
De geesten van Holland 

Stand van kennis over de oude akkercomplexen 

op de strand wall en van Holland 

De Oude I h tincn in hctllollandse kustgeb ied, die vaak tc hcrktmncn 7ijn aan het to
ponicm 'gce:.L', zijn al sinds de vroege middeleeuwen bewoond en landbouwkundig in 
gebruik. Ecu ha lve cc· uw gcleden beschreef de historisch-gcograaf ).111 l<laas de Cock 
de nedcr7.ettingsvormcn van deze gebieden. Zijn werk vorm l nog altijd ccn bdangrijkc 
basis, ma.H is intu!>St'll or verschillcnde punten veroudcrd, voora l duo r an .. heologisch 
onderzoek. Er best ant ech ler geen recent overzicht. Dat was voor het Net wet k Hi!-torisch 
Cultuu rlandschap de.; rcden om de Dag van het Hislorisch Cultuurlandschap op vrijdag 
1 novcmhcr 2013 tc orgJniseren over het thema 'Geesten van TToll.lnd: ontginnings- en 
nedcocning~geschicdcni ... v.m de Oudc Duinen'. Sprckers met vcrsthil lendc a<.:htcrgron
den besprakcn dl: '>land Vdll de kennts vanuit archeologisch, fysisch gcogralhch, naam
kundig, <lrchit~<.tuurlw.torisch en hi'>tori~cb-geografisch pcr<>pc~.otief. [n dit J.rtikel vatten 
we de Ji,Lussic van dtc d.1g samen en formuleren we aan het cind w.1l vr:lgc.>n voot ver
der undazoek. Bowudicn pre:;enteren we hier een nieuwe owrzithtsk.lart, s.tmengesteld 
door de tw~cdc .tuleur (Van Snippenburg, 2013). 

WAT I. U.N GH'il? 

De oude duinen hebbcn vcelal namen met 
'geest', ecn woord dat in plaats en veldnamen 
voorkomt in ccn gcbied dat zich uitstrekt van 
Noord-L>uitsla nc.J lot Vlaanderen. De na men 
zijn oud: Ocgstgeest (Osgeresgest) en Poel
geest (Polgest) korncn, naast een aantallater 
verdwencn gccst-namcn (Ilustingest, Litlon
gest, l.rmgo 11gest, flr~si11gesgest), al voor in de 
Utrechtse gocdcrenlijst d ie datcert uit de we 
eeuw maar die de situatie van circa 860 weer
geeft (Hendcrikx, 1987, p. u8). Het ontbreken 
van de naam in Engcland wijsl er misschien 
op dat het woord in plaatsnamen nog niet 
producnef was in de pertode van de Angel
saksische migrattc in de 5C en 6e eeuw. 
Van Dale geeft twec bctekcnissen van het 
woord 'geest': [11 hoge zandgrond tussen de 
duinstrook en de lage vcen- of poldergronden 

(vooral in aardrijkskundige eigcnnamen) en 
[2] bouwland. Het Lexicon van Nederlandse 
toponicmcn (Kilnzel et al., 1988) verklaart 
geest als: bouwland op de geestgrond. Dat 
Laatste is verwarrend, omdat de term 'gecst
grond' intussen ook een andcrc hctckcnis, die 
van 'afgezande duincn', heefl gekregen. Een 
samenvatting van de discussie gecft ll cndrikx 
(1991, p. 24), in zijn bewerking van de colleges 
van Prof. D.P. Blok: Het woord geest ri11idt op 
zandgrond. {. .}.A Is aa11dr~iding vuor zandgrond 
komt het zeer sterk verspreid voor 111 ons land. 
Fries: gaast (Gaasterland, Gasteren /Dr.}), 
Geesteren (Achterhoek). De lrrrkomst van lret 
woord geest rs onduidcliJk. In plaatsnamen 
komt l1et als urtgang vooml in de Hollandse 
kuststroken voor. [. .. ] In tleze plaatmamen IS er 
spralce van een betekemsverschuiving, cite ken 
merkend is voor de duinstreek. Geesr betekent 
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~ De kaarten van )acob van 
Deventer geven een mooi 
beeld van de ver!>Chtllcn 
russen hoog c:n laag in 
de landclijke gebteden 
buiten de ~teden: wit ujn 
de (hoger gelegen) bouw
landen en groen cle lagere 
en nath! gra$landen. De 
kaan van llaarlem laat de 
contouren van het oude 
gccstdorp zien, maar 
maal<L ook duidclijk dat 
de strandwal aanzicnlijk 
bredcr wa~ . 

( •• ••) Perceelsscheiding 

0 Weg, nog bestaand 

~ Weg,verd~nen 
.1 -l.l • 

<S De opgraving b•J Limmcn-Dc Krocht Liet zieo dat de vroegmiddeleeuw~c ncdcrutungworm sterk af
wetl.. van de latere. De ~tructuren die bii de opgraviog werden ontdekt {in zw.m en grijs, 11e legeoda; 
naar Dt)kstra et al. , 2.006, p. 101) lljo iogetekend op de ondergrond van de topogralhche k.lart a:15.000 

