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Paul Noomen 

In de vroege Middeleeuwen waren het Lage Midden en de Wouden 
grotendeels onbewoond en bedekt door dikke pakketten laagveen en 
hoogveen. De uitgestrekte zandruggen van Opsterland en Stellingwerf 
gingen nog onder het veen schuil. Ook op de plaats van de latere Friese 
meren lag nog veen. 

Over de gang van zaken bij de ontginning van de veenstreken is de 
laatste decennia meer duidelijk geworden. Buiten Friesland speelde de 
landsheer een belangrijke rol. Deze - in Holland de graaf, in Utrecht de 
bisschop - had van de Duitse keizer het recht op de woeste gronden ge
kregen. De hele Hollands-Utrechtse laagvlakte (het huidige Groene Hart) 
werd daarna onder landsheerlijke coördinatie ontgonnen, in samenwer
king met de lage adel en nieuw gevormde dorpsgemeenschappen. Ook in 
Drenthe, de kop van Overijssel, het Groninger Gorecht en Weststelling
werf had de ontginning onder bisschoppelijke auspiciën plaats. 

In de veengebieden van het eigenlijke Friesland, inclusief het nu 
Noord-Hollandse West-Friesland, bezaten de bisschop en de graaf echter 
geen rechten op de woeste grond. Hier waren het individuele boeren 
die, al dan niet verenigd in een dorpsgemeenschap, zonder inmenging 
van bovenaf, stukje bij bee~e de veenstreken toegankelijk maakten en 
in gebruik namen. 

Het huidige landschap is een goed vertrekpunt bij het verkennen van 
dit ontginningsproces. Als we naar de kaart kijken, is er op het eerste 
gezicht sprake van een zekere tegenstrijdigheid. Op lokaal niveau ziet de 
verkaveling er regelmatig uit: het land is in lange, evenwijdige stroken ver
deeld. Op iedere streek staat een boerderij. In iedere strook zijn er zowel 
lage hooilanden, weiland, en op de hoogste delen bouwland en soms hei 
en bos. Meer op afstand bekeken is het patroon minder regelmatig. Het 
valt op dat de regelmatige blokken met strookverkaveling onderling vaak 
'op elkaar botsen'. De richting van de stroken varieert daarbij per blok. 

Bij nadere beschouwing blijkt dat patroon evenwel goed verklaarbaar. 
Duidelijk is dan dat rivie~es als de primaire ontginningsas beschouwd 
moeten worden: de Lauwers en de Oude Ried in Achtkarspelen, de Wijde 
of Burgumer Ee in Tie~erksteradeel, de Smalle Ee in Smallingerland, de 
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Boom of Koningsdiep met haar zijstroompjes Wispel, Lits en Oude Wete
ring in Opsterland, Utingeradeel en Haskerland, het Ges bij Oppenhuizen 
en Sneek, en daarnaast de '!Jonger en de Linde. 

Sommige van deze waterlopen bestaan nog, andere, zoals de Lits en 
de Oude Ried, zijn nog slechts aan slingers in de verkaveling of als klei
banen tussen omringende zand- en veengronden te herkennen. 

De boerderijen lagen op een rij, niet vlak aan, maar aanvankelijk toch 
niet ver van het water. De stroompjes waren de verkeersverbinding en via 
loodrecht of in een scherpe hoek er op uitkomende sloten tevens de afWa
tering van het stroomgebied. Aanvankelijk werd in het veen, zelfs in het 
huidige Lage Midden, akkerbouw bedreven, wat mogelijk was omdat het 
maaiveld meters hoger lag dan tegenwoordig. Door de wateronttrekking 
en de grondbewerking teerde dat veenpakket echter snel weg. 

