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Cocagne - Kockengen: over een oeroude klank 
in een vrij jonge naam 

Drs. A. Kroon 
Vrijheidslaan 28, 3621 HH Breukelen 

Deze bijdrage vormt hei resultaat van een briefwisseling, die ik met de 
heer Manten heb gevoerd naar aanleiding van diens lezing en artikel 
getiteld "Gastarbeiders in Breukelen en omgeving in de 10de tot 12de 
eeuw'. Het werd - vanuit een taalkundige invalshoek - op zijn verzoek 
geschreven. Het uitgangspunt hiertoe vormde zijn lezing, het gesproken 
woord dus. Het zal in hoofdzaak gaan over een uitspraakkwestie en een 
daarmede samenhangend taalkundig probleem. Ik hoop, dat het een en 
ander zal mogen bijdragen tot verheldering van een historisch taaibegrip. 

Met Kockengen in 't verschiet 

Hoewel het historisch onderzoek van de auteur, waarvan de resultaten in 
genoemd artikel werden neergelegd, niet speciaal was toegespitst op het 
taalkundig onderzoek van plaatsnamen1, mogen wij toch - voorlopig 
althans - het volgende aannemen: de drie namen Spengen, Portengen en 
Kockengen, die in onze taal een sprankelende en tevens identieke 
eindklank laten horen, verwijzen naar namen, die alle drie stammen uit het 
Romaanse taalgebied. Daar de laatste naam wat vragen oproept, beperk ik 
mij eerst tot Spengen en Portengen en hun Romaanse achtergrond: Spanje 
en Bretagne. 

Wat deze twee namen samenbindt is hun slotklank. ANJE. Het feit dat de 
naam Spanje een vernederlandsing is van een Spaanse of Franse naam is 
hier van geen belang. Belangrijk is alleen aan te tonen, dat beide namen 
vanaf de vroege Middeleeuwen tot op heden hun oorspronkelijke eindklank 
hebben behouden. 

liet beroemde, van omstreeks 1100 daterende, Roelandslied (la Chanson 
de Roland I, dat de heldendaden bezingt van Ridder Roeland (Roland), de 
'Paladijn van Karel de Grote", laat beide namen zien onder de volgende 
vormen: Espaigne, Bretaigne. Wat deze twee vormen uiterst boeiend maakt 
is dat ze niet alleen dezelfde geschreven uitgang vertonen, namelijk A IGNE, 
maar dat de uitspraak van deze namen bijzonder duidelijk is aangegeven: 
de IGN vertegenwoordigen de ons bekende NJ klank. Misschien mag ik hier 
ter verheldering aan toevoegen, dat deze klank in de taalkunde wordt 
aangeduid met de naam "gemouilleerde n" - gespeld als IGN of GN - om 
hem scherp te onderscheiden van de n, die dient als teken van een daaraan 
voorafgaande neusklinker.-6 De IGN-vorm is - in genoemde namen althans -
een oudere notatie, maar belangrijk is, dat de namen zon 900 jaar geleden 
precies klonken als vandaag. 
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De naam Kockengen in de vroege Middeleeuwen op Frans grond
gebied 

De naam Kockengen treffen we voor het eerst aan in geschreven vorm in 
Li fabliaus de Coquiaigne'. een van omstreeks 1250 daterend geschrifte 

De naam is ook voor hen die niet zijn ingewijd in de geheimen van het 
oud-Frans vrij doorzichtig en de uitgang levert het ons al vertrouwde 
'klankbeeld' ANJE op. ook ditmaal in de klassieke zetting. We stellen dus 
vast. dat al in het midden van de 13de eeuw de naam Kockengen met de 
slotklank ANJE werd uitgesproken en dat deze uitspraak niet afweek van 
die van namen ais Bretaigne of Espaigne; die we al in het begin van de 12de 
eeuw hebben ontmoet. 