{blad 294, 1892). Door vcr~hilleodc projecties eo verschillen in nauwkeurigheid pa$scn de ka.uten niet 
exact op clkaar. 
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hier akker op de za11dgromfcn. 
Over de oorspronkclijkc betekenis valt nog 
wcl iets meer tc zeggcn. Volgens het ety
mologisch woordenbock van Philippa et al. 
(2003-2009) Maat het Middelnederduitse gtst 
voor 'hoog, droog land'. Het Oudhoogduitse 
geisim zou staan voor 'onvruchtbaarheid'; het 
Oostfricse gdst bctckcnt 'onvruchtbaar'. Ook 
zijn er verwij1.ingcn naar de betekenb van het 
Proto-Gerrnaansc gt~is, wat stc~at voor gapcn, 
gecuwen en .tou wijzcn op 'door droogte 
scheurcn krijgcn', wat ovcrigcns niels zegt 
over de (on)vruchtbaarheid van de bodem. 
f !et Middclncdcrla nds Woordcnboek geeft 
een oorspronkclijkc bctckenis van dorre, on
vruchtbare grond (van Ouclhoogduits 'keisen', 
onvruchtbaar) en een a fgc leide betekenis 
van hoge e11 rlroge grond, hoge zandgrond, de 
zrmdsrreek ltmg5 de duinen. Het Woordenboek 
der Ncderlanc.lsc Taal gceft eenzelfde beteke
nis van onvruchtbarc, dorre (7and)grond, en 
wijst daarnaast op de tcgen~telling tollage 
veengronden.' 
In de prakujk gaat het steeds om hogerc, 
zandige gebiedcn m ccn natte omgeving. In 
Holland contrasteerdcn de zandruggen van 
de Oude Duincn (de geesten dus) vooral met 
de omringende vcengebieden. fn Noord
Duitsland is Geest een algemene aanduiding 
voor de hogcrc en drogerc zandgronden, die 
contra:.teren met de lage en oatte veengebie
den en met de evenecns lage maar vruchtbare 
kwcldergebiedcn! 
Het Dcutsches W()rtcrbuch van de gebroeders 
Grim m gcert ccn aa ntal cilalcn die erop wij
zen dal de tegcnslelling droog-nal - de droge 
zandgrond tcgenovcr de vochtige kwelder 
('Marsch') de oorspronkelijke betekenis 
van geest bcpaaldc.' Daarop wij1.en ook de 
vele keren dat de veldnaam De Hoge Geest 
voorkomt. • A Is gcest in de ccrste plaats ' hoge 
grond' 70u bctckenen, lijkt de vorming De 
Hoge Gust met zovecl 1in te hebben. 
De bovengenoemdc betckeniwerschuiving 
van de strandwallcn naar het houwland dal 
zich op dcJ:c grondcn bcvindt, lijkt alleen in 
Holland tc hcbbcn plao~tsgcvonden en dan 
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1 ----- 2 -- J[Jil 

<S De klassiekegecsl volscns De Co.:k (1965, 

p. 89). 1. Grens v;~n de mandwalKronden; 

2. Weg; J. Gccst. 

ook nog redehjk recent. De betekenis van 
'bouwland' lijkt geen erg oudc papieren te 
hebben. In een later artikel nocmtlJe Cock 
(1977, p. 429) cen aantal verrneldingen van de 
gecst van Rijswijk. [n de 14c ceuw wordt gc
sprokcn van een korcnticndc 'op die ghest' en 
in de Enqucsle van 1494 staa t d;~t boeren van 
Rijswijk 'hoogh gecsl zaylandt' bczaten. l)ezc 
venneldingen kunneo net :to goed cen Jand
schappetijke aanduiding zijn a Is ccn woord 
voor bouwland. Misschicn is 'geest' in de be
tekenis van bouwland ccrdcr ecn gcografische 
vakterm dan een toponiem. 
Om deze discussie nog wat verder te compli
ceren, moeten we nog ingaan op t\'lee verwan
te termen: geestgroml en geestlattd. Het begrip 
geestgrond komt uitsluitend in 1'\ederland 
voor. Het Woordenboek dcr Ncdcrland~c Tc~al 
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40 Oosterzljdo zek81' ..... • • :begrenzing is omeket 

~ De 'ldassieke' geest 'Overzijde' (Heemskerk), ingetekend op een moderne topografische kaart. Ken
merkend is de ellipsvormige structuur, die door twee wegen (Oosterweg en Kerkweg) wordt omsloten, 
en die uitkomen bij de van oorsprong ne-eeuwse kerk (bron: Van Snippenburg, 2013). 

geeft als betekenis eene streek, die uit geest 
ofhoogen zandgrond bestaat; in tegenstelling 
van lage veen en poldergronden, dus ongeveer 
hetzelfde als geest. De oudst bekende bron, 
Le Francq van Berkhey (1769-1771), gebruikt 
de term geestgrond als synoniem voor zand
grond. Tegenwoordig is geestgrond vooral een 
geografische vakterm voor de bodems die in 
het duingebied zijn afgegraven en verbeterd 
voor de bollenteelt. 
De term geestland tenslotte, lijkt wel al in de 
middeleeuwen in gebruik geweest te zijn als 
aanduiding voor bouwland, vaak in tegenstel
ling tot weiland. Het Oud-Nederlands Woor
denboek noemt een vermelding 'ghiestland' 
in Poelgeest (1130-1161, kopie circa 1420)> en, 
overtuigender, een tekst over Oegstgeest uit 
1280-1287 apud oesghest enen morghen weide-
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fans ende vier hont ghestlants.6 De bedijkings
oorkonde van Vriezendijksemoer7 uit 1256 
spreekt van terram segetiferam que geestlant 
vulgariter nuncupatur; in de vertaling uit 1271 
staat: tsaylant datmer1 ghemeenlike tGeestlant 
he et. 
Voor dit artikel is de betekenis van geest als 
' bouwland op hogere zandrug' echter wel de 
meest praktische en deze betekenis zullen we 
daarom hieronder aanhouden. 

DE GEF-STDORPEN VOLGBNS DE COCK 

De dissertatie van De Cock over de histori
sche geografie van Kennemerland (1965) biedt 
nog altijd de beste ingang voor kennis over 
geesten en over de oude dorpen op de strand
wallen. Hoewel inmiddels op onderdelen 
behoorlijk verouderd, is het nog altijd voor 