Vaak betekende de wateroverlast die het gevolg van deze maaiveld
verlaging was, het einde van de akkerbouw. In streken waar voldoende 
ruimte voorhanden was, zoals in Overijssel en in Friesland, werd de 
nederzetting dan verplaatst naar het nog onaangetaste en hoger gelegen 
veen, wat verder van het water af. De bedrijven werden daarbij steeds ver
der verlengd binnen dezelfde strook. Het oude ingeklonken land diende 
als hooiland, het nieuw aangemaakte veen als nieuw bouwland. Eventueel 
werd de verschuiving van de bewoningsas verschillende malen herhaald. 
Het dorp Staphorst lag zo oorspronkelijk aan het Meppelerdiep, maar 
schoof in verschillende fasen naar de plaats waar het nu ligt. In Friesland 
bestond in de late Middeleeuwen in kronieken en in de volksmond nog de 
herinnering dat Legemeer via Teroele en Dijken vanuit Smallebrugge was 
ontgonnen; en Luinjeberd vanuit Oldeboorn. Ook wist men nog dat het 
land rond Grouw ooit hoger lag; er zou rond 1230 nog zoveel akkerbouw 
bedreven zijn dat er zelfs zes smeden woonden om ploegen te smeden. 

Eigenlijk kan de ontginning van de veenstreken wel worden verge
leken met die in meer heuvel- of bergachtige streken. Ook daar vormen 
de dalen en stroomgebieden in de regel de oudste natuurlijke indeling, 
die ook doorwerkte in de kerkelijke en wereldlijke organisatie. In Fries
land zijn op een zelfde manier Opsterland en Utingeradeel (= het land 
'op~ boven, en het land 'ut', beneden) zo op de Boorne georiënteerd, 
Smallingerland op de Smalle Ee en Achtkarspelen op de Lauwers en 
Oude Ried. Dit geldt voor vrijwel alle veenstreken in de Friese lan
den, zo kon door historisch, archeologisch en naamkundig onderzoek 
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worden aangetoond. Daarbij wordt - historisch - gebruik gemaakt van 

eigendomsreconstructie in vroegere tijd. Met de ligging van het land 
van kerken, kloosters en soms ook van adellijke families kan daarbij 
de verschuiving vanaf de rivier steeds verder het veen in worden geïl

lustreerd. Archeologisch zijn oude bewoningsassen aangetoond doordat 
daar verlaten huisplaatsen en verlaten kerkhoven zijn gevonden. 

Naamkundig zijn de in elkaars verlengde liggende namen als Go

enga, Goëngamieden en Goingarijp veelzeggend, net als Koudum en 
Kolderwolde, en Langweer voor de inderdaad meer dan zestien kilome
ter lange ontginningsstrook van de Geeuw bij Sneek tot aan het Tjeu

kemeer. Interessant is ook de naam Geeuw, die 'Ga-weg', dorpsas, oude 

bewonings-as betekent. 
De perceelsnaam Oldhof wijst vaak op een voormalig kerkhof, 

soms op een verlaten boerenerf. De naam op -woude van bijvoorbeeld 

Duurswoude wijst er tenslotte op dat deze naam niet op de - ooit door 
veen bedekte - zandrug waarop het dorp nu ligt is ontstaan, maar is 
'meegenomen' uit het beekdal van de Boorne. Woud heeft namelijk op 

moerasbos (els en wilg) betrekking, terwijl eiken en beuken als 'holt' 
werden aangeduid. Door voorzichtig historische, archeologische en 

naamkundige gegevens tegen elkaar af te wegen, kan zo veel van de 
landschapsgeschiedenis worden gereconstrueerd. 

Een goed voorbeeld van een dergelijke reconstructie is die van Akma

rijp en omgeving. Akmarijp ligt samen met Terhorne, Terkapie, St.-Jansga 
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en Snikzwaag in het veengebied ten zuidwesten van Akkrum. Akkrum 
zelf is ontstaan op de kleirug langs de Boorne. Er ligt ook zo'n kleibaan 
langs het voormalige zijrivierge de Lits, waaraan de buurschap Lekkerterp 
zijn naam ontleent, en die tussen Akkrum en Oldeboorn in de Boorne uit
mondde. Vanuit deze rivierges is klei over een brede randzone van het om
ringende veen afgezet. De onregelmatige blokverkaveling langs de Boorne 
en de Lits gaat naar het zuiden vrij snel over in een opstrekkende verka
veling. Deze zet zich door tot de zuidwestelijke grens van het voormalige 
Utingeradeel en de zuidelijke grens van het voormalige Haskerland. 

