


Tussen Oer-IJ 
 en BamesTra
Het Zaanse veenmoeras en 
zijn eerste bewoners vanaf de 
prehistorie tot ca. 900 n.Chr.

Of het nou boeren, vissers, molenaars, ondernemers of gewoon 
Zaankanters waren, de inwoners van de Zaanstreek waren altijd 
gefascineerd door de mogelijkheden die het water én het aan-
grenzende land hun boden. Maar gold dit ook voor de eerste mensen 
die in een deel van de ijzertijd en de Romeinse tijd (ca. 700 v.Chr.-
250 n.Chr.) aan de westelijke rand van het veenmoeras woonden dat 
nu de Zaanstreek is? Kwamen zij niet verder dan deze uiterste rand 
van het moeras? Of trokken ze dieper die drassige wildernis in, op 
zoek naar wat daar te vinden was? En als ze het gebied inderdaad 
binnentrokken, hoe deden ze dat en wat zochten ze daar? 
Hoe zag het veenmoeras er eigenlijk uit? Hoe was het ontstaan? 
Het antwoord op deze vragen is te vinden in de voor geschiedenis 
van de Zaanstreek: de periode vóórdat het Zaanse veenmoeras, 
ergens in de tiende eeuw n.Chr., werd ontgonnen. Eerst bekijken we 
hoe het gebied eruitzag. Vervolgens gaan we na of er aanwijzingen 
zijn die erop duiden dat mensen het moeras introkken. En als dat zo 
is, dan is de vraag wanneer en waarom die mensen dat deden.

CHRis dE BOnt En PiEt KlEij
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Over de voorgeschiedenis van de Zaanstreek, de daaropvolgende ontginning 
en de eerste bewoners is al veel geschreven. Tot aan de jaren zestig van de 
vorige eeuw ging men ervan uit dat de Zaanstreek eeuwenlang een zeer 

drassig, onbewoonbaar, vlak laagveengebied was. Pas nadat er rond 1300 dijken waren 
aangelegd, zo was de gedachte, trokken boeren vanuit de duinen dit gebied binnen, 
groeven ze sloten en legden ze wegen en dorpen aan. In 1965 opperde historisch 
geograaf J.K. de Cock dat het veengebied vóór de ontginning helemaal niet vlak was, 
maar waarschijnlijk bestond uit onbewoonde hoogveenruggen met kleine stroompjes 
ertussen. Volgens hem trokken al tussen 1000 en 1200 de eerste mensen vanuit de 
duinen dit veenmoeras binnen. Zij vestigden zich op de hoogste punten in het veen 
en groeven sloten om het veen te ontwateren en bewoonbaar te maken. Door bodem
daling, veroorzaakt door de ontwatering, werd het land vlak. Pas nádat het gebied 
was ontgonnen en bewoond, werden er dijken gebouwd.1

 Tegenwoordig wordt aangenomen dat De Cock gelijk had met zijn bewering dat er 
vóór de ontginning in de Zaanstreek hoogveenruggen lagen die later door menselijk 
ingrijpen (ontwatering) inzakten. Op andere punten wordt zijn visie echter betwijfeld. 
Er zijn de laatste jaren, vooral door archeologisch en biologisch onderzoek, aan wijzin
gen gevonden dat de eerste mensen al veel eerder dan tussen 1000 en 1200 het Zaanse 
veenmoeras introkken. In dit artikel doen wij een poging de vroegste geschiedenis van 
de Zaanstreek bij te stellen, gebaseerd op de laatste inzichten en ontdekkingen.
 Een groot probleem bij het beschrijven van de geschiedenis van de Zaanstreek van 
vóór de middeleeuwen is dat er uit die periode vrijwel geen geschreven bronnen over 
zijn en al helemaal geen kaarten. We moeten ons dan ook baseren op andere bronnen.
Voor een reconstructie van het Zaanse landschap van vlak vóór de ontginning, dat wil 
zeggen van het ongestoorde landschap in de vroege middeleeuwen (600950 n. Chr.), 
maken we niet alleen gebruik van de geologische kennis over het vroegere landschap 
– de ‘paleogeografie’ – maar ook van informatie die de middeleeuwse ontginners 
hebben achtergelaten in het landschap, in het zogenoemde ‘topografisch archief’. Dit 
komt aan de orde in het volgende artikel in dit boek, dat gaat over de ontginning van 
het veen in de middeleeuwen.

Landschap en bewoning tot ongeveer 250 n.Chr.
Het gebied dat nu bekendstaat als de Zaanstreek, zag er in het laatneolithicum  
(ca. 28002000 v.Chr.) totaal anders uit dan nu. Het maakte deel uit van het enorme, 
moerassige hoogveengebied dat in die tijd het midden van NoordHolland bedekte.2 
Het Zaanse deel van dit veenmoeras werd doorsneden door kronkelende kreken die 

overtollig regenwater afvoerden naar een 
grote geul die sinds de jaren vijftig van de 
vorige eeuw het OerIJ wordt genoemd.3 
Het OerIJ is tegenwoordig bedekt door 
allerlei latere grondafzettingen, maar is 
nog steeds herkenbaar als een laagte in 
het landschap. Het vormde de zuidelijke 
en westelijk grens van het Zaanse veen
moeras en lag ruwweg op de plek waar nu 
het Noordzeekanaal, de IJpolders en de 
Wijkermeerpolder liggen. Het liep verder 
door tussen Heemskerk en Krommenie 
naar het noorden en mondde ter hoogte 
van Bergen in zee uit (figuur 1). Deze 
monding verschoof in de loop der eeuwen 
naar het zuiden, richting Castricum. 
 Duinen waren er in die tijd nog niet. 

