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Gastarbeiders in Breukelen en omgeving in 
de 1 Ode tot 12de eeuw 

Arie A. Manien 
Oud Aa 37. 3621 LA Breukelen 

In Breukelen en omgeving worden een aantal namen van buurtschappen 
en dorpen aangetroffen, die overeenkomen met aardrijkskundige namen 
elders in Europa. In alle gevallen zijn het typische ontginningsnamen. 
Voorbeelden zijn: 
- Kortrijk, een naam gelijk aan die van het Westvlaamse dorp Kortrijk, dat 

in 1189 stadsrechten kreeg, en gelegen was aan een reeds in de Romeinse 
tijd en de Middeleeuwen bestaand knooppunt van wegen. 

- Portengen, in oude documenten als Bertangen of Bretangen aangeduid, 
wat verbasteringen zijn van de naam van het Westfranse gebied 
Bretagne. 

- Spengen, waarvan de naam waarschijnlijk een verbastering is van 
Spanje; het werd ook wel de Spaanse polder genoemd. 

- Kamerik, vroeger ook wel als Kameryk geschreven, een dorp dat net zo 
heet als de ooit Vlaamse, thans Noordfranse stad Kamerijk of Cambrai, 
aan de bovenloop van de Schelde, in de Middeleeuwen een 
handelscentrum met een belangrijke bisschopszetel. 

- Demmerik, in oude bronnen nog Denemarc genoemd, naar het gelijk
namige land. 
Daarnaast is er dan ook nog de opmerkelijke plaatsnaam Kockengen, 

welke in verband gebracht wordt met Cockange of Le Pays de Cockange, de 
Franse naam voor Luilekkerland. 

Misschien was het deze afleiding van de naam Kockengen die ooit 
iemand op het idee heeft gebracht dat de andere hiervoor genoemde 
plaatsnamen wel eveneens verzonnen zouden zijn; dat ze geen andere 
relatie zouden hebben met de plaatsen of gebieden waarnaar ze genoemd 
zijn dan de verbeelding. Hoe dan ook, het idee dat het om fantasienamen 
zou gaan, ooit door grappenmakers zo maar bedacht, ben ik mondeling en 
schriftelijk al verscheidene malen tegengekomen. Deze zienswijze heeft 
zelfs ook zijn neerslag gevonden in het Woordenboek der Noord- en Zuid-
Nederlandse Plaatsnamen.^' Daarin zijn tevens staaltjes van typische 
volksetymologie geslopen. Zo wordt in dat woordenboek bijvoorbeeld van 
ons" Kortrijk gezegd dat het eerder dan een migratienaam de spotnaam is 

voor een bezitter die kort rijk gebleven is. 
Ik ben van mening dat die fantasienamen-theorie onjuist is; dat die 

namen niet toevallig tot stand zijn gekomen; en dat er wel degelijk een 
verband bestaan heeft tussen de genoemde plaatsen in het sticht Utrecht 
en de locaties elders in Europa waarnaar ze werden genoemd. 
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Dat verband hangt samen met de manier waarop de ontginning plaats
vond van de uitgestrekte veenwildernissen, die tot in de Middeleeuwen in 
ons gebied werden aangetroffen. Daarbij hebben, naar mijn overtuiging, 
gastarbeiders van elders een belangrijke rol gespeeld. Om tot de nodige 
bewijsvoering daarvan te komen moeten we er eerst kort bij stilstaan hoe 
die omvangrijke ontginning in zijn werk is gegaan. 

DE ONTGINNING VAN DE VEENWILDERNISSEN 

Om de moeilijk toegankelijke, waterrijke veenwildernissen in cultuur te 
kunnen gaan brengen moest men eerst de waterafvoer regelen. 

Iets was daar soms al aan gedaan. Nabij de grens tussen de kleistrook en 
het veenland hadden de bewoners van het al veel eerder in cultuur 
gebrachte kleiland op een aantal plaatsen een wetering aangelegd, met een 
dijk ernaast. Aan de uiteinden boog die wetering om, in de richting naar de 
rivier. Door deze waterstaatkundige werken beschermden de kleiboeren 
zich tegen al te grote wateroverlast vanuit de achterliggende 
veenwildernis. 

