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C. Streefkerk, S. Faber, ed., Ter recognitie. Opstellen aangeboden aan prof. mr. H. van der 
Linden bij zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse rechtsgeschiedenis aan de Vrije 
Universiteit (Hilversum: Verloren, 1987, 477 blz., ƒ62,50, ISBN 90 6550 307 2). 

Ruim vijftien jaar heeft Van der Linden als hoogleraar gefungeerd. Een buitenbeentje: aan 
een bijzondere universiteit, een man met een langdurige ervaring in de actuele publiekrech
telijke praktijk. Liever, een individualist: een geleerde met een heel eigen arbeidsterrein, de 
geschiedenis van het publiekrecht, speciaal het waterstaatsrecht, staand in de beste tradities 
van P. W. A. Immink en S. J. Fockema Andreae jr. Geen laatbloeier, want zijn geruchtma
kende dissertatie over De Cope dateert al van 1955. Geen globetrotter die op alle interna
tionale congressen acte de présence gaf — hoewel hij ook daar niet steeds verstek liet gaan 
—, maar een beoefenaar van de eigen rechtsgeschiedenis. Geen veelschrijver — de lijst van 
publikaties telt 33 nummers (niet alle boeken) —, maar een gedegen vorser die zorgvuldig, 
na wikken en wegen formuleert en publiceert. Een respectabel aantal collega's, medewer
kers en vrienden heeft de scheidende hoogleraar, die evenmin een kamergeleerde is, willen 
eren. Anders dan zo vaak het geval is met dergelijke afscheidsbundels die in toenemend aan
tal steeds meer een alibi lijken te worden om maar snel wat in elkaar te flansen of uit de on
derste bureaulade op te diepen, is deze bundel ook in die zin een eerbetoon geworden dat de 
bijdragen grosso modo een afspiegeling zijn van de interessesferen van de emeritus: land-
ontginning in de middeleeuwen, het probleem van eigendom en pacht (grondrente), juridi
sche en geografische aspecten van de waterhuishouding, met bijzondere aandacht voor de 
middeleeuwen. Afgezien van de beknopte inleiding en van de bibliografie omvat deze bun
del 24 bijdragen waaronder enkele zeer doorwrochte. Er staan beschouwingen in over ju
ridisch dogmatische sujetten: het onderscheid tussen publiek- en privaatrecht, rechtsvinding, 
revindicatie, regalia en burgerlijk recht. Daarnaast vindt men er enige studies over ontgin
ningsgeschiedenis in Amstelveen, Woudenberg, op de Veluwe, in Woerden, Mastebroek. 
Enkele 'case'-studies zoals over de 'gemeynte' in de dorpswetgeving van de Bossche Meij-
erij, over de Spaamdammerdijk onder Sloten, de Baarbroekse dijk onder Angerlo, of over 
het richterambt van Jonker Van Lennep in Nijmegen en een leenopvolging in Opper-Gelder. 
Speciale vermelding verdienen de twee bijdragen van L. J. van der Gouw over 'De oudste 
oorkonden betreffende het hoogheemraadschap Delfland en hun betekenis' (155-191) en 
'Costumen betreffende land liggende gemener voor' (275-295). De uitgave is fraai verzorgd. 

A. H. Huussenjr. 

P. A. Henderikx, De beneden-delta van Rijn en Maas. Landschap en bewoning van de 
Romeinse tijd tot ca. 1000 (Dissertatie Amsterdam 1983, Hollandse studiën XDC, Histori
sche Vereniging Holland, Hilversum: Verloren, 1987, 175 blz. + 9 kit. in omslag, ƒ42,-, 
ISBN 90 70403 20 X; een Engelse vertaling P. A. Henderikx, 'The Lower Delta of the 
Rhine and the Maas: Landscape and Habitation from the Roman Period to c. 1000', ver
scheen in Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, XXXVI 
(1986 [gepubliceerd in 1988], ISBN 90 12 058236) 447-599 + 9 kit. in omslag). 