De ontginning, maaiveldvedaging en herhaaldelijke verschuiving 
van de dorpen hadden hier in verschillende fasen plaats. De plaatsnaam 
Akmarijp of Ackrommaryp, dat is 'de nederzettingsstrook bij Akkrum', 
had oorspronkelijk op het hele nederzettingsblok van Terhome tot Snik
zwaag. Dit gegeven wijst er al op dat de ontginning plaats had vanuitAk
krum. De bewoningsas CB in de illustratie) waarop Terkaple ligt moet in 
de twaalfde eeuw al hebben bestaan. We weten namelijk dat de kerk van 
Terkaple van tufsteen is geweest, een steensoort die na 1200 niet meer 
werd gebruikt. De naam Terkaple duidt dan ook niet zomaar een kapel 
aan, maar de oudste kapel of dochterkerk van Akkrum in deze omgeving. 
De ligging van het kerkenland van Akkrum en Terkapie, aaneensluitend 
in dezelfde opstrekkende strook, illustreert deze relatie. Terhome ligt op 
een noordelijker gelegen en mogelijk oudere as CA) dan Terkapie. Dat ook 
in het verlengde van Terhorne mogelijk oorspronkelijk bewoning was, 
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kan worden afgeleid uit de waternaam Geeuw op as A en uit twee aan 
de Geeuw gelegen percelen met de naam Olthof, hier waarschijnlijk op 
'oude huisplaatsen' wijzend. Archeologisch onderzoek moet nog uitwij
zen of elders langs de Geeuw nog bewoningsporen aanwezig zijn. 

De eigendomsreconstructie van het kerkenland van Akmarijp maakt 
het zeker dat ook tussen de bewoningsas van Terkaple (as B) en die van 
het huidige Akmarijp (as C) een genetische relatie bestaat. In dezelfde 
strook als de inmiddels zelf ook verdwenen kerk op het huidige kerk
hof van Akmarijp, bleek namelijk meer naar het noordoosten, op as B, 
een perceel te liggen dat al in 1543 Olde Hoff werd genoemd. Het was 
toen eigendom van de vicarie, een kerkelijk fonds, van Akmarijp. Naar 
aanleiding van deze reconstructie werd in 1993 een archeologische 
verkenning uitgevoerd, waarbij bleek dat hier nog de fundamenten van 
een kerkje met een ronde absis onder het gras aanwezig zijn. Het kerkje 
was, zo bleek, ooit door een ronde gracht omringd. Een vierde, jongste, 
bewonings-as ligt helemaal achterin het ontginningsblok. Ook daarbij 
is de naamkunde weer illustratief: Snikzwaag heette ooit 'Akmarijper
zwaag'. Uit dit verhaal rond Akmarijp blijkt mooi hoe geschiedenis, 
archeologie en naamkunde elkaar kunnen aanvullen. 

Het verhaal van Akmarijp laat zien hoe de veenontginning in het 
Lage Midden plaats had. De ontginning in het hoogveen, bijvoorbeeld in 
Tietjerksteradeel, Opsterland en Stellingwerf, ging op een vergelijkbare 
manier. Er was echter wel een groot verschil. In de lage venen werd de 
verschuiving van de dorpen afgedwongen door de wateroverlast. In de 
hoogveenstreken leidde de maaiveldverlaging veel minder tot overlast, 
omdat hier onder het veen zand tot boven het grondwaterpeil aanwezig 
was. Bij doorgaande afwatering en akkerbouw zakte men hier dus niet 
het water in, maar kwam men op de zandgrond terecht. 

Blijkens de voormalige kerkhoven van bijvoorbeeld Wijnjeterp, 
Donkerbroek en Hardegarijp had hier wel verplaatsing van de dorpen 
plaats. Deze was echter eerder ingegeven door de behoefte aan meer en 
vruchtbaarder grond dan door de vernatting van de bodem. 

In de Middeleeuwen is zeker ook veen verdwenen door bewuste 
vervening en het maken van turf. Het meeste veen is echter, zo kan de 
conclusie van het voorgaande zijn, letterlijk verdampt door geleidelijke 
wateronttrekking en landbouwactiviteiten. Onze huidige waterschaps
bestuurders zijn gewaarschuwd! 
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