Van zon wetering en dijk konden ook de eerste kolonisten in het 
veengebied dankbaar gebruik maken. Waar deze wetering en dijk nog niet 
aanwezig waren moesten ze eerst alsnog worden aangelegd. Ze vormden de 
noodzakelijke uitgangsbasisvoor de verdere ontginningswerkzaamheden. 

Vervolgens moesten ten behoeve van de landaanwinning twee 
dwarsweteringen worden gegraven, loodrecht op de basiswetering, aan de 
beide uiteinden van het in cultuur te brengen stuk wildernis. De grond 
werd gebruikt voor de er naast gelegen dwarsdijk. De lengte van de 
dwarsweteringen was in onze omgeving meestal 6 voorling (= 360 roeden = 
ongeveer 1250 meter). Tenslotte werd tussen de verre uiteinden van de 
beide dwarsweteringen nog een achterwetering met naastgelegen 
achterdijk aangelegd. Deze liepen evenwijdig aan de ontginningsbasis. 

Daarmee was de hoofdstructuur van een ontginningsblok tot stand 
gebracht. Door het graven van sloten kon daarop de verdere verkaveling 
worden gerealiseerd. Iedere kolonist kreeg een stuk land ter breedte van 
30 (Stichtse) roeden (ca. 112,5 meter). Zon bedrijfseenheid van 30 roeden 
breed en 6 voorling diep werd een hoeve genoemd. Dat woord had dus 
betrekking op de landoppervlakte, niet op de opstal die er op werd 
gebouwd. 

Aldus voltrok zich het zogenaamde "slaan" van het veenland. De 6 
voorling diepe strook maakte daarvan een "slag" uit. In de Middeleeuwen 
betekende het woord slaan' onder meer het verdelen van onverdeelde 
grond en wel speciaal om die te ontginnend 

De bestuurlijke gang van zaken in de omgeving van Breukelen was 
vermoedelijk dezelfde als die in andere veengebieden welke omstreeks die 
tijd in cultuur werden gebracht. De landbezitter, hier de bisschop van 
Utrecht, gaf zelf in een ontginningsgebied hoeven ter ontginning uit. Als hij 
daar in geslaagd was regelde hij vervolgens het bestuur over een 
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dergelijke eenheid. Daardoor ontstond een nieuw zogenaamd gerecht, een 
kleinschalige lokale bestuurseenheid. 

Eerste ontginningsslag 

De ontginning van de veenmoerassen ten westen van de Vecht en de Aa 
begon op enkele plaatsen reeds voor het eind van de 10de eeuw, op andere 
plaatsen in de 11 de eeuw. 

Oukoop was, naar mag worden aangenomen, de eerste ontginnings-
eenheid in ons gebied. Daar lijkt reeds kort voor het jaar 1000 een 
nederzetting tot stand te zijn gekomen. 

Daarna volgde het in cultuur brengen van het Maarssenerbroek, een 
veenmoeras dat in directe verbinding stond met de Vecht. Het woord 
'broek' duidde moerassig terrein aan. 

Ten noorden van het Maarssenerbroek bevond zich het Otterspoorbroek, 
eveneens een moerasgebied dat een open verbinding had met de Vecht. 
Tussen dit moeras en de rivier lag op de kleistrook langs de westelijke 
Vechtoever een oude nederzetting, Otterspoor geheten. Zij viel onder de 
parochie Breukeien. Aan die nederzetting dankte het Otterspoorbroek zijn 
naam. Tussen Otterspoor en het Otterspoorbroek waren de Otterspoor-
broekse Wetering en de daarnaast gelegen Otterspoorbroekse Dijk aan
gelegd. Deze konden vervolgens goed dienen als de uitgangsbasis voor het 
in cultuur brengen van het Otterspoorbroek. Daar werden 28 ontginnings-
hoeven uitgegeven, die ieder ongeveer 16,5 morgen groot waren. Men 
neemt aan dat deze ontginning nog in de 11de eeuw heeft plaats 
gevonden.^ Vermoedelijk echter pas aan het eind van die eeuw. 

