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SUMMARY 

This contribution to the historical geography of the northern part of 
the province of North Holland is based mainly on early maps. The general 
picture thus obtained is given a certain extension in time by means of 
supporting evidence derived from archeological finds in the area. The 
earliest stage is represented by a more or less hypothetical reconstruction 
of the 15tb century sequel to the transgression which occurred in the 
middle ages. 

In the 15tb century the tidalsystem still dominated the area and human 
activity was capable only of holding the West Frisian dike and the small 
islands of Huisduinen and Callant800g on the North Sea board. Approx
imately one century later, however, reclamation of lost territories was 
initiated, which has since continued to shape the area right up to the 
present time. This process as weil as the defence of the coastline are 
described step by step and are recorded in pictorial form. 

In addition to this historical sketch, the remains of former habitations 
are enumerated. In yet another chapter the process of historical recon
struction is described with a certain amount of detail to justify the 
statements in the historical part. Finally a documentation of early maps 
is added. 





VOORWOORD 

Het raadplegen van oude kaarten heeft het mogelijk gemaakt, te komen 
tot een reconstructie van veranderingen die zich in vroeger eeuwen hebben 
voltrokken aan de natuurlijke gesteldheid van het voormalige eiland 
Huisduinen (WESTENBERG, 1956). In hoofdzaak bestonden deze ver
anderingen uit afslag aan de west- en noordzijde, landaanwinning aan de 
oostzijde en ten slotte de verbinding met het vasteland van Noordholland. 

Een voortgezette kaartenstudie heeft nu geleid tot een overeenkomstige 
bewerking van een groter gebied langs de Noordzeekust en van de aan
gedijkte landen van de Kop van Noordholland (fig. 1). Door deze uit
breiding van het onderzoek kon ook het getijgebied van het zeegat van 
Texel niet geheel onbesproken blijven, wat uiteraard ook weer samenhang 
toont met hetgeen reeds eerder over Huisduinen werd medegedeeld. Een 
uitvoerige herhaling van deze bijzonderheden zal hier niet worden gegeven, 
maar wèl zal een en ander in het kort worden opgehaald voor zover dit 
nodig mocht zijn om het verband niet verloren te laten gaan. Het ver
kregen historisch overzicht kon enigszins worden aangevuld met oudheid
kundige en andere gegevens, maar blijft toch in hoofdzaak berusten op 
de gegevens van oude kaarten. 

De stafkaart heeft als basis gediend voor het reconstructiewerk ; mede 
in verband hiermee heb ik mij bij de spelling van de aardrijkskundige 
namen ook voornamelijk aan deze officiële bron gehouden. 

Bij het afsluiten van dit werk gedenk ik dankbaar de hulp en mede
werking, die ik van verschillende instanties en personen mocht onder
vinden. Het raadplegen van kaarten in het Algemeen Rijksarchief, het 
Rijksarchief voor Noordholland en de Collectie BODEL NIJENHUIS (Rijks
univ. Leiden) was voor deze studie van primair belang. Verder denk ik 
aan de faciliteiten , die ik mocht ondervinden van verschillende takken 
van de Rijkswaterstaat, het Fotoarchief van de Topografische Dienst te 
Delft, het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, de Rijksdienst voor 
Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort, de Afd. Oudheidkundig 
Bodemonderzoek van de Directie Noordoostpolderwerken te Schokland en 
het Zoölogisch Station te Den Helder. 

De oriëntatie in de dijkgeschiedenis van de Zijpe werd mij zeer verge
makkelijkt door Mr. J. BELONJE te Alkmaar, die mij zijn helaas niet 
gepubliceerde handschrift over de kartografie van de Zijpe in bruikleen 
afstond. Aan de heer A. DRAL ben ik veel dank verschuldigd voor het 
tekenen van de kaarten; zonder zijn kritische zin en zijn geduldige en 
doortastende hulp zou ik dit werk niet hebben kunnen voltooien. 





HISTORISCH OVERZICHT 

Het is beter de kans van een misduiding te lopen, 
dan geen oplossing van de problemen te wagen 
of zelfs de problemen in het geheel niet te stellen. 

SLICHER VAN BATH. 

Het is uit de aard der zaak niet mogelijk, een gedetailleerd beeld te 
geven van de natuurlijke gesteldheid van ons land bij het begin van onze 
jaartelling. Niettemin heeft men getracht zich in grote trekken een beeld 
hiervan te vormen door het combineren van historische, oudheidkundige 
en bodemkundige gegevens. In zoverre het resultaat hiervan betrekking 
heeft op het verleden van de Kop van Noordholland, laten we hier een 
en ander de revue passeren. 

Men stelt zich voor, dat ongeveer in het midden van de latere kom van 
de Zuiderzee zich het Flevo Meer bevond, dat geheel het karakter van een 
binnenmeer moet hebben gehad. Het werd gevoed door de IJssel en 
waterde af via een rivier, die mogelijk omtrent de plaats van het tegen
woordige Vlie de zee bereikte. 

In het noordwesten zou het land begrensd zijn geweest door duinen, 
tegenwoordig aangeduid als het ,oude duinlandschap'. De kustlijn moet 
ongeveer hetzelfde verloop hebben gehad als de later ontstane duinen van 
Kennemerland en de boog van de Waddeneilanden. Op tal van plaatsen 
zouden onderbrekingen in de kust de zee toegang hebben gegeven tot 
het veenland dat zich achter de duinen uitstrekte. Onder de invloed van 
getijstromen en stormvloeden moet zich hier een wisselend spel van veen
afbraak en slib-afzetting hebben voltrokken, maar het kreken-systeem 
gaf nog geen doorgaande verbinding met het Flevo Meer. 

Vergelijken we deze toestand met de latere Waddenzee en de Zuiderzee, 
dan is het zonder meer duidelijk, dat in de loop der eeuwen achter de duin
kust een grote uitgestrektheid aan land is verloren gegaan. De achtergrond 
van deze gebeurtenissen is te zoeken in een rijzing van de zeespiegel ten 
opzichte van het land, of misschien ook in het groter worden van de getij
verschillen. De beschikbare gegevens schijnen er op te wijzen, dat het 
verlies aan bewoonbaar land min of meer was gebonden aan bepaalde 
perioden, zogenaamde transgressiefasen, die rijk zouden zijn geweest aan 
bijzonder hoge vloeden (BAKKER, 1953). 

In dit verband is het interessant, dat enige jaren geleden bij Den Helder 
vondsten zijn gedaan van Fries-Bataafs aardewerk, die getuigen van 
bewoning in de eerste eeuwen van onze jaartelling, en die vóór de vierde 
eeuw door de zee weer te gronde werd gericht (VAN DER HEIDE, 1956). 

Daarna volgde, wellicht in de lOe eeuw, een bewoning die daarna 
weer werd afgebroken in de 12e en de 13e eeuw, en die zijn sporen heeft 
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achtergelaten op plaatsen die later, b.v. volgens 16e eeuwse kaarten, 
weer vokomen onbewoonbaar waren (fig. 2). De heerschappij van de zee 
deed zich meer en meer gelden over grote oppervlakten land, die ge
leidelijk het karakter van overstroomd gebied aannamen. Het laatste 
stadium van deze transgressie is weergegeven op het oudst beschikbare 
kaartbeeld, voor zover dat tot ons is gekomen, doordat 16e eeuwse kaart
makers dit voor een deel overnamen om in hun eigen kaarten te ver
werken (kaartfoto 1). Zo is het mogelijk, een aantal 15e eeuwse bijzonder
heden van de kaart van SGROOTEN af te lezen. 

De afgebeelde waddeneilanden benoorden het Marsdiep (81) komen ons 
alle bekend voor, maar ten zuiden ervan zien we er nog twee, nl. Huis
duinen (46) en 't Oogh (= Callantsoog) (16). Beide bestonden uit een 
polder, die aan de zeezijde door duinen tegen de zee was beschermd. De 
strandlijn nog verder naar het zuiden volgend, kwam men toen ter hoogte 
van het tegenwoordige Petten (106) bij het Hondsbosch (44), dat het 
noordeinde van de duinkust van Holland vormde. 

Tussen Huisduinen en Callantsoog liep een strandwal, ongeveer waar 
we nu de Koegras Polder (62) aantreffen. De zee kwam er alleen bij hoge 
vloeden overheen en in het door SGROOTEN afgebeelde stadium voerden 
vier korte zwinnen aan de westkant het ebwater terug naar zee. Langs 
de oostrand van de strandwal lagen, als kleine eilandjes, een aantal nollen 
(= duintjes) en Het Torp (130), wellicht nog een herinnering aan de middel
eeuwse bewoning. 

Een dergelijke strandwal strekte zich destijds uit tussen Callantsoog en 
het Hondsbosch. Halverwege verhieven zich twee alleenstaande duin
groepen, resp. aangeduid als Groot en Klein Ketelduin (30, 58). Vlak bij 
Petten, en misschien ook nog noordelijker, een zeegat; nauwkeurig zijn 
we hierover niet ingelicht. 

De overstroomde gebieden achter Texel en de andere noordelijke eilan
den zijn bij SGROOTEN aangegeven als de Moerwaard (85), met een schema
tische aanduiding van een vegetatie die blootstond aan de getijden. Het 
zeegat tussen Vlieland en Texel zien we op deze kaart uitlopen in een 
brede geul temidden van dit veenland. 

Ten zuiden van het Marsdiep zien we achter de strandwal weer een 
schorrengebied, dat vrij ver naar het oosten doorliep, bijna tot aan de 
keileem ten noordwesten van Wieringen (op kaartfoto 1 aangeduid als de 
Nes). Een stelsel van meanderende zwinnen had zich onder invloed van 
het getij in dit periodiek overstroomde schorrenland uitgeschuurd. Verder 
valt het op, dat er nauwelijks een doorgang is aangegeven tussen genoemd 
schorrenland en de keileem bij Wieringen, hetgeen de suggestie geeft, dat 
ter plaatse geen belangrijke getijstroom zijn weg zocht. Een nauwgezette 
vergelijking van de zwinnen nabij de betreffende plek bij SGROOTEN met 
die op de beschikbare afbeeldingen uit later tijd, geeft de indruk, dat het 
door SGROOTEN overgenomen kaartbeeld wel enig vertrouwen waard is. 
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De afgebeelde constellatie zou dan vragen om een interpretatie, die het 
geheel enigszins begrijpelijk maken kan. We willen daarom de veronder
stelling doen, dat hier in de 15e eeuw een wantij werd gevormd tussen het 
getij gebied van het Marsdiep in het noorden en dat van de Zijpe in het 
zuiden (fig. 3 A). Het spreekt vanzelf, dat we de door SGROOTEN inge
tekende 16e eeuwse bedijking van de Zijpe (157) hierbij moeten weg
denken. Uiteraard is het niet mogelijk, de juistheid van onze veronder
stelling te bewijzen, maar wel zouden we de volgende overwegingen willen 
aanvoeren ten gunste van deze voorstelling van zaken. 

In de eerste plaats valt op te merken, dat de vloedgolf van zuid naar 
noord langs de kust van Noordholland voortloopt, zodat de vloed het 
zuidelijke zeegat (i.c. de Zijpe) bij elk getij binnenkwam vóór dat het in 
het noorden al zover was. Het zuidelijke getij moet dus een voorsprong 
hebben gehad op het noordelijke, wat een noordelijke ligging van het 
wantij kan hebben ondersteund. Verder geeft het water, dat door SGROOTEN 

langs de zuidkant van Wieringen werd afgebeeld, door zijn weinig ruime 
uitgangen naar het oosten de indruk, dat ook dit gedeelte van het betref
fende geulenstelsel via de Zijpe werd gevoed. Ook valt te denken aan 
de mogelijkheid, dat de door ons veronderstelde scheiding van de twee 
getijgebieden ter hoogte van de Nes enigszins werd geaccentueerd door 
een beknelling door de daar aanwezige keileem. Het is zelfs verleidelijk 
te spelen met de gedachte, dat dit wantij zou zijn te beschouwen als een 
overblijfsel van de waterscheiding, die de glaciale gronden (leem en zand) 
van Wieringen in een voorafgaande periode wel moeten hebben gevormd, 
toen dit complex nog gelegen was temidden van bewoonbare veengebieden. 

