
 

Sassenheim: Sagnẽ of Saxnem    

Aad van der Geest 

Na Lisse 'Lux of Liusna'? (1991) en Zoeterwoude 'Suetan of 

Sotrewold'? (1995) werd het tijd deze trilogie toch eens af te 

maken. De tijd was daar om alle inmiddels vergaarde 

informatie omtrent de plaatsnaam Sassenheim eens op een 

rijtje te zetten, kritisch te beschouwen en te bezien of er 

eigenlijk wel iets mee gedaan zou kunnen worden. Ik heb hier 

geen enkel ander einddoel mee voor ogen gehad dan om de 

feiten voor zich te laten spreken. 

Mogelijk zal het eindresultaat niet aan ieders (soms 

diepgewortelde) overtuiging beantwoorden, daar zullen beide 

partijen dan mee moeten leven. Eén onderzoeksresultaat is tot 

nu toe, om wat voor reden dan ook, nooit eerder besproken 

geweest, maar is toch in het artikel opgenomen vanwege de 

duidelijk aanwezige relevantie. Het zet echter wel de nodige 

oude theorieën op losse schroeven. 

 

Benoeming van plaatsnamen 

Plaatsnamen zijn in de loop der eeuwen naar de meest 

uiteenlopende omstandigheden vernoemd, zoals bijvoorbeeld 

naar situeringen aan zeeën, waterlopen, meren, moerassen, 

bossen, ontginningen, rotspartijen, heuvels, dalen, velden of 

ook wel naar de vorm van een nederzetting. Situeringen aan 

een grens, een belangrijke weg, een brug, sluis of dijk. Soms 

naar het al of niet afgebakend zijn van een terrein, de 
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bodemgesteldheid zoals zand, klei of veen. Maar ook 

vernoemde men vaak plaatsnamen naar personen. 

Plaatsnamen of toponiemen waren van oudsher afleidingen, 

samengesteld door middel van een onderwerp gevolgd door 

een suffix, zoals we nog zullen gaan zien. Later werden ze 

vaak samengesteld uit een grondwoord en een bepalend 

element. In ons geval zou 'heim' het grondwoord zijn, en 

'Sassen' het bepalende element, maar is dat wel zo ? 

Heemnamen 

Vanwege het voorkomen van het woord 'heim' in het laatste lid 

van de naam van deze woonplaats wordt Sassenheim 

gerangschikt in de orde van de zogenaamde 'Heemnamen'. 

Deze hadden  een productiviteit van de 4de of 5de eeuw, tot 

aan de 9de of 10de eeuw. Het is overigens maar de vraag of dit 

voor Sassenheim wel klopt !  

Heemnamen zijn plaatsnamen eindigend op heem in al zijn 

varianten, zoals -um, -hem, -ham, -om(gom), -em, -heem, -

heim enz. met een betekenis van woning, woonplaats of 

woonstede e.d. Lang niet alle, maar toch wel zeer veel 

heemnamen zijn verbonden aan persoonsnamen.  

Het Hollandse heemgebied bijvoorbeeld sluit aan bij het Fries-

Groningse en Oost-Friese heemgebied enerzijds en het Engelse 

heemgebied anderzijds. In de Duin en Bollenstreek komen op 

een oude lijst van plaatsnamen de z.g. Goederenlijst van St. 

Maarten, enkele typische Kust of Noordzeegermaanse 

plaatsnamen voor zoals b.v.: Osbragttashem, Osfrithhem, 

Osgeresgest en Oslem. Dit zijn Heemnamen verbonden aan de 

personen; Osbragt, Osfrith, Osger en Oshelm. Het lijkt logisch 

deze namenlaag toe te schrijven aan een Noordzeegermaanse 
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bevolkingsgroep. Hieronder vallen o.a. Friezen, Juten, 

Chaucen, Angelen en Saxen. Na het koloniseren van Brittannië 

door deze lieden, kwam een levendige handel op gang naar 

beide zijden van de Noordzee, waarbij Friesland een 

belangrijke plaats innam. Er ontwikkelde zich zelfs een 

gemeenschappelijke taal het zogeheten Noordzeegermaans. 