ondenoekers de ecrste broo waar naar ver
wezen wordt. In zijn procfschrift beschrijft 
De Cock niet alleen de geschiedenis, maar 
wijst bij ook in woord en vooraJ in beeld de 
geesten aan. ZiJn methode was vooraJ typo
logiscb, waarbij hij de geesten identificeerde 
op basis van bodemkaarten, 19e-eeuwse 
topografische kaarten en oudere kaarten 
zoals die van }an Janszoon Dou en van Jacob 
van Deventer. Waarschijnlijk heeft bij aan 
de hand van die kaartcn locaties aangewezen 
waarvan hij vermoedde cl at ze ooit geest zijn 
geweest. Vervolgcns toetste hij zljn bevin
dingen aan naamkundige en archeologiscbe 
literatuur. 
Ook De Cock (1965, p. 88) verstond onder de 
'gcest' het oude bouwlancl van de nederzet
ting, vergdijkbaar met wat in Drenthe een es 
wordt genoemd. De 'klassieke' geest zoals hij 
die in zijn proefschrift heeft bescbreven, be
staat uit een langgerekt bouwlandgebied, dat 
omgeven is door een weg, een wal ofbeide, 
wat zou wijzen op een onveranderlijke op
pervlakte. Kenmerkend is een ovale vorm van 
de geest, bepaald door de structuur van twee 
parallellc wegen die aan beide uiteinden van 
de geest bij elkaar kwamen. De boerderijen 
stonden rond de geest a an deze wegen. Het 
bouwlandgebied tussen de wegen was meestal 
verdeeld in stroken dwars op de richting van 
de strandwal. De wegen zijn in veel geval-
len tot op heden bewaa rd gcblcven, evenals 
sommige dijkjes. Ecn van de wcgen langs de 
geest vormde de voornaamstc doorgaande 
weg en krccg nomen als Voorwcg, Midden
weg, Hogewcg of llerenweg (De Cock, 1965, 
p. 127). 8 De a nderc wcg langs de geest was van 
secundair belang en kreeg namen als Acbter
weg, Doodweg (waarover overledenen naar de 
kerk werdcn gebracht), Westerweg, Ooster
weg, afhankelijk van de positie ten opzichte 
van de doorgaande weg. Waar de voor- en 
achterweg samenkwamen, bevond zicb qua 
'vervoersstromen' een ccntrale locatie binnen 
de nederzelting. Hier bouwden edelen bun 
burcht en werd een kerk gesticht. Rondom 
de kerk vestigden 1ich de ambachtslieden, en 
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zo ontstond de kerkbuurt (l)e Cock, 1965, pp. 
88-92). Dit is vaak tot op heden het centrum 
van de nederzetting. Enkele voorbeelden van 
een 'klassieke' geest zijn Uitgeest, Beverwijk, 
Velsen en Haadem. Naast de ovale geesten 
komen mcer rechthoekige complexen bouw
land voor, die De Cock (1965, p. 253) als joogcr 
beschouwde. 
In de jaren 1960 wcrd nog algemeen uitgegaan 
van een vroegmiddelceuwse oorsprong van 
essen en verwante vormcn (De Cock,1965, pp. 
90, 253). De Cock plaatste het ontstaan van de 
eerste geesten in de 6e of 7e eeuw. 13en groot 
deel van het Oude l)uinlandschap was na de 
grote bevolkingsafnamc na c.lc Romeinse tijd 
begroeid geraakt met bos. Het Haagsche Bos, 
de Haarlemmerhout en de Alkmaarderhout 
zijn restanten van di t bos. Vanaf de 5e-6e 
eeuw nam de bewoning weer toe en ontston
den verspreid over het gebicd kleinc nederzet
tingen te midden van dit 'secundaire oerbos'. 
De meest geschikte locaties voor bewoning in 
dit moerassige land waren de zandige strand
waJlen van de O ude Duinen. Die concentratie 
werd volgens De Cock versterkt door de laat
Romeinse transgressiefase, waarmce de au
teur aansloot op een kort tevoren ontwikkelde 
theorie van zijn eo-promotor J.P. Bakker over 
een periodisering van de fysisch-geografische 
ontwikkeling van het kustgcbied. De theorie 
van tr ansgressie- en rcgressicfascn heeft maar 
enkele decennia standgehoudcn (zie Weerts et 
al., 2006), maar was in de jarcn 1960 nog een 
populaire basis voor nieuw onderzock. 
De boerderijen op de strandwallen bestonden 
uit gemengde bedrijven, die naast akkerbouw 
ook veeteelt uitocfcndcn (De Cock, 1965, p. 
88). De omvang van de vecslapel was naar 
de huidige maatstaven nict groot. De boe
ren hadden hooguit een half dozijn dieren, 
voornamelijk koeien, die zozeer als onderdeel 
van het boerenbedrijf word en gezien dat zc 
niet aJtijd vermeld worden bij het bezit en de 
bezigheden van een boer. Het vee graasde op 
gemeenschappelijke weidegrondcn aan de 
randen van de geest.' Daar waar de strandwal 
overging in strandvlakte was de grond m in -
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der geschikt voor akkerbouw, maar goed te 
gebruiken als weiland. Voorbij het weiland, 
waar de grond voornamelijk door de hogere 
vochtigheid van de bodem ook voor bewei
ding minder geschikt was, bevonden zich de 
onverdeelde hooilanden. De omvang van de 
rechten van een persoon in het gebruik van 
het gemeenschappelijke land werd bepaald 
door de omvang van het land dat hij op de 
geest bezat {De Cock, 1965, p. 92). 
Overigens blijkt uit de kaarten van De Cock 
(bijvoorbeeld De Cock, 1965, p. 196) dat de 
hogcre zandgebieden aanzienlijk breder zijn 
dan de gebieden die als 'geest' omschreven 
zijn. We zien dat ook bijvoorbeeld op }acob 
van Deventer's plattegrond van Haarlem, 
waarop we een brede strook hogere (geel 
gekleurde) gronden aantreffen, waarvan 
het centrale deel de wegenstructuur van cen 
'geest' in de betekenis van een dorpsakker 
laat herkennen. 

LATERE INZICHTEN IN DE MIDDELEEUWSE GEESTEN 

Voor vonn en ontstaan van de geesten grij
pen de meeste latere auteurs terug op De 
Cock, die voor het eerst de nadruk legde op 
de typisch vormentaal van de oude geeslen. 
Varianten op de kaartjes die De Cock maakte 
vinden we terug in vrijwel alle publicaties 
van na die tijd {Lambert, 1971; Westenberg, 
1974; Pons en Van Oosten, 1974; Steegh, 1985, 
pp. 77-79; Roos, 1995; Koene et al., 2003; Nu
man, 2005; Verkade, 2010). De ovaalvormige 
geest, omringd door cen weg met boerdcrijen 
en door een houtwal, bepaalt ook nog altijd 
het beeld van de oude nederzettingen in het 
Hollandse kustgebied in de belangrijkste 
handboeken (onder meer Vervloet, 1984, p. 
56; Beekman, 2010, p. 50). We vinden deze 
nederzettingsvorm, die in de literatuur vaak 
in navolging van de typologieen van Keuning 
(1936; zie De Cock, 1965, p. 90) wordt aange
duid als kransesdorpen, fraai terug op kadas
trale en topografische kaarten uit de 19e eeuw. 
De vorm is echter in gefossiliseerde vorm ook 
al te herkennen in stadsplattegronden zoals 
die van Alkmaar en Haarlem en moet dus tot 

