de oude toestand behoorlijk te beschrijven en te bestuderen.
Gesteld dat wij in Nederland nog bouwwerken hadden uit de Karolingische tijd, zo zouden wij die als uiterst belangrijke historische
monumenten voor het nageslacht bewaren. Maar de grote werken,
die het voorgeslacht voor zijn onderhoud tot stand heeft gebracht,
zijn bouw- en weilanden, verdwijnen, zonder dat iemand er notitie
van neemt, W i j willen dan ook de hoop uitspreken, dat de overheid
zich het noodlot van de oude verdwijnende perceleringen zal aantrekken en er toe zal medewerken dat de ten dode opgeschreven
oude essen behoorlijk beschreven en bestudeerd zullen worden.
Van enkele zanddorpen zijn de veldnamen verzameld en ge4
publiceerd, W i j noemen de es van Enter (Prakken) (foto 12) en
het dorp Achtereind (Kuysten). In deze uitgestrekte gebieden is
nog zeer veel werk te verrichten.
De bodemkartering op de zandgronden zal in 1947 beginnen
en misschien gelukt het tijdens de karteringswerkzaamheden voldoende inzicht in het ontstaan van de m~zaiek~erceleringen
te verkrijgen.
I

O p de zandgronden vindt men nog een oudere akkerverkaveling, die een praehistorisch karakter draagt en door de werkzaamheid van de archaeologen aan de vergetelheid is ontrukt. W i j bedoelen de akkers uit de jongste steentijd en de bronstijd, die thans
door de geschriften van Van Giffen meer bekendheid beginnen te
genieten (fig. 2). In zijn verhandeling over de grafheuvels van
Wervershoof is hij op het vraagstuk van de prae-historische akkerbouw diep ingegaan. Het schijnt, dat deze oude percelering, mogelijk
de oudste in ons land, geen rol meer speelt in de huidige landbegrenzing.
W i j hebben thans een aantal oude en 'zeer oude perceleringen
besproken, in een willekeurige volgorde. W i j willen ditmaal niet

Fig. 2. Celtic fields op het Zeyerveldl (Dr.). Naar een tekening van het
Arch.-biol. Inst te Groningen
Fig. 2, Celtic FieIds, OId parceling of the prehistoric population in the province
of Drente, The old cart tracks, which can be seen, are somewhat younger

ingaan op de indelingen en benamingen van de vele ontginningen
van de laatste eeuwen, alhoewel ook die tot interessante beschouwingen aanleiding zouden kunnen geven, W e l hopen wij onze geachte toehoorders te hebben overtuigd van het belang van deze
studiën voor het inzicht in de geschiedenis van het boerenland en
daarmede voor de geschiedenis van de landbouw,

During the work of soil-survey a list was compiled of names
designathg plots, while also attention was given to the shape of the
plots. Often there is a connection between the shape of the plots
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and the time and the way of reclaiming, while the latter again
depends on soil type and soil-use. The names of the plots often
bear on their use, thereby providing data with respect to the history
of soil-use. Historians and philologists wil1 have to lend a helping
hand though. Some examples of different shapes of plots are given
by the photographs, e.g. in the riverclay area the new straight plots
of the basinlands are much younger than plots on the natura1
landschap waarin de ldei-veen eilanden als kommen zichtbaar
foto 16.
From the names of, different plots we can conclude that a larger
percentage of the higher grounds was once used as pasture because
in those early days the lower grounds were continually exposed to
flooding and hence could not be used as pasture. During the Middle
Ages drainage canals were constructed. Best known at the moment
is the ,,Bommelerwaard". The blocks of ancient farmlands on the
sandy soils of Drente and Overijsel, cut up in a mosaic-like fashion,
produce a clear contrast with the surrounding heath- and forest
soils.
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