 

Sound into Spelling,  de Goederenlijst van St. Maarten 

Willibrord's (+opvolgers) ruime landbezit, benevens wateren 

en visrechten, hem geschonken door vorsten, edelen, 

grootgrondbezitters en vele anderen, wordt vermeld in de 

zogenaamde Goederenlijst van de Utrechtse Sint 

Maartenskerk. De gegevens dateren voornamelijk uit de 8ste 

en 9de eeuw met latere aanvullingen en interpolaties uit de 

10de eeuw. De lijst vermeldt het Utrechtse bezit van vóór ± 

860, maar ook van nieuw verworven gebieden en veranderde 

omstandigheden. De oudst bewaarde kopie van de 

Goederenlijst (± 1095) bevindt zich in de British Library te 

Londen. Van deze uitvoering gaat dit artikel uit. Op die lijst 

vinden we de vermeldingen Host Sagnẽ en West Sagnẽ. En 

De vermelding van Oost- en West-Sassem in de Goederenlijst 
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hoewel dit op het eerste gezicht wat vreemd aandoet, wordt 

hier wel degelijk Sassenheim mee bedoeld. Het kriebeltje 

boven de e van Sagnẽ is een afkortingsmethode van de 

toenmalige monniken en stond in de meeste gevallen voor een 

‘m’. Eigenlijk staat er dus Sagnem uit Sag(?)n-hem. De 

vermelding (H)ost en West duiden op de twee toenmalige 

bewoningskernen van het dorp te weten: het gebied om het 

huidige Huis Ter Leede (=Oost) en het kerngebied van het 

tegenwoordige dorp zo rond de oude dorpskerk (=West). We 

moeten constateren dat de schrijfwijze met 'G' een geïsoleerde 

is en uitsluitend voorkomt op de Goederenlijst. Een lijst die 

overigens vol archaïsche en interessante namen staat en 

waarvan we ons gelukkig mogen prijzen dat hij bestaat. Omdat 

alleen de monniken destijds konden lezen en schrijven (latijn) 

kwamen de namen der nederzettingen voort uit een systeem 

van ‘Sound into Spelling’. De monniken schreven op wat ze 

hoorde vanuit de landstaal van die tijd, en vertaald in hun 

eigen (Latijnse) spelling kwam te voorschijn wat we nu lezen 

Sagnẽ', spreek uit 'Zaakne'(m). 

Het zoeken naar Oost bij het huidige Ter Leede komt o.a. 

voort uit het feit dat sommige nederzettingen uit de 

Goederenlijst later opduiken als ridderhofstad zoals 

bijvoorbeeld: Suetan–Swieten (Zoeterwoude), Taglingi-

Teylingen, Polgest-Poelgeest, Warmelda-Huys te Warmond. 

Het zoeken naar het oorspronkelijke Warmelde krijgt hier een 

vingerwijzing door het voorkomen van de waternaam 

Warckerleede ten noordoosten van het Huys te Warmondt.   

4



 

Warkala (Beeldsnijder 1575) + Leede, wordt Warckerleede,  

uit War-kala-re-Leede,  vergelijkbaar met de vorming van het 

toponiem Amsterdam uit Aeme-stelle-re-dam. 

De Leede, de Spriet en de Warckerleede hebben in de oudheid 

ongetwijfeld tot één en dezelfde veenwatering behoord, die 

ooit de naam ‘War’ moet hebben gedragen. Kala slaat op een 

venig of zompig gebied, of een (smalle) stroom door een 

moerassig gebied. Host Sagne, was  het gebied waar eens het 

Huys te Zassenem stond, later bekend als de oude Hofstede, 

thans Ter Leede. De Utrechtse monniken kopieerden terecht de 

naam met   met een 'G'. De (kerk) Latijnse ‘G’ werd 

uitgesproken als de ‘K’ in zakdoek of als de Engelse ‘G’ in 

gold en gulf. De klerken der Hollandse graven schreven in 988 

de naam reeds met een X, Saxnem, en vervolgens wederom 

Saxnem (1083), Sassenem, Sasnem, Sashem, Sasnaem (1301), 

Zassenheim (1522), Sassem (1528), Zassenheym (1535), 

Zassenhem (1548 en 1551), Sassenhem, Sassenheym (1760) 

en Saxenheim tot we tenslotte bij Sassenheim uitkomen. De 

transformatie van de X in een dubbele S vinden we ook bv. 

terug in Texel (Tessel). Bovendien ligt West op de strandwal 

Oegstgeest-Sassenheim. Oost lag op de strandwal Poelgeest, 

Warmond, Ter Leede. Deze strandwal ging over het traject van 

de huidige Baanbrekersweg, Rusthofflaan, Kikkershil, en Ter 

Leede en kwam met de strandwal van West samen bij de 

Hoogduinlaan aan de Engelenkerk. 

 

Het grondwoord 'Sassen' 

Uitgaande van de huidige naam Sassenheim, zou de oorsprong                      

hiervan mogelijk verborgen kunnen liggen in de mansnaam 
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Sahso (Saxo). Een persoon afkomstig uit het Saksenland, 

eerder dan dat de naam Sassenheim afkomstig zou zijn van de 

stam der Saxen zoals hier vaak beweerd wordt. 