Figuur 1. Het zuiden van het 
huidige Noord-Holland, met daarin 
getekend de ligging van het Oer-IJ 
in de ijzertijd, rond 700 v.Chr. 
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Wel lagen er op de plek waar nu ongeveer de duinen liggen, zacht glooiende strand
wallen (lage zandruggen), overblijfselen van oude kustlijnen van de Noordzee. Deze 
strandwallen waren de meest geschikte plek om te wonen. Vanaf het neolithicum 
hadden boeren hier hun boerderijen, akkers en weiden. Soms stopte de bewoning op 
een bepaalde plek, om ergens anders op de strandwallen weer op te duiken. De grond 
was er vruchtbaar en de voeten bleven meestal droog. 
 In de ijzertijd (700 v.Chr. tot rond het begin van de jaartelling) verlieten boeren 
op zoek naar nieuw land de strandwallen en staken zij het OerIJ over. Ze vestigden 
zich in, of beter gezegd óp het veen ten westen van de huidige dorpen Assendelft en 
Krommenie. Achter de Assendelver Zeedijk zijn nederzettingssporen uit de vroege  
ijzertijd (700500 v.Chr.) ontdekt. Archeologen hebben iets noordelijker achter 
diezelfde zeedijk een slotenpatroon uit de ijzertijd blootgelegd dat afwijkt van de 
latere middeleeuwse inrichting. Dit is een aanwijzing dat dit eerste boerenland ná de 
ijzertijd is verlaten, verwilderde en pas eeuwen later weer in gebruik werd genomen. 
Er trad, zoals specialisten zeggen, een ‘breuk’ in de bewoning op.4 
 Rond het begin van de jaartelling verzandde de monding van het OerIJ en sloot 
de kustlijn zich. Het is zelfs de vraag of de schepen die tussen 20 en 50 n.Chr. hun 
thuisbasis hadden in de bij Velzen opgegraven Romeinse havenforten, nog vrijelijk 
het zeegat in en uit konden varen.5 Of de Romeinen pogingen hebben ondernomen 
om het dichtgeslibde zeegat kunstmatig nog een tijdje open te houden, is niet meer 
na te gaan. Het OerIJ werd vanaf die tijd een stilstaand binnenwater dat langzaam 
dichtgroeide en verlandde.
 Het dichtslibben van de monding van het OerIJ had tot gevolg dat de afwatering 
vanuit het Zaanse achterland verslechterde. Het water kon alleen nog maar via een
veel nauwere geul aan de oostkant weg stromen naar het Almere (de latere Zuiderzee) 
en vandaar, via het riviertje het Vlie tussen Texel en Vlieland, door naar zee.6 De veen
groei kon zich hierdoor ongehinderd en misschien zelfs wel versneld voortzetten. 
Door de vernatting werd bewoning langs de venige oevers van het OerIJ langzamer
hand onmogelijk. De boeren probeerden door het opwerpen van terpen het tij nog te 
keren, maar gaven het uiteindelijk rond 250 n.Chr. op en trokken weg. In de Zaanse 
venen waren vanaf die tijd en tijdens het grootste deel van de vroege middeleeuwen, 
dus honderden jaren lang, geen boerennederzettingen meer te vinden. 

Assendelft 1996: voorafgaand aan 
de aanleg van de Vinex-locatie 
Saendelft leggen archeologen 
resten van een nederzetting uit de 
Romeinse tijd bloot. In het kistje 
links zijn scherven van inheems 
(‘Fries’) aardewerk te zien. 
Vanuit de nederzettingen die hier 
lagen, trokken in de ijzertijd en de 
Romeinse tijd veeboeren en vissers 
het verder nog onontgonnen 
veenmoeras langs de Zaan binnen.
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Het Zaanse veenlandschap in de vroege middeleeuwen
Veen is een raar goedje, dat bestaat uit metersdikke plantenresten die niet verteren 
omdat ze onder water of in een zeer vochtige, drassige bodem liggen. Zo’n 4500 jaar 
geleden was in waterrijke delen achter de strandwallen in Kennemerland, in wat nu 
onder andere de Zaanstreek is, veen gaan groeien. Het grondwater was voedselrijk, 
waardoor er voedselrijk bosveen en rietveen ontstonden. We noemen dit veen eutroof 
(voedselrijk) (figuur 2, linker kolom). Bosveen is veen waarin bomen groeien, rietveen 
veen waarin riet groeit. Vanwege de voedselrijke bodem kon er ook gras voorkomen. 
Door de aanwezigheid van gras en de wortels van bomen of riet, was eutroof veen 
redelijk goed begaanbaar. Eutroof veen is afhankelijk van het grondwater en kan 
daarom niet boven de waterspiegel uitgroeien. Het blijft vlak en laag veen. 
 Soms groeide in dit laagveen zegge, een rietplantje dat niet alleen van voedselrijk 
grondwater kan leven, maar ook van voedselarm regenwater. Dit soort veen wordt 
ook wel mesotroof (matig voedselrijk) veen genoemd (figuur 2, middelste kolom).  
Omdat zegge ook van regenwater kan leven, kan riet-zeggenveen wél boven de water
spiegel uitgroeien en zo ontstaan lage veenheuvels. 
 Begon in het rietzeggenveen veenmos te groeien, dan kon het veen nog hoger 
worden. Veenmos is namelijk een plantje dat uitsluitend van voedselarm regenwater 
kan leven en dus geen contact meer hoeft te hebben met het grondwater. Veenmos-
veen staat dan ook wel bekend als hoogveen of oligotroof (voedselarm) veen (figuur 2, 
lrechter kolom). Het kan de vorm aannemen van langgerekte, soms grillig gevormde 
veenruggen of veenkoepels die een hoogte kunnen bereiken van wel vier meter.7 
Opmerkelijk is dat veenmos veel vocht op kan nemen en soms voor negentig procent 
uit water bestaat. Hoogveen is dan ook tamelijk drassig. Op de Zaanse hoogveenrug
gen groeiden voor zover bekend weinig bomen, hoogstens een enkele berk of een els. 
Verder was het waarschijnlijk kaal, open, glooiend land.

Figuur 2. Een schematische 
voorstelling van de groei van 
de verschillende soorten veen 
door de loop van de tijd: van 
voedsel rijk naar voedselarm.

In de vroege middeleeuwen zag 
het landschap van wat nu de 
Zaanstreek is er ongeveer zo uit: 
een uitgestrekt, drassig hoog-
veen gebied met veenmos en 
zonder bomen. De foto is genomen 
in Nationaal Park De Groote Peel, 
op de grens van Limburg en 
Noord-Brabant.

14



 Overtollig regenwater sijpelde of stroomde langs de hoogveenhellingen naar 
beneden en verzamelde zich in de dalen tussen de veenruggen en veenkoepels. In de 
vorm van kronkelende veenstroompjes zocht het zich verder een weg naar zee. In de 
dalen van de veenstroompjes groeiden stevig, voedselrijk bos of rietveen en allerlei 
grassen, op de hellingen was mesotroof rietzeggenveen te vinden, terwijl de toppen 
uit kaal, drassig, voedselarm veenmos bestonden. Uit een laag landschap kon zo in de 
loop der tijd een hoog opgegroeid reliëfrijk veen ontstaan. In figuur 2 is de ontwikke
ling weergegeven van voedselrijk naar voedselarm veen, tegelijk met het omhoog
groeien van het veen. 
 Hoog in een volgroeid veencomplex lagen soms meerstallen, natuurlijke meren die 
we uit menige middeleeuwse oorkondetekst kennen als ‘grondelose’ meren (tekst
kader).8 Ook in het Zaanse hoogveenmoeras was een meerstal te vinden: de Wormer.
 Door en aan de rand van het Zaanse veen stroomden in de vroege middeleeuwen 
verscheidene rivieren en riviertjes, van elkaar gescheiden door hoge veenruggen.  
Deze veenstromen zijn tot op de dag van vandaag nog op de kaart te herkennen aan 
hun kronkelende verloop en daarnaast soms ook aan hun prehistorische naam.  
Er waren vijf – of eigenlijk zes – belangrijke veenstromen te vinden die elk een eigen 
stroomgebied hadden. Een stroomgebied is het flauwe ‘dal’ tussen twee hoogveenruggen 
waarin één riviertje of stroompje stroomde. De rivier de Zaan bestond volgens ons 
vóór de ontginning uit twee stromen. De ene stroom is nu het noordelijke deel van 
de Zaan en die noemen we de ‘Noordelijke Zaan’. De andere stroom is het zuidelijke 
deel van de Zaan en die noemen we de ‘Zuidelijke Zaan’. Ter hoogte van de Dam in 
Zaandam lag een veenrug die de grens tussen deze twee rivieren vormde. De ligging 
van deze veenrug kan worden afgeleid uit de middeleeuwse verkaveling van het 
veen langs dit deel van de Zaan. We komen hier uitgebreider op terug in ons tweede 
artikel in dit boek. De derde veenrivier stroomde vanuit de meerstal de Wormer naar 

Figuur 3. Een schematische 
voorstelling van het ontstaan van 
een meerstal. Door regel matig 
uitdrogen vergaat uiteindelijk de 
top van het veen en ontstaat een 
laagte die zich opvult met water: 
een veenmeer of meerstal.