We willen nu onze aandacht bepalen tot het getijgebied ten noorden van 
het Marsdiep en nagaan hoe de toestand zich daar sinds de 15e eeuw heeft 
ontwikkeld. Bij SGROOTEN wijkt de weergave van dit gebied, zoals we al 
terloops hebben opgemerkt, wel heel sterk af van het vertrouwde beeld, 
dat we uit later eeuwen gewend zijn, maar gezien het feit, dat het zoëven 
besproken gedeelte van zijn kaart toch wel tal van herkenbare bijzonder
heden bood, willen we ook dit gedeelte in grote trekken als historisch uit
gangspunt aanvaarden. Overigens zou het ook zonder deze kaart voor de 
hand liggen te denken, dat de aantasting van de achter Texel gelegen 
veengebieden moet zijn begonnen vanuit het Marsdiep zowel als vanuit 
het Eierlandsche Gat (23), waardoor aanvankelijk wel twee gescheiden 
getij gebieden moeten zijn ontstaan. In het door SGROOTEN afgebeelde 
stadium waren deze nl. al door een nauw geultje in verbinding getreden, 
maar de getijstroom van het Marsdiep nam nog grotendeels zijn eigen 
loop langs de noordkant van de Nes van Wieringen. Daardoor had het 
oostelijke deel van het Marsdiep zijn grootste diepte dicht onder de wal 
van Texel, zodat de ebstroom daar iets naar het zuiden moest ombuigen 
en in enigszins zuidelijke richting in zee uitmondde. In de holle bocht van 
de stroomgeul, dus aan de zuidkant, lag een zandbank, los van de verder 
zuidwaarts gelegen schorren beoosten Huisduinen. 
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Toen het getij water van het zuiden en het noorden zijn weg ging zoeken 
over het veenland langs de oostkant van Texel, moeten de getij geulen in 
het begin wel ondiep zijn geweest. De getij golf moet zich over deze gronden 
dan wat langzamer hebben voortbewogen dan in zee langs de kust. De 
reeds eerder besproken voorsprong van het zuidelijk getij (hier van het 
Marsdiep), zal destijds minder gewicht in de schaal hebben kunnen leggen 
dan later, toen deze gronden meer en meer door de zee werden beheerst 
en de getij geulen aan diepte hadden gewonnen. In overeenstemming met 
deze overweging zullen we dan ook aannemen, dat het wantij achter 
Texel destijds zuidelijker lag dan in later eeuwen, toen het ten slotte kwam 
te liggen achter de noordpunt van Texel (Eierland). Het getijgebied van 
het Marsdiep onderging zodoende een uitbreiding naar het noorden en 
een belangrijk deel van de getijstroom van het Marsdiep ging toen 
een andere loop nemen en wel noordelijk van de Lutjeswaard (76) zodat 
de Texelstroom (132) een belangrijke geul werd (fig. 3 B). Ook zal het 
ebwater uit de Zuiderzee wellicht van invloed zijn geweest op deze ver
legging van de getijstroom. Een en ander heeft tot gevolg gehad, dat de 
hoofdas van de geul niet langer gericht bleef op de zuidoostpunt van 
Texel, maar nu op de noordoost-kant van het eiland Huisduinen aan
liep 1) en daar westwaarts moest uitwijken. In dit stadium kwam het 
Marsdiep ongeveer in oost-west richting te liggen, zoals dat door VAN 
DEVENTER (± 1540) (kaartfoto 2) en anderen werd afgebeeld. Voor de 
zuidoost kant van Texel bracht deze toestand de mogelijkheid van land
aanwinst. 

De oost-west richting van het Marsdiep, die zoals we zagen door een 
samenloop van omstandigheden was ontstaan, kon niet van blijvende aard 
zijn, doordat de hoofdgeul van dit zeegat steeds de neiging heeft, zich 
zuidwaarts te richten (fig. 3 C). Men heeft dit willen toeschrijven aan de 
invloed van de getijgolf, die van het zuiden af langs onze kust voortloopt 
(VAN VEEN, 1936, p. 135). Deze interpretatie verdient wel enige toe
lichting en ook dienen we hier in het kort iets te zeggen over enkele andere 
werkzame invloeden, die maken dat dit mondingsgebied voortdurend ver
anderingen ondergaat. 

De grootste diepte van het zeegat moeten we zoeken waar de stroom 
het sterkst is, nl. waar deze door de (zuid)oever een zekere beknelling 
ondervindt. Verder zeewaarts kan de getijstroom zich waaiervormig uit
spreiden, waardoor de stroomsnelheden hier geringer zijn, wat zand-

1) PALUDANUS, 1776, citeert op p. 89 een getuigeverklaring uit het jaar 1611 
waarvan we hier het volgende overnemen: ". .. van 't voorz Eylant (Huysduynen) 
"die Stroomen Soo geweldich worden achter bij den helder, benoorden 't Dorp 
"gelegen aan 't Ma.rsdiep da.t 8y dicht en 8teyl aan lant gaan Diep xx Vademen 
"ende overmits den sa.ntgrond die Stroomen geheele Btucken van de Duynen en 
"van 't Land naar haar nemen, Sulcx 800 die Stroomen Continueeren ha.el'e koers 
"onder t Lant te nemen, ende met hoofden niet en worden belet Ingeva.lle t 
"Selve ..... 
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afzetting bevordert; vóór het zeegat treffen we dan ook een onderzeese 
delta aan. 

Splitst de stroom zich over dit ondiepe gebied in banen van niet geheel 
dezelfde diepte, dan zal de stroom-snelheid langs de baan met de grootste 
diepte het grootst zijn, doordat het water hier de minste wrijving heeft te 
overwinnen; dit heeft op zijn beurt een sterkere uitschuring van de bodem 
ten gevolge zodat de waterbeweging de neiging heeft, zich te concentreren 
in geulen, die door de stroom zelf verder uitgeschuurd worden. De delta 
vertoont dan ook steeds een aantal waaiervormig in zee uitlopende geulen. 

Bij een heel grote diepte zou de stroom in een geul weer verminderen, 
doordat de waterhoeveelheid die er met elk getij doorheen moet, beperkt 
is; dit zal tenslotte een verdere uitschuring van een geul tegengaan, 
waardoor de geulcapaciteit zich instelt op de komvulling van het getij
gebied . 

. Wanneer nu de vloedgolf uit het zuiden op de delta aanloopt wordt 
de monding van de meest zuidelijk gelegen geul het eerst beïnvloed. 
Punten die gelijktijdig met een bepaald stadium van het getij meedoen, 
m.a. w. die dezelfde fase hebben, kunnen we door vloeiende lijnen verbonden 
denken (fig. 4); het is dan gemakkelijk in te zien, dat de uiteinden van de 
zuidelijke geul meer in fase verschillen dan die van de noordelijke, zodat 
bij oplopend en afgaand getij het verval in de zuidelijke geul het grootst 
zal zijn. Aangezien dit verval de drijfkracht is voor de getijstroom, zal 
het effect in het kort hierop neer komen, dat er over het zuidelijke gedeelte 
van de delta meer getij water vloeit dan over het noordelijke 1), m.a.w. 
dat de uitschuring in het zuiden het sterkst moet zijn. We zien trouwens, 
dat de noordzijde van de delta het rijkst aan zand is, terwijl aan de noord
west-kant van Huisduinen sinds de tweede helft van de 16e eeuw gestadig 
landverlies is opgetreden, hetgeen doorslaggevend is geweest voor de dijk
geschiedenis ter plaatse (WESTENBERG, 1956). In de 15e eeuw daarentegen 
lag er nog, zoals reeds eerder gezegd, een zandbank voor de schorren van 
Huisduinen. 

Uit de door BECKERING VINCKERS (1951) bijeengebrachte gegevens 
blijkt verder dat er bij de afzonderlijke stroomgeulen een neiging bestaat 
om in de loop der tijden om te zwaaien in de richting van de wijzers van 
de klok. Voor dit verschijnsel heeft men tot dusverre nog geen bevredigende 
verklaring kunnen geven. 

Het Spanjaardsgat (127), dat in 1530 nog een (west)zuidwestelijke 
richting had, liep in 1585 westelijk; in 1681 was het al ver naar het noorden 
omgebogen tot aan het Texelse strand en in 1712 was het aan de zeezijde 
geheel verzand. Het andere einde bleef bestaan als De Mok (86) (fig. 5). 

1) In werkelijkheid hebben de lijnen van gelijke fase een minder schematisch 
verloop, hetgeen erop wijst, dat er nog andere, door ons niet besproken factoren 
in het spel moeten zijn. We zullen er daarom goed aan doen, rekening te houden 
met de mogelijkheid, dat het verschijnsel toch voor een belangrijk deel mede wordt 
veroorzaakt door factoren die ons niet bekend zijn. 
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De hierdoor aan de kust verheelde bank viel daarna geheel droog en ver
toonde ten slotte duinvorming. Doordat dit een periodiek verschijnsel is, 
bevinden zich op het zuidelijke gedeelte van Texel enige duinketens, die 
zich vanaf het brede duincomplex aan de Noordzee in oostelijke of zuid
oostelijke richting uitstrekken. Om niet te ver van ons onderwerp af te 
dwalen, willen we volstaan met een verwijzing naar het helaas te weinig 
bekende stuk van VERSLUYS (1917), waarin deze aangroei van Texel aan 
de hand van bodemprofielen en oude kaarten beschreven wordt. 

Op het Spanjaardsgat volgde de Slenk, die kort na 1600 ontstond langs 
de noordkant van de Zuiderhaaks (151) gronden. Na omzwaaien naar het 
noorden werd deze geul later aangeduid als het Nieuwe Gat of Noordergat. 
Na 1800 verzandde ook deze geul tegen de zuidwestpunt van Texel, terwijl 
het van de zee afgekeerde deel bleef bestaan als de Kolk (67). Daarna 
volgde het Boomsgat, dat zich omstreeks 1700 vormde in de Zuiderhaaks 
gronden en daarna telkens weer een andere geul; alle vertoonden de 
neiging om naar het noorden om te zwaaien, zij het dan niet altijd met 
dezelfde schematische regelmaat. 

Ook in het zuidelijke gedeelte van de delta vinden we bij de getij geulen 
dezelfde neiging tot omzwaaien in de richting van de wijzers van de klok. 
De veranderingen in dit deel van de delta kunnen we in het kort als volgt 
beschrijven (fig. 5). Het Landsdiep van Huisduinen (72) dat inde 16e eeuw 
dicht langs het strand van Huisduinen liep, verplaatste zich nl. westelijk 
en trad tegen het einde van die eeuw in de plaats van het Ebbegat dat 
zelf allengs verzandde in de Zuiderhaaks. In het midden van de 18e eeuw 
zien we tussen het Landsdiep en het strand een nieuwe geul ontstaan, het 
Schulpengat (123); het Landsdiep liep in het midden van de 1ge eeuw 
dood op de Zuiderhaaks. Tegen de laatste eeuwwisseling ging het Schulpen
gat iets westelijk uitwijken, waarna in de laatste veertig jaar een nieuwe 
geul dichter bij het strand schijnt te ontstaan. 

Zoals BECKERING VINCKERS heeft opgemerkt, schijnen de Zuiderhaaks 
gronden een hindernis te vormen voor het verder doorzwaaien van de 
zuidelijke geulen, terwijl daarentegen tal van noordelijke geulen hun oor
sprong verder aan de noordkant van deze gronden vinden. Dit verschijnsel 
heeft men tot dusverre evenmin kunnen verklaren als de beschreven om
zwaaüngen zelf. 

Reeds eerder hebben we opgemerkt, dat de Zijpe een zeegat vormde 
ten zuiden van Callantsoog en we hebben aangenomen, dat het wantij 
tussen dit zeegat en het Marsdiep zich in de 15e eeuw ongeveer tussen 
Huisduinen en de Nes van Wieringen bevond. Dit houdt in, dat een 
belangrijk deel van de Waardgronden dan zijn getij water vanuit de Zijpe 
zou moeten hebben ontvangen (fig. 3A, 6A, 8A). Toen de Zijpe later meer en 
meer werd verondiept door het instuiven van zand van de strandwal en 
van Groot en Klein Ketelduin (30, 58), ondervonden de getijstromen via 
de Zijpe ten slotte teveel weerstand op hun lange weg naar het noorden, 
om het getij op de Waardgronden op volle sterkte te kunnen handhaven. 
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Dit alles had tot gevolg, dat de getij-invloed uit het noorden zich steeds 
verder over de Waardgronden ging uitstrekken. De sterker geworden 
vloedstromen brachten zand over de verdronken schorren, waardoor het 
Balgzand (10) ontstond (fig. 8 B). In het noordwesten hiervan concen
treerde zich een belangrijk deel van de getijstromen in het Nieuwe Diep 
(88), dat hierdoor minder bochtig werd en verder ging doorlopen in de 
zich naar het zuidoosten meer en meer vervlakkende Spruchtel (129). 
Langs de noordkant werden twee getij geulen dichtgespoeld. Ook het 
noordoost-zuidwest gerichte zwin heeft zich niet kunnen handhaven, al 
vinden we er nog een restant van terug op een vroeg 17e eeuwse kaart 
(Atlas van HALMA, port. 7, nr. 14, kaartfoto 10) en bij VISSCHER; de 
nieuwe getij beweging had op deze plaats een richting aangenomen, die 
loodrecht stond op de voorgaande, waardoor het Meelzwin (82) ontstond. 
De drie zwinnen, die in de 15e eeuw verder zuidelijk lagen, t.w. het Noor
derzijl (94), het Zuiderzijl (154) en het Borstzwin (11) , hebben zich ondanks 
het overspoelende zand in grote trekken kunnen handhaven , al schijnt 
het Zuiderzijl wel te zijn achteruit gegaan of later zelfs geheel te zijn ver
dwenen (ABBESTEE, DEN BERGER). De daarop volgende geul, de Kreek 
(70) , heeft in de loop der tijden zijn uitmonding in de buitenbocht van het 
Amsteldiep (2) naar het noorden verlegd. 