In de Romeinse tijd was dit wel een vaak voorkomend 

verschijnsel, maar dan ging het altijd over een hoofdplaats van 

een bepaald stamgebied (Civitas). Voorbeelden hiervan zijn 

bijvoorbeeld; Trier (Treveri), Tongeren (Tungri), Reims 

(Remii) of het Oppidum Batavorum, (het latere Nijmegen), dat 

naar onze eigen Bataven was vernoemd. 

.

 
Het gebied van de Oude Rijnmond rond 700-750 

L     =    Lisse                      O   =    Oegstgeest       Groen =  Zeeklei 

OS   =   Oost Sassenheim    RB =    Rijnsburg         Geel   =  Strandwal 

WS  =   West Sassenheim    V   =    Voorhout         Bruin  = Veen 

W    =   Warmond                N  =    Noordwijk Binnen 

 P    =   Poelgeest 
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Bij ons is dit gegeven niet relevant. Het Noordzeegermaans 

bracht wel vele namen voort in de stamafkomst-traditie zoals: 

Friso, Scott, Franck, Norman, Dane, Alan en dus ook Sahso. 

Deze Sahso moet dan tussen de overwegend Friese 

boerenbevolking van deze gebieden genoeg zijn opgevallen 

om apart vermeld te worden in zijn woonstede. De 

naamkundige correcte vorm is dan Sahsan-hem = woning van 

Sahso, waarbij  de N een genitief is (2
de

 naamval) die ook al 

aanwezig was op de Goederenlijst. In 988 reeds vermeld als 

Saxnem. Dit Saxnem kan overigens ook een correcte 

uitvoering van de toenmalige spreektaal geweest zijn. Saxnem 

uit Sag(s)ne(m) spreek uit 'Zaaksnem', dus als een 

klankovereenkomst. Dit Saxnem zou dan geënt kunnen zijn op 

de oude archaïsche naam, waarvan  men de oorspronkelijke 

betekenis niet meer begreep of die dezelfde betekenis had met 

een nieuwe schrijfwijze. De meest voor de hand liggende optie 

is dat tijdens het meermalen kopiëren van de Goederenlijst de 

‘S’ (op schrift) ooit een keer vergeten werd, maar in de 

spreektaal gewoon is blijven bestaan. Dit wettigt dan tevens 

die schrijfwijze en uitspraak ‘Saxnem’ uit de 10
e
 en 11

e
 eeuw. 

Misschien hadden de Hollandse graven er ook wel helemaal 

geen belang bij om plaatsnamen identiek te kopiëren vanuit de 

Goederenlijst.  Na de verwarring van de Noormannenperiode 

was de plaats van de Utrechtse Bisschop in het kustgebied van 

Noord- en Zuid-Holland deels ingenomen door de Friese 

graven (later Hollands genoemd). Aanleiding voor de 

Utrechtse Bisschop om alle losse schenkingsoorkonden en 

giftbrieven te laten bundelen en in één keer af te schrijven op 

de zogeheten Goederenlijst. Op deze manier had men een 
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duidelijker overzicht van de voormalige eigendommen. In 

ieder geval zien veel plaatsnamen uit de Graventijd er toch 

anders uit dan op de Goederenlijst: Suetan wordt Swieten, 

Liusna wordt Lis(se) ?, Warmelde wordt Warmond. Voorhout 

komt onder die naam niet eens op de Goederenlijst voor en 

heette destijds waarschijnlijk Wilkenhem en Sag(s)ne(m) 

wordt Saxnem. Maar is het nu wel of toch niet naar Sahso 

vernoemd? 

De oudste informatie 

Nu wordt het tijd om iets intensiever op de oudste informatie 

in te gaan, voor zover die uit de duistere diepten van de 

donkere middeleeuwen los te weken valt. 

Een belangrijke bron hierbij is de reeds eerder aangehaalde 

Goederenlijst van St. Maarten, die in het latijn is opgesteld, 

maar waarop de plaatsnamen in de landstaal zijn weergegeven. 

Deze nederzettingen moeten dan in de 7
de 

, 8
ste

 en 9
de

 eeuw 

reeds aanwezig geweest zijn en de bevolking zal zich bediend 

hebben van een Westgermaanse taal en wel in het bijzonder 

van het Noordzeegermaans. De eerste Germaanse 

klankverschuivingen lagen reeds achter hen en de Noordzee-

Germaanse klinkerwisseling was tot stand gekomen middels 

een Keltische bijdrage. Verder maakten de Germaanse 

dialecten in onze streken tussen ± 400 en ± 800 een 

ontwikkeling door die veelal anders verliep dan in de andere 

verwante Germaanse talen. Invloeden vanuit, nu reeds 

uitgestorven, lokale oud Frankische dialecten lagen hier 

mogelijk aan ten grondslag. 