Voor sommige mensen kan de aanloop tot hun doel niet lang genoeg zijn. In brede kringen 
is bekend dat P. A. Henderikx al een aantal jaren bezig is met een onderzoek naar de ge-
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schiedenis van de ontginning van de Alblasserwaard. Weliswaar is het 'grote boek' daarover 
nog niet verschenen, maar via een reeks van publikaties heeft Henderikx zich al wel tot een 
van de belangrijkste deskundigen op het gebied van de Hollandse ontginningsgeschiedenis 
ontwikkeld. Met de publikatie van De beneden-delta van Rijn en Maas heeft hij deze repu
tatie nog eens extra bevestigd. Het boek biedt een grondig en helder overzicht van de ne-
derzettingsgeografische ontwikkelingen van het gebied tussen het IJ en de Oude Maas vanaf 
het einde van de romeinse tijd tot omstreeks het jaar 1000. 

De heuristische problemen waarvoor de schrijver kwam te staan, zijn niet gering geweest. 
Desondanks heeft hij ze op bewonderenswaardige wijze weten aan te vatten. Een onderzoek 
als dit kan niet op geschreven berichten alleen gebaseerd worden. Daarvoor is onder andere 
de hulp van de archeologie en de naamkunde nodig. In het eerste hoofdstuk heeft hij zich 
bovendien op het terrein van de geologie en de bodemkunde begeven doordat hij de vraag 
naar de veranderingen in de rivierlopen onderzocht heeft en de invloed die deze op de 
bodemkundige opbouw van het landschap gehad hebben. Hij heeft dit gedaan op een wijze 
die kenmerkend is voor het hele boek, met gebruikmaking van andermans expertise, maar 
zonder zijn kritische historische zin te verliezen. Dit heeft hem onder meer tot de conclusie 
gevoerd dat het patroon van de huidige rivierlopen al veel vroeger vast blijkt te liggen dan 
men tot nu toe aangenomen had. Zo bestond de Lek beneden Vianen al bij het begin van 
onze jaartelling. Latere veranderingen betroffen vooral het ontstaan van de Beneden-Waal 
tussen Rossum en Woudrichem, het belangrijker worden van de Merwede en de verplaatsing 
van de hoofdafvoer van de Oude Maas naar de Heusdense Maas. Bij dit laatste heeft 
natuurlijk de doorbraak Giessen - Woudrichem een grote rol gespeeld. De schrijver meent 
dat deze al voor 1000 bestaan moet hebben en mogelijk tussen de zevende en de tiende eeuw 
ontstaan is. Ik vraag mij af of dit niet wat aan de vroege kant is. Een doorbraak op een der
gelijk tijdstip zou betekend hebben, dat de Alm reeds in de merovingisch-karolingische tijd 
alle belang verloren zou hebben. Dan is het echter wel merkwaardig dat wij zijn naam zo 
frequent als samenstellend lid van nederzettingsnamen tegenkomen en wel in Almkerk, 
Opalm, Uitalm, Almonde en Almsvoet. 

Het tweede hoofdstuk vormt de spil van het boek. Hierin behandelt de auteur de vraag 
welke nederzettingen er in het beneden-deltagebied in de door hem onderzochte periode 
bestaan hebben. Uiteraard nemen daarbij de vermeldingen van nederzettingen in bronnen 
van voor het jaar 1000 de eerste plaats in. De andere disciplines waarop zijn betoog steunt, 
zijn de toponymie en de archeologie. Over het algemeen vullen de gegevens van deze 
wetenschappen elkaar aan, soms spreken zij elkaar ook tegen. In het laatste geval beperkt de 
auteur zich meestal tot een constatering van de discrepantie en dat is ook verreweg het ver
standigst. Het heeft weinig zin te trachten de onderlinge prioriteit van de onderzoeksresul
taten van deze disciplines vast te stellen. Het gaat immers om twee principieel verschillende 
wetenschappen. De archeologie is gebaseerd op de bestudering van de realia, die onze voor
ouders ons nagelaten hebben, de toponymie op de taal, die zij gesproken hebben. Dat de his
torici profijt van hun gegevens kunnen hebben is een geluk, maar niet meer dan dat. 