Het zand in het noorden van de Anna Paulowna Polder (Westpolder) 
(6), dat als binnendelta vanuit het Marsdiep werd aangevoerd, is volgens 
Du BURCK (1958) kalkrijk. De onderliggende bodemlaag, die door hem 
werd aangeduid als ,zepige zavel' zou zich ten tijde van het wantij kunnen 
hebben afgezet; daaronder ligt het veen. In het zuiden werd de zepige 
zavel overspoeld door kalkarm zand (Du BURCK) dat goeddeels afkomstig 
zal zijn geweest van verwaaide duinresten en de strandwal ten zuiden van 
Callantsoog. 

De oude getij geul langs de noordkant van de Nes van Wieringen bleef 
bestaan, maar de noordwestelijke uitmonding, de Balg (7) , werd door het 
opdringende Balgzand (10) naar het oosten gedrukt. In het midden van 
de vorige eeuw verplaatste de Balg zich zelfs tot voorbij de tegenwoordige 
plaats van de getijgeul, verzandde grotendeels en werd vervangen door 
het Malzwin (80) , dat zich tot heden heeft gehandhaafd. Verder vormde 
zich geleidelijk aan een belangrijke getijgeul langs de westpunt van 
Wieringen , het latere Amsteldiep (2), waarlangs het zwinnensysteem van 
het Veer (134) voortaan vanuit het noorden werd gevoed. 

Langs de oostkant van de Koegras Strandwal (63) moet tijdens de 
besproken veranderingen ter plaatse van het wantij de vloed veel later 
hebben opgelopen dan in zee. Kwam deze nu met stormvloed over de 
strandwal heen, dan kon het vergrote verval bij dat gedeelte aanleiding 
zijn tot het uitschuren van een getijgeul dwars door de strandwal, m.a.w. 
een zeegat. Was dan na verloop van jaren het wantij verder naar het 
zuiden verschoven , dan verminderde de stroom door dit zeegat, dat ver-
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volgens aan de zeezijde werd verondiept of zelfs afgesloten. Het hier 
geschetste ontstaan en verdwijnen van een zeegat heeft zich in de Koegras 
Strandwal meer dan eens voorgedaan. 

In de tweede helft van de 15e eeuw horen we van een verbinding tussen 
de Noordzee en de wateren rond Wieringen via het Heersdiep (40) (fig. 6B). 
Een bericht uit het jaar 1466 maakt gewag van het feit, dat dit zeegat 
zich de laatste drie of vier jaren aanmerkelijk had verwijd en verdiept 
(CONRAD, 1864, p. 4), terwijl het omstreeks 1480 een diepte had van 
2 à 3 vadem en toen de ankerplaats was voor Callantsoog (BELONJE, 1933, 
p. 73, 79); het aldaar gevonden scheepsanker schijnt hier nog van te 
getuigen. In 1505 was het Heersdiep al weer zo sterk verzand, dat men 
er met gemak met paard en kar doorheen kon komen (l.c., p. 82), terwijl 
vaststaat, dat in 1526 de doorgaande verbinding niet meer bestond (l.c., 
p. 71). Hierop volgde een periode, waarin het Koegras-gebied weer een 
ononderbroken strandwal vormde (fig. 6 C), zoals dit ± 1540 werd afge
beeld door VAN DEVENTER (kaartfoto 2). 

Het volgende zeegat ontstond iets benoorden de plaats van het tegen
woordige Groote Keeten (32) (fig. 6 D), vermoedelijk bij de Pontiaans
vloed in 1553 tijdens de aanleg van de eerste bedijking van de Zijpe 
(ANON., 1553, HINGMAN, 2486) (kaartfoto 3). We vinden dit zeegat terug 
bij BEELSNIJDER (1575) en de daarvan afgeleide kaarten, hoewel de 
situatie hierop zeer sterk is vertekend. In de daarop volgende jaren moet 
de getij verdeling Ininder regelmatig zijn geweest in verband met de 
wisselende lotgevallen van de Zijpe. De toestand werd verder nog gecom
pliceerd doordat in 1573 of kort daarna het Oogmer Gat (101) doorbrak, 
dwars door het eiland Callantsoog. 

Het zeegat van 1553 heeft zichzelf aan de zeezijde afgesloten (zeker 
vóór 1610), terwijl het oostelijke deel ervan bleef voortbestaan als de 
Slenk (124). Het Oogmergat had zich in 1610 aan de zeezijde al aanmerke
lijk vernauwd en werd in dat jaar door een dijk afgesloten. Nadat men in 
1597 de Zijpe definitief had bedijkt, in 1610 Huisduinen met Callantsoog 
door een dijk had verbonden en de Wieringerwaard (147) had ingepolderd 
en in 1614 de Polder Callantsoog (112) aan het getij had onttrokken, was 
het getijgebied van de Waardgronden aan zijn zuidzijde geheel door dijken 
begrensd (fig. 6 E) en hiermee was de natuurlijke ontwikkeling van dit 
getijgebied tot een einde gekomen. 

Enigszins los van het besproken verband stond een doorgang tussen 
de Grafelijkheidsduinen (28) van Huisduinen en de Oogduinen (100) ten 
zuiden daarvan. Deze opening, die bestaan moet hebben in de 15e en 16e 

eeuw, werd aangeduid als het Gat (27). Het is opmerkelijk, dat op geen 
van de beschikbare kaarten vóór dit Gat een onderbreking van de strand
lijn is afgebeeld, hetgeen er op schijnt te wijzen, dat we hier te maken 
hebben met een soort van slufter, d.w.z. met een klein en betrekkelijk 
hoog gelegen getij gebiedje dat alleen water ontving bij heel hoge vloeden 
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en dat zijn ebwater over het strand liet afvloeien zonder dat de branding 
hierop enige invloed kon uitoefenen. Intussen moeten we ons wel voor
stellen, dat deze slufter bij hoog water aan de achterzijde lek was en dus 
bij tijden wel degelijk een doorgang voor het water is geweest; hierop wijst 
de gootvormige uitschuring van het bekken. Ten slotte is ook dit gat aan 
de zeezijde afgesloten en als we aannemen dat het water hier alleen bij 
heel hoge vloed een rol kon spelen, moet dit niet zijn dichtgespoeld, maar 
veeleer zijn dichtgestoven. 

Deze ontwikkeling is op de volgende kaarten na te gaan: bij VAN 
DEVENTER (± 1540) is het Gat nog een rechte doorgang, bij ADR. 
ANTHONISZ (1571) aan de zeezijde al enigszins dichtgeknepen door het 
opdringende duin en bij G. D. LANGENDIJK (1599) geheel door de duinen 
afgesloten. In het artikel over Huisduinen (WESTENBERG, 1956) werd 
deze gang van zaken al behandeld en ook hoe men daarna de Oogduinen 
met behulp van stuifdijken liet aangroeien, daarna het Gat aan de oost
zijde afsloot en ten slotte tot een polder maakte. 

Het eiland Callantsoog heeft lange tijd grote overeenkomst getoond 
met Huisduinen in zoverre het aan de noord-, west- en zuidzijde groten
deels door duinen was omgeven. Het lage poldergedeelte werd aan de 
andere kant afgesloten door de Oudelander Dijk (103) 1) en in het noorden 
door de Helmdijk (42), die een min of meer duinachtig karakter had 
gekregen. Het is niet bekend, wanneer deze bedijking is aangelegd, maar 
wel weten we, dat in 1509 een doorbraak is ontstaan, die met grote moeite 
weer kon worden gedicht. Daarna, bij octrooi van 1536 (Rijksarch. Noord
holland), werd het eiland naar het zuidoosten uitgebreid door de bedijking 
van de Jewel Polder (49) (ABBESTEE, 1686; JACOBI, 1890) (fig. 6 A-D). 

Hoewel verschillende punten van de verdere ontwikkeling van Callants
oog nog in ander verband ter sprake zullen komen, willen we de opeen
volging van de gebeurtenissen hier alvast in het kort weergeven. In 1553 
werd het ingedijkte land nog uitgebreid met de Uitlandsche Polder (133), 
die ontstond doordat Callantsoog door twee dijken, de Noord- en de Zuid
schinkel (95, 155), verbonden werd met de toen juist drooggelegde Zijpe 
(fig. 10 A). De Noordschinkel werd na enige jaren vervangen door een 
meer zuidwaarts gelegen dijk (96) (fig. lOB). Door de Allerheiligenvloed 
van 1570 werden duinen en dijken dusdanig beschadigd, dat de polders 
van het eiland overstroomd werden. De herstelwerkzaamheden van 
1571/,72 omvatten o.a. een westwaartse verlenging van de Zuidschinkel 
en de aanleg van een nieuwe Noordschinkel (97), ongeveer op de plaats 

1) Op het strand van Groote Keeten zijn in 1960 ten noorden van paal 10 enige 
dij kresten blootgespoeld, die doen vermoeden, dat in een nog vroeger stadium de oost· 
kant van het eiland ter plaatse van het tegenwoordige strand heeft gelegen. Aan· 
gezien deze vondst niet heeft geleid tot de reconstructie van een samenhangend 
geheel, zullen deze dijkresten worden besproken in het hoofdstuk over de oudheid
kundige gegevens. 
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van zijn eerste voorganger. Verder werd de Oudelander Polder aan de 
oostkant iets vergroot en de Jewelpolder iets ingekort (fig. 10 C). In 
1573, of kort daarna, volgde een doorbraak van de zeeduinen in het westen 
en toen moet een deel van de polder snel met zand zijn overdekt; anders 
had het later niet kunnen gebeuren, dat restanten van de oude polder
grond, die weer door de zee werden blootgespoeld, nog wagensporen 1) en 
indrukken van koeiepoten vertoonden, zoals dat o.a. op 1 maart 1958 op 
het strand bij paal 10 het geval was (foto 7). Bij deze doorbraak vormde 
zich een getij geul , nl. het Oogmergat (101), dat we al eerder ter sprake 
hebben gebracht. Dit zeegat koos zijn weg door een opening in de bedijking 
in de noordoosthoek van het eiland en had aan de zeezijde aanvankelijk 
een dubbele uitmonding (ADR. ANTHONISZ, HINGMAN 2489) (kaartfoto 8). 
Omstreeks 1600 was hiervan nog alleen maar de noordelijke tak over
gebleven en hoewel deze zich aan de zeezijde al sterk had vernauwd 
(DOETECOMIUS, 1600) (kaartfoto 7), heeft de doorgang zich toen nog 
gehandhaafd tot aan de afsluiting door het leggen van de Oogmergatsdijk 
(102) in 1610 (kaartfoto 9). In deze dijk ontstond al in het volgend jaar 
een bres en toen heeft men daarbinnen, dus oostelijk ervan, nog in 1611 
de zgn. Voordijk (136) aangelegd (JACOBI, 1890) (fig. 10 D). Met dat al 
lag Callantsoog in het noordoosten nog altijd gemeen met de Waard
gronden en was dus nog niet verlost van de hinderlijke getijinvloeden. 
Eerst in 1614 kreeg Callantsoog (krachtens octrooi der Staten van Holland 
en Westfriesland van 13 maart 1612) een behoorlijke achterdichting door 
de aanleg van een nieuwe, vierde Noordschinkel (98) (ABBESTEE, 1686). 
Ten slotte heeft men in hetzelfde jaar binnen de Polder Callantsoog (112) 
nog verder orde op zaken gesteld door een aparte inpoldering van het 
laagste gedeelte, sindsdien bekend als de Bosker Polder (12) (fig. 10 D). 