De plaatsnamen op de Goederenlijst komen ons heel bekend 

voor, maar plaatsnamen en waternamen veranderen minder 
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snel dan de gesproken taal. De taal uit die tijd kunnen we 

misschien het best omschrijven als een soort substraattaal, die 

nog vooraf ging aan het proto Middel-Nederlands en waaraan 

we onze handen vol zouden hebben om er mee uit de voeten te 

kunnen, zo dit al zou lukken. 

Enkele vergelijkbare plaatsnamen: Saaksum 

De meest opvallende plaatsnaam in ons eigen land is 

natuurlijk 'Saaksum' in Groningen. (99 inw.)  In de 2
de

 helft 

van de 8
ste

 eeuw reeds voorkomend op de Goederenlijst van de 

abdij van Fulda als 'Sahsingenheim' uit Germaans Sahsinga-

haim=woning/ woonstede van de lieden/afstammelingen van 

Sahso. Nogmaals voorkomend als Sahsenheim en Saxenheim 

(midden 10
de

 eeuw) Sahsinghem en Sahsinhem (11
de

 eeuw) en 

Sahsinkhem (12
de

 eeuw). Bij Saaksum is er dus geen sprake 

van een vernoeming naar een stamverband der Saksen maar 

naar een persoonsnaam. Het Germaanse suffix ing(a) duidt in 

zijn algemeenheid een situering aan zoals bij Teylingen uit 

Tagl-ingi=gelegen aan de staarten/strandwallen. Of een 

afkomst, iemand die bv. afstamt van de persoon Abel of 

Wessel wordt dan Abeling of  Wesseling genoemd. Wat 

opvalt aan het eindproduct van 'Saaksum' is het ontbreken van 

de 'N', de rekking van de vocaal en de consolidatie van de 

'KS'-klank. Het ontbreken van de 'N' is wel opvallend, maar 

komt vaker voor zoals bv. in Hillegom (uit Hillinghem), 

Dokkum (uit Dockinga) en Doetinchem (uit Ductinghem). De 

rekking van de vocaal A (vóór KS) is typisch 

Noordzeegermaans en al eerder aangehaald omtrent de 

mogelijke uitspraak van Sagně=Zaakne(m). 
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De huidige KS klank 

in Saaksum is 

waarschijnlijk te 

danken aan Hoog-

Duitse invloed. De 

mogelijke uitspraak 

van het toenmalige 

Sagně(m) met een Z 

ligt ten grondslag aan de opmerkelijke ontwikkeling dat de 

Germaanse klanken S en F  in sommige gevallen werden 

uitgesproken als Z en V. Zo werden See en Floh 

respectievelijk Zee en Vlo. In de 16
de

 eeuw werd 

Sassenheim vaak met een Z geschreven en in de 18
de

 

eeuwse gaardersarchieven is dit steevast het geval. In de 

16
de

 eeuw zien we hier ook de foeilelijke Hoogduitse 

uitgang 'Heim' verschijnen in plaats van het vermeende 

'Hem'. Tegenover al deze overwegingen staat het feit dat de 

volksmond Sassenheim al eeuwen lang uitspreekt als 

'Sassem'. Dus met een getransformeerde KS tot SS en een 

korte vocaal. De klinkerverkorting met name in West-

Nederland begint eigenlijk al in het Middel-Nederlands 

(van ± 1200 t/m 1500). Saaksum en Sassenheim vertonen 

dus wel degelijk overeenkomsten maar zijn onder 

verschillende invloeden iets anders geëvalueerd. Hierbij 

dient tevens aangetekend te worden dat Sassenheim een 

oudere vorm in Sagně(m) bezit en dat dit eens een stukje 

informatie is wat we niet zomaar naast ons neer kunnen 

leggen! 
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Sachsenheim 

In het zuiden van Duitsland, in 

de Landkreis Ludwigsburg in 

Baden-Wűrttemberg, ontstond 

in 1971 noordwestelijk van de 

stad Ludwigsburg, de stad 

'Sachsenheim' (18.000 inw.) 

door samenvoeging van Groß  

Sachsenheim met Klein 

Sachsenheim. In 1110/25 

Sahsenheim geheten, in 1298 

Sachsenheim en in 1408 Sachsinheim. In de 12
de

 eeuw was 

er reeds sprake van een adellijke familie van die naam, die 

echter in 1561 uitstierf. Na het beëindigen van de oorlog 

tegen de Saksen door Karel de Grote kwam een deel van 

hen in ballingschap in het Frankische Wűrttemberg terecht. 

Reden waarom men in Duitsland in dit geval eerder aan een 

vernoeming naar stamverband denkt, dan aan een 

benoeming naar een ortsgrűnder, bekend staand onder de 

naam 'Sahso'. In Duitsland zien we de naam Sachsenheim 

door de eeuwen heen eigenlijk nauwelijks veranderen. 