De naam Kockengen in de latere Middeleeuwen op Nederlands 
grondgebied 

De oudste spelling van de naam Kockengen in Nederland komt als 
'Cockange" isoms ook 'Kockange') voor in Stichtse documenten/1 We komen 
nu tot een belangrijk punt. De vraag is namelijk of we hier te doen hebben 
met een Franse dan wel met een Nederlandse vorm. De heer Manten heeft 
hierin een Franse vorm gezien en die vorm in zijn lezing ook als zodanig 
behandeld. Hij heeft de uitgang ANGE als een echt Frans-klinkende uitgang 
laten horen: de a-klank werd in zijn uitspraak tot neusklinker a. Dit nu is 
onjuist. De vorm die wij hier aantreffen klinkt als de uitgang in - laten wij 
zeggen - Boertange of in de oude Rotterdamse wijk Spangen (de n krijgt u 
dan wel van mij cadeauP De naam Cockange is de vrucht van een 
ontwikkeling van de taal, die zich op vaderlandse bodem heeft voltrokken 
Op Frans grondgebied daarentegen heeft de slotklank - vitaal als hij is -
zich weten te handhaven en is uitgelopen op het wat moderner aandoende 
Cocagne. 

Het bovenstaande impliceert echter wel, dat nu ook de Franse vertaling 
van de naam Luilekkerland correctie verdient. De juiste vertaling moet 
luiden: le pays de Cocagne. 

"Door de eeuwen trouw" 

Samenvattend zou ik willen zeggen, dat de eindklank die wij hebben 
ontmoet, al vele eeuwen had geklonken voordat talen als het Frans of het 
Spaans hun eerste schuchtere stappen zouden zetten op de weg naar hun 
ontwikkeling. Deze klank is door de eeuwen heen trouw aan zichzelf 
gebleven en zo klinkt hij ook nog altijd door in de Franse vertaling van 'het 
land van Kokanje". 

Noten 

1 Brief van Dr. A.A. Manten aan Drs. A. Kroon d.d. 23 juli 1986. 
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2 Dit moe-jeren (officieel dus mouilleren") betekent eenvoudig dat de klank J 
wordt toegevoegd aan een G of L, die dan gaan klinken als NJ of LJ. Er ontstaat dan 
in combinatie met de voorafgaande (soms met de daarop volgende) klinker een 
nieuwe klank, die bijzonder immuun blijkt te zijn voor beïnvloeding van andere 
klanken Voorbeelden van LJ in Spaanse namen: Lloret. Sevilla Hier volgen de 
vier Franse neusklinkers nog eens netjes op een rijtje: "un bon vin blanc" De N 
wordt in deze woorden niet uitgesproken, maar dient slechts als teken van 
nasalering. 

3 Zie Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jrg 1, nr 1, blz 17 - 18 
4 Manualen van de beleningen door de Utrechtse bisschoppen (Rijksarchief te 

Utrecht) 
*) In een naam ais "Cockange" is de K al een duidelijke indicatie van een "onfranse" 

vorm De K wordt in Franse plaatsnamen - en in het algemeen in de Franse 
woordenschat - zeer weinig gebruikt. 

Boekbespreking 

Heus, A.J.M., 1986. De geschiedenis van de gemeente Maarssen in de crisis
tijd, 1925 - 1940. Scriptie geschiedenis M.O. II, Noordelijke Leergangen 
Zwolle. Eigen uitgave van de auteur, M.A. de Ruyterstraat 18, 7942 VH 
Meppel, 63 blz. (te bestellen door overmaking van f 20,- op de girorekening 
van de schrijver: 2576632). 

De keurig uitgevoerde scriptie, waaraan de schrijver ruim twee jaar 
heeft gewerkt, geeft een beschrijving van het sociale leven in Maarssen 
door een aantal maatschappelijke aspecten te belichten: gemeentelijke 
overheid; onderwijs; werkgelegenheid, steunverlening en armenzorg; 
gezondheidszorg. Het geheel is zeer leesbaar en bevat veel details en 
citaten. Naast archiefwerk heeft de auteur de moeite genomen om van 15 
jaargangen van het Utrechts Nieuwsblad alle woensdag- en 
vrijdagnummers na te pluizen. Breukelen wordt slechts sporadisch 
vermeld: op blz. 11 komt de hoge waterstand van de Vecht in 1928 aan de 
orde, op blz. 25 het 50-jarig bestaan van de Christelijke School in de 
Heerenstraat in 1929. We mogen echter aannemen dat de situaties in 
Maarssen en Breukelen elkaar niet veel ontlopen hebben. Wie zich wil 
verdiepen in de crisisjaren in de gemeente Breukelen mag dit werkstuk 
over een van de buurgemeenten niet ongelezen laten. Er zijn een 
literatuuropgave en een lijst met 136 noten (vele naar het Archief van 
Maarssen en het Utrechts Nieuwsblad]. 

H.A. M.-W. 
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