Het Hondsbosch (44) was eertijds de plaats, waar de Schoorlsche Zee
dijk (121) als achterdichting van Kennemerland (54) aansloot aan de zee
duinen (fig. 12 A). Aan deze noordpunt van de kust van het vasteland 
van Holland hadden de zeeduinen het in de 15e eeuw meer dan eens zwaar 
te verduren en herhaaldelijk was men doende de duinenrij tot een meer 
aaneen gesloten geheel te maken. Verder werd in 1506 een begin gemaakt 
met de aanleg van lange strandhoofden ter verdediging van de buiten
duinvoet. In de volgende jaren werd hun aantal naar vermogen uitgebreid 
en ook werden de hoofden met krebbingen langs de duin voet verbonden. 
Met deze kustverdediging, die we enigszins schematisch zien afgebeeld b~j 
CROOK, 1526; VAN DEVENTER, 1542 (kaartfoto 2); ANON. 1553 (HINGMAN, 
2486) (kaartfoto 3) en Pater MARTEN, ± 1563 (HINGMAN, 2472) (kaart
foto 4), scheen men de zee wel weerstand te kunnen bieden, al vereiste 
deze zeewering voortdurend kostbaar onderhoud. Niettemin heeft men 
in 1526/,28 tussen Hargen en de Schoorlsche Zeedijk een slaperdijk aan-

1) Breedte van de wielsporen 3 cm., afstand tussen de wielsporen 67 cm. 
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gelegd, die men later de Oude Slaper (104) noemde (ADR. ANTHONISZ, 
± 1572, kaartfoto 5; BEELSNIJDER, 1575) en die nu nog bestaat. 

De Allerheiligenvloed van 1570 heeft het grootste deel van de duinen 
tussen Petten (106) en Camp (17) weggevaagd; alleen van het zuidelijke 
gedeelte bleef een enigszins genivelleerd restant over, dat in later jaren 
nog van een inlaag moest worden voorzien (G. D. LANGENDIJK, 1596, 
kaartfoto 6, fig. 12 C). Waar de natuurlijke zeewering was verdwenen, 
heeft men deze vervangen door dijken, die men voorzag van korte drie
kante hoofden (van slechts twee roeden lengte) langs de nieuwe waterlijn. 
Achter het zuidelijke gedeelte van de nieuwe waterkering werd in 1571 
als inlaag de Nieuwe Slaper (89) gelegd; dit stadium vinden we afgebeeld 
bij ADR. ANTHONISZ, 1572 (kaartfoto 5, fig. 12 B). Kort daarna moest 
de zanddijk v66r de Nieuwe Slaper worden prijs gegeven. In 1573 brak 
het Hondsbosch opnieuw door en vanwege de toen heersende oorlogstoe
stand werd de zeewering eerst gedicht in 1577 of zelfs nog later; het gat 
had inmiddels een breedte gekregen van 108 Geestmerambachtsche Roeden 
(413 el). Het is niet bekend, of de afsluiting tot stand kwam door herstel 
van de Nieuwe Slaper, dan wel door de aanleg van de volgende inlaagdijk, 
die we nl. bij G. D. LANGENDIJK, 1596, als een recht stuk zeewering zien 
afgebeeld. V 66r het zuideinde van deze inlaag was het strand breed, zodat 
zich hier duinen konden vormen. Aan het noordeinde was de situatie 
anders; door afslag aan de zeezijde en versterking aan de achterzijde week 
dit dijksgedeelte geleidelijk achteruit en zo ontstond de afgeronde vorm, 
die o.a. door DOETECOMIUS, 1600 (kaartfoto 7) en VAN BERCKENRODE, 
1621 werd afgebeeld (fig. 12 D). 

In 1594 werd het dorp Petten aan de zeezijde beschermd door een zuid
west-noordoost lopende inlaag (108) van ongeveer 134 roeden (Resolutie 
der Staten van Holland en Westfriesland van 3 Sept. 1594) (G. D. 
LANGENDIJK, 1596) (fig. 17). In 1598 werd Petten aan de noordkant 
voorzien van een iets meer west-oost lopende zanddijk (Resolutie der 
Staten van Holland en Westfriesland van 8 Sept. 1598) (fig. 17). Daarna 
werd het dorp Petten in 1614 nog aan de landzijde beveiligd door een 
Schinkeldijk (109) en verder werd in dat jaar ook een ongeveer noordoost
zuidwest lopende inlaag aangebracht, de Dromerdijk (19), waarvan het 
noordoostelijke deel nog bestaat (fig. 12 D). 

In 1624 volgde de aanleg van een nieuwe Hondsbossche Zeewering, de 
Wakerdijk (140), ongeveer 100 roeden achter de vorige, die spoedig daarna 
te zamen met een deel van de Dromerdijk werd prijs gegeven (KAERIUS, 
1628). De zeewering van 1624 werd niet verdedigd, maar herhaaldelijk om
gewerkt en aan de achterkant verzwaard, wat ook hier weer resulteerde 
in een geleidelijk achteruitwijken (ZOUTMAN , 1660 ; JOH. Dou, 1670; 
ABBESTEE, 1682; SPRUYTENBURGH, 1730, kaartfoto 11); in het hoofdstuk 
over de reconstructie zullen we op deze gang van zaken terug komen. 
Ook de duinenrij, die tegen de Nieuwe Slaper was aangestoven, toonde 
afname aan de zeezijde en achter de zwakke plekken moesten kleine 
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inlagen worden aangebracht (ABBESTEE, 1682, kaartfoto 10, fig. 12E). 
In 1745 moest men zich opnieuw terugtrekken achter een volgende 

zeewering, de Nieuwe Wakerdijk (90), waarin de smalle duinregel ten 
zuiden van de Dromer verwerkt werd (fig. 12 F). Ook deze Nieuwe 
Waker week evenals zijn voorganger langzaam terug voor de zee, hetgeen 
blijkt uit een vergelijking van de gegevens van BOLSTRA, 1754; SABRIER 
& NIEROP, 1793; PEEREBOOM & PETERSE, 1806; VAN DER STERR, 1835 
(zie ook CONRAD, 1864, plaat 4). In 1780 was de zeewering zover terug
gedrongen, dat deze kwam samen te vallen met een deel van de Schoorlsche 
Zeedijk. Ook moesten de kunstwerken daarna iets naar het noorden 
worden verlengd. Eerst sinds 1839 heeft men de ligging van de Nieuwe 
Waker afdoende kunnen vastleggen. De technische ontwikkeling, die hier
toe heeft geleid omvatte o.a. de aanleg van stenen strandhoofden; in 1796 
heeft men er acht aangebracht en naderhand zijn daar meer dan eens 
nieuwe aan toegevoegd. Verder hebben steenglooiingen sinds 1823 een 
rol gespeeld en na 1839 ook paalwerken (CONRAD, 1864). Het noordelijke 
gedeelte van deze kunstwerken is men in de vorige eeuw gaan aanduiden 
als de Pettemer Zeewering (111). 

Bij ons overzicht van de toestand in de 15e eeuw kwam al ter sprake, 
dat zich toen tussen het Hondsbosch en Callantsoog een strandwal uit
strekte, die bij zijn zuideinde, dus niet ver van Petten, werd onderbroken 
door een zeegat. Na de inpoldering van de Zijpe, die we nog afzonderlijk 
zullen bespreken, is het westelijke uiteinde van het zeegat nog enige tijd 
blijven voortbestaan als een onbelangrijk strandzwin. De strandlijn tussen 
het Hondsbosch en Callantsoog is gedurende de tweede helft van de 16e 

eeuw bijzonder sterk teruggeweken; daarna is dit in veel mindere mate 
het geval geweest. 

De westelijke begrenzing van de Zijpe werd gevormd door de Zijper 
Zeedijk (158) en zuidelijk daarvan door de Hazedijk (37); deze sloot niet 
aan bij de duinen van Petten, maar iets ten oosten daarvan aan de 
Schoorlsche Zeedijk. Gelijk met de eerste bedijking van de Zijpe heeft men 
de Schoorlsche Zeedijk willen beschermen door de aanleg van de ongeveer 
oost-west lopende Hazedwarsdijk (38), waardoor de Hazepolder (39) tot 
stand kwam. Nadat deze polder bij het laatste ondervloeien van de Zijpe 
(in 1573) ook vernield was, werd de Hazedwarsdijk in de jaren 1598-1599 
opnieuw gelegd. 

Het strandgedeelte dat noordelijk aan de Hazepolder aansloot, werd 
vermoedelijk in de zestiger jaren van de 17e eeuw ingedijkt door het leggen 
van het Pauwendijkje; in 1668 en 1677 horen we van doorbraken in deze 
waterkering (VAN Es, 1929, nr. 400). Bij de herdijking in 1691 wordt dit 
dijkje aangeduid als de Spreeuwendijk (128). Nadat de zee deze dijk weer 
voor een goed deel had weggeslagen (TEUNIS VELSEN, 1693), werd in 1699 
octrooi verleend tot herdijking, wat geleid heeft tot een afdoende beveili
ging van het zogenaamde Pettemer Vlak (110); het dorp Petten heeft 
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zich hier kunnen uitbreiden, toen het aan de zeezijde werd teruggedrongen. 
Noordelijk van dit gedeelte bevonden zich in de 15e en 16e eeuw twee 

alleenstaande duingroepen, resp. bekend als Groot en Klein Ketelduin 
(30, 58). In de loop van de jaren zijn deze geheel verstoven; eerst kwam 
een deel van het zand terecht in de achterliggende Zij perlanden , maar 
later, na de aanleg van de Zijper Zeedijk (158) kwam het grotendeels tot 
rust vóór deze dijk, waar nieuwe duinen werden gevormd. Het voorliggende 
brede strand is lange tijd vlak gebleven, maar in de 18e eeuw heeft zich 
ten slotte toch een buitenduinregel ontwikkeld. Tussen deze zeeduinen en 
de aanstuivingen langs de Zijper Zeedijk bleven uitgestrekte valleien 
bestaan; in één daarvan ligt thans het Zwanenwater (156). De smalle 
duinenrij beoosten het Zwanenwater wordt aangeduid als de Verloren Dijk; 
dit doet wel vermoeden, dat de techniek mede van invloed is geweest op 
de vorming van de duinen van dit kustgedeelte , waarvan overigens heel 
weinig bekend is. 

Even ten noorden van Petten bleef de buitenduinregel kwetsbaar, wat 
in januari 1877 heeft geleid tot drie doorbraken van resp. 100, 600 en 
100 m. Deze konden in de jaren 1878-1881 door stuifdijken weer worden 
gedicht; in october 1881 brak de zee opnieuw op dezelfde plaatsen door 
en ook deze schade werd hersteld nadat het voorgelegen strand eerst werd 
beschermd (WELCKER, 1881, 1897). Men heeft nl. in de jaren 1881-1884 
de kust tot aan Sint Maartenszee (79) van strandhoofden voorzien. Het 
resterende gedeelte tot Callantsoog werd pas in de jaren 1911-1930 ver
dedigd, nadat in 1894 tussen de strandpalen 16 en 18 eerst nog zes door
braken in de buitenduinregel waren ontstaan; de grootste hiervan was 
ongeveer 65 m lang, maar de achterliggende duinvlakten aldaar hadden 
geen grote omvang, zodat het water niet ver naar binnen drong (maximaal 
ongeveer 180 m). 

Vóór het dorp Callantsoog was de duinenrij bij het begin van de vorige 
eeuw langzamerhand zo smal geworden , dat men hier in 1817 een inlaag 
heeft moeten aanbrengen (C. W. N. KLIJN, 1817), die sindsdien herhaal
delijk aan de achterzijde moest worden versterkt; na de herziening van het 
kunstwerk in de winter 1959-'60 is de binnenvoet hiervan ten slotte circa 
110 m oostelijk van de oorspronkelijke positie komen te liggen. 

Ter hoogte van de Voordijk (136) hadden zich op het brede strand 
nieuwe duinen gevormd; de buitenduinregel van dit gedeelte brak in 
december 1894 door bij paal 10 en nadat dit gat was gedicht, herhaalde 
de doorbraak zich in december 1895 (WENTHOLT, 1912, p. 70). In 1899 
werden vóór Callantsoog drie strandhoofden aangebracht en in de jaren 
1900-1902 werd de rij tot Groote Keeten (32) aangevuld. 

