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ENKELE AANTEKENINGEN BIJ EEN ARTIKEL IN HET TIJDSCHRIFT DER 
KONINKLIJKE NEDERL. HEIDEMAATSCHAPPIJ *) OVER TE K KOP 

Onderstaand volgt eerst het artikel, ontdaan van een aantal afkortingen en vaktechnische termen, 

die onze lezers waarschijnlijk minder interesseren. 

K O O P - V E E N G R O N D IN B O S V E E N 

Teckop bestaat uit grasland en is een middeleeuwse veenoni^inning ten noordoosten van Woer
den. Veel van deze ontginningen hebben kop- of koopnamen, afgeleid van het middeleeuwse woord 
'copen' (zie onder). Veel 'copen', zoals Boskoop, Papekop, Oukoop, Gerverskop en ook Teckop, 
liggen op dit soort veengronden. 

Een schets van de ontstaans- en gebruiksgeschiedenis is van belang. Het Utrechts-Hollandse 
veenlandschap werd reeds tijdens zijn ontstaan doorsneden door rivieren, ni. de Vecht, de Oude Rijn, 



de Hollandse I J s se l , de Lek en de Merwede. en r iviert jes , zoals de Amstel . de Gaasp . het Gein. de 

Drecht. de Gouwe, de Vl is t . de Alblas . de Giessen . enz Langs deze rivieren liggen smalle klei 

stroken, die s l ech t s gedeeltel i jk a l s duidelijke oeverwallen zijn ontwikkeld. Deze Heigronden gaan 

op korte afstand van de rivier over in veengronden met een kleidek. dat verder van de rivier af dun 

ner wordt en overgaat in venige klei . 

Ook de opbouw van het veen getuigt van de grote invloed van de rivieren dichtbij het voedsel 

en slibrijke milieu komt kleiig bosveen voor, verderaf klei arm bosveen en nog verder., a l s eilanden, 

mosveen dat in voedselarme omstandigheden is ontstaan Deze l aa t s t e mineraalarme veensoort is 

bij uitstek geschikt voor de turfwinning en de plaats van de huidige droogmakerijen in het lege mid 

den van de Randstad Holland, valt dan ook vrijwel samen met de p laa t sen waar vroeger het veenmos 

groeide. 

De verklaring van het hoge zandgehalte in de bovenlaag l igt in de gebruiksgeschiedenis . welke wijst 

op sterke menseli jke invloed- In verband hiermee worden enkele manieren van vooral vroegere bernes 

t ingsgewoonten genoemd baggeren, gebruik van duinzand of dek'zand in de s ta l len, de s ta lmest men 

gen met de bagger a l s zg toemaak en verder het. gebruik van s tadsvui l . 

Bijgaande foto geeft een beeld van een cope landschap. In de Middeleeuwen heeft koop en ver

koop de ruime betekenis van afstand doen tegen betal ing in welke vorm ook, hetzij koopsom, perio 

dieke betalingen of pol i t ieke voorwaarden Zo gaf i eeds vanaf de I I e eeuw de landsheer ( te weten 

de Graaf van Holland of de Bisschop van Utrecht) van het. grote Hollands Utrechtse veengebied aan 

gegadigden stukken woes te grond ter ontginning uit. o a tegen jaar l i jkse betal ing van kleine bedra 

gen in geld iti jnsjes) en tegen tienden- Er ontstonden georganiseerde- s te lse lmat ige ontginningen, 

waarbij de kaveldiepte en bieedte van te voren werden vas tges te ld , de lengte werd meestal bepaald 

op zes voorlingen of ca . 1250 m. In de polder Teckop, die kennelijk een restontginning is temidden 

van eerder tot s tand gekomen 'copen . i s deze lengte ca 1300 m. aan weerszi jden van de vaait. die 

de kern van de ontginning vormt (b) en waarlangs het langgerekte dorp ontstond. Iedere gegadigde 

vestigde zich namelijk op de hem toegewezen kavel en ontgon deze a l lengs tot de vän te voren vast

gestelde diepte . 