Sassenheim, Suessem, Sanem 

In het zuiden van het Groothertogdom Luxemburg in het 

Kanton Esch, vinden we ook een 'dorpje onder de naam 

'Sassenheim' welke de Duitse weergave is. In het 

Luxemburgs heet het 'Suessem' en in het Frans 'Sanem'. In 

het toponymisch-woordenboek van Gysseling (1960) dat 

plaatsnamen tot 1226 behandelt, komt het echter nog niet 
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voor. Opvallend is natuurlijk de Duitse weergave 

Sassenheim en het Luxemburgse Suessem dat toch wel erg 

veel aan Sassem doet denken. Het Franse Sanem is uit 

beide andere vormen moeilijk te verklaren  en zal wel de 

Franse variant zijn van de Germaanse vormen Sassenheim 

en Suessem, met verlies van de dubbele S. Omgekeerd 

evenredig zie ik uit ‘Sanem’ ook geen namen als 

'Sassenheim' of 'Suessem' ontstaan dus zal er mogelijk wel 

iets aan de orde zijn dat momenteel even aan het 

gezichtsveld onttrokken wordt. Het lijkt nog het meest op 

een waternaam ! Dit Sassenheim heeft 15.000 inwoners. 

 
                            Slot Sanem of Sassenheim in het Kanton Esch in Luxemburg 
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Afleidingen en samenstellingen 

Een opmerkelijk feit bij het benoemen van waternamen en 

plaatsnamen door de eeuwen heen is de verschuiving van de 

oorspronkelijke afleidingen naar de latere samenstellingen. 

Vanaf de late middeleeuwen zijn de afleidingen verdwenen 

en zijn alleen de samenstellingen nog maar productief. Op de 

Goederenlijst van St. Maarten komen echter beide voor. Zo 

zijn bv. Osfrithhem, Osbragttashem en Osgeresgest  typisch 

samengestelde Noordzeegermaanse plaatsnamen opgebouwd 

uit een grondwoord en een bepalend element. Van oorsprong 

bestond de prehistorische naamgeving echter alleen uit 

afleidingen. Archaïsche (oeroude) waternamen zijn vaak 

afleidingen van een adjectief (bijv. nw.) een substantief 

(zelfst. nw.) of een werkwoordelijke stam gevolgd door een 

van oorsprong Indo-Europees suffix (achtervoegsel) zoals: 

ja-ala-inja-akja-ana-ina-ithi-ara-apa in al hun varianten. 

Nederzettingsnamen werden dan weer vaak gevormd uit 

waternamen waaraan zij gesitueerd waren. In veel gevallen 

gebeurde dit met behulp van het suffix ‘ja’ of met de 

combinatie 'inja', ‘(i)na’ of ’akja’. Het suffix’ja’ (op 'akja' na) 

kan in het Germaans dan weer afwisselen met de datief ( 3
de

 

naamval) ‘um’. Bv. Stainja is gelijk aan Stainum (plaats waar 

veel gesteente voorkomt) of Sag(s)num uit : Sag(s)n-ja 

(Germ.) + um, (gelegen aan het zeggewater). Deze datief 

‘um’ kon ook rechtsstreeks toegepast worden zoals 

bijvoorbeeld in; Flevum=gelegen aan het Vlie uit: Flev(o) + 

um.  Op de Goederenlijst vinden we verder nog enkele 

voorbeelden van afleidingen als Suesna (Zwesen), Fee(h)tna 

(Vechten), Haltna (Houten), Suetan (Zwieten), Haragum 

(Hargen), Bergum (Bergen) en Elfnum (?). 
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De namen eindigend op 'um' zijn hier dus geen heemnamen, 

maar afleidingen middels een datief - locativus (een locatie 

aanduidend). Achtervoegsels of suffixen werden simpel 

gezegd aan het desbetreffende onderwerp toegevoegd, zodat 

de z.g.n. afleidingen ontstonden. 

      De Holle Mare bij Zwartewaal met een brakwatermilieu en riet en zegge op de oevers. 

    Het strandwallenlandschap hier ter plekke had meer reliëf.  
 

Sommige verbasterde heemnamen kunnen tegenwoordig 

inderdaad behept zijn met een ‘um’ uitgang, maar ten tijde 

van de Goederenlijst was het daar nog te vroeg voor. Daar 

zien we de afleidingen en de samenstellingen zo ongeveer in 

hun oorspronkelijke vorm. We mogen zelfs stellen dat op de 

Goederenlijst alle heemnamen zo goed als volledig zijn 

weergegeven als ‘hem’ behalve dan in Sagně!!! 