in de hoge middeleeuwen teruggaan. 
De grote vraag is echter hoe oud deze vonnen 
zijn. Een vorming in de vroege middeleeu
wen is in de loop van de afgelopen decennia 
steeds meer ter discussie gesteld, vooral door 
archeologisch onderzoek. 
Daarbij moet onderscheid worden gemaakt 
tussen twee verschillende discussies: die over 
de ontwikkeling van de bewoning en die 
over de nederzettingsvormen. Wat het eerste 
betreft, wordt nog altijd uitgegaan van een 
zeer dun ne bewoning in de laatste fase van 
de Romeinse tijd, zelfs tot 'een archeologisch 
onherkenbaar niveau', allijkt er nog wel een 
minimale bevolking te zijn gebleven (Dijk
stra, 2011, pp. 70, 8o). Zo rond de 5e en 6e 
eeuw begon de bewoning alweer toe te nemen 
en is er ook alweer activiteit op de geesten 
waar te nemen (Koene et al., 2003, p. 28; 
Dijkstra, 2011, p. 372), iets eerder dan De Cock 
aannam. Dijkstra (2011, p. 372 en tabel3.6) 
schat voor het Zuid-Hollandse kustgebied 
een bevolking van 10-15.000 in de midden
Romeinse tijd, met een afname tot zo'n 300 in 
de laat-Romeinse tijd gevolgd door een her
nieuwde groei naar 2000 in de Merovingische 
tijd en 3000 aan het eind van de Karolingi
sche periode. 
Lastiger is de discussie over de vroegmid
deleeuwse nederzettingsvorm. Tegenwoordig 
wordt er meestal van uitgegaan dat de neder
zettingen in de Merovingische en Karolin
giscbe periode een grote dynamiek bczaten. 
Boerderijen werden steeds na een of enkele 
genera ties verplaatst ('zwervende erven'). 
Mogelijk pleegde men steeds in een ander deel 
van de ontginning ak.kerbouw, om in de ove
rige delen de vruchtbaarheid van de bodem te 
laten herstellen. Hier is een duidelijke parallel 
met het landbouwsysteem van de hoge zand
gronden elders in Nederland (zie bijvoorbeeld 
Spek, 2004). Naast losse boerderijen waren 
er grotere nederzettingen, die bestonden 
uit wat boerdcrijen die in een onregelmatig 
schaakbord bijeen lagen {Dijkstra, 2011, p. 
373) zoals dat ook elders op de zandgronden 
wcl is aangetroffen. De grote hoeveelheden 
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~ l.uchtfoto van de oude strandwal van Akersloot, met daarop de gecst nr 27 (zic overtichtskaart Noord

Holland). A.m de ovcrlaJdc van het Noordhollandsch K:maaJ llgt de diepe 17e-eeuw3e inpoldcring van 
De Schermer (foto; Paul Po~ri~). 

~ De getst van Donegee~r.ren zuiden van 
Akcr~loot (foto: H. Baa~). 

~ V eel geesten heb~n nog ahijd een agrarischc 
bestemming (foto: H . B.JJS). 
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<S De gcesl bij Rijswijk op de lopognfi.sche kaart van 1990. 

materiaal uit de Merovingische en Karolingi
sche tijd die in het hart van diverse geesten bij 
opgravingen zijn aangetroffen (bijvoorbeeld 
in Castricum, Limmen en Uitgeest; Koene et 
al., 2003, p. 34), wtjt.en crop dat de bewoning 
eerder midden op de geestruggcn clan op de 
randen lag. Oaarbij lijkt het er op dat een deel 
van het wegenpatroon weltot in de vrocge 
middclceuwen teruggaat (Dijkstra et al., 
2006, pp. 201-203). 

Tusscn de 9e en de 13c eeuw vond ecn reeks 
van ontwikkclingcn plnuts. De eerste was het 
vastlcggen van de nedcrzettingen, een ont
wikkeling die meestal rond de 9e eeuw wordt 
geplaatsl. De lweede ontwikkeling was de 
vorming van de permancnte akkergebieden 
op de gecst. Dergclijke open akkergebieden 
lijken over het algcmecn pas in de 9e en JOe 
eeuw cnige omvang te hcbben gekrcgcn (Re
nes, 2010). Nu man (2005, p. 31) ziet de vorm 
van de geesten als fixatie van een laatmid
deleeuwse situatie. Opvallend is trouwens wel 
dat in cen overzichtsbundel over essen met 
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geen woord over de geesten wordt gesproken 
(Van Doesburg 2007). 
De derde ontwikkehng was een verschuiving 
van de nederzettingen van de hogcre delen 
van de ruggen naar de randen (Bult et aJ., 
2006, p. 8), waarbij onduidelijk is in hoe
verre die onrwikkeling samcnhangt met de 
vorming van de dorpsakkers. Waarschijnlijk 
heeft de verschuiving oaar de randen tc ma
ken met een grotcr belang en een intensiever 
gebruik van de lagere graslandcn. Dc:,e vcr
schuiving is ook elders op de zandgronden 
we! bekend en is vooral goed ondcr:1.0cht in 
de Kempen, waar deze plaatsvond in de 12.e 
en 13e eeuw (J)e Bont, 1992). In de geesten van 
Noord-Holland dateren Koene et al. (2003, 
p. 373) de verschuiving naar de randen rond 
de ue eeuw op bal>is van de afname van de 
clichtheid van vondstmateriaal in het hart van 
de geest (Koene et al., 2003, p. 31). Bij ondcr
zoek in Limmen-De Krocht bleek dat ook de 
verkaveling van de geest in de Karolingische 
tijd afweek van de late re. De ori~ntatie van 



de kavclstroken veranderde rond 1000 n.C., 
mogelijk door een korte onderbreking van de 
bewoning (Dijkstra et al., 2006, pp. 201, 208). 

De vierde ontwikkeling, die van de vorming 
van dorpskernen rond kapellen en kerken, 
begon waarschijnlijk eveneens in de hoge 
middeleeuwen. Die kerken en kapellen zijn in 
meerderheid gesticht door lokale grondheren 
en markeren daarmee de omgeving van de 
(vroeg)middeleeuwse domeincentra (Dijkstra, 
2011, p. 373). 