Ten westen van de rivier de Aa kwam het gerecht "Bider A" (Bij de Aa) 
tot stand, met de Aase Dijk als uitgangsbasis aan de zijde van de smalle 
uiterwaard langs de Aa. De Boschdijk werd de achtergrens. Rond het jaar 
1100 was er in het gebied dat nu Oud Aa heet reeds sprake van een kerkje, 
vermoedelijk een houten schuurkerkje met een stenen fundering. 

Met - van noord naar zuid - de gerechten Oukoop, Bij de Aa, 
Otterspoorbroek en Maarssenerbroek was de eerste slag in de ontginning 
van de westelijke veenwildernis in onze omgeving voltooid. 

Tweede, derde en vierde ontginningsslag 

Nadat een eerste ontginningsslag ten westen van de Vecht en de Aa was 
voltooid, begon men met een tweede. De achterkade van de eerste slag 
werd daarbij de basis voor de volgende slag. 

Ten zuidwesten van het gerecht Otterspoorbroek ging de tweede slag 
zodoende uit van de achterkade die spoedig daarna de naam Kortrijkse Dijk 
zou krijgen. Ze omvatte drie onderscheiden gerechten, van noord naar zuid 
het gerecht Kortrijk, het gerecht Vijfhoeven en het gerecht Gieltjesdorp. Ze 
kwamen te bestaan uit, respectievelijk, 17, 5 en 7 hoeven, in een loodrecht 
op de basis staande verkaveling. 
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Afb. 1 Veenontginningen tussen enerzijds de Vecht ter hoogte van Otterspoor en 
anderzijds ontginningen die varen uitgegaan van de oeverlanden Geestdorp en 
Oudeland langs de Oude Rijn Vechtontginningen varen achtereenvolgens (1) Otter-
spoorbroek. (2) Kortrijk. Vijfhoeven en Gieltjesdorp, (3) Portengen, (4) Kockengen. 
Oude-Rijnontginningen varen Breudijk. Houdijk, Gerverskop, Laag Nieuvkoop en 
Oud Kamerik Toen de ontginningen uit beide richtingen elkaar naderden bleven 
enkele Testgebieden over, die als laatste verden ontgonnen: Teckop en Spengen; men 
ziet het ook aan hun vorm 

De Vechtontginningen voerden alle hun overtollige vater af op de Vecht of de Aa. 
Zo liep bijvoorbeeld de uitvateringsvetering van Otterspoorbroek en Kortrijk 
vaarschijnlijk ter plaatse van de huidige Kerkvaart. Ook de vindvatermolens die in 
en na de 16de eeuw het vater van die polders hielpen afvoeren sloegen daar op uit. 
Portengen en Kockengen hadden vermoedelijk elk hun eigen uitvateringen, die 
ongeveer evenvijdig liepen aan die van Kortrijk De restontginning Spengen had 
eveneens een eigen uitvatering naar de Aa. mogelijk langs de noordzijde van de 
latere polder Groot en Klein Oud-Aa 
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Dat er achter het gerecht Otterspoorbroek maar liefst drie gerechten 
kwamen te liggen vond vrijwel zeker zijn oorzaak in het feit dat daar drie 
verschillende groepen kolonisten aan het werk zijn getogen, vermoedelijk 
kort na elkaar, en in de genoemde noord-zuid volgorde. 

De achterkade van deze drie gerechten ging, toen in de derde slag van de 
ontginning het gerecht Portengen ontstond, de Portengense Dijk heten. Daar 
stonden toen ai zeven boerderijen aan, want in Gieltjesdorp kwam de kop 
van de hoeven aan de westzijde, dus van de Vecht afgekeerd, te liggen; 
mogelijk door de aanwezigheid van een oude kleibaan, die de natuurlijke 
afwatering daar in die richting deed verlopen. 

In de vierde slag ontstond tenslotte achter Portengen nog het gerecht 
Kockengen. Daarmee was het eind van deze ontginningsgeschiedenis 
bereikt, want met Kockengen stuitte de reeks ontginningen die in de 
Vechtstreek begonnen was op een soortgelijke reeks ontginningen welke 
was uitgegaan van de kleistrook langs de Oude Rijn. Het gebied van Laag 
Nieuwkoop, ten zuidoosten van Portengen, was een Oude-Rijnontginning. 
Hetzelfde geldt voor Gerverskop, dai ten zuiden van Kockengen gelegen is. 
Teckop, ten westen van Kockengen. vormde naar het kaartbeeld te 
oordelen een restantgebied" Uit gegevens over de betaling van de tijns 
(een vorm van belasting) blijkt dat Teckop van vóór 1200 moet dateren. 
Rond het jaar 1200 waren de ontginningen tussen Vecht en Oude Rijn dus 

o 

grotendeels voltooid. 
Door de achtereenvolgende ontginningsslagen ontstond in het nieuwe 

land een betrekkelijk regelmatig verkavelingspatroon. Men noemde dat 
een slagenlandschap. 