Op de foto is de s i tua t ie ten opzichte van de omringende copen duidelijk te herkennen- In het 

oosten de noordoost zuidwest gerichte kavels van Kockengen (c). welke ontginning aanslui t bij die 

van Portengen (d) en van Kortrijk, welke uitging van de linkeroeverwal van de Vecht In het wes ten 

de oost west lopende kavels van Oud Kamerik (e), dat evenals Kamerik Mijzijde uitgaande van de 

Mije werd ontgonnen. De zuidoost noordwest kavelrichting van Teckop s lu i t aan bij die van.de ten 

zuiden gelegen, niet op de foto zichtbare, cope ontginningen Klein Houtdijk. Breudijk en Gervers 

kop. waarvan het ui tgangspunt in de noordelijke oeverwal van de Oude Rijn gezocht moet worden 

Al deze copen hebben het s t rakke rechthoekige patroon, waarvan bij de concessiever lening lengte 

en breedte nauwkeurig waren bepaald Het overschietende deel was asymmetrisch, zoals de foto dui

delijk laa t z ien. zodat de weste l i jke kavels een gerend verloop kregen (f) 

De naam Teckop (in 1308 a l s Tekencop overgeleverd) zou er op kunnen wijzen, dat deze cope 

door een zekere Teke of Taco tot s tand is gekomen. 

De hier afgebeelde copen maken deel uit van het grote Hollands Utrechtse weidegebied Ze zijn 

•echter a l s bouwland ontgonnen en ook gebruikt; dit blijkt uit de bepalingen van de concess i e s waar 

in sprake is van korentienden, die in de Middeleeuwse grafelijke rekeningen werden verantwoord 
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Het gebied moet oorspronkelijk dus hoog genoeg hebben gelegen om er akkerbouw op te kunnen be

drijven. In het bodemprofiel heeft deze fase in het bodemgebruik echter geen sporen nage la ten . Door 

de ontwatering en de daardoor optredende klink kwam het maaiveld s t e e d s lager te l iggen, zoda t men 

in de 15 e en 16 e eeuw overging tot bepoldering en het oprichten van watermolens. De wateront t rek

king met a l s gevolg klink ging evenwel door. zodat we reeds uit gegevens van rond 1500 de indruk 

krijgen, dat veetee l t de voornaamste bestaansbron vormde. 

Het boerderijtype zonder deel , met grote l o s s e hooibergen (g) is die van het weidebedrijf. Behalve 

veel vee ziet men op de foto verspreide boomgroepjes, hufjes (h) genaamd. Bij s l ech t weer kan het 

vee hier bescherming zoeken (s taa t het te huften). 

Tot zover het in te ressan te , ongesigneerde artikel 2 ) , dat met de duidelijke foto een a l l e raa rd igs t 

idee geeft van het begrip polderland, de indeling en wordingsgeschiedenis ervan. Het is h i s t o r i s ch 

geheel gebaseerd op het zeer ins t ruct ieve werk 'De Cope' s ) ; in ui ters t beknopte vorm wordt een in 

druk verkregen van de voornaamste bedoeling daarvan. 

Volgens het artikel zou Oud Kamerik, evena l s Kamerik-Mijzijde.uitgaande van de Mije zi jn ont 

gönnen. Voôr het l aa t s te is dit zo goed a l s zeker, wil mén ni 'etin, gewrongen recons t ruc t ies verval 

l en . voor het eers te is het hoogstwaarschijnl i jk onjuist. De namen Oud-Kamerik en Oude Dam en de 

vroegtijdige wisse l ingen in de waterafvoer van dit gebied geven ten deze een aanduiding A). Dèzelf 

de mening voor Oud Kamerik is Van der Linden toegedaan, 5J 

Met de laa t s te a l inea van het artikel over Tekkop kan ik het bepaald niet eens zijn. Ieder kan 

immers onmiddellijk kons ta teren , dat de boerderijen van het weidebedrijf in deze s t reken a l le j u i s t 

wel een deel bezi t ten, waar de koeien aan weerskanten met de kop naar toe s t aan . Bij de oude boer 

derijen is de deel meesta l aanzienli jk breder dan bij de l a te re . 

De verspreid liggende bosjes in het land noemt de schrijver hufjes. Deze naam en het werkwoord 

huften zijn mij onbekend en ik heb ze in de streek rond Woerden nooit ontmoet. Ik vermoed dat de 

schri jver ze kent uit een andere streek van het land. 