Zou dit dan toch geen heemnaam zijn? Als Sagnẽ geen 

heemnaam zou blijken te zijn wat blijven er dan nog voor 

mogelijkheden over om het één en ander op een 
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aannemelijke wijze verklaarbaar te maken? De hele 

Goederenlijst van Sint Maarten bevindt zich in feite in een 

grijs en schimmig overgangsgebied. Aan de ene kant de op 

de oude leest geschoeide en op oude schenkingsakten en 

overdrachtsdocumenten gebaseerde administratie van de 

Utrechtse bisschoppen. Bedoeld om de aanspraken en 

inkomsten uit de bezittingen van vóór de 

Noormannenperiode in ieder geval trachten veilig te stellen 

en nieuwe te bevestigen. Aan de andere kant de jonge zich 

nog ontwikkelende administratie van een familie 

machtsuitvoerders en 'projectontwikkelaars avant la lettre' 

in het (in ons geval) westelijk kustgebied waaruit later de 

Hollandse graven zouden voortkomen. Zoals gezegd                           

vormde deze periode een schimmige overgangsfase tussen 

de oude en een nieuwe generatie ondernemende 

exploitanten, wiens vroege bemoeienissen in dit gebied in 

feite een embryonaal begin van het latere Graafschap 

Holland vormden. Wat nu de Duin- en Bollenstreek heet, 

maakte er toen al deel van uit. Bovendien staan we aan de 

vooravond van de grote veen ontginningen en zal alles 

anders worden. 

Sagnẽ 

De informatie van de Goederenlijst stamt echter welzeker uit 

de periode van vóór de grote ontginningen en hieruit komt 

onze oudste vermelding, namelijk Sagnẽ, die zo moeilijk 

verklaarbaar is. 

Zoals reeds gezegd komen zo goed als alle Heemnamen in de 

Goederenlijst voor met het element Hem achteraan de 

desbetreffende plaatsnaam en waren de afleidingen en 
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samenstellingen redelijk goed van elkaar te onderscheiden. 

Daarnaast gebruikten de monniken een afkortingsteken dat 

bijna altijd een M behelsde en dan ook nog meestal vóór de 

letter u of ook soms in combinatie. 

Namen als Rothulfuashem, Osbragtashem, Osfrithhem, 

Wilkenhem, Brokhem, Lethem, Bredhem en Batchem zijn 

natuurlijk overduidelijk heemnamen. Bij de namen Heslem, 

Oslem en Haralem ontbreekt de H (voor em) maar eindigt de 

stam steeds op een  L zodat we hierin een patroon herkennen,  

dit zullen dus heemnamen zijn. In géén enkel geval is hier 

echter de letter M weggelaten zoals in Sagnẽ. 

Geheel in de traditie van de desbetreffende monnik die 

destijds de Goederenlijst schreef, zou bij ons een H vóór de 

e(m) te verwachten zijn als hij er honderd procent zeker van 

was geweest dat Sagnẽ een heemnaam was. Bij Wilkenhem 

doet hij dat wel en daar eindigt het bepalend element ook op 

een N. In ieder geval zou je bij Sagnẽ minimaal een M aan het 

eind van het woord verwachten, maar heel consequent wordt 

dit tot twee maal toe expres weggelaten en wordt het woord 

afgekort. Om aan het criterium van een volledige heemnaam 

te voldoen, ontbreken derhalve de H en de M van het 

grondwoord Hem en blijven we zitten met een enkele E plus 

afkortingsteken, dat voor een  M of  UM  zou kunnen staan. 

Dus krijgen we Sagnem of Sagn(e)um. 

Hierdoor hinken we nu op twee gedachten, een twijfel waar 

die  monnik zich destijds niet mee bezig heeft gehouden en 

denkelijk moeten we daar toch een conclusie uit trekken. 

Ondanks het extreem dichte heemnamengebied waarin hij zich 

schriftelijk bevond en er mogelijk zelfs een bepaald 
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automatisme in zijn werk geslopen zal kunnen zijn, bleef hij 

tot tweemaal toe helder genoeg om de naam Sagnẽ niet te 

eindigen met een M maar een afkortingsteken te gebruiken. 

Aangezien er bij de namen Heslem, Oslem en Haralem wel een 

M aan het eind van het woord staat waar een mogelijke 

vermeende H ontbreekt, gaan we in ons geval toch denken aan 

een vorm Sagn(e)um voorafgegaan door de aanduiding Host 

en West, dus toch een locativus. De H in Host is een 

spellingsteken van de monnik en dient niet uitgesproken te 

worden. 

Op een andere pagina van de Goederenlijst vinden we bij de 

naam Host-Eppinheri hetzelfde. 