Zoals we al eerder hebben gezien, werd in 1610 Huisduinen door de 
aanleg van een zanddijk (64) verbonden met Callantsoog, of nauwkeuriger 
gezegd, met Dubbelduin (20) , ter plaatse van het tegenwoordige Groote 
Keeten. Deze dijk moest voortaan de hoge vloeden beletten over de strand
wal te lopen, om zodoende bescherming te geven aan de Wieringerwaard 
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(147), die men in de jaren 1608-1610 had ingedijkt. Ook de afsluiting van 
het Oogmer Gat (101) in 1610 moet in dit verband worden gezien. 

In december 1665 brak de Koegras Zanddijk door, tussen Groote Keeten 
en de Slenk (124). Er ontstond een bres van wel 120 roeden, die nog in 
het jaar 1666 kon worden gedicht. Van het toen ontstane wiel vinden we 
het restant terug bij EVERS, 1806 (kaartfoto 16). 

Het brede strand vóór de Koegras Zanddijk is lange tijd vlak gebleven, 
maar omstreeks het midden van de 18e eeuw waren er tegen de dijk 
duinen ontstaan en halverwege ook enkele midden op het strand (KICKERT, 
1755/,56, kaartfoto 13). Vóór het einde van de eeuw had zich ook een 
buitenduinregel gevormd (DEN BERGER, 1781; KRAYENHOFF, 1799, 
kaartfoto 14). De grote vallei die bij het zuideinde hierdoor werd inge
sloten, kennen we als het Botgat (13). Dit alles geschiedde onder gestadig 
terugwijken van de strandlijn. 

De buitenduinregel van het Botgat bleef kwetsbaar, wat in 1832 heeft 
geleid tot enige kleine doorbraken, die kort daarop weer konden worden 
gedicht (ANON. , 1833, Rijksarch. Noordholland, Coll. Waterstaat, 660 rood). 
Ook in 1953 braken de zeeduinen hier weer door. Men heeft toen in 1954 
een inlaagdijk aangebracht, midden door de opengelegde duinvalleien 
heen; naar het zuiden werd deze inlaag verlengd tot aan de hoge duinen 
van Callantsoog. De doorbraak van de buitenduinregel is eerst in de 
winter 1955/'56 gedicht door een zanddijkje op te werpen. 

De strandlijn tussen Callantsoog en Huisduinen vinden we meestentijds 
weergegeven met een zekere inbochting. Op de (goed gedocumenteerde) 
afbeelding van KICKERT, van omstreeks 1750 is het noordelijke gedeelte 
evenwel nagenoeg recht, wat we moeten zien in verband met het feit, dat 
men bij Huisduinen in 1726 was teruggeweken. Sindsdien heeft men Huis
duinen gehandhaafd en het strand ging weer een sterkere inscharing ver
tonen. Hierbij valt op te merken, dat een verandering van de strandlijn 
hier vóór 1800 gemakkelijker kon plaatshebben dan daarna, toen de 
buitenduinregel, althans langs dit gedeelte, inmiddels was aangegroeid tot 
een massiever geheel. 

De aanleg van strandhoofden langs dit gedeelte van de kust begon in 
1906 bij Groote Keeten en werd naar het noorden toe voortgezet tot het 
einde der twintiger jaren. Het strandhoofd bij paal 1 werd nog in 1951 
aan de reeks toegevoegd. De hoofden bij Huisduinen, die afgebeeld zijn 
in fig. 13, zijn van oudere datum en wel uit de 18e eeuw. Van zuid naar 
noord zijn dit omstreeks 1800 : Zuiderhoofd (1.52), Middelhoofd (83), 
Kijkduinshoofd (.56) , Noorderhoofd (93), Noordduinshoofd (91) en Kaap
hoofd (.50). Onder deze neemt het Kijkduinshoofd een uitzonderlijke plaats 
in; dit hoofd is nl. ontstaan uit een restant van een voormalige dijk (van 
1721) en later naar een ontwerp uit het jaar 1749 (HINGMAN, 127, profiel; 
BODEL NIJENHUIS, port. 31, nr. 142) in 1751 omgebouwd tot een stenen 
strandhoofd (WESTENBERG, 1956). Het Kaaphoofd werd aangelegd in 
1743, is in later jaren geleidelijk aan ingekort en in 1845 werd het restant 
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verlaagd en omgebouwd tot een afgerond bolwerk. Tussen Kaaphoofd en 
Kijkduinshoofd is omstreeks 1750 een achttal kleine hoofdjes aangebracht, 
die niet lang stand hielden; in 1777 werden deze vervangen door het 
Noorderhoofd. Ook het Zuiderhoofd en het Middelhoofd werden in dat 
jaar aangelegd en ten slotte bouwde men in 1780 nog het Noordduinshoofd. 

Trachten we de ontwikkeling van de kuststrook ten westen van de 
Zijper Zeedijk en van de Koegras Zanddijk te overzien, dan kunnen we 
vaststellen, dat een strandwal lange tijd kan blijven voortbestaan, doordat 
de vereffenende werking van de hoge vloeden die er overheen lopen, het 
begin van duinvorming bemoeilijkt. Worden de vloeden eenmaal door een 
dijk tegengehouden, dan ontstaan in de loop der jaren duinen, eerst tegen 
deze dijk aan en later ook meer zeewaarts, hetgeen door het planten van 
takken, stro en helm aanmerkelijk is te bevorderen. Doordat de strandlijn 
in de loop der eeuwen terugwijkt, wordt de aldus ontstane buitenduin
regel ten slotte weer door de zee bedreigd. Teneinde dit tegen te gaan, 
is men het strand gaan verdedigen met hoofden, wat de achteruitgang 
evenwel niet geheel tot staan heeft kunnen brengen. 

Na deze ontwikkeling van de kuststrook vervolgd te hebben, richten 
we onze aandacht op de inpoldering van de daarachter gelegen gronden. 
Allereerst denken we aan het gedeelte dat het vroegste is ingedijkt, n1. 
de Zijperlanden achter de strandwal tussen Petten en Callantsoog, die in 
de middeleeuwen open stonden voor het getij en bij hoge vloeden dan ook 
geheel onder liepen. Bij stormweer vormde het hier opgestuwde water meer
malen een bedreiging voor de Westfriesche Zeedijk (141), hetgeen al vroeg 
plannen deed ontstaan tot het droogleggen van de Zijpe. Hertog Aelbrecht 
van Beieren ondernam in 1388 als graaf van Holland een poging om met 
zijn onderzaten van Holland en Westfriesland dit doel te bereiken door 
het leggen van twee dijken; één van Petten langs het strand noordoost
waarts naar Callantsoog en één van Callantsoog tot de Keins (51) aan de 
Westfriesche Zeedijk. De laatstgenoemde dijk schijnt niet uitgevoerd te 
zijn, zodat het toen niet tot een inpoldering is gekomen. Overigens is er 
van dit plan te weinig bekend om een en ander in kaart te kunnen brengen. 
Op een hernieuwd beroep van de graaf in 1403 bleef zelfs alle hulp achter
wege. Verder bracht Philips van Bourgondië in 1438 opnieuw een plan 
naar voren, maar tot een uitvoering van de werken heeft hij het niet 
kunnen brengen. Daarna werden nog achtereenvolgens in 1443, 1487 en 
1516 octrooien tot bedijking van de Zijpe gegeven, maar ook hierop schijnt 
geen enkele dijk te zijn gelegd (BELONJE. 1933). 

De eerste bedijking van de Zijpe is pas tot stand gekomen in gevolge een 
vierde octrooi, n1. van maart 1552. Hoewel men tijdens de werkzaamheden 
met vele moeilijkheden te kampen had, o.a. met de Pontiaansvloed, kwam 
de inpoldering nog in 1553 gereed (kaartfoto 3). Ook de verkaveling werd 
in dat jaar geregeld en de nieuwe polder werd door de Zuid- en de Noord
schinkel (155, 95) aan Callantsoog verbonden, waardoor de Uitlandsche 
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Polder (133) tot stand kwam (fig. 10 A). Ingevolge de regeling van 14 april 
1553 werd de indeling van de Zijpe in hoofdzaak bepaald door de aanleg 
van drie lengtekanalen, elk met aan weerskanten een weg. 

Het in étand houden van de voor die tijd grootse aanleg ging enigszins 
boven de capaciteiten van de bedijkers en vooral in het noordwesten was 
de zeewering niet bestand tegen de aanvallen van de zee, die in november 
1555 ettelijke gaten in het ondeugdelijke werk sloegen. Koning Philips 11 
zag zich genoodzaakt in mei 1556 zelf de herdijking ter hand te nemen, 
waarmee de Zijpe kwam in het stadium, dat we aanduiden als de tweede 
bedijking (kaartfoto 4; fig. 10 B). Een inlaagdijk verving het noordelijke 
deel van de Zijper Zeedijk en in verband daarmee werd ook een nieuwe 
Noordschinkel (96) aangelegd, zuidelijker dan de voorgaande. Een nieuw 
octrooi werd in 1561 gegeven, teneinde de inrichting van de nieuwe polder 
te regelen en vanaf 1562 begon zich hier enig bedrijf in de landbouw te 
ontwikkelen (ZIJP, 1949). De gunstige ontwikkeling werd evenwel plotse
ling afgebroken door de inundatie bij de Allerheiligenvloed van 1570. 

In de jaren 1571-1572 heeft men de Zijpe voor de derde maal droog
gelegd (kaartfoto 5; fig. 10 C). De dijkaanleg kreeg in het noorden een 
meer afgeronde vorm, terwijl een nu weer noordelijker gelegen Noord
schinkel (97) zich aan deze bocht aansloot. De Zuidschinkel (155) werd 
voor groter veiligheid westwaarts verlengd. Deze nieuwe aanleg werd 
alweer in 1573 in verband met de toen heersende oorlogstoestand bij de 
nadering van de Spanjaarden aan inundatie prijs gegeven (BELONJE, 1927). 
De polder is toen een kwart eeuw blijven ,drijven' en de kaart van G. D. 
LANGENDIJK van 1596 toont welke ravage het water in die tijd heeft 
aangericht (BELONJE, 1930, p. 35-41; kaartfoto 6). Van de dijken waren 
alleen nog maar enkele fragmenten over en de hoofdsloten waren voor 
een goed deel dichtgeslibd of zelfs door duintjes bedolven. 

Ten slotte kwam, krachtens eert octrooi van 1596, in 1597 de vierde en 
laatste bedijking tot stand, waarbij men in het noorden een gedeelte van 
de vroegere Zijplanden buiten de bedijking liet (kaartfoto 7; fig. 10 D); 
De Noordschinkel (98) kwam nu nog noordelijker te liggen dan 'Voorheen. 
De verkaveling werd opnieuw geregeld in 1598, waarbij valt op te merken, 
dat nu wegen in de plaats traden voor de dichtgeslibde voormalige lengte
sloten. Midden tussen deze nieuwe lengtewegen werden nu de nieuwe zgn. 
Egalementsloten gegraven. 

Op deze bedijking van de Zijpe volgde die van de Wieringerwaard (147), 
waartoe in 1597 octrooi werd verleend. De voortgang van de werken 
duurde langer dan men had voorzien, hetgeen aanvullende regelingen 
nodig maakte. In de loop van 1608 is men de werkzaamheden met kracht 
gaan aanvatten, wat heeft geleid tot het voltooien daarvan in 1610. Nog 
in hetzelfde jaar vielen er verschillende gaten in de dijkage, waardoor de 
nieuwe polder weer met de zee gemeen kwam te liggen. Eerst het volgend 
jaar slaagde men erin, de bedijking te herstellen. Daarna deed de veen
achtige ondergrond de dijken nog op verschillende plaatsen ernstig ver-
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zakken en zo duurde het nog een aantal jaren, voordat men deze polder 
voor goed had veilig gesteld. 

Het volgende gedeelte dat onze aandacht vraagt, beslaat de gronden 
achter de Zanddijk tussen Huisduinen en Callantsoog. Het leggen van 
deze dijk in 1610 heeft grote veranderingen teweeggebracht De strandwal 
lag vanouds hoger dan de erachter gelegen waardgronden (V AN DEVENTER, 
kaartfoto 2), maar hoge vloeden liepen er toch overheen, hetgeen zoals 
we al eerder opmerkten, nivellerend gewerkt moet hebben. Dit bleek 
duidelijk toen na de aanleg van genoemde dijk het directe geweld vanuit 
zee buiten gesloten was en het vloedwater dit gebied alleen van het oosten 
uit (via het Marsdiep (81), het Balgzand (10) en de Waardgronden (137) 
kon bereiken. Binnen een halve eeuw ontstond ni. langs de oostrand van 
de vroegere strandwal een formatie van schorren, die vooral in het zuiden 
een merkwaardige aaneengesloten rug vormden (fig. 7 A). Deze is op te 
vatten als een oeverwal, die afgezet werd door het vloedwater, dat over 
de Waardgronden kwam opzetten. De Slenk (124), die te beschouwen is 
als het litteken dat het zeegat van de Pontiaansvloed had achtergelaten, 
werd hierdoor op een opvallende wijze geaccentueerd. Sommige van de 
eilandjes in het noordelijke gedeelte kwamen door nieuwe schorren met 
elkaar of met Huisduinen in verbinding en ook langs de westkant ontstond 
enige aanwas. Een smalle strook langs de Zanddijk (64) werd bovendien 
opgehoogd door zand, dat over deze dijk heen stoof; de gelaagdheid van 
deze gronden loopt evenwijdig aan het enigszins naar het oosten hellende 
oppervlak en niet horizontaal. 