In de hogere delen van het hoogveen konden natuur-
lijke meertjes voorkomen. Zo’n hoogveenmeertje 

wordt meerstal genoemd (figuur 3). Meerstallen konden 
ontstaan wanneer het afgestorven plantenmateriaal op 
de top van een hoogveenrug- of koepel in een droge 
periode praktisch volledig verging (oxidatie). De top 
verkruimelde als het ware en zakte in. In natte tijden 
raakte deze ingezakte top langzaam gevuld met water, 
wat verdere veengroei daar belemmerde. Zo ontstond 
een meertje of meerstal. In de meerstal zweefde zeer 
fijn organisch sediment, het zogenaamde dy. Dit bezonk 
voor een deel en vormde zo een modderige laag op de 
bodem die langzaam overging in het natte mosveen 

waarin de meerstal lag. Wanneer het water hoog stond, 
liepen de meerstallen over en vormden zo de bron voor 
natuurlijke veenriviertjes. Uit oorkonden en van oudere 
kaarten kennen we de plastische benaming grondeloos 
meertje voor een meerstal. In zo’n meertje was de 
overgang tussen het met dy gevuld water, de modderige 
bodem en het jonge, nauwelijks vergane veenmosveen 
niet te voelen. Iedereen die ooit in een veenmeertje heeft 
gezwommen, weet dat je voeten wegzakken in een dunne 
modder die naar beneden toe steeds vaster wordt, maar 
nooit stevig genoeg om op te staan. De naamkundige 
betekenis van ‘grondeloos’ is dan ook: ‘zonder vaste 
ondergrond’.9

meerstallen
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Figuur 4. De Zaanstreek 
omstreeks het jaar 1000, met 
daarop aangegeven de ligging 
van de nederzettingen uit de 
ijzertijd en de Romeinse tijd, 
die toen al waren verdwenen,
de veenrivieren, de kreekruggen 
en de tiende-eeuwse nederzetting 
Assendelft. 
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de Noordelijke Zaan en heette waarschijnlijk ook de Wormer. Door afkalven van land 
onder invloed van de overheersende westenwinden groeiden de meerstal en de 
bovenloop van het riviertje uit tot een groot meer, de Wijde Wormer. De benedenloop 
van het riviertje werd ook groter en veranderde in een klein meertje: de Enge Wormer. 
De Wijde Wormer is in 1626 drooggemalen, de Enge Wormer in 1638.10 De vierde 
stroom, de Bamestra, waarvan een deel misschien de Jisp heette, vormde de noord
grens van het Zaanse veenmoeras. Hij stroomde van oost naar west en mondde uit 
in de Stierop, die nu nog steeds ten noorden van Krommenie ligt. Door oeverafslag 
is de Bamestra/Jisp uitgegroeid tot het grote meer de Beemster en het iets kleinere 
Starnmeer. De Bamestra/Jisp lag ergens in het zuidelijke deel van deze twee nu droog
gemaakte meren, tegen het huidige Wormer en Jisperveld aan. De laatste stroom was 
de Crommenye, een veenstroom tussen wat nu Krommenie en Assendelft is aan de 
ene kant en Uitgeest en Heemskerk aan de andere kant. Hij kwam uit in de huidige 
Wijkermeerpolder. Resten van de Crommenye zijn de Noorder Ham, de Zuider Ham, 
de Krommenie en de BuitenKrommenie.
 Deze vijf veenstromen mondden uiteindelijk, soms via enorme omwegen, uit 
in de laagte van het OerIJ. Deze geul was, zoals gezegd, sinds het begin van de 
jaartelling afgesloten van de Noordzee. In de vroege middeleeuwen groeide het OerIJ 
mogelijk ook aan de oostkant, bij Amsterdam, dicht met veen en raakte zo tijdelijk 
helemaal afgesloten van het Almere.11 Het water kon nu nog moeilijker weg en de 
afvoer stagneerde. Dit stilstaande water kreeg in de middeleeuwen de naam IJ. Ergens 
rond het jaar 1000 ontstond opnieuw een verbinding tussen het IJ en het Almere.12 
Hierdoor kon het water uit het Zaanse veen weer wegstromen om uiteindelijk tussen 
Texel en Vlieland in de Noordzee te verdwijnen. Strikt genomen was het IJ in die tijd 
dus ook een veenstroom, in feite de zesde veenstroom. Door oeverafslag werd het 
Almere steeds groter en toen in de twaalfde en dertiende eeuw in het noorden, bij het 
Waddengebied, ook veen was weggeslagen, werd het Almere een zee: de Zuiderzee. 
Ook het IJ verbreedde zich door oeverafslag en veranderde van een veenstroom in een 
uitloper van de Zuiderzee, compleet met eb en vloed en brak water. 
 Deze vijf (of eigenlijk zes) veenstromen werden van elkaar gescheiden door grote 
veenruggen (figuur 4). De belangrijkste veenrug in de Zaanstreek was de Grote  
Hollandse Waterscheiding. Dit was een enorme veenrug die van zuid naar noord 
door NoordHolland liep. Het gehele grondgebied van ZaandamOost en Oostzaan 
ligt op een deel van de voormalige westelijke helling van deze rug. Haaks op de Grote 
Hollandse Waterscheiding lag een kleinere veenrug met, op het punt waar beide 
veenruggen elkaar raakten, de meerstal de Wormer waaruit het riviertje de Wormer 
ontsprong. Tegenwoordig omvat dit gebied de Kalverpolder en ’t Kalf in Zaandam, de 
Haal in Oostzaan, de Wijde Wormer, de Enge Wormer, Wormer en een deel van Jisp. 
Een tweede grote veenrug lag tussen de Crommenye en het noordelijk deel van het 
IJ (tegenwoordig het Wijkermeer) aan de ene kant en de twee Zanen aan de andere 
kant. De ligging van deze veenrug komt overeen met het grondgebied van het huidige 
ZaandamWest, Westzaan, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie en 
Assendelft. 
 Hoewel rond 250 n.Chr. aan de oudste bewoning in het veen een einde kwam en 
er in de Zaanstreek daarna honderden jaren geen nederzettingen te vinden waren, 
hebben verschillende van deze veenriviertjes toch namen die tot in de prehistorie 
terugreiken. Tot de oudste namen behoren de Jisp, dat ‘gistend’ of ‘schuimend’ water 
betekent, en de Stierop, ten noorden van Krommenie, ook al een ‘wild, ruw en  
onstuimig’ water.13 In beide namen valt het prehistorische apa te herkennen, een toen 
gangbare benaming voor ‘water’. Ook de Ilp, de Gaasp en het SmalWeesp (Wesopa) 
dat het stadje Weesp zijn naam heeft gegeven, zijn wateren waarin het woord apa is 
te lezen. Mogelijk, maar nog allerminst zeker, is een deel van de oorspronkelijke Jisp 
identiek aan de in tweede helft van de tiende eeuw genoemde ‘rivier’ of het ‘water’ 
de Beemster (‘fluminis quod dicitur Bamestra’: het water of de rivier die Beemster 
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wordt genoemd),14 en stroomde deze Bamestra via de Jisp uit in de Stierop.15 Pas in de 
middeleeuwen is de oude waternaam Jisp overgegaan op het toen ontgonnen dorps
gebied. Dit is geen ongewoon verschijnsel. Ook de oude riviernaam Beemster duikt al 
vóór het eind van de twaalfde eeuw in de oorkonden op als gebiedsnaam.16 Ten slotte 
duidt de naam Vliet in Assendelft ook op stromend water.17