Tenslolle is er nog een vijfde ontwikkeling, 
namelijk de vorming van de Jonge Duinen, 
een fase van verstuivingen die plaatselijk al 
in de Se eeuw begon maar die vooral vanaf 
de 10e eeuw leidde tot grote veranderingen 
in het landschap (13eekman, 2010). Ongeveer 
de helft van het Oude Duinlandschap werd 
bedolven onder vele meters zand. Dit moet de 
nederzettingsgeschiedenis op ved manieren 

De geesten van Holland 

hebben beinvloed, allee.n al omdat een deel 
van de boerderijen moet zijn verplaatst. Dit 
betekent ook dat vroegmiddeleeuwse neder
zettingen .in de kustzone onder dit zand zijn 
verdwenen. Dit verklaart waarschijnlijk een 
goed dcel van de plaatsnamen die in de vroege 
middelceuwen worden genoemd maar nu niet 
meer te lokaliseren zijn. Archeologen hebben 
verschillende malen sporen van overstoven 
nederzcttingen gevonden, bijvoorbeeld in 
2006 in de Kennemerduinen (Groot Olmen) 
een nederzetting uit de se eeuw, die vanaf de 
Se eeuw weer in delen is verstoven (Van Does
burg, 2008). 

E!iN INVENTARISATIE VAN GEESTBN 

I o 2013 heeft de tweede auteur in opdracht 
van de Rijksd.ienst voor het Cultureel Erfgoed 
een inventarisatie van de gcesten in Holland 
uitgevoerd (Van Snippenburg, 2013). Hierbij 

<S De geest van Oudorp op de topografische ka<1rt van 1900. 
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Noord-Holland 
Nummer Plaats N:tam Catc1:.orie 
I Camperduin Kamper gecst Mogelijk 
2 Hargen Benede geest MoReliik 

3 Hargen Wargegeest Mogelijk 

4 Hargen Boove geest Mogelijk 

5 Groet Groet Zeker 
6 Bergen Oudburl!; Zeker 
7 Bergen Zanegeest Zeker 
8 Bergen Westdorp Waarschijn!ijk 

9 Ber11;en Oostdo rp Mogelijk 
10 Sint Pancras Sint Pancras Zeker 
11 Sint Pancras Vroncn Zeker 
12 Wimmenum Leege gees! Waarschijn!ijk 

13 Wimmenum Wimmenum Zeker 
14 Egmond Rinuegom Waarschijn!ijk 
15 Egmoud Egmond-Binnen Waarschiinliik 
16 Alkmaar Huiswaard Mogeliik 

17 Alkrnaar Alkmaar Zeker 
18 Alkmaar Oudorp Zeker 

19 HeiJoo Noordergeest Waarschijnlijk 
20 Heiloo Heiloo Zeker 
21 Hei loo Zevenhuizen Mo!!eHik 
22 Limmem Bollcndorp Mogelijk 
23 Limmen Westerzii Waarschiinliik 
24 Limmen Dusseldorp Mo.Qeliik 
25 Bakkum Noord -Bakkurn Zeker 
26 Bakkum Bakkum Zeker 
'1.] Akersloot Akersloot Zeker 
28 Akersloot Starting Zeker 
29 Castricurn Kleibroek Zeker 

30 Castricum Castricum Zeker 
31 Limmeu Nes Zeker 

32. Uitgeest Limmerkoog Zeker 

33 Akersloot Klein Dorregeest Zeker 

J4 Uitgeest Groot Dorrev.eest Zeker 
)5 Castr icum Heemste( d)e Waarschijnlijk 
36 Uitacest Benes Zeker 

37 Uitgeest Oostergeest Zeker 
38 Uit~:eest vVestergeest Zeker 

39 Heemskerk Noorddorp Zeker 
40 Heemskerk Oosterzijde Zeker 
41 Heemskerk Molengecst Mogeliik 

4Z Assum Assem Waarschijnlijk 

43 Heemskerk Heemskerkerduin Mogeliik 

44 Beverwijk Hotland Zeker 

45 Velsen Hoge Geest Mogelijk 

46 Velsen Velser Hey Waarschiinliik 

47 Dricbuis Smaclcngeestcn Waarschijnlijk 
48 V elserbroek Aergeest Waarschiinli ik 

48 V elserbroek Hofgeest Waarscbijnlijk 

50 Haarlem Schoten Zeker 

~51 Haarlem Haarlem Zeker 

sz Spaarnwoude De Gicst Waarschijnlijk 

53 Heemstedc Grote Geest Mogelijk 

54 Heemstede Heemstede Waarschiinliik 

55 Heemstede Denl lout Mogelijk 
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ging hij uit van de definitie van een geest als 
een akkercomplex dat is ontstaan in de vroege 
en/of volle middeleeuwen, voornamelijk op 
de hoger gelegen zandige delen van het Oude 
Duinlandschap in Holland. Op basis van deze 
definitie is een inventarisatie gemaakt van de 
geesten. Hierbij is in eerste instantie gekeken 
naar De Cock. 
Het blijkt dat de locaties die De Cock noemde 
voor Kennemerland, relatief eenvoudig te
rug te vinden zijn op de kaart. V eel meer 
moeite bleek bet te kosten om de gees ten in 
Zuid-Holland te vinden. Voor dit deel van 
de kuststrook bestaat niet een dergelijk over
zichtswerk. Dijkstra (2011, p. 186) merkt op 
dat in Zuid-Holland, in tegenstelling tot de 
beschrijving van Kennemerland van De Cock, 
geen onderverdeling van de dorpen in buur
schappen van toepassing is. 
De topografische kaart kan samen met lucht
foto's leiden tot locaties die een ruimtelijke 
structuur hebben die kenmerkend is voor een 

~ De heer J.K. de Cock (bron: drs A. de 
Cock). 
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'kJassicke' geest. Dat wil zeggen een min of 
meer ovaal gebi.ed omsloten door wegen, gelegen 
a an de rarLd of in het centrum van een neder
zetting. De bruikbare kaarten stammen echter 
alle uit de periode vanaf de 16e eeuw en mo
gen slechts met grote voorzichtigheid word en 
gebruikt om middeleeuwse structuren aan te 
wijzen. 
Naast de topografische kaart kan ook de 
geo(morfo)logische kaart en het Actueel 
Hoogtebestand van Nederland helpen bij het 
opsporen van geesten. In lage en natte gebie
den, zoals het Holland se kustgebied, zijn de 
hoogste delen van het landschap altijd ge1iefde 
vestigingsplaatsen geweest. We! zijn de hoog
teverschillen deels antropogeen. A an de ene 
kant zijn veel oude woonplaatsen in de loop 
van de tijd opgehoogd door afval of bemes
ting. Anderzijds - en dat is in ons gebied een 
groot probleem- zijn veel gees ten in de loop 
van de tijd afgezand. 