In de Oudnederlandse zin 'Hebban olla vogala nestas hagunnan 

hinase hic enda thu wat umbidan we nu' staat hic voor ik. Host 

betekent dus gewoon Oost en hier had de Utrechtse bisschop 

bepaalde inkomsten uit de vijf hoeven en in West uit alle 

hoeven op twee na. We weten nu alleen echter niet hoeveel 

hoeven er in West totaal gestaan hebben, noch weten we het 

aantal hoeven van Oost omdat er slechts vijf vermeld worden, 

maar er meer aanwezig moeten zijn geweest omdat er geen 

'totum' staat. 

En waarom nu die geografische verdeling tussen beide 

woonkernen die naamkundig toch uit één en dezelfde stam 

ontsproten lijken te zijn. 

Tweedeling uit één naam 

Ten tijde van Graaf Arnulf (988-993) werd ons dorp voor het 

eerst Saxnem genoemd en werd de verdeling Oost en West 

weggelaten. De transformatie van de plaatsnaam zelf is 

evident. Sagnẽm of Sagnum (spreek uit: Zaaknem of 
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Zaaknum)  werd Saxnem (Zaaksnem). In feite is de S die er in 

de schrijfwijze weer bij gekomen is, het enige opmerkelijke 

verschil. In de uitspraak zelf 

veranderde er blijkbaar niets, al 

zien de geschreven bronnen er in 

vergelijking met elkaar heel 

anders uit. De eerdere verdeling 

tussen Oost en West werd 

uiteraard gevormd door iets wat 

zich daar tussenin bevond en het 

min of meer onmogelijk maakte 

het bewoonde gebied als één 

geheel te beschouwen. Oost lag                                                                                                             

op de strandwal Poelgeest-      
Rietzeggeveen in de strandvlakten  

 

 Warmond en west op de strandwal Endegeest, Oegstgeest,                                     

Sassenheim,  Lisse. Hier tussenin  lag een strandvlakte die 

dankzij de loop van de Oude Vliet bedekt was met een dun 

laagje (zee)klei op veen omdat de Rijnmond nog open was. 

Deze klei zou op haar beurt later na ± 900 weer overstoven 

raken. De poldersloten van de Floris SchoutenVrouwenpolder 

hebben bijvoorbeeld kalkhoudende zavelige oeverwallen. 

Ten tijde van de vermeende naamgeving zal de ondergrond 

van onze tussenstrandvlakte uit veen hebben bestaan, waarbij 

de bovenkant van dit veen in het noordelijkste gedeete tussen 

Oost en West minimaal slibhoudend was en het kleidek naar 

het zuiden toe allengs dikker werd. In feite vormde het geheel 

een brakwater-milieu tot aan de verzanding van de Oude Rijn 

(± 1163), maar toen was de naamgeving reeds lang geschied. 
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Sag-ja > Saginja > Sag(s)na > Sag(s)nẽ(m) ? 
De Moeraszegge (Carex acutiformis) en de 

Scherpe Zegge (Carex acuta) zijn snelgroeiende 

vaste planten die o.a. goed gedijen in moerassen, 

ondiepe wateren, matig- tot voedselrijke vaak 

kalkhoudende gronden, op plaatsen met wisselende 

waterstanden en in een brak milieu; beiden hebben 

een hard scherp blad. Dit zijn natuurlijk maar 

enkele voorbeelden. Onze strandvlakte, die de wig 

tussen Oost en West vormde, moet in staat zijn 

geweest om een overdaad aan zeggegroei te 

kunnen waarborgen. Een hoogte bereikend van 

1,20 m  tot 1,50 m, een zich razend snel vertakkend 

wortelstelsel, doet ons de mogelijke scheidslijn 

tussen Oost en West al wat duidelijker op het netvlies 

verschijnen. 

De Indo-Europese wortel Sěk (scherp/snijden) produceerde op 

haar beurt een Germaans stamwoord Saga of Sagja. Hieruit 

konden verschillende woorden ontstaan die echter alle de 

oorspronkelijke betekenis van scherp of snijden hadden. Bijv. 

het Oudhoogduitse Saga of het Angelsaksische Sagu of Sage, 

het Oudfriese Sax (mes) maar ook ons woord zaag 

(Middelnederlands: sage) en woorden als segment en secare 

(lat.), waarin we ons woord schaar herkennen en het woord 

zegge, maar ook de volksstam der Saxen is genoemd naar hun 

scherp snijdend zwaard. Saginja zou zeggewater betekenen en 

dit zou in het Germaans tot Sag(s)na  kunnen geraken, hetgeen 

middels een afleiding, op de Goederenlijst dan in de 

nederzettingsvorm Sagnẽ weer tevoorschijn is gekomen. Twee 

nederzettingen die op één of andere manier wel bij elkaar 

hoorden , maar landschappelijk gescheiden  waren door een 
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strandvlakte vol zegge en waarschijnlijk ook riet, getuige het 

lokale rietzeggeveen  in de ondergrond.

