
 

 
                                                                                                      
 

 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITNODIGING 
 

De Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen organiseert ook dit jaar een avond 
over de historie van uw leefomgeving. 

 

WOENSDAG 9 NOVEMBER 2016  –  20.00 tot 22.00 UUR 
 

‘HET LOKAAL’ – HEICOP 24c – KOCKENGEN  
 

(gratis toegang – zaal open met koffie/thee vanaf 19.30 uur) 
 

“DE VEENBOEREN VAN KOCKENGEN” 
 

Lezing door Dr Chris de Bont – historisch geograaf 
 

De laatste vijftig jaar staat in elk boekje over de middeleeuwse agrarische 
veenontginningen wel een plaatje van Kockengen en omgeving. Niet voor niets, want 
nergens anders is het principe van deze ontginningen mooier in het landschap af te lezen 
dan hier…, of toch niet? 
 
De zogenaamde cope-ontginningen die Henk van der Linden al in zijn proefschrift van 
1956 heeft beschreven waren een echte ontdekking, en hebben jarenlang weinig ruimte 
overgelaten voor nieuwe inzichten. Toch kent het verhaal van die ontginningen nog vele 
kanten die lange tijd niet aan de orde zijn geweest.  
 
In zijn proefschrift uit 2008 met de titel ‘Vergeten land; ontginning, bewoning en 
waterbeheersing in de West-Nederlandse veengebieden (800-1350)’ heeft historisch 
geograaf Chris de Bont alle ins en outs van deze bijzondere ontginningen onderzocht en 
uitgewerkt. Daarbij krijgen de cope-ontginningen hun eigen plaats naast verschillende 
andere ontginningswijzen. Van belang is hierbij na te gaan hoe het landschap er in de 
verschillende veengebieden uitzag vlak vóórdat de ontginners met hun zware arbeid 
begonnen. Er waren vlakliggende venen, zoals bij Kockengen, maar ook veenheuvels, 
zoals in de Ronde Venen of de venen ten oosten van de Vecht.  
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              Nieuwsbrief najaar 2016 
 



 

In de lezing van 9 november wordt aan de hand van veel kaarten en plaatjes de 
ontginning van die verschillende veengebieden behandeld, met speciale aandacht voor 
Kockengen en omgeving. Niet alleen wordt gekeken naar de Middeleeuwen, maar ook 
naar jongere ontwikkelingen in de venen, die als het ware naar de Middeleeuwen worden 
terugvertaald. Dat daarbij nogal wat mythen naar de prullenbak kunnen worden 
verwezen zal u niet verbazen…, of misschien juist wel! 
 
Over de presentator 
Chris de Bont is vanaf 1977 als professioneel historisch geograaf werkzaam, eerst 
enkele jaren aan de Universiteit van Amsterdam maar daarna vooral in Wageningen, bij 
de Stichting voor Bodemkartering (van de Bodemkaarten!) en haar opvolgers. Vanaf 
2005 is hij als onderzoeker en docent verbonden aan Wageningen Universiteit en vanaf 
2012 ook als docent op de Universiteit van Groningen. Vanaf 2012 heeft Chris de Bont 
zijn eigen onderzoeksbureau Paganellus Minor.  
Ga voor een lijst van publicaties, waaronder het proefschrift ‘Vergeten land; ontginning, 
bewoning en waterbeheersing in de West-Nederlandse veengebieden (800-1350)’ dat 
gratis te downloaden is, en voor andere informatie naar www.paganellusminor.nl. 
Wij zijn bijzonder verheugd dat wij Chris de Bont bereid hebben gevonden u te laten 
delen in zijn kennis van de historie van uw woonomgeving. 
 
Aanmelding 
De toegang tot de lezing is net als voorgaande jaren gratis (en voor aanvang is er ook 
nog gratis koffie of thee!). 
Wilt u aanwezig zijn? Aanmelden kan eenvoudig door een mail te sturen naar 
info@veenweidegebied.nl, een sms te zenden of te bellen naar onze voorzitter Sip 
Koopmans (06-22992181), of een briefje in de bus te doen bij Roerdomp 7. 
 
 
 

Wilt u bijdragen aan het werk van onze stichting? 
 
Aan veel van de activiteiten van de Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen zijn 
kosten verbonden, bijvoorbeeld de kosten van beroepsprocedures, voorlichtingsactiviteiten 
op de lagere scholen, dorpsavonden als die op 9 november en in voorgaande jaren, en 
nieuwsbrieven als deze.  
Voor een belangrijk deel van deze kosten zijn wij afhankelijk van donaties van 
sympathisanten die onze doelstellingen steunen.  
Hoe meer u geeft, hoe meer wij voor u kunnen doen. Daarom nodigen wij u van harte uit 
een bijdrage over te maken op onze bankrekening NL49 RABO 0365 5622 97 óf op 
9 november te deponeren in de doos die wij voor u klaarzetten. 
Omdat de stichting de ANBI-status heeft, is uw bijdrage een geldige aftrekpost voor de 
inkomstenbelasting. De financiën van de Stichting zijn voor iedereen in te zien op de ANBI-
pagina van onze website www.veenweidegebied.nl.  
 

 
 
 

 