Wat het gebruik van toponiemen (en niet toponymen!) als historische bron betreft, viel het 
mij op dat de schrijver soms wat al te gretig te werk gegaan is. In zijn boek houdt hij zich 
alleen met nederzettingsnamen bezig. Het is echter een bekend feit in de naamkunde, dat de 
oorsprong van nederzettingsnamen verschillend kan zijn. Sommige zijn het resultaat van een 
primaire naamgeving, andere zijn secundair uit oorspronkelijke natuurnamen ontstaan. De 
chronologische datering van het tweede type is vaak heel moeilijk, zo niet onmogelijk. Der-
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gelijke semantisch-secundaire nederzettingsnamen zijn dan ook dikwijls onbruikbaar voor 
de beantwoording van historisch-geografische dateringsvragen. 

De schrijver ontleent verder nogal wat argumenten aan de vermeende hoge ouderdom van 
het type nederzettingsnaam gevormd door een natuurnaam in de derde naamval meervoud. 
Volgens de literatuur die hij gebruikt heeft, moeten namen van dit type veel ouder zijn dan 
het jaar 700. Onderzoek in de landen rond het zuidelijk deel van de Noordzee heeft echter 
aangetoond, dat deze manier van naamvorming nog minstens tot in de negende of tiende 
eeuw, zo niet langer, produktief geweest moet zijn. Dit betekent dat de schrijver naamkun-
dig gezien misschien enkele al te vroege nederzettingen zal moeten afstaan, aan de andere 
kant kan hij zich gelukkig prijzen dat hij zich niet meer om de wonderlijk hoge ouderdom 
van Sloten hoeft te bekommeren. 
Een ander punt waar de schrijver misschien iets te vlot met zijn conclusies geweest is, be

treft de naamsvervanging. Het feit dat we in vroegmiddeleeuwse teksten toponiemen te
genkomen die we niet kunnen lokaliseren en er omgekeerd in later tijd plaatsen zijn waarvan 
we geen oude vermeldingen kennen, wil ons nog wel eens tot de veronderstelling verleiden, 
dat een oudere naam door een jongere vervangen is. Nu is naamsvervanging natuurlijk geen 
onbekend fenomeen in de toponymie, maar het blijft een deus ex machina zolang hij niet 
door de bronnen geattesteerd is. 
Zelfs met inachtneming van deze kanttekeningen kunnen we zeggen dat de auteur er op 

bijzonder overtuigende wijze in geslaagd is een beeld te schetsen van de bewoning van het 
deltagebied voor het jaar 1000: op de oude duinruggen en de estuariumafzettingen in de 
mondingsgebieden van de Rijn en de Maas, op verlande stroomruggen en op de oeverafzet
tingen van de grote rivieren. Ten aanzien van een mogelijk vroege datering van de occupatie 
van de veen- en klei-op-veen-gebieden toont hij zich tamelijk terughoudend. Slechts in de 
omgeving van Vlaardingen, stroomafwaarts van Gouda en beneden Schoonhoven, ten oos
ten van Oegstgeest en Warmond en in de Vechtstreek meent hij omstreeks het jaar 1000 al 
systematische ontginningen aan te kunnen tonen. 
Aan het einde van het boek heeft de auteur een aantal bijlagen opgenomen, waarin hij de 

geologische, historische, naamkundige en archeologische gegevens opsomt waarop zijn on
derzoek gebaseerd is. Waar nodig heeft hij deze van nader — en relevant — commentaar 
voorzien. Bijzonder nuttig is verder de bijlage met de uitgave van de belangrijkste schrifte
lijke bron voor die periode, de goederenlijst van de kerk van Utrecht, die hij bovendien van 
een nauwkeuriger datering weet te voorzien. 

Een speciale vermelding verdienen de negen kaarten, die in een aparte omslag bijgevoegd 
zijn. Deze lopen thematisch min of meer parallel met de bijlagen en vormen zodoende een 
nuttige kartografische illustratie van de nederzettingshistorische ontwikkeling die de schrij
ver in het boek uiteengezet heeft. Tekstdeel en kaartbijlage maken samen een esthetisch 
smaakvol ensemble uit en dat betekent een extra genoegen bij een boek dat ook reeds door 
zijn inhoud zo aantrekkelijk is. 

R. Rentenaar 

J. L. van der Gouw, De Landscheidingen tussen Delfland, Rijnland en Schieland (Hilver
sum: Verloren, 1987, 334 blz., ƒ55,-, ISBN 90 6550 306 4). 

Het afscheid van het ambtelijke en universitaire leven blijkt voor Van der Gouw allerminst 
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