Na verloop van tijd heeft men langs de Zanddijk twee kleine bedijkingen 
aangelegd en (vermoedelijk in 1750) ook nog een poldertje (116) achter 
de nollen van de Schooten (122) (fig 7 B). 

Het meest zuidelijke van de twee poldertjes langs de Zanddijk werd 
door ABBESTEE al genoemd in het jaar 1656 (VAN DOORNINCK, 1902, p. 25, 
nr. 59). Vanaf een punt aan de Koegras Zanddijk, 5 Rijnl. roeden ten 
noorden van de Hazedijk (36) van dit poldertje, liep een kade (later ver
vallen tot een rechte rij van schorren) een eind weegs in de richting Hypo
litushoef op Wieringen. Het profiel van de restanten hiervan, die op lucht
foto's nog te zien zijn , laat in de ondergrond een donkere laag zien van 
een begroeiing die onder de opgebrachte grond werd bedolven (LAMAN 
TRIP, 1942, p . 7). Deze kade, die aangelegd moet zijn in 1630 (of daarna) 
werd door ABBESTEE (1656, l.c.) aangeduid als de Haalskaai (Haelskaey) 
(34) (fig. 7 A). 

Omstreeks 1800 zien we dat de schorren een belangrijk deel van de 
voormalige strandwal zijn gaan bedekken (fig. 7 B). Vooral in het zuiden 
heeft zich een groot aantal meanderende getij geultjes gevormd, waaraan 
valt op te merken , dat ze niet samenhingen met het zwinnensysteem van 
de Waardgronden ; dit blijkt uit de kaartgegevens van PEEREBOOM 
(PUTTERS, 802, 826 enz.) en EVERS, 1806, uit de bodemkundige gegevens 
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van Du BURCK (1958, fig. 6) en uit luchtfoto's. Gezien het niveauverschil , 
dat vanouds tussen de Strandwal en de Waardgronden heeft bestaan 
(VAN DEVENTER, kaartfoto 2), kunnen we ons voorstellen dat wanneer 
het getij die hoogte had dat het stroming teweeg bracht in de geultjes van 
de schorren van het Koegras, het water op de Waardgronden nog zo diep 
was, dat de waterbeweging zich daar nog niet ging concentreren in de 
zwinnen. De oostrand van de schorren op de voormalige strandwal schijnt 
zich vooral in het zuiden maar weinig te hebben verplaatst ; vermoedelijk 
was het zoëven genoemde niveauverschil niet gunstig voor een oostelijke 
uitbreiding van de schorren vegetatie. 

In 1817 heeft men dit schorrengebied ingedijkt door het leggen van de 
Koegras Zeedijk (65), lopende van het Nieuwe Diep (88) af naar het 
zuiden, in grote trekken de oostrand van de schorren volgend tot aan de 
Zijpe. Zo kwam de Koegraspolder (62) tot stand, waarvan de verkaveling 
werd geregeld in 1830. Het aan Callantsoog grenzende deel van de Koegras
polder wordt sinds 1909 wel aangeduid als Polder het Hoekje (113) (fig. 1). 

Gelijk met het leggen van de Koegras Zeedijk werd binnendijks een 
kanaal gegraven (fig. 9 A, B), dat bedoeld was om via de binnenwateren 
van Noordholland de haven van Den Helder te verbinden met Amsterdam. 
De eerste aanleg van het kanaal liep tot aan 't Zand (149) in de Zijpe, 
om daar aansluiting te geven aan de Keinsmersloot (52) naar het oosten 
en van daar op de Groote Sloot (33) in de richting Alkmaar (fig. II A). 
In 1819 werd het project herzien en in de daarop volgende jaren tot 1824 
werd het kanaal aanzienlijk verbreed en recht door de Zijpe getrokken 
(CALAND, 1897) (fig. II B). Eerst veel later, in de jaren 1934-1936, werd 
het aldus ontstane Groot Noordhollandsch Kanaal (31) met Schagen ver
bonden door het Schager Kanaal (118) (fig. 11 C). 

Door bedijking van enkele schorren , die buiten de Koegraspolder 
waren gebleven, kwam, vermoedelijk in 1842, nog een kleine polder tot 
stand, het zogenaamde Poldertje van Lanser (114) (fig. 9 C). Toen in de 
jaren 1845-1847 de gronden in de hoek tussen het Koegras, de Zijpe en 
de Wieringerwaard werden ingepolderd als de Anna Paulowna Polder (5, 6), 
werd de zuidelijke helft van het Poldertje van Lanser binnengedijkt. Het 
noordelijke deel moest in de loop van de jaren worden prijsgegeven, maar 
komt nog voor op de kaart van ESKES, 1856. Daarentegen geeft de staf
kaart van 1864, die berust op verkenningen in 1858, de indruk, dat dit 
terrein toen niet meer als polder was te beschouwen (fig. 9 D). 

De bedijking van de Anna Paulowna Polder werd ondernomen krachtens 
een concessie die in 1844 bij koninklijk besluit werd verleend. De polder 
bestaat uit twee delen, de Westpolder (6) en de Oostpolder (5) (fig. 1). 
Deze delen zijn afzonderlijk na elkaar ingedijkt ; de eerste in de jaren 
1845-1846, de tweede in 1847. De twee polderdelen zijn gescheiden door 
een groot zwin, het Oude Veer (105). Het noordelijke deel van dit zwin 
behoort bij de Oostpolder, het zuidelijke werd door de Van Ewijcks Vaart 
(25) verbonden met de schutsluis in de zeedijk, de Van Ewijcksluis (24) 
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(fig. 2). In 1858 werd om technische redenen oostelijk van deze sluis in 
het Oude Veer een poldertje van twee bunder omkaad, het zgn. Sluis
poldertje (126) (DE LEEUW, 1859). Bij de watersnood van 1916 ontstond 
een gat van wel 130 meter in de Amsteldijk (3) ten oosten van de Van 
Ewijcksluis; de Oostpolder liep toen geheel onder en de Westpolder tot 
aan de spoordijk (VAN HEYST, 1916; REIGERSMAN, 1917). In hetzelfde 
jaar werd het gat gedicht en de polder weer drooggemalen. 

Bij koninklijk besluit werd in augustus 1843 concessie verleend tot het 
bedijken van de Polder Waard en Groet , eigenlijk bestaande uit twee 
polders, de Waard (138) en de Groet (29), die door het Kolhorner Diep (66) 
van elkaar zijn gescheiden (fig. 2). Het eerste poldergedeelte sloot zich 
aan bij de Wieringerwaard en het tweede lag tegen de Westfriesche Zee
dijk. De werkzaamheden van de bedijking werden aangevangen in 1843 
en voltooid in 1844, hoewel de consolidatie van de werken eerst in 1847 
enigszins bevredigend was te noemen (SLOOS, 1858). 

Daarop volgden in onze 20e eeuw de bedijkingen, die gezien moeten 
worden in verband met de uitvoering van het enorme project van de 
Zuiderzeewerken. De afsluiting van de Zuiderzee werd nl. ingeleid door 
het leggen van een dijk door het Amsteldiep (2), die Wieringen verbond 
met Van Ewijcksluis; deze afsluiting van het Amsteldiep werd voltooid 
in 1924. Het gedeelte van het Amsteldiep ten zuiden van de afsluiting 
werd voorbestemd om te dienen als boezemmeer, waarop niet alleen de 
Wieringerwaard, Waard en Groet zouden kunnen afwateren, maar ook 
de Schermerboezem en een deel van Westfriesland. 

Men verwachtte, dat in de loop van de jaren een aanzienlijke verzanding 
aan de zeezijde van de dijk door het Amsteldiep bezwaar zou opleveren 
voor de directe afwatering van dit boezemmeer. Om deze moeilijkheden 
te ondervangen heeft men buitendijks langs de Anna Paulowna Polder 
tot dicht bij het Koegras en verder naar het noorden op enige afstand 
daarvan, in de jaren 1923-1926 het Balgkanaal (8) aangelegd, dat aan zijn 
noordeinde voorzien werd van een spuisluis en bovendien bij de Kooi (68) 
via een schutsluis verbinding kreeg met het Groot Noordhollandsch 
Kanaal , De Balgpolder (9), gelegen tussen het Koegras en het Balgkanaal, 
kwam eveneens gereed in 1926; het noordelijke gedeelte van deze polder 
werd kunstmatig opgehoogd (fig. 9 E). 

Nog vóór de gehele afsluiting van de Zuiderzee in 1932 een feit werd, 
heeft men in 1927 een begin gemaakt met de bedijking van de Wieringer
meer (146) , die in de loop van 1930 droog kwam te liggen en kort daarop 
in cultuur werd genomen (fig. 1). In 1945 heeft de Duitse bezetting in het 
noordoosten een gat in de dijk laten springen, waardoor de Wieringermeer 
volliep met (zoet)water uit het IJsselmeer. Het overstroomde land kon 
nog in hetzelfde jaar worden drooggelegd. 

Trachten we de beschreven bedijkingen gezamenlijk te overzien, dan 
moeten we allereerst opmerken, dat de Zijpe hieronder een uitzonderlijke 
positie inneemt, doordat deze polder gronden van de meest uiteenlopende 
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oorsprong omvat. Voor een deel ontstond de Zijpe nl. uit de strandwal, 
waarop hier en daar zelfs · verstuivingen voorkwamen. Het tegenover
liggende lagere gedeelte langs de Westfriesche Zeedijk omvat daarentegen 
kleigronden en tussen deze uitersten ligt een strook voormalige wad
gronden, waar de klei door zand is overstoven. 

Van de overige aangedijkte landen zijn het Koegras en het Poldertje 
van Lanser de enige, die ontstaan zijn uit de strandwal nadat deze groten
deels door schorren was overdekt. Binnen dit gebied vormt de Slenk (in 
de Polder 't Hoekje) een uitzondering door zijn lagere ligging en zijn zware 
klei-afzetting. 

Mgezien van de Wieringermeer, die lager ligt dan de overige polders, 
zijn de resterende aangedijkte landen (te weten Anna Paulowna Polder, 
Wieringerwaard, Waard en Groet) ontstaan uit kleiige of met zand over
lopen wadgronden. V ó6r de drooglegging werd de begroeiing van hogere 
planten hier uitsluitend gevormd door het zeegras, Zostera marina. Het
zelfde kan trouwens worden gezegd van de Nieuwland Polder op Wieringen 
en de Prins Hendrik Polder op Texel. In dit opzicht zien we hier een tegen
stelling tot de meeste bedijkingen in Zeeland, Friesland en Groningen, die 
ontstaan zijn uit begroeide schorren (DE LEEUW, 1851). 



OUDHEIDKUNDIGE GEGEVENS 

Zoals we in het historisch overzicht zagen, heeft de Kop van Noord
holland buitengewoon grote veranderingen ondergaan gedurende de 
periode, waarin het gebied van tijd tot tijd in kaart is gebracht. Hetgeen 
er in de daaraan voorafgaande tijden gebeurde moet evenwel niet minder 
ingrijpend zijn geweest, zoals blijkt uit oudheidkundige vondsten, die er 
van schijnen te getuigen, dat de bewoning in dit gebied meermalen is 
onderbroken geweest (fig. 2). 

Uit de vroegste periode noemen we de standvoetbekers en de stenen 
bijlen uit het neolithicum, die bekend zijn geworden uit de Wieringermeer. 
Teneinde niet te ver van ons onderwerp af te dwalen, zullen we deze niet 
verder bespreken en alleen volstaan met een verwijzing naar de betreffende 
literatuur: BRAAT, 1932; VAN DER HEIDE, 1956, 1957; VAN DER WAALS, 
1955; WIESE, 1956. 