 Over de ouderdom en oorspronkelijke betekenis van de waternaam Zaan valt niets 
met zekerheid te zeggen. De naam Zaan is zeker prehistorisch, maar dat deze zou 
wijzen op een ‘drassige, veenachtige bodem’, zoals wel wordt gedacht,18 ligt gezien 
het óveral aanwezige moeras en drassige veen niet erg voor de hand. 
 Vooral in het regenrijke winterseizoen stroomde er via deze veenriviertjes dus 
nogal wat ‘bruisend, borrelend en schuimend’ water (Jisp, Stierop, Vliet) uit de reliëfrijke 
venen naar beneden, op weg naar zee. Dit was voor de bewoners en gebruikers van de 
venen klaarblijkelijk opvallend genoeg om in de naamgeving van de veen riviertjes tot 
uiting te laten komen. Dit houdt wel in dat er ook rustiger water moet zijn geweest. 
Mogelijk waren dit de wateren met namen waarin ‘ee’, ‘ij’, of ‘dije’ voorkomen. 
Hoewel deze namen vaak als algemene waternaam worden gezien, duiden ze in de 
Zaanstreek misschien een meer specifieke situatie aan: water dat amper stroomde. 
Rond 800 n.Chr. werd bijvoorbeeld de voormalige, aan beide zijden afgesloten laagte 
van het OerIJ gekenmerkt door stagnerend water dat de naam IJ had gekregen.

18



Cowboys in het veen
Gewoonlijk gaat men ervan uit dat het grote NoordHollandse veenmoeras, dat zich 
uitstrekte over de Zaanstreek en Waterland tot in delen van WestFriesland, tot aan 
de middeleeuwen grotendeels onbewoond was. Alleen aan de uiterst westelijke rand 
van het gebied, tegen de duinen aan, woonden in de ijzertijd en in de Romeinse tijd 
groepjes boeren. In de Zaanstreek zijn resten van nederzettingen uit deze perioden 
teruggevonden in het westelijk deel van wat nu Assendelft en Krommenie is, in feite 
op de ‘Assendelver’ oever van het OerIJ. 
 Dit beeld van een grotendeels onbewoond gebied is echter niet helemaal juist. 
Er zijn aanwijzingen dat vanaf de ijzertijd tot in de vroege middeleeuwen door het 
gehele gebied mensen rondzwierven die daar gedurende de zomermaanden, en  
misschien ook op het einde van het voorjaar of in het begin van het najaar, woonden. 
Uit onderzoek van oude plantenresten direct ten oosten van het Zaanse veen, in 
het huidige Ilperveld, is gebleken dat er in de vroege middel eeuwen perioden waren 
waarin de veengroei tijdelijk tot stilstand kwam. Tegelijkertijd bleek uit dit onderzoek 
dat er toen planten groeiden die niet in het veen thuis hoorden, maar eerder zijn te 
verwachten in gebieden waar vee rondliep.19 Nederzettingen uit deze periode zijn 
echter noch in het veen van het Ilperveld, noch in het Zaanse veen aangetroffen. 
In combinatie met wel in het veen ontdekte losse archeologische vondsten, duidt 

Impressie van trekboeren in het 
Zaanse veen: in het woeste 
landschap rust een trekboer uit bij 
een vuurtje, terwijl de beesten op 
zoek zijn naar voedsel in het veen. 
De vliegen vormen een plaag in 
het drassige gebied.
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dit waarschijnlijk op periodieke (zomer)beweiding of transhumance in het Noord
Hollandse, dus ook het Zaanse, veen. Wanneer de bodem een bepaalde periode wat 
droger was, trokken veeboeren of herders, of misschien zelfs hele boerenof herders
families, met kuddes vee rond door het veengebied. Dit was natuurlijk vaak in de 
zomer het geval, maar het is best mogelijk dat het veen op het einde van het voorjaar 
en in het begin van het najaar ook begaanbaar was. De dieren konden in het veen 
volop grazen en vet worden. Uit ander onderzoek weten we dat gedurende deze 
tochten tijdelijke onderkomens werden opgetrokken.20 In het late najaar, de winter 
en het vroege voorjaar, wanneer het veen te nat was, verbleven de trekboeren met 
hun beesten op hun boerderijen elders. Deze manier van doen is vergelijkbaar met 
de nu nog voorkomende werkwijze van bergboeren in bijvoorbeeld Zwitserland. In de 
zomer zijn deze boeren of boerenzoons met de koeien op de alpenweiden te vinden, 
maar in de winter verblijven ze met hun vee op boerderijen in het dal.
 Een aantal archeologische vondsten uit het veen midden in de Zaanstreek  
bevestigt het idee van de transhumance in de ijzertijd, de Romeinse tijd en de vroege 
middeleeuwen. Het betreft hier geen offers aan de goden, zoals wel wordt veronder
steld van de veenlijken in Drenthe21 of van de vergulde Romeinse helm in de Peel:22 
daarvoor zijn ze te eenvoudig en simpel. Het gaat om enkele ijzertijdscherven uit 
Oostzaan, Jisp en het Wormer en Jisper veld.23 Aan de Hogendijk in Zaandam zijn ook 
ijzertijdscherven gevonden, maar niet uitgesloten is dat die daar pas in de zeven
tiende eeuw, met het opbrengen van grond, terecht zijn gekomen. Zij gelden dus niet 
als een zeker bewijs van tijdelijke ijzertijdbewoning op die plek. In het veld bij Oost
Knollendam is de knop van een deksel van een pot uit de Romeinse tijd opgebaggerd. 
Deze deksel is van het type Niederbieber 120a en dateert uit ca. 50250 n.Chr.24 
Uit Oostzaan komen enkele scherven uit de vroege middeleeuwen en uit dezelfde 
periode dateert eveneens een tijdens archeologisch onderzoek in het centrum van 
Oostzaan aangetroffen aangepunt paaltje. De C14datering25 hiervan ligt tussen 610
780 n.Chr.26 Ten slotte zijn er twee niet nader gelokaliseerde muntvondsten van vóór 
1000 uit het Zaanse veen bekend: een Romeinse munt (211450 n.Chr.) uit Jisp en een 
Merovingische munt (550700 n.Chr.), een ‘tremisse’, ‘ergens’ uit de Zaanstreek.27 Dat 