Zulke bosjes zijn in de regel oude hennipakkert jes gewees t . In de 16 18 eeuw werd heel wat 

hennep verbouwd voor touw (scheepvaar t ) . In de zg. kaartboeken van de Utrechtse kap i t t e len kan 

men hun talrijke boerderijen vinden, door landmeters getekend, met de bestemming der perce len er 

in geschreven. In de genoemde perceel t jes s t a a t meestal hennip of hennep. Slechts bij weinig boer

derijen komt een totaal van een morgen henni pland voor; mees ta l is dit s l e c h t s een fractie van een 

morgen. °) 

Toch was deze henni p teel t ondanks de kleine perceel t jes van belang voor de f inanciële ui tkomst 

der bedrijven, In de 19 e eeuw ging de verbouw van de henni p langzamerhand teniet , waarschi jnl i jk 

door de betere Russ i sche hennip en door de stoomvaart. De onrendabele akkert jes werden toen mees t 

met hout bepoot, dat vooral diende a l s stookmateriaal op de boerderij (heet water voor de kaasmake 

rij e .d . ) . Toch vermeldt Olivier Groeneyk nog in 1829 r\ dat bijv. in Woerden op de Vismarkt (de over 

de vroegere Oude Rijn uitgebouwde Visbrug tussen Kruisstraat en Kerkstraat) veel h e n n i p werd ver 

handeld. 

Het artikel zegt ook ie t s óver de turfwinning. De polder Tekkop nu heeft a l s een der l a a t s t e ge

bieden op de nominatie ges taan om ten behoeve van turfwinning verveend te worden bl i jkens een 

uitvoerig reglement van 30 april 1802 8 ) , goedgekeurd door dijkgraaf en hoogheemraden van Woerden 



overeenkomstig de plakkaten van de Staten van Utrecht op het s lagturven. Van de totale grootte 

van ruim 541 morgen zou ruim 482 morgen worden verveend en later weer droog gemaakt. Nauwkeu 

rig wordt de hele gang van zaken omschreven met de financiële regelingen en verplichtingen, o.a. 

de s tuiversbrieven om de l a s t en vei l ig te s te l len . Opvallend i s het vrij hoge bedrag, dat aan de Heer 

van Tekkop moet worden be taa ld , nl . fl 30. per morgen benevens een bedrag per vierkante roede 

turf. Dit ondanks de Bataafse Republiek van 1795. Aan het Groot Waterschap van Woerden moet 

fl 38, per morgen worden betaald . 

Waarom dit a l l e s niet i s doorgegaan? Vermoedelijk wel omdat het in de Franse tijd ten plat telan 

de vrij goed begon te gaan en deze grond voordeliger zijn oude bestemming kon behouden. 

Tens lo t te nog i e t s dat mij in de bosveengebieden s t eeds geintrigeerd heeft en dat ook de aandacht 

had van wijlen Dr, T . V i n k 9 ) , nl . de aanwezigheid van relatief veel zware eikenstammen in het veen. 

zowel ten noorden a l s ten zuiden van de Oude Rijn. Duyverman 10) vers l i j t ze voor elzen, maar dit 

is b e s l i s t onjuist, omdat het weke elzenhout na het afsterven vrij snel overgaat in liet losse zg. -

grondhout. Bijna iedere boer wee t wel een paar van deze zware struiken of bomen te zit ten, al zijn 

er in de twee wereldoorlogen tengevolge van brandstofgebrek heel wat ui t de s loten gehaald. Jn Zeg 

veld ken ik nog iemand die van het uitwinden en klein maken van deze bomen voor verkoop a l s brand 

stof een soort broodwinninkje maakte; Sommige van de dikke stammen zijn wel een meter of zee lang 

en pikzwart van het looizuur. Ze l iggen al le in de richting west oost . Het schi jn t tegenwoordig mo

gelijk te zijn zulk hout op ouderdom te dateren. Wellicht zou een dergelijk onderzoek in teressante 

gevolgtrekkingen mogelijk maken, ook in geologisch opzicht. Misschien zou de Heide Mij. hier eens 

een keer aandacht aan wil len bes teden . 
C J„ van Doorn 
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