Uit de eerste eeuwen na het begin van onze jaartelling kennen we 
aardewerkfragmenten, afkomstig van een Fries-Bataafse bewoning. Een 
volgende bewoning viel in de zgn. Romaanse middeleeuwen (IQe-13e eeuw); 
de nalatenschap van deze middeleeuwse periode wordt in het algemeen 
getypeerd door kogelpotten, steelpannen, ander ongeglazuurd aardewerk 
en bepaalde soorten van geïmporteerd steengoed. Hetgeen hier over de 
middeleeuwse scherven ter sprake zal komen, berust voor het grootste 
deel op de bevindingen van de heer J. G. N. RENAUD, die zo vriendelijk 
was, het beschikbare materiaal van enige recente vondsten te beoordelen. 

Ons overzicht willen we beginnen met de vermelding van een vondst, 
die bestond uit Fries-Bataafse scherven 1), afkomstig uit de geul, die in 
1951 gegraven werd om het toen gemaakte gat in de Vangdam van het 
Nieuwe Diep te verbinden met de toegang tot de spuisluis van het Balg
kanaal (meded. P. SMIT Jzn.); nadere vindplaatsgegevens van deze 
scherven waren helaas niet te achterhalen. Ten gevolge van een misver
stand heeft VAN DER HEIDE (1956) gemeend, dat dit materiaal afkomstig 
was uit de kom van de nieuwe Rijkszeehaven van Den Helder. 

Een andere vondst betrof eveneens Fries-Bataafs aardewerk, maar 
ditmaal was het wèl mogelijk de ligging in het grondprofiel vast te leggeIl. 
De scherven lagen op 3.15 m -N.A.P. ingebed in venige klei, rustend op 
zeggeveen en afgedekt met doorwortelde kwelderklei. De diepe ligging 
van de scherven zowel als de grillige oneffenheid van de bovenkant van 
het veen (die bleek bij ander graafwerk in de buurt), doen denken, dat het 
bewoonde oppervlak hoger gelegen heeft, maar dat een transgressie het 
veen heeft afgebroken; de resten die de verdreven mens achterliet, zouden 

1) De eerste determinaties werden uitgevoerd door het Rijksmuseum van Oud
heden te Leiden. 
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daarbij verspoeld, maar toch min of meer ter plaatse bijeengebleven zijn. 
Op grond van het vaatwerk, dat overeenkomt met materiaal uit de Friese 
terpen (BOELES, periode 11) komt VAN DER HEIDE tot de conclusie, dat 
dit gebeurd moet zijn vóór de 4e eeuw. Bij Den Helder zijn geen gegevens 
bekend geworden, die zouden wijzen op een heroccupatie vóór de loe eeuw. 

Enkele Fries-Bataafse stukken kwamen in 1959 nog aan het licht bij 
het grondwerk voor de uitbreiding van het Helderse ziekenhuis ,Park
zicht'. De scherven lagen hier op 2Y4 m -N.A.P. in een 5 cm dik laagje 
kleiig veen bezinksel (met Hydrobia, Cardium en Mytilus) onder een klei
laag van 0.5 m en rustend op een veenlaag van 1 m dik (Meded. P. 
SMIT Jzn.). 

Du BURCK (1958) vermeldt nog een aantal stukken van dezelfde periode 
uit de Anna Paulowna Polder (Oostpolder), iets ten noorden van de 
Wieringerwaard en uit de noordoosthoek van de Zijpe; deze vindplaatsen 
liggen voor een deel zo dicht bij elkaar, dat wij ervan afzien, deze op te 
nemen in onze overzichtskaart (fig. 2). 

WIESE (1956) noemt in zijn overzicht nog een vindplaats van Fries
Bataafs aardewerk bij Schagerbrug in de Zijpe en verder enige vondsten 
ten noorden van Schagen en een hele reeks vondsten tussen Schagen en 
Alkmaar, in de omgeving van Warmenhuizen. 

Even ten zuiden van Den Helder, oostelijk van De Schooten, ligt een 
verhevenheid in het land, die op oude kaarten wordt aangeduid als 
,'t Dorp' (ADR. ANTHONISZ, HINGMAN, 2489) of als ,Behouden Torp' 
(VAN BERCKENRODE). Omstreeks 1600 stonden er nog huizen en in de 
15e eeuw nog een kerk (SGROOTEN). Men schijnt er vele menselijke geraam
ten te hebben gevonden (PALUDANUS, 1776) en het vermoeden is uitge
sproken, dat we hier met een terp te maken zouden hebben (BELONJE, 
1950). Helaas heeft hier nog geen oudheidkundig onderzoek plaatsgehad, 
zodat we niet weten tot wanneer deze bewoning teruggaat. 

Dicht in de buurt, in de nollen van de Schooten, is voor enige jaren bij 
het afzanden op twee plaatsen een houten waterput opgegraven. Bij 
navraag kon de plaats van deze vondsten nog ten naaste bij worden vast
gelegd (fig. 2). Ooggetuigen wisten te vertellen, dat deze putten gelijkenis 
vertoonden met houten tonnen, hetgeen doet denken aan de nog te noemen 
tonputten van de Wieringermeer. 

Bij Den Helder zijn in de laatste jaren resten van enkele middeleeuwse 
woonplaatsen bekend geworden. De meest noordelijke vondst werd gedaan 
in gebaggerd materiaal uit het bekken van de nieuwe Rijkszeehaven van 
Den Helder, beoosten het Nieuwe Diep (meded. P. SMIT Jzn.). Fragmenten 
van kogelpotten, steelpannen, ander middeleeuws aardewerk en enig 
steengoed van Pingsdorf en van Pafrath 1), benevens enkele skeletresten 

1) De eerste determinaties werden uitgevoerd door het Rijksmuseum van Oud
heden te Leiden. 
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van huisrund en paard werden hierin verzameld. Ook twee benen schaatsen 
kwamen voor de dag, die gemaakt waren uit spaakbeen en middenhands
been van een paard. Nadere vindplaatsgegevens waren helaas niet vast 
te leggen (VAN DER HEIDE, 1956). Het aardewerk - althans een gedeelte 
ervan - werd geschat als 12e eeuws (RENAUD). 

Ook op het Balgzand (JO) zijn middeleeuwse woonresten aangetroffen, 
waarop de aandacht gevestigd werd door de kustvissers C. STIJGERS en 
J. WIGGERS. Op ongeveer 2500 meter ten oosten van de Kooi (68) werden 
langs een getijgeultje vondsten gedaan op meerdere plaatsen , die in fig. 2 
gezamenlijk als één punt zijn aangegeven. Op een plaats waar het veen 
in mei 1954 aan de oppervlakte van het wad lag, waren grondsporen van 
een huis blootgespoeld (SMIT & WESTEN BERG ). In 1951 werd door VAN DER 
HEIDE een foto gemaakt van een ander huis, waarvan de grondslag met 
plaggen was uitgezet (foto 1). Er werd op deze plaatsen een groot aantal 
scherven van middeleeuws aardewerk en steengoed en enkele skeletresten 
van runderen verzameld. Ook zouden er nog benen schaatsen zijn gevon
den. Verder westnoordwest kwam langs dezelfde geul enige jaren geleden 
enig vermolmd rechtopstaand takkenvlechtwerk bloot te liggen (WIGGERS) 
als overblijfsel van de wand van een middeleeuws huis. Het aardewerk, 
o.a. bestaande uit kogelpotten en steelpannen, werd geschat als l1L 12e 

eeuws (RENAUD). 
Ruim 1000 meter vrijwel noordelijk van het besproken vindplaatsen

complex (fig. 2) werd nog een andere vindplaats van dergelijke scherven 
en skeletresten (o.a. van rund en schaap) gesignaleerd; ,rechthoekige 
perken' (WIGGERS) getuigden hier van voormalige huizen. Onder de 
kogelpotfragmenten dient vermeld te worden een randscherf met deksel
geul uit de 12L 13e eeuw (RENAUD). 

Het beschikbare middeleeuwse materiaal uit de Rijkszeehaven en van 
het Balgzand heeft ondanks het grote aantal fragmenten geen enkele aan
gezette standring opgeleverd , hetgeen in het algemeen eerder doet denken 
aan de 12e eeuw (of vroeger) dan aan de 13e eeuw. 

Herinneringen aan de middeleeuwen zijn ook in de Anna Paulowna 
Polder aangetroffen. Op luchtfoto's schemert op twee plaatsen de voor
malige verkaveling door het tegenwoordige landschap heen en wel in de 
Westpolder bij het Kleinmeerzwin (59) en in de Oostpolder bij het Lot
meerzwin (75) (foto's 2 en 3; in fig. 2 door een arcering aangeduid). We 
schijnen hier restanten te zien van een zgn. strokenverkaveling (van 
lange smalle percelen uitgaande van brede hoofdsloten), die typisch is 
voor de Hollandse en Utrechtse veengebieden. De mogelijkheid schijnt 
te bestaan, dat zulke veenontginningen voor een goed deel al werden 
ondernomen vóór er nog sprake was van bedijking (EDELMAN, 1958). 

Bij het droogvallen van de Anna Paulowna Polder in 1846/'47 vond 
men niet ver van de zeesluis de restanten van een oude veenderij, waar 
even brede stroken veen- en kleigrond elkaar afwisselden; de uitgeveende 
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stroken waren met klei volgelopen. Verder werd hier melding gemaakt 
van een "zoetwater gevende wel, die bij ontgraving bleek voort te komen 
uit een in de grond nog gaaf aanwezige heimast, die eerst uitgehold en 
toen in de grond gedreven scheen"; het water kon ten tijde van de droog
legging nog door de dijkwerkers worden gebruikt (DE LEEUW, 1847, H~51). 
Op de (lucht )foto 2 menen wij deze veenderij terug te vinden tussen de 
Van Ewijcks Vaart en het Oude Veer. Op het betreffende land heeft het 
gewas overlast van brakwater kwel (meded. JM. BLAAUBOER); het zout
gehalte hiervan bleek een derde van de sterkte van zeewater. Een derge
lijke structuur schijnt zich op luchtfoto's af te tekenen ongeveer 2500 m 
zuidwestwaarts langs dezelfde oever van het Oude Veer (niet aangegeven 
in fig. 2). 

Een derde veenderij werd in 1941 ontdekt in het zuiden van de West
polder bij het graven van het cunet ten behoeve van de aanleg van de 
aarden baan voor de rijksweg Stolpen-Van Ewijcksluis. In de vrij dikke 
veenlaag, die hier werd aangetroffen, bleek over een afstand van ongeveer 
90 tot 100 meter een trapsgewijs uitgestoken sleuf te lopen, waarvan het 
dwarsprofiel in fig. 14 is weergegeven. Ernaast (bij A en B in de figuur) 
trof men nog de restanten aan van de opgestapelde turf, terwijl de uit
geveende sleuf met klei was opgevuld (meded. J. L. LUTJEHARMS te Har
denberg, destijds belast met het toezicht op genoemd werk). 

Verder valt in de Anna Paulowna Polder een Iniddeleeuws grafveld te 
vermelden. Lang vóór de inpoldering in 1847 was het onder de Wieringer 
vissers al bekend, dat er aan de noordkant van het Razend Zwin (116) 
goed eikenhout te halen was, afkomstig van doodkisten. P ALUDANUS 
(1776) gaf bij zijn verhandeling een kaart, waarop de betreffende plaats 
was aangegeven, maar naar hij zelf mededeelde, berustte deze aanduiding 
niet op meting. Later is dan ook gebleken, dat de graf resten verder van 
het Oude Veer af liggen. Op de door PALUDANUS aangeduide plaats toont 
de grond niet de geringste sporen van een grafveld, zodat het niet aan
nemelijk is, dat zijn aanduiding op een andere begraafplaats betrekking 
had. De doodkisten lagen alle met het verbrede hoofdeinde naar het 
westen gericht. Als technische bijzonderheid werd nog meegedeeld, dat 
de deksels vlak waren en dat de planken van de kisten met houten pennen 
of met zwaluwstaarten aan elkaar waren bevestigd. 