in het veen vondsten worden aangetroffen die dateren van vóór de ontginning 
van dit veen, is overigens geen typisch Zaans verschijnsel. Ook in de veengebieden 
buiten de Zaanstreek zijn dergelijke vondsten gedaan, bijvoorbeeld aan de 
overkant van het IJ, in Amsterdam, waar eveneens Romeins en vroegmiddel
eeuws aardewerk is opgegraven.28 
 Permanente nederzettingen uit bovengenoemde perioden zijn in het 
Zaanse veengebied echter nooit aangetoond, maar deze scherven, munten 
en het bewerkte stukje hout geven wel aan dat er toen mensen in dit veen 
zijn geweest. Gezien de afstanden tot de toenmalige bewoonde wereld moe

ten deze ‘tijdelijke Zaankanters’ hier minstens enige dagen of weken, maar 
misschien ook maanden, hebben verbleven. Dit verklaart de aanwezigheid van 

het aardewerk. Ze moesten natuurlijk wel hun potje koken tijdens hun verblijf in 
het moeras.

 Vanwege het aantreffen van de hierboven beschreven losse vondsten in het 
Zaanse veen en van planten die duiden op de aanwezigheid van vee in het vroegmid
deleeuwse veen van het aangrenzende Ilperveld, lijkt het erop dat, wanneer het veen 
door natuurlijke verdroging wat makkelijker toegankelijk was, kuddes koeien en 
schapen werden geweid in de uitgestrekte Zaanse venen. Het vee werd zelfs óver de 
Grote Hollandse Waterscheiding gedreven tot in het veen van Waterland. Gezien het 
feit dat koeien met hun poten door een te natte zode heen trappen – ‘een koe graast 
met vijf bekken’ luidt een Hollands boerengezegde – moesten de venen wel enigszins 
verdroogd zijn en dat was in en rond de zomer. 
 De kuddes zijn vanuit verschillende oude nederzettingen het Zaanse veen 
ingedreven. Vanaf de ijzertijd en de Romeinse tijd kwamen ze waarschijnlijk vanuit 

Deze scherf van een pot uit de 
ijzertijd is gevonden in het 
Wormer- en Jisperveld. Dit soort 
zeldzame vondsten wijst erop dat 
het veenmoeras weliswaar niet 
door mensen werd bewoond, maar 
wel is benut. 
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de ‘Assendelver’ oever van het OerIJ, dat wil zeggen uit de boerennederzettingen ten 
het westen van het huidige Assendelft en Krommenie. In de vroege middeleeuwen 
bestonden deze nederzettingen niet meer en lag de herkomst van de trekboeren 
vermoedelijk in het duingebied. In die tijd kunnen ze ook uit een nederzetting in de 
Beemster zijn gekomen, die – gezien het daar aangetroffen Mayen en Pingsdorfaarde
werk29 – tussen de achtste en dertiende eeuw bewoond is geweest, maar daarna in de 
Beemster is verdronken.30 Ten slotte hebben boeren in de tiende eeuw vermoedelijk 
ook hun kuddes het veenmoeras binnengedreven vanaf twee nederzettingen in het 
huidige Assendelft.31 
 Waar lagen nu de weidegronden van de trekboeren in het veengebied? De dalen 
in het Zaanse veenmoeras waren door de aanwezigheid van bosveen of rietveen met 
gras al redelijk begaanbaar. Wanneer dit veen in het late voorjaar, de zomer en het 
vroege najaar tijdelijk wat was uitgedroogd, moet de bodem nog steviger zijn geworden. 
Er kunnen in die periode waarschijnlijk wel kuddes vee doorheen zijn getrokken. 
Daarbij kwam dat dit meteen ook de tijd was dat het gras groeide dat als voedsel 
diende voor de koeien, terwijl schapen en geiten misschien ook de jonge twijgen van 
de bomen aten. De iets hogere delen van het moeras waren zelfs in de zomer minder 
of helemaal niet geschikt als weidegebied. Hogerop in het veen vonden de dieren 
namelijk weinig eten, alleen wat voedselarm zeggenveen of veenmos. Het werd naar 
boven toe ook steeds drassiger. Het hoogveen was in feite alleen in de winter begaan
baar, wanneer het stijf bevroren was. Maar dan zaten de boeren allang rond het vuur 
in hun boerderijen en stonden de beesten in de warme stal. 

Vissers in het veen
Waarschijnlijk doorkruisten naast trekboeren ook vissers het gebied. Het was immers 
zeer waterrijk – er zat dus veel vis. Het belang van de visserij in NoordHolland blijkt 
uit het goederenregister van de SintMaartenskerk, onderdeel van het zogenoemde 
Cartularium van Radbod. Hierin worden de bezittingen in NoordHolland opgesomd die 
in de achtste en negende eeuw aan de Utrechtse bisschoppen waren geschonken
(tekstkader).32 Bisschoppelijke rechten op de visgronden nemen in deze lijst een 
belangrijke plaats in.
 Voor de Zaanstreek wijst verder misschien één van de veronderstelde betekenissen 
van de naam Wormer in de richting van visserij in het nog niet ontgonnen veengebied. 
Wormer is mogelijk een samenstelling van mere (‘meer’, ‘water’) en were (‘visweer’, 
‘... een wand van gevlochten wilgentenen in een water om de vis naar elders te gelei
den’).33 Wormer kan dus zoiets betekenen als ‘het meer waarin een visweer staat’.
 Voor de historische achtergrond van de Wormer is een vermelding uit het zojuist 
genoemde Cartularium van Radbod van belang. In het elfdeeeuwse afschrift van 
dit Cartularium – de Egmondse codex – lezen we dat de bisschop bezit: ‘In uueromeri 
omnis piscatio’, oftewel: ‘In uueromeri alle visrechten’. Dit ‘uueromeri’ wordt vaak in 
verband gebracht met het in de twaalfde eeuw genoemde dorp Weromeri of Wormer. 
De dubbele u is namelijk de middeleeuwse schrijfwijze voor de letter w (In het Engels 
heet de ‘w’ trouwens nog steeds een ’double u’ ofwel ‘dubbele u’.) Anderen vereen
zelvigen ‘uueromeri’ echter met het Overmeer of Horstermeer bij Nederhorst den 
Berg.34  In het twaalfdeeeuwse afschrift van het Cartularium van Radbod – dit afschrift 
heet het Liber Donationum – staat hetzelfde stukje tekst, maar dan is de plaatsnaam net 
iets anders geschreven: ‘in Weremere omnis piscatio’ (‘in Weremere alle visrechten’). 
Dat hier Weremere ofwel Wormer staat, is overduidelijk. Als we ons vooral baseren 
op het twaalfdeeeuwse afschrift lijkt het er dus op dat de SintMaartenskerk in 
Utrecht al in de achtste en negende eeuw visrechten bezat in Wormer. Hoe dit ook 
zij, deze vermelding slaat zeker niet op het dórp Wormer (dat bestond in de achtste 
en negende eeuw nog niet), maar op de oorspronkelijke meerstal en misschien ook 
op de daaruit stromende veenrivier. De naam Wormer kán dus duiden op visserij in 
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het Zaanse veenmoeras, iets wat misschien wordt bevestigd door de veronderstelde 
vroegmiddeleeuwse vermelding van visrechten in Wormer in het hierboven beschre
ven Cartularium van Radbod. Deze vermelding slaat op visserij in het verder nog 
onbewoonde veengebied bij de Wormer. Vanwege de afstand tot de dichtstbijzijnde 
permanent bewoonde nederzettingen in de duinen, langs het IJ, in Assendelft of in 
het noorden van de Schermer, zullen de vissers, net als de rondtrekkende boeren, 
tijdelijke kampjes hebben ingericht om een paar dagen of een paar weken te verblij
ven. Dat het Zaanse veengebied waarschijnlijk ook al vóór de vroege middeleeuwen 
door vissers en misschien zelfs door jagers werd bezocht, blijkt uit archeologisch 