J.K. de Cock (1918-1991)'0 

In 1965 promoveerde J.K. de Cock bij de 
h istoricus J.~. Niermeyer m de fysisch
geograaf}.P. Bakker aaJl de Un iversiteit van 
Amsterda m op het proefsch rift 'Bijdrage tot 
de historische geografie van Kenncmerland 
i n de middelceuwen op fysisch-geografische 
grondslag'. Het proetschrift begint met een 
visie op de h istorische geografie, die zich 
in een overgangsperiode bevond door het 
l>eschikbaar komen van een grote hoeveel
heid nieuwe bron ncn: fysisch-geogra fisch, 
bodemkundig, ecologisch, archeologisch 
en toponymisch. Juist het combineren 
van a\ deze nieuwe gegevens met de studie 
van historische bronnen, dat alles met een 
ruimtelijke invalshoek, zou het historisch 
geJichte ondcrzoek door geografen in de 
decennia nadien inderdaad een bloeifase 
opleveren. 
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llistol'isch 
Gc(>grufi~ch tttlllt:lllllt r ------------------------

Jan KIJ.l~ dl' C<Kk wcrd gcbon.:n an Martens
hock Hh,ogct.md) .th nwn van ccn Hoo
~ezandse ~4 hccp~bouwcr. Na eindexamen 
H OS tc <;.,ppcmccr en ~taatscxamen Gvmna
slllm P 10 Groningcn ging hi.i in Rotterdam 
F.cnnomic studeren totd,Jt hij op 10 mei 1940 

als dicmtpJi,htig.: het land tegen de Duitse 
aan\·allcr' mucs1 verdedigen. Na de capitula
tic k.oos hij voor cen ver~ndde opleiding aan 
de Landhouwho~cscho\)1 Groningen. Na af
rond111g 1-.o,ht hr.i. op advtes van zijn (achter) 
n<'cf K.P. Uoun ccn bocrderij 111 Overschild 
(gemccntc Sloch tcrcn). •nj trouwde in 1943 
met de dominecsdochtn Johanna Rijkx.Jn 
1944 were! bun rnige kind,Ahedjc de Cock, 
op dl· boerdcrij g<'boren. Na de oorlog ver
huisde hrt jcmgc gctin naar Hoogezllnd, 
waJr De Cock rncdt> de leiding krceg over de 
schl•cp~wcrf ~pakm.m en De Cock (Spaco), 
vh Roon, Mollcn~tl en Dc Cock. 
l:.ind 194/1 vcrlnu.,dc de linnilie naar Den 
Haag, wa;trna hij vana( 1949 tot 1955 -;ociaJe 
gcografit' .1.111 de RiJk,uni ... ersiteit Utrecht 
st utlt·crdc. 'then 01l gaf hii blijk van een grote 
bclangstcllin~ vom historische gcogmfie. ln 
het voorwoord '-'·In tijn proef"'hrift verwijst 
hij O<l.lr college'> bij ondcr m~r de soci.tal
grogra.tf A.< de Vooy.,, dt• ~ocioloog LP. 
Kn1}·t, de volkcnkunthgc H.Th hscher, de 
fysisch -gcog1af<' 1. Hol, de Wagemngse bo
ucmkundigc C.H. Fdl'lm<~n en de historici 
( D.J. Br<tndt en J.F. Nicrmeyer. De laatste 
h.1d op ct•n 1.ek1.'1 nwnH:nt Jls enige bijvak
studcntcn dt ic geogr.1fen: J.K. de Cock, 
M.K.E. (;un~ch,dk cu M.W. Hcslinga, een 
uilgdc.:cn Sl'%clsdtapl Dnarnaasl ontwikkcl
de De Cot.k hclangstdling voor archeologie 
en pl.t.ltSil.l.ttnkunde. 
Ik l't'r'>ll' publu:atu:~ vt•rf-c.:hcncn in het begin 
van dt l.lll'll 1y;o: ccn hi'>lortst:h Mtikd over 
dt· Oclfin Gmningcn en cen kt itisch verhaal 
ovc1 dt· tkmping van t.'en w.lterloop in Mep
pd. Vanaf 19'i·l hcgon cen reeks van anikelen 
llVI.'r het llolland'>c ku~tgt:bi\.'d in de mid
dl'll!cuwcn, \ llnl'\1 in w~stcrhecm en in de 
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Mededclingcn N:tamkundc, ,-..ak ,lis rc.lctie 
op werk van andercn. In 196s vcr~cheen 
vervolgen~ het al gennemde proef'c;cha ift, dat 
een duidelijk interdisciplin,lir kar,akter had. 
Oat moet de redcn z.iin gcwec)l om naa~t de 
beoogdc promotor dl' histmicus J f. Nier
mcyer, de fy!lisch-geograaf J.P. B.1kk.er c1ls 
tweedc promotor aan tc zocken. ne invloed 
van de laatst' i~ in het boek terug tt.' vinden 
in de grote clandatht vnur tt ansgrt:s~it• en 
regressiefasen, de pcrio,llscnng VJn de ku:;t
ontwikkeling die Bo~kker in dt• jaren l950 had 
voorg<'steld. l let procfschrift toonl de bcnH
dering van De Cock: stcrk typologisch, mHar 

voortdurcnd :djn idcel!n toetscnd aan de 
resultatcn van fy:-isch-geogrntisch, <lrchcofo
gisch, historisch en naamkundig ondcr~oek. 
Het ondcrzock vond pi,Htls 111 de vrijc tijd, 
z.ijn carricrc maakt~· De Cot.k in het ondcr
wijs. Vanaf 1955 wcrkte h1) .1an <I\.' Handels
dagschool Den Haag, als lcraaa aardriJkl'
kunde en geschiedcnis en n;\ ecn pct<H j:.aa 
ook 10 de rol van .adjum.t-diret.:teur. In de 
laatste stelling bi.i hN proelsch rift ~preekt De 
Cock njn :.pijt uit over het verdwijnen, d(IOr 
de Mammoctwct, van de vicrjarige H.andcls
dagschool. die wt:rd omgezet in ccn MEAO. 
In de Jaren na het prod~chrift blcefDe 
Cock publkcrcn, mec~t over het Holland\e 
kustgebied (K<'nncmcrl,md en de omgevlllg 
van Den I laag), tnJ<\r ook wel over Noord 
Nederland. Opvallendc publi<.::.taes u1t die 
jarcn 7ijn die over vccuonrgtnningen in 
Wcst-Friesland (1969) en over de historische 
geografie van Wakrl.~nd (1975). I let w:~ rcn 
opnieuw innuvalicw studJ~:s, wa.uin vcr
kaveli ngspatroncn werdcn gt•a n,dysecrd en 
visies op de ontsl:'lt!nsgcsthicd(!nis wcrdcn 
opgchouwd. Dclcn v:~n die :;tudie~ t ijn door 
de latcre il111chtcn ove1 de ma.uvclddaling 
in \'Ccngdm~den vernudl•rd, ma:u tc wnrdcn 
nog altijd gcr.tadpleegd. 
De latl.' artikelen van De Cuck ga;tn \'l)Oral 
nver R ijswijl..:. 11 ij <werkt·d np 11 ~t'pll!mber 
19~1 op 7]-iJrigc lcdttjd. 