MENSEN EN INVLOEDEN VAN ELDERS 

Ik keer nu terug naar mijn stelling dat namen in deze streek als Kortrijk, 
Portengen, Kamerik e.d. geen fantasienamen zijn, maar door gastarbeiders 
van elders naar het sticht Utrecht zijn gebracht. Gastarbeiders die hun 
nieuwe nederzetting noemden naar hun plaats of streek van herkomst, 
zoals kolonisten uit later eeuwen dat in Amerika of Afrika ook vele malen 
hebben gedaan. Ter ondersteuning van die stelling lever ik hier zes 
argumenten. 

Geen opmerkelijke namen 

Als de namen van de nieuwe gerechten in de omgeving van Breukelen 
inderdaad fantasienamen zouden zijn geweest, waarom koos men dan juist 
namen ais Kortrijk of Bretagne ? Zo erg voor de hand liggend waren die 
namen in die tijd niet. Dat is mijn.eerste argument. 

Als men in de vroeg 12de eeuw - toen in het sticht Utrecht een nieuw 
gevormd gerecht een naam moest krijgen - iemand voor de gek wilde 
houden, kon men dat dan bereiken door dat gerecht bijvoorbeeld Kortrijk 
te noemen ? Het Westvlaamse dorp Kortrijk bestond op dat moment al 
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wel, maar had in onze omgeving toch geen wijd verbreide vermaardheid. 
Verder moeten we ons realiseren dat de namen waar het om gaat niet 

allemaal in dezelfde tijd zijn gegeven. Tussen de invoering van de ene 
naam en de andere lagen vaak vele tientallen jaren. De grap van een 
misleidende naamgeving moet dan dus erg lang volgehouden zijn en 
verschillende groepen mensen steeds weer aangesproken hebben. Dat is 
toch wel erg onwaarschijnlijk ! 

Werving van kolonisten 

In de tweede plaats is bekend dat door de Middeleeuwse eigenaars van 
veenwildernissen actief aan de recrutering van kolonisten is gedaan. Het 
was niet zo eenvoudig om steeds weer mensen te vinden die bereid waren 
het uitermate zware ontginningswerk aan te pakken. Bij de eerste slag 
waren er in deze streek zelf ook nog wel een aantal potige jongere 
boerenzoons voor beschikbaar, hoewel niet in voldoende mate. Dat gold nog 
veel sterker voor de daaropvolgende ontginningsslagen. De bezitters van de 
wilde gronden besteedden het aantrekken van nieuwe kolonisten daarom 
soms uit aan daarvoor ingehuurde ronselaars, zogenaamde locators9 Dat 
deed de graaf van Holland en evenzo zijn oostelijke buurman, de bisschop 
van Utrecht. 

De locators trokken vooral zuidwaarts. De gebieden daar waren -
gemeten naar de toenmalige normen - overbevolkt.10 Frankrijk was 
gedurende de Middeleeuwen en de eerste paar eeuwen daarna (tot 
omstreeks 1700) zelfs het volkrijkste land van West Europa. In de 
Middeleeuwen woonden er in Frankrijk ongeveer 50% meer mensen dan in 
heel Duitsland. Ook de vaak feodale situaties droegen er toe bij dat in 
zuidelijker streken ondernemende jongelieden gevonden konden worden 
die bereid waren door pionierswerk een eigen zelfstandig bestaan elders te 
gaan opbouwen. 