In het goederenregister van de Sint-Maartenskerk 
heeft Radbod, van 899 tot 917 de bisschop van 

Utrecht, laten vastleggen welke bezittingen ‘altijd al’ 
aan de Utrechtse kerk hadden behoord. Dit was van 
belang omdat de Vikingen Rorik en Harald met hun 
mannen in de negende eeuw enkele decennia lang over 
delen van de kuststreek en de Betuwe hadden geheerst.35 

Na de moord op hun opvolger Godfried in 885 kwam 
aan dit Vikingrijk een einde. De moordenaar, de Fries 
Gerulf, legde direct daarna de basis voor het latere zo 
machtige graafschap Holland.36 De Utrechtse bisschop 
had toen nogal wat te verliezen, want Gerulf eiste een 
belangrijk deel van de bezittingen van de kerk op. 
 Hoewel de datering van het goederenregister nogal 
problematisch is, kan worden gesteld dat het gaat over 
bezittingen die in de achtste en negende eeuw waren 
geschonken aan het bisdom (de Sint-Maartenskerk). 
Men gaat er tegenwoordig van uit dat de lijst tussen 
885 en 948 is opgesteld.37 Het originele Cartularium 
van Radbod is helaas verloren gegaan, maar er zijn 
twee kopieën bewaard gebleven: de Egmondse codex 
uit het eind van de elfde eeuw en het zogenaamde 
Liber donationum uit het eind van de twaalfde eeuw. 
 In het Cartularium worden alle plaatsen opge-
somd waar de kerk bezittingen had. Deze lijst kan 
echter ook worden gelezen als een economisch-land-
schappelijke beschrijving van West-Nederland in de 
vroege middeleeuwen. Zo bezat de kerk in het vrucht-
bare rivieren gebied en de duinstreek kerken, boerde-
rijen, herenboerderijen, velden, weiden, landerijen, 
bossen en viswater. Hieruit blijkt dat het land in 
cultuur was gebracht en er allerlei dorpen met kerken 
en boerderijen lagen. Er woonden dus veel mensen. Op 
het eveneens redelijk dicht bevolkte Texel en Wieringen 
– dat laatste was toen nog geen eiland maar onderdeel 
van het vasteland – had de kerk ongeveer hetzelfde 

soort bezittingen. Nieuw is echter dat de kerk daar ook 
rechten had op een tiende van de gestrande schepen, 
strandvondsten, tolgelden en belasting op handel. 
Naast het boerenbedrijf dreven de bewoners van Texel 
en Wieringen dus handel, eisten zij tol (van passerende 
schepen?) en hielden zij zich – ook toen al – bezig met 
strandjutten. Dat past mooi in het beeld van de kop van 
Noord-Holland in die tijd. Langs Wieringen en Texel 
stroomde toen immers de rivier het Vlie, waarover 
handelsschepen van en naar Dorestad en andere 
handelsplaatsen in Midden-Nederland voeren. Na Texel 
en Wieringen noemt de schrijver ten slotte enige plaatsen 
in het Noord-Hollandse veengebied op. Daar bezat de 
kerk echter geen boerderijen, kerken, bossen, landerijen 
en dergelijke, maar uitsluitend visrechten. Het gebied 
lijkt dus tamelijk onbewoond en waterrijk te zijn 
geweest. Uit de visrechten kan echter worden geconclu-
deerd dat dit onbewoonde gebied wél door vissers werd 
bezocht. Zij waren het immers die voor de visrechten 
moesten betalen. 
 Trekboeren én vissers zouden dan de enige 
gebruikers van de verder nog onbewoonde veengebieden 
zijn geweest. Toch is deze conclusie misschien te snel 
getrokken als de lijst van oude more-nederzettingen in 
beschouwing wordt genomen. Deze nederzettingen zijn 
grotendeels uit achtste- en negende-eeuwse bronnen 
bekend en worden deels in deze regio gelokaliseerd.38 
More betekent ‘veenland’ of ‘plek waar zoutwinning 
plaatsvindt’. Met dit laatste wordt gedoeld op de 
zogenoemde ‘selnering’, het verbranden van veen om 
daar zout uit te winnen. We komen daar namen tegen 
als Bretenmore (het brede veen), Longonmor (het 
lange veen), Aspanmora (het met espen begroeide 
veen) of Geddingmore (het veen van Geddo).39 
Misschien werd in het veen ook nog zout gewonnen. 
Nader onderzoek hiernaar is gewenst.