 Oost en West gescheiden door een met (riet)zegge begroeide vlakte. 

Eigenlijk gold dit beeld waarschijnlijk voor de hele regio waar 

overal min of meer dezelfde  omstandigheden voorkwamen. 

In de overstoven strandvlakte/nieuwbouwwijk Overteylingen 

is dankzij archeologische boringen gebleken dat de laag 

platgeperste zeggeveen daar 20 cm bedraagt. In onze 

gewraakte tussenstrandvlakte bereiken de lagen (riet) 

zeggeveen diktes van 60 cm. tot meer dan een meter. 

Samenvatting 

Twee boerennederzettingen, Oost en West, gelegen op een 

strandwal,  gescheiden door een strandvlakte vol (riet)zegge. 

Op de Goederenlijst van de Utrechtse St. Maartenskerk 

voorkomend als Host en West Sagnẽ (Zaakne(m)). Eind 10
de

 

eeuw in de administratie van de Hollandse graven Saxnem 

(Zaaksnem) genoemd zonder verdere geografische tweedeling. 

In de 11
de

 eeuw nogmaals voorkomend als Saxnem. Het laat 

13
e
 eeuwse Sashem is waarschijnlijk het basiswoord  

geworden voor Sassem, zoals ons dorp in de volksmond nu 

eenmaal heet, dus inclusief de klinkerverkorting vanuit het 

Middelnederlands. 
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Dit Sashem en Sassem zijn de enige uitzonderingen waarbij de 

N is weggevallen. In de overige gevallen is de N steeds vanaf 

de Goederenlijst aanwezig. De begin S en A  zijn ook 

onveranderd aanwezig gebleven en alleen de G(S) is via X 

getransformeerd tot SS. De vermeldingen van Sagnẽ op de 

Goederenlijst zijn voortgekomen uit een geografische 

tweedeling door een zogenoemd Zeggewater, in het Germaans 

aangeduidt als ‘Sag(e)sna’. Vanaf het Middelnederlands wordt 

Zegge met een E geschreven, maar de stamnaam Saxen, de 

plaatsnaam Saaksum en het Oudfries Sax wettigen de 

hardnekkige uitspraak van de A in onze plaatsnaam. 

Dat de huidige verklaring van de naam Sassenheim uit 

Saxnem zoveel betekend als woning of woonstede van Sahso 

is taalkundig acceptabel, maar er is op dit moment geen enkel 

inhoudelijk bewijsmateriaal  voor aan te voeren. 

   Van Sahso is nog nooit iets teruggevonden, laat staan van een hele Saksische volksstam. 
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Of dit Saxnem een klankverbastering is van Sagnẽ  gedaan 

door een geheel andere administratie dan de originele is 

eigenlijk niet aan de orde. Of de naam zelf intussen in de 

volksmond al aan het veranderen was, is gezien de 

ontwikkeling in de uitspraak niet waarschijnlijk. Of  het een 

nieuwe interpretatie was van de oude naam was, waarvan 

men de oorspronkelijke betekenis niet meer begreep is  niet 

onmogelijk, maar is qua uitspraak blijkbaar niet van invloed 

geweest . Het lijkt er nog het meest op dat de uitspraak van 

de naam in de volksmond de basis heeft gevormd voor de 

schrijfwijze Saxnem. De uitspraak zelf, moet dan in feite al 

in de 8
e-
 9

e
 eeuw aanwezig zijn geweest. 

Als Sagne(m) een verschrijving van Sasnem zou zijn geweest 

dan moet de desbetreffende monnik op voorhand toch wel 

behoorlijk van de miswijn gesnoept hebben om er tot 

tweemaal toe totaal naast te zitten en dan nog alleen in het 

geval Sassenheim.  Een  aantrekkelijke gedachte om de naam 

Sassenheim te verklaren vormt de stam Sag(e)sna + um 

(Zaaksnum), een mogelijke instrumentalisvorming bij Indo-

Europees ‘sek’ = snijden/scherp. Het wettigt in ieder geval de 

schrijfwijze, zowel als het inhoudelijke element op de 

Goederenlijst. Dit in tegenstelling tot een samenstelling uit 

Sahso/Saxo + heem, waarbij het inhoudelijke element niet 

aantoonbaar is. In de 10e eeuw zal het verschil in uitspraak 

tussen Sag(s)nu(m) en Saxnem niet meer evident geweest 

zijn, in ieder geval werd het Saxnem en later Sassenheim.  

Dient hier wel bij aangetekend te worden dat een inwoner 

van Sassenheim geen Sassenheimer is , maar een ‘Sassemer”. 
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