Veranderingen in de taal 

De ontwikkeling van de taal die in deze omgeving werd gesproken 
bevestigt de immigratie van kolonisten uit zuidelijker streken. Daarbij ging 
het niet om maar een paar personen. Vooral in de 12de en 13de eeuw trad 
vanuit de veengebieden in zowel Holland als Utrecht een frankisering op 
van het in West-Nederland gesproken kustgermaanse dialect.11 Ook 
namen als Zoeterwoude en Zoeter meer hebben bijvoorbeeld een Frankisch 
karakter. Een verband is gelegd met de deelneming van Frankisch 
sprekende kolonisten in de openlegging van de veenwildernissen. 

Een wezenlijke beïnvloeding van een bestaande taal, die zelfs 
doorwerkte in de naamgeving van nederzettingen, kan alleen veroorzaakt 
zijn door de instroming van relatief grote aantallen immigranten met een 
Frankische moedertaal. Het taalkundig onderzoek zorgde zo voor het derde 
argument. 
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Slagenlandschap 

De wijze waarop het in cultuur brengen van de veenwildernis werd 
aangepakt levert mijn vierde argument. Alle ontginningen, van de oudste 
af aan, weerspiegelen eenzelfde systematische aanpak van het cultuurtech
nische werk. Dat gold ook voor de ontginningen in Holland, met dien ver
stande dat er behalve blokken van 6 voorling diepte ook 12 voorling diepe 
blokken voorkwamen. Er is dus vanaf het eerste begin gebruik gemaakt 
van reeds bestaande kennis en ervaring, die - het kan niet anders - van 
elders gekomen moeten zijn. 

Landschapsstudies hebben uitgewezen dat het ontginnen van een 
wildernis in slagen een manier van werken was die vermoedelijk zijn 
oorsprong vond in de Vendée, ten zuiden van Bretagne. Daar komt een 
primitief slagenlandschap voor, vroeg Middeleeuws in oorsprong, met 
typische streekdorpen en lange, smalle kavels landbouwgrond. 

Het zullen dus mogelijk emigranten uit het midden-westen van Frankrijk 
zijn geweest die deze ontginningstechniek naar elders hebben 
overgebracht. 

Le Pays de Cockange 

De herkomst van de naam Kockengen is een verhaal op zich. 
Vroeger is er wel eens een verband gelegd tussen Kockengen en het volk 

van de Cockingi. Daarvan wordt verhaald dat zij omstreeks 867 de viking 
Rorik - die een vrij groot gebied onder zijn beheer gekregen had, maar 
zich bij de bevolking erg gehaat had gemaakt - onverhoeds aanvielen en 
het land uitjoegen. ó Die Cockingi hadden echter niets met Kockengen te 
maken. Het waren vrijwel zeker bewoners van destijds nieuw ingedijkt 
land in West-Friesland. *-> 

Een andere oude verklaring is dat de uitgang "engen' in de naam 
Kockengen zou duiden op gemeenschappelijke bouwlanden. In de eerste 
jaren van het bestaan van die plaats zouden dan de bewoners met elkaar 
het beschikbare landbouwareaal bewerkt hebben. De onderverdeling in 
particuliere hoeven zou pas later plaatsgevonden moeten hebben. Deze 
verklaring is niet erg aannemelijk. 

Blijft over de verklaring dat de naam Kockengen inderdaad - als in de 
inleiding gezegd - komt van "Le Pays de Cockange", Luilekkerland. Het zou 
er dan een uiting van zijn dat de oorspronkelijke kolonisten dit hun 
toegewezen nieuwe woongebied zagen als het beloofde land, waar hen een 
rijke toekomst wachtte. 

Maar als de naam Kockengen een verbastering is van Cockange dan 
vallen hier enkele punten op te merken. Het Kokanje-verhaal moet in de 
Franstalige versie naar onze streek zijn gebracht; de Duitstaligen spraken 
van "das Schlauraffen Landt", hadden er dus een heel ander woord voor.18 

Het verhaal moet bovendien langs de mondelinge weg hierheen zijn 
gekomen; de oudste op schrift gestelde versie, getiteld "Li fabliaus de 
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Coquiaigne" dateert pas van omstreeks 1250.19 Deze punten ondersteunen 
zo mijn stelling dat in de kolonisatietijd van de veenwildernissen in het 
westen van het sticht Utrecht mensen uit zuidelijker landen naar onze 
streken gekomen zijn. Dat levert mijn vijfde argument. 