Het CartularIum van radbod 
en vroegmIddeleeuwse vIssers en vIsserIjreCHten
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onderzoek, en wel in Assendelft. Daar zijn resten opgegraven die vermoedelijk wijzen 
op de tijdelijke aanwezigheid van een jagers of visserskamp in de middenijzertijd 
(550200 v.Chr).40 

Conclusie
Al met al kunnen we stellen dat het oude idee dat het Zaanse veenmoeras, met 
uitzondering van de uiterst westelijke rand in Assendelft en Krommenie, vanaf de 
ijzertijd tot aan de vroege middeleeuwen onbewoond was, niet helemaal juist is. Het 
was niet permanent bewoond, maar er was wel tijdelijke bewoning. Uit archeologisch, 
botanisch en historisch onderzoek en uit onderzoek van munten blijkt dat het veen
gebied werd bezocht zowel door vissers als door in de zomer rondtrekkende vee
boeren. Misschien zijn er zelfs jagers geweest. Hun aanwezigheid verklaart meteen 
de aanwezigheid én het in gebruik blijven van prehistorische namen in het gebied, 
terwijl volgens de gangbare theorieën het Zaanse veenmoeras in de prehistorie, de 
Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen grotendeels onbewoond was en de eerste 
mensen er pas in de tiende en elfde eeuw binnentrokken en zijn gaan wonen. Dat het 
juist prehistorische waternamen zijn – van veenstromen – die in gebruik zijn geble
ven, is niet verwonderlijk. De routes die de trekboeren, vissers en de mogelijke jagers 
volgden, liepen door de dalen in het veen, vaak juist langs die veenstromen.
 Deze mensen kenden het veenlandschap natuurlijk op hun duimpje. Ze wisten 
hoe ze via de dalen van de veenstroompjes het gebied in konden gaan, maar ook 
waar de relatief drogere delen lagen waar ze hun vee konden weiden. Misschien 
lagen er, door het eeuwenlange heen en weer trekken met vee, zelfs wel paden op 
de oevers. Dat vanaf de tiende eeuw de Zaanse venen binnen enkele eeuwen ‘met 
de spade en de burrie’ konden worden ontgonnen, hangt ongetwijfeld samen met 
de kennis van dit uitgestrekte veengebied die de trekboeren, vissers en mogelijk 
ook jagers tijdens hun tochten door het veen hadden opgedaan. Ze hadden als het 
ware de landkaart van het gebied al in hun hoofd, compleet met de namen van de 
veenstromen erop. Hoe deze ontginning in zijn werk ging, wordt beschreven in het 
volgende artikel.

23 Tussen Oer-IJ en BamesTra



808

Tussen Oer-IJ en BamesTra [11-23]

1. J.K. de Cock, Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland in de 
middeleeuwen op fysisch-geografische grondslag (Groningen 1965).

2. P.C. Vos e.a., Atlas van Nederland in het holoceen (Amsterdam 2011) 50-53.
3. Het begrip Oer-IJ is geïntroduceerd door de Turkse onderzoeker A.R. 

Güray, De bodemgesteldheid van de IJ-polders. Boor en spade V (Wage-
ningen 1952) 1-3. Hij duidt met die term de oude stroombedding 
aan die hij tijdens zijn bodemkundig onderzoek in de IJ-polders 
heeft ontdekt. Geologen en bodemkundigen hebben deze term  
nadien algemeen geaccepteerd. Over de verwarring die kan optreden 
tussen de begrippen Oer-IJ, IJ en Zaan zie: D. Vis, ‘Oer-Zaan of Oer-
IJ?’, Anno 1961 (1990) nr. 3, 2-7.

4. R.W. Brandt, ‘De archeologie van de Zaanstreek’ in: R.W. Brandt, G.J. 
van der Horst en J.J. Stolp (red.), De Zaanstreek archeologisch bekeken 
(Zaanstad 1983) 79-89; R. van Heeringen, ‘Op zompig veen en 
stuivend zand. Nederzettingen in West-Nederland’ in: Leendert P. 
Louwe Kooijmans e.a. (red.), Nederland in de prehistorie (Amsterdam 
2005) 581-595. Volgens Stolp zijn deze veronderstelde sloten slechts 
krimpsporen in het veen: J.J. Stolp ‘Eindelijk beschaving’ in: E.J. 
Helderman e.a., Grondsporen. Veertig jaar onderzoek in de Zaanstreek 
1960-2000 (Wormerveer 2000) 48-73.

5. E.H.P. Cordfunke, Kennemerland in prehistorie en middeleeuwen 
(Utrecht 2006) 45 e.v.

6. Vos, Atlas holoceen, 63; C.H.M. de Bont, Vergeten land. Ontginning, be-
woning en waterbeheer in de West-Nederlandse veengebieden (800-1350) 
(Wageningen 2008) 475 e.v. Dit boek is ook uitgegeven als Alterra 
Scientific Contributions 27 (Wageningen 2009).

7. De Bont, Vergeten land, 92-102.
8. Ibidem, 112-114.
9. Chr. de Bont, Het historisch-geografisch gezicht van het Nedersticht.  

Een cultuurhistorische landschapsverkenning van de provincie Utrecht. 
dlo-Staring Centrum rapport 133 (Wageningen 1991) 60, noot 130.

10. G. van Berkel en K. Samplonius, Nederlandse plaatsnamen. Herkomst 
en historie (3e druk; Utrecht 2006) 511; C. Mol, Uit de geschiedenis van 
Wormer (Wormerveer 1966) 97.

11. De Bont, Vergeten land, 475-482.
12. Ibidem, 367.
13. M. Schönfeld, ‘Nederlandse waternamen’, Bijdragen en mededelingen 

der naamkunde-commissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen te Amsterdam 6 (Amsterdam 1955) 120-121.

14. O. Oppermann (red.), Fontes Egmundenses. Werken uitgegeven door 
het Historisch Genootschap derde serie 61 (Utrecht 1933) 62; R.E. 
Künzel, D.P. Blok en J.M. Verhoef, Lexicon van Nederlandse toponiemen 
tot 1200 (Amsterdam 1988) 80.

15. Ibidem, 80. Ook Pons en Van Oosten hebben hier in navolging van 
De Cock oorspronkelijk een gevorkte bovenloop in het ‘Beemster’-
afwateringssysteem verondersteld: L.J. Pons en M.F. van Oosten, De 
bodem van Noord-Holland. Toelichting bij blad 5 van de bodemkaart van 
Nederland schaal 1:200.000 (Wageningen 1974) 25, afb. 14; De Cock, 
Historische geografie Kennemerland. Zie ook: Chr. de Bont, ‘Bewo-
nings- en ontginningsgeschiedenis’ in: H. Rosing, Toelichting bij de 
kaartbladen 9 West, 14 West en Oost en 19 West van de bodemkaart van 
Nederland schaal 1:50.000 (Wageningen 1995) 47, afb. 25.

16. A.C.F. Koch, Oorkondenboek van Holland en Zeeland eind 7de eeuw tot 
1299 deel I (’s-Gravenhage 1970) nr. 101, d.d. 1 oktober 1105-1119.

17. Schönfeld, ‘Nederlandse waternamen’, 145; Künzel, Blok en Verhoef, 
Lexicon, 371. 

18. G. Karsten, Noord-Hollandse plaatsnamen (Amsterdam 1951) s.v. Zaan.
19. J. Willemsen, R. van ’t Veer en B. van Geel, ‘Environmental change 

during the medieval reclamation of the raised-bog area Waterland 
(The Netherlands). A paleo-phytosociological approach’, Review of 
Palaeobotany and Palyonology 94 (1996) 75-100, aldaar 81.