<S 'Het dorp S Pankras N 1730'. 

Kopie van ecn tekening van 

Cornelis Pronk uit de 'Atlas' 

van Andries Schoenmaker 

(Beschrijving en afbeelding 
der steden, dorpen, gehugten 
adelijke. en and ere gebouwen) 
(foto: Koninklijk Oudheid

kundig Genootschap). 
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<S Karaktcristiekc bollenschuur op het restant van de 'Hofgecst' aan de .BiezeJlweg (Santpoort). Geesten 

worden vaak verward met 'geestgronden', wat een bodemkundige aanduiding is voor de afgegraven 

oude duinen, ten behoeve van de bloembollenteelt. Hi er treffen we echter een situ a tie dat er op een 

middeleeuwse geest ook (kleinschalige) bloembollenteelt plaatsvindt. De schnur dateert uit de eerste 

helft van de 19e eeuw en is in 1950 hierheen verplaatst vanuit Overveen (foto: G.). Dukker uit1993, co1-
lectie Rijksdienst voor het Cullureel Erfgoed). 
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Daarnaast is in een aantal gevallen de aan
wezighcid van een oude kerk gebruikt om 
ccn geest op te sporen. De oudste kerken 
werden gcsticht door lokalc grondheren, bij 
domeincentra die hun bouwland op de hogere 
ruggen hadden llggen. Den Hartog (2002) be
schnjft de Hollandsc kerken die gesticht zijn 
v66r 1300. De kerken die zij in Zuid-Holland 
noemt, zijn sterke indicatoren voor de aanwe
zigheid van cen gcest. Met deze methode kon 
in ieder gcval ecn deel van de geesten opge
spoord worden. 
De jongere gec11ten, zoals Heemskerkerduio 
en de Hofgeest bij Vclscn, die Ios van de 'klas
sicke' gecstcn ontstaan zijn, zijn in dcze cata
logus wcl als a parte geesten vcrmeld. 
Het bleck lastig om met zekcrheid aan te ge
ven of een aangcwezen gebied werkelijk eeo 
geest is (geweest). Soms zjjn er veel aanwijzin
gen, zoals historische bronnen, archeologisch 
materiaal, typische toponiemen of de ruim
telijkc structuur. Lang niet allijd is er echter 
sprake van specifieke aanwijzingen. Om deze 
redenen tiJn de geesten ingedeeld in drie ca
tegorieen: (vrijwel) teker, waarschijnlijk en 
mogclijk. In het laatste geval is er slechts ecn 
enkcle aanwij:zing of :zijn er vage aanwijzingen 
voor een (vroegere) geest. 

cS De 5trantlwal met de gec~t van Limmen 
(lopografi~he !wart 1900). 

De twee kaarten geven een overzicht van a lie 
zekere, waarschijnlijke en mogelijke geesten 
van Holland. Dete kaarltS voordl een mooi 
beginpunt voor verder onderzock. 

VRAGEN VOOR VERDtR ONDERlO~K 

Het voorgaandc laat nog wd wat vragen open. 
Een ccrste bctreft de betekenis van het woord 
'geest'. We gaven in het begin van dit artikel 
een aantal betekcnissen en vcronderstelden 
dat de bctekenis 1s vcrschoven van 'droog, 
onvruchtbaar gebied in ecn nattc omgeving' 
naar bouwland op ccn rug (strandwal). Voor 
zover bekend is deze verschuiving uniek voor 
Holland. Hier is nog wcl enig nadcr onder
zoek gewcnst. 
Gezien de discussic over de oudcrdom en 
functic van de geesten moeten we ons ook 
afvragen of er gecn sprake is van diverse ge
neraties. Er lijkt sprakc te zijn van verschillen 
in ouderdom, gebasccrd op Jigging en ook op 
vorm. Maar hoe zit dat prccies? En hoe zit het 
met de analogie met de essen op de zandgron
den? 
Zoals bleck grijpen alle auteurs, ook lij die 
wetenschappehJk onderzock doen, terug op 
de russertatie van De Cock Ult 1965. Er is 
behocfte aan nieuw, synthetiserend ondcr
zock, op basis van de vele lokalc en regionale 
(archeologische en historischc) studies die de 
laatste 20 jaar zijn vcrschencn. 
Daarbij zullen nieuwc data vooral uit de 
archeologic moetcn komen. Weliswaar zijn 
veel van de oudc gecsten ofwd afgegraven 
ofwel overbouwd (ofbcide), maar :~.elfs in die 
gevallen zijn er soms loch nog wet sporen te 
vinden. Een aparl verhaal vormen de geesten 
die door de Jonge Duinen zijn overstoven. Die 
zijn misschien niet cenvoudig le vinden, maar 
bieden we) uniekc en goed geconserveerdc 
vroegm iddeleeuwse ncderzctt ingssporen. 
Tot nu toe 1ijn nog maar wcinig geest-neder
zettingen archeologisch ondertocht. De be
langrijkste receme archeologische publicatie, 
van Dijkstra (2011) over het kustgebied van 
Zuid-Holland, beschnJft een reeks nederzet
tingsonderzoeken, maa1 bij nadere beschou-
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~ Jan van Goyen, Gezicht op Den Haag ''anuit het zuidoosten (1650-1651). Het schilderij tootlt de geest 
van Rijswijk-Yoorburg, die wordt doorsneden door de Trekvliet (Haags Historisch Museum inv.nr. 

1862-ooo6-SCH). 