Herkomst familienaam 

Mijn eigen familienaam verschaft mij het zesde argument. De naam 
Manten komt van Mantsoen of Mantzoon, dat is zoon van Mant. Het is een 
naam die op een vergelijkbare manier als namen zoals Jansen, Pietersen of 
Klaassen is ontstaan. In tegenstelling echter tot Jan, Piet en Klaas was de 
naam Mant van oorsprong geen Noord-Nederlandse naam. 

De plek in het sticht Utrecht waar de naam Mant het eerst in gebruik 
was lijkt het oude gerecht Kortrijk bij Breukelen geweest te zijn. Door het 
noemen van kinderen naar hun grootvader kreeg de naam geleidelijk een 
zekere verbreiding. Mensen die deze naam droegen en die gingen 
verhuizen brachten de naam later ook naar andere plekken in de 
omgeving. Het beeld dat ik tot dusver heb maakt het niettemin 
aannemelijk dat de Middeleeuwse personen in onze streek die Mant of 
Mantsoen heetten allen langs de een of andere lijn aan elkaar verwant 
geweest zijn. Kortom: de naam Mant lijkt door een immigrant in ons gebied 
binnengebracht te zijn. 

Waar kwam de eerste Mant dan wel vandaan ? Hoogstwaarschijnlijk uit 
het gebied van het Vlaamse Kortrijk. Daar had de bekende zendeling 
Amandus gewerkt, was de belangrijke proosdij van Sint Amand gesticht, 
werden in de Middeleeuwen veel kinderen naar die heilige Amand 
genoemd en werd die naam al snel vervlaamst tot Mant of Manten20 

De import van de naam Mant(en) staat niet op zichzelf. Ook de 
persoonsnaam (later familienaam) Kalle is in de Middeleeuwen naar deze 
omgeving gekomen, mogelijk eveneens uit Vlaanderen. 

SAMENVATTENDE CONCLUSIE 

De in het voorafgaande aangevoerde argumenten leveren met eikaar dus 
toch wel een redelijk vaste basis op om te stellen dat zich in de 10de tot 
12de eeuw veel gastarbeiders gevestigd hebben in het veengebied ten 
westen van de Vecht. Ze kwamen vooral uit zuidelijker streken, werden 
door ronselaars aangeworven en kwamen dus vermoedelijk in groepen 
hierheen. Bovendien was voor het opzetten van een nieuwe ontginning een 
collectieve inspanning vereist - de aanleg van de omgevende weteringen 
en dijken. Daardoor zal een groep immigranten dus in hun nieuwe 
woonplek bij elkaar gebleven zijn. Dat was dan weer een situatie waardoor 
die nieuwe woonplek gemakkelijk de naam van hun herkomstgebied kon 
krijgen. 
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De m mer ik 

We moeten nog even stilstaan bij een wat afwijkende naam onder de in 
de inleiding genoemde ontginningen: Demmerik. Hier is geen sprake van 
een naam van zuidelijke herkomst, maar van vernoeming van een 

21 noordoost van ons gelegen land: Denemarken'1 

Demmerik ligt ten westen van Oukoop en ontstond daar in de tweede 
ontginningsslag. Het is waarschijnlijk dat in dat gebied ook die tweede slag 
reeds erg vroeg in ontwikkeling kwam22 Daarmee ligt het begin van 
Demmerik in de nadagen van de Vikingentijd. Toen hadden de tochten van 
de Vikingen niet meer het karakter van roofexpedities, maar veel meer 
van emigratietochten, waarbij ze hun vrouwen en kinderen meenamen en 
zich definitief elders gingen vestigen. Ook vóór het ontstaan van Demmerik 
schijnen er reeds Vikingen in deze streken achtergebleven te zijn. Het is 
dus zeker niet onmogelijk dat Demmerik eveneens zijn naam ontleent aan 
het herkomstgebied van de eerste bewoners. 

Kortom: het enige wat overblijft van de gedachte dat veel geografische 
namen in onze omgeving fantasienamen zouden zijn is de conclusie dat die 
gedachte zelf aan de fantasie ontsproten lijkt te zijn. 

Noten 

1 DP. Blok, 1959 Discussie. Ia: M. Gysseling en DP Blok, Studies over de oudste 
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