20. D. Hooke, ‘The changing exploitation of seasonal pastures in southern 
Britain in the medieval period’ in: F.H.A. Aalen and M. Hennesy 
(ed.), Proceedings of the permanent European conference for the study of 
the rural landscape. Papers from the 17th Session Trinity College Dublin 
1996 (Dublin 1997) 49-54.

21. E. van Ginkel en L. Verhart, Onder onze voeten. De archeologie van 
Nederland (Amsterdam 2009) 143.

22. J.H. Pouls en H.J.G. Crompvoets (red.), De gouden helm uit de Peel 
(Meijel 2006).

23. P. Kleij, Vondsten uit het Zaanse veen. Veen, glas, molens, hout en handel. 
Archeologie in Noord-Holland 3 (Hoorn 2010) 22-23.

24. Ibidem, 20. Bij het determineren van keramiek geven archeologen 
de verschillende typen potten en andere stukken keramiek werk-

namen die één bepaald type aanduiden. Dit zijn niet de namen die 
deze voorwerpen in het verleden hadden, toen ze werden gebruikt, 
maar namen die de archeologen zelf hebben verzonnen. Deze 
werknamen kunnen bijvoorbeeld gebaseerd zijn op de vorm en de 
materiaalsoort (r-bak-2 = roodaardewerken bakpan nummer 2), of 
de naam van een onderzoeker gevolgd door een nummer (Stuart 
202 = een door Stuart beschreven pot, nummer 202), of door de 
naam van de vindplaats, gevolgd door een nummer. De in Oost-
Knollendam gevonden scherf komt van een deksel waarvan de 
werknaam gebaseerd is op een vindplaats in Duitsland, namelijk 
het Romeinse fort in het plaatsje Niederbieber.

25. C14-datering is een in de archeologie veelgebruikte dateringsmethode 
gebaseerd op de hoeveelheid koolstof in plantaardig, dierlijk of 
menselijk materiaal als hout, plantenresten, bot of been.

26. T. Hoogendijk, Archeologische opgraving (AO), Oostzaan-Kerkbuurt 1-6. 
Hollandia Reeks 295 (Zaandijk 2010) 17 en bijlage 8.

27. De Romeinse munt staat in het muntencatalogussysteem numis 
van het Geldmuseum als no. 1043499. De Merovingische munt is 
in 1948 bij de Universiteit van Utrecht gemeld als een vondst uit 
de Zaanstreek. De universiteit meldde de vondst vervolgens bij 
het toenmalige Koninklijk Penningkabinet. Per abuis is deze munt 
in 1950 gepubliceerd als een vondst uit Utrecht. Omdat van deze 
vondst geen foto’s of tekeningen zijn, geldt zij als een onzekere 
vondst en is zij niet in numis opgenomen.

28. J. Gawronski (ed.), Amsterdam ceramics. A city’s history and an archaeo-
logical ceramics catalogue 1175-2011 (Amsterdam 2012) 19.

29. Mayenaardewerk dateert ruwweg uit de periode 700-900 n.Chr. en 
Pingsdorfaardewerk uit de periode 950-1225 n.Chr.

30. L.W. Dekker, H.A. Heidinga en M.D. de Weerd, ‘Polder de Beemster 
(Noord-Holland)’, Nieuwsbulletin KNOB 71 (1972) 41-42.

31. Zie Chris de Bont en Piet Kleij, ‘Tussen Crommenye en Twiske’ in 
dit boek 25-61.

32. Over deze weerbarstige bron: P.A. Henderikx, De beneden-delta van 
Rijn en Maas. Landschap en bewoning van de Romeinse tijd tot ca. 1000. 
Hollandse Studiën 19 (Hilversum 1987) bijlage III, 115-123; P.A.  
Henderikx, ‘Het Cartularium van Radbod’ in: D.P. Blok e.a. (red.),  
Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid 
van zijn vijfenzestigste verjaardag (Amsterdam 1998) 231-264 (ook in: 
B. van Bavel e.a. (red.), Land, water en bewoning. Waterstaats- en neder-
zettingsgeschiedenis in de Zeeuwse en Hollandse delta in de Middeleeuwen. 
Amsterdamse Historische Reeks, grote serie 26 (Amsterdam 2001) 
241-273); M. Gumbert-Hepp, J.P. Gumbert en J.W.J. Burgers, Annalen 
van Egmond. De Annales Egmondenses tezamen met de Annales Xantenses 
en het Egmondse Leven van Thomas Becket uitgegeven en vertaald door 
M. Gumbert-Hepp en J.P. Gumbert en het Chronicon Egmundanum uitge-
geven door J.W.J. Burgers (Hilversum 2007) xv e.v.

33. Van Berkel en Samplonius, Nederlandse plaatsnamen, 511.
34. M.K.E. Gottschalk ‘Het Naardermeer en zijn omgeving historisch-

geografisch bezien’, Tijdschrift Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig 
Genootschap tweede reeks 78 afl. 1 (1961) 2-21, aldaar 3. Ook Künzel, 
Blok en Verhoef (Lexicon, s.v. Uueromeri – in een oorkonde uit 1156 
omschreven als : ‘... ad lacum qui dicitur Ovuermere ...’ – en Utero-
meri) zien in het Overmeer en het Uitermeer het Horstermeer en 
Naardermeer. F. Diederik, Archeo-logica. De archeologie van het noorden 
van Noord-Holland in historisch en landschappelijk perspectief (Schoorl 
1989) 66 plaatst beide meren in de kop van Noord-Holland.

35. P.A. Henderikx, ‘De ringwalburchten in het mondingsgebied van 
de Schelde in historisch perspectief’ in: R.M. van Heeringen, P.A. 
Henderikx en A. Mars (red.), Vroegmiddeleeuwse ringwalburchten in 
Zeeland (Goes 1995) 70-112; L.A. van der Tuuk, Noormannen in de Lage 
Landen; handelaren, huurlingen en heersers (Leuven 2008).

36. D.P. Blok, ‘Holland sinds Gosses; de vorming van het graafschap op-
nieuw bezien’ in: W. Van Anrooij e.a., Holland in wording; de ontstaans-
geschiedenis van het graafschap Holland tot het begin van de vijftiende 
eeuw Muiderberg-symposium 5 (Hilversum 1991) 9-25, aldaar 14.

37. P.A. Henderikx, ‘Het Cartularium van Radbod’ in: D.P. Blok e.a.(red.), 
Datum et actum; opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid 
van zijn vijfenzestigste verjaardag (Amsterdam 1998) 231-264.

38. Over deze nederzettingen, waarvan naast de exacte locatie ook 
de functie onduidelijk is: Chr. de Bont, Vergeten land, 143-144, met 
gebruikmaking van R.E. Künzel e.a., Lexicon toponiemen.

39. R.E. Künzel e.a., Lexicon toponiemen 98-99, 217, 72 en 145.
40. R.W. Brandt, W. Groenman-van Waateringen en S.E. van der Leeuw 

(ed.), Assendelver polder papers 1. Cingula 10 (Amsterdam 1987) 100.

nOTen



809
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