~ Eind t8e-ceuwse ont

werptekeningvan de 
buitenplaats Water

land (Velsen), gemaakt 

door J.G. Michael sr. in 
opdracht van de toen

malige eigenaar van 
Walerland, Archibald 

Hope. De tekening laat 

goed zien dat de bui

tenplaatsen 'over' het 

oude landschap heen 

zijn ontworpen. De 

'Velsergeest' hccft de 

karakteristicke ellips

vorm, en sloot vroeger 

aan de middeleeuwse 

Engelmunduskerk 
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van Velsen. Deze geest 

wordt aan de west

zijde begrensd door de 
Driehuizerkerkweg. 

De rechte weg aa tl 

de oostzijde heet de 
Achterweg, nu Water

landweg. (bron: beeld

bank Noord-Hollands 
Archief). 
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wing hlijkt slechts etn van de onderzochte 
nederzettingen op een strandwaJ te liggen; de 
andere liggen op rivieroeverwallen. Jammer 
is ook, dat maar weinig archeologiscb onder
zoek gericht is op vraagstellingen over neder
zeltiogcn als gehcel. 
Waarover ook weinig bekend is, is de mid
deleeuwsc bewoning in gebiedcn buiten de 
geesten. Door hun grootte en berkenbaarheid 
zijn de gcesten aantrekkelijke onderwerpen 
voor onderzoek, temecr omdat ze vaak de 
oorsprong vormen van de huidige nederzet
tingen. Veel minder is bekend van de ver
spreide bcwoning, die in schriftelijke bronnen 
minder sporcn achtcdaat en bij arcbeologisch 
ondcrzock slechts bij toeva l wordt gevonden. 
Tot slot, ecn hartenkrcet. Zoals uit de in
venta risatic blet:k, is verrcweg het grootste 
gedeelte van de oude gecsten vcrdween onder 
bebouwing. Een gave gcest, in de vormentaal 
zoals De Cock die schetste is tegenwoordig 
cen teldLaamheid. Het zou daarom goed 
zijn om die enkele die nog gaaf herkenbaar is 
(planologisch of via de monumenlenwet) te 
beschcrmen. 

The 'geesten' in Holland. Present state of 
knowledge with respect to the old agricultu
ral complexes on the ridges on the beaches 
(strandwallen) of the provinces of North and 
South Holland 
It is almost so years rtow since Dr f.K. de Cock 
(19!8-1991) published his dissertation on the his
torical geography of Kennemerland. This book 
still counts as a standard work on the history 
of the settlemettts in tire coastal reginn of Hol
land. De Cock described settlemems comprising 
a loose group of farms around att oval open 
field- a sir ape that was derived from the sltape 
of elongated 'geests', ridges of the so-called old 
dunes. Tllis work still is the basis for studies on 
settlement morphology. Small settlements of 
non-agrarian parts of the populah{}n developed 
around churches and chapels. 
Durmg recent decade~. archaeological research 
has made clear tltat this type of settlement may 
date back to the High Middle Ages. but differs 

from an earlter pattern of settlement of a more 
scattered and dynamic character. 
This article, based on a symposium in 2013, 

summarizes tlte present slf1te of knowledge. It 
includes a new map of'geest' settlements. A 
short biography of Dr De Cock is added as well. 

NOTEN 
1. Beide zijn te raadplegen via de Getntcgreerde 

TaaJbank van het lnstituut voor Nederlandse 
Lexicografic, http://gtb.inl. nil. 

2. Nog een paar Duitse verwijtingen. De Duitse 
naamkundige Wolfgang Laur (1960, p. 313) 
schrecf: mlt Geest bezeichnet man in Nordwest
deutschland die rmfmrhtbaren, sandigen, votr 
Heide und Moor bedecktl!ll Altmorilnen- und 
Sanderlandsclraften, die si eh ltwdeinwarts an die 
Marsch dtr Nordseekilstr ansclrliefteu, as. g~st, 
afriesl. gllstlond, eiu Wort fiir .,trockenft, wie 
nordfries. gast, gOst,gest-- "trocken", nd. goose, 
gust = steril (bei Kuhen) zeigen. EnkeJe jaren 
later drukte Laur zich Jets genuanceerder uit 
en ging hij uit van ecn oorspronkelijke beteke
nis ' ldaffend. ms1g' en daarna 'trocken' (Laur, 
1967, p. 100). 

). I Jet Worterbuch is digitaal te raadplegen: 
bnp:/ldwb.unHner.de/de/ 

4· Voorbeelden 1ijn overgeleverd 1n Loosduinen, 
Wassenaar, Voorburg, Velzen, Schoorl en 'lexel. 
Op het laatstc eiland komt de veldnaam wcl 
vier keer voor. In et!n geval1s de naam later 
vervangen door./ let Hoge Wettje. 

5· In Poelgheest [ ... } terra m llflbentem falcacionem 
quinque hominem et pnscuam quinque vaccarum 
et dimidie et giliestlarrt ipsius (vert.: in Poclgeest 
r ... j ecn stuk land dat vijf mannen op e~n dag 
kunnen maaien en wcil,1nd voor vijf en een 
halve koe en de gcestgrond daarvan). De tekst 
komt oorspronkelijk uit het archief van de abdij 
van Egmond. 

6. Corpus Cysseling I, nr 0308. 

7· OBHZ Ill, nr 1098, a. 1156. 

8. Volgens De Cock wijst de naam Herenweg op 
de landhecr die clke gemcenschap verplichtte 
een doorgaande weg te ondcrhouden. Scbonfeld 
(L957. p. 57) heeft een waarschijnhJker opvat
ting: een weg die door de ambacht~heer was 



aangelegd tot rijweg en tot de hoofdweg van de 
plaats. 

9. En na de oogst op de geest (Fockema Andreae, 
1935. p. 261). 

10. Deze kadertekst is door de derde auteur sa
mengesteld op basis van twee korte artikelen in 
Westerheem (Stuurman, 1992) en in de Kroniek 
(het Orgaan van de Historische Vereniging 
Rijswijk) (Anon., 1992). Belangrijke aanvullin
gen werden verstrekt door Drs Alied de Cock, 
dochter van J,K. de Cock. De gegevens over 
de studie zijn afkomstig u it de Jaarboeken der 

Rijksuniversiteit Utrecht 1949-1950 en 1955-W56. 
Daarnaast werd gebruik gemaakt van de publi
caties van Dr De Cock. 
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