Bij de drooglegging van de Anna Paulowna Polder werd niet gerept 
over deze graf resten , die eerst in 1886 of 1887 werden herontdekt, ver
moedelijk bij het graven van de sloot midden tussen Veerweg en Zwinweg 
(JONKER, 1946). De begraafplaats vormde een verhoging in het land, dat 
hoort bij de boerderij ,De Hefboom' (thans van P. J. CONIJN) Zwinweg 3. 
Aan de kant waar het terrein iets afloopt naar het Razend Zwin, liggen de 
graven minder diep onder de oppervlakte (meded. CONIJN), hetgeen er op 
schijnt te duiden, dat het zwin zich eerst ná de bewoning heeft gevormd. 
Bijgiften in de graven werden destijds niet gevonden (JONKER, 1946); wèl 
vond men enkele verspreide aardewerk-scherven. Een onlangs nog 



OUDE KAARTEN EN DE GESCHIEDENIS VAN DE KOP VAN NOORDHOLLAND 33 

gevonden tuitfragment werd geschat als 12L 13e eeuws (RENAUD). 
Oostelijk van de besproken vindplaats werd op het meest zuidelijke 

perceel van de boerderij Florishoeve, Lotweg 20, een tweede begraafplaats 
gerapporteerd (BELONJE), eveneens met geraamten in kisten (HoLwERDA, 
1927, Vondsten-archief Rijksmuseum voor Oudheden, Leiden, sub. 
Wieringerwaard; BRAAT, 1932, 1947). Nadere gegevens zijn hieromtrent 
niet bekend geworden. 

Op een andere plaats in de Anna Paulowna Polder (Oostpolder) kwamen 
in 1942 bij diepploegen op het land van J. C. WAlBOER, boerderij ,De 
Waard', Veerweg 9, een grote hoeveelheid scherven voor de dag en brok
ken vastgestampte klei, die geacht werden afkomstig te zijn van de 
vloeren van huizen (BRAAT, 1947). Deze vindplaats was dank zij de heer 
J. C. WAlBOER weer terug te vinden en leverde in 1957 nog een aantal 
inheemse scherven op, waaronder een randscherf met dekselgeul uit de 
12e eeuw (RENAUD) en Pingsdorfsteengoed uit de lle-12e eeuw (RENAUD), 
maar ook een stukje steengoed uit Siegburg, midden 14e eeuw (RENAUD). 
Dit laatste stuk staat jn datering dusdanig apart van alle andere vondsten 
in dit gebied, dat we menen te moeten aannemen, dat dit stuk na de be
woning toevallig hier is terechtgekomen. 

Op het land van A. VAN DER HORST, Zwinhoeve, Veerweg 5, werd dicht 
langs het Oude Veer, ten noorden van het Razend Zwin, in 1957 een aantal 
aardewerk- en steengoedscherven gevonden (WESTENBERG), die geschat 
werden als 12e-13e eeuws (RENAUD). 

Aan de westkant van het Oude Veer werd op het land van JM. BLAAU
BOER (Van Ewijckskade 2) in 1959 een groot aantal kleine scherven ver
zameld, waaronder randscherven van steengoed behorende tot de Pafrath
groep (RENAUD). Circa 100 meter ten zujden hiervan werd bij het afzanden 
van de oeverwal van het Oude Veer een onderkaak van een rund en enige 
grote fragmenten van een steelpan aangetroffen (foto 4). Deze vondsten 
werden gezamenlijk als 12e eeuws geschat (RENAUD). Het laat zich horen, 
dat een deel van deze nederzetting nog onder deze oeverwal ligt bedolven. 

Tijdens de werkzaamheden ten behoeve van de bodemkartering van 
ons gebied werden in de Anna Paulowna Polder (West- en Oostpolder en 
plaatselijk ook elders aardewerkresten gevonden (Du BURCK, 1958, 1960). 
Helaas blijkt uit de publikaties niet, in hoeverre het hier oude woonplaatsen 
betreft, dan wel verspreide scherven. Deze gegevens zijn dan ook niet in 
onze overzichtskaart (fig. 2) opgenomen. Niettemin vormen zij een interes
sante aanvulling van het tot dusverre besprokene. Het gaat hier om 
enkele Fries-Bataafse scherven en verder in hoofdzaak om middeleeuws 
goed, waarvan de vindplaatsen liggen in een brede strook tussen het 
Kleinmeerzwin en de oosthelft van de Wieringerwaard. 

In de Anna Paulowna Polder zijn verder enige middeleeuwse dij kresten 
aangetroffen. De eerste, gesignaleerd door BELONJE (HoLwERDA, 1927, 
Vondsten-archief Rijksmuseum van Oudheden, te Leiden, sub Wieringer
waard) op het land van de hoeve Oosterwijk, Lotweg 5 (G. J. J. GEERT-
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ZEMA). Het verloop dat blijkt uit luchtfoto's komt overeen met de ver
spreiding van bovengeploegde kalkconcreties en scherven, waaronder 
relatief veel steengoed van Pingsdorf en Pafrath, geschat als 12e eeuws 
(RENAUD). 

Een tweede dijkrest ligt noordoostelijk hiervan, op het land van de 
boerderij van P. DE GRAAF en van de Willemshoeve (J. A. WAlBOER), resp. 
Lotweg 15 en 12). Op het land van WAlBOER kon vastgesteld worden, 
dat ook hier, overeenkomstig het beeld van luchtfoto's, dergelijke kalk
concreties en scherven voorkomen, waaronder weer steengoed uit Pingsdorf 
en uit Pafrath van de llL13e eeuw (RENAUD). Verder kwamen hier skelet
resten tevoorschijn van schaap, varken, paard en rund, waaronder een 
benen schaats gemaakt van een rllnderscheenbeen (foto 5). 

Over een veel grotere afstand zijn resten van een dergelijke dijk aan
getroffen in de Wieringerwaard (PALUDANUS, 1776). Destijds heeft men 
ook in het buitenveld beoosten de Wieringerwaard (later in het jaar 1844 
ingedijkt als Waardpolder (138)) het verdere verloop hiervan kunnen 
terugvinden en naar het westen liep het spoor door tot in de tegenwoordige 
Anna Paulowna Polder. Deze waarnemingen worden in de tegenwoordige 
tijd bevestigd door luchtfoto's van deze polders. 

Aangezien er wel enig verschil van mening heeft bestaan, en nog bestaat, 
over de interpretatie van deze sporen, is het nodig hier iets nader op in 
te gaan. Het gedeelte van het kunstwerk dat volgens P ALUDANUS in 1772 
buitendijks onder water werd aangepeild, zou een breedte hebben gehad 
van 17 en een hoogte van 10 Alkmaarse houtvoeten. Al eerder was men 
in de Wieringerwaard bij het graven van sloten ongeveer in dezelfde lijn 
1 Y2 tot 4 voet onder het maaiveld op stenig materiaal gestoten, dat door 
PALUDANUS als ,duifsteen' (= tufsteen) werd aangeduid; hij wilde hier 
evenwel niet mee zeggen, dat dit materiaal van vulkanische oorsprong 
zou zijn. 

In 1832 konden C. J. J. REINWARDT & J. G. VAN BREDA verklaren, dat 
zulke ,tufsteen' in hoofdzaak uit koolzure kalk bestaat. Wijzende op de 
insluitsels van veen en klei gaven zij nadrukkelijk als hun mening, dat 
men hier te maken had met een kalkconcretie die ter plaatse in de grond 
moest zijn ontstaan en niet afkomstig kon zijn van een door mensenhand 
aangelegd plaveisel, zoals destijds ook wel werd gemeend (REUVENS, 
Antiquiteiten, Bd. 35, p. 439, Rijksmuseum van Oudheden, Leiden). Dit 
laatste kon later worden bevestigd door een opgraving in de door BELONJE 
gesignaleerde resten o.l.v. HOLWERDA (1927, zie BRAAT, 1932, p. 27-28); de 
verharde stof lag steeds zeer onregelmatig, ten dele op, ten dele in het 
veen dat hier soms vrij hard, maar niet zelden ook zeer zacht of modderig 
was. Het voorkomen van resten geplet ,wier' in het tracé van PALUDANUS 
wijst er verder op, dat we hier stellig te maken hebben met een voormalige 
dijk (BRAAT, 1932, p. 28-29). 

Zoals P ALUDANUS reeds heeft opgemerkt, bevatte zijn ,duif steen' kleine 
stukjes verkoolde plantenresten en de stukken die thans nog in de andere 
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tracé's worden gevonden, vertonen dezelfde eigenaardigheid. Aangezien 
verder de geelbruine kleur van vele stukken sterk doet denken aan turfas, 
denkt men zich de concreties dan ook hieruit ontstaan. De banen waarin 
deze concreties voorkomen, zijn tijdens de recente bodemkundige opname 
nauwgezet in kaart gebracht door Du BURCK (1960). Deze onderzoeker 
is evenwel niet geneigd in de beschreven sporen resten van dijken te zien, 
maar meent deze veeleer als middeleeuwse wegen te moeten opvatten, 
die men eertijds bedekt zou hebben met het afvalproduct van de ,zelnering', 
n1. uitgeloogde turfas, die dan later zou zijn verhard. Het hierover te berde 
gebrachte schijnt de overwegingen van HOLWERDA evenwel niet te raken; 
de onregelmatige ligging van de concreties, veelal op of in het veen en 
onder de opgebrachte klei, strookt minder goed met de opvatting van 
Du BURCK en bovendien blijft de aanwezigheid van wier in het tracé van 
PALUDANUS getuigen van een waterkering. 

Schrijver dezes heeft zich van het ontstaan van de kalkconcreties in de 
tracé's de volgende voorstelling gevormd, evenwel zonder de juistheid 
hiervan te kunnen bewijzen. 

Bij het aanleggen van een dijk zal het niet raadzaam zijn, de aange
brachte grond bovenop de bestaande vegetatie te storten, daar men dan 
de mogelijkheid krijgt van kwel onder de dijk door. Heeft men in dit 
gebied te maken gehad met een enigszins ruige plantengroei, dan heeft 
men deze mogelijk langs het tracé door afbranden onschadelijk willen 
maken. Heeft men vervolgens bovenop de verse as het kleilichaam van 
de dijk opgeworpen, dan is het denkbaar, dat de as geruime tijd sterk 
alkalisch is gebleven wat mogelijk de migrerende kalk uit de bovenliggende 
klei heeft doen neerslaan als koolzure kalk. Heeft men bij het branden 
het vuur niet geheel in de hand kunnen houden, dan kan de veengrond ook 
buiten het tracé zijn gaan branden, wat de mogelijkheid inhoudt van het 
optreden van concreties buiten het spoor van de dijk, zoals dat het geval 
is op het land van GEERTZEMA. Dat de bodem in deze buurt inderdaad 
brandbaar is, bleek nog in september 1959 toen op het land van de Willems
hoeve (J. A. WAIBOER), ten oosten van de Lotweg, onder de klei een veen
brandje was ontstaan. 

Op grond van de genoemde gegevens van Du BURCK (1960) en van een 
hernieuwde verkenning van luchtfoto's kon nog een aantal sporen van de 
besproken soort in fig. 2 worden ingetekend, t.w. dwars door het voor
malige Kleinmeerzwin, dwars op het Oude Veer (bij het dorp Anna Pau
lowna), in de noordoosthoek van de Wieringerwaard, in de zuidhelft van 
de Waardpolder en daarbij aansluitend in de Wieringermeer. 

Bij het droogvallen van de Wieringermeer in 1930 zijn er op een zevental 
plaatsen middeleeuwse oudheden aan het licht gekomen (BRAAT, 1932, 
1937, 1947). 

Vindplaats I was gelegen tegenover het dorp Aartswoud, ongeveer een 
kilometer buiten de Westfriesche Zeedijk. De vondst omvatte de grond-



36 OUDE KAARTEN EN DE GESCHIEDENIS VAN DE KOP VAN NOORDHOLLAND 

sporen (fundamentsleuven) van een zuiver oost-west gericht stenen zaal
kerkje (18.30 X 8.10 m) en op het daarbij behorende kerkhofje een aantal 
sarkofagen van rode zandsteen uit de 12e-13e eeuw, waarvan de deksels 
versierd waren met geometrische figuren en kromstaven. Verder trof men 
er de grondsporen van huizen aan, die over een afstand van 210 m ongeveer 
in noord-zuid richting op een rechte lijn lagen; kennelijk liep hier de dorps
weg van deze nederzetting en op luchtfoto's uit het jaar 1938 is deze nog 
over een dergelijke afstand noordwaarts te vervolgen. Ten slotte valt nog 
een vierkant houten waterput je te noemen, dat enkele aardewerkscherven 
opleverde. Men ziet hierin de resten van het dorp Gawijzend, dat in het 
jaar 1334 werd prijsgegeven. 

Vindplaats II betrof volgens BRAAT overblijfselen van de dijk, die in 
dat zelfde jaar werd prijsgegeven. De sporen waren meestal 4 à 5 m breed 
en hadden een minder overzichtelijk verloop door het terrein. 

Vindplaats 111, tegenover de Nieuwe Sluis, sloot geheel aan bij de 
vondsten in de Anna Paulowna Polder. Op 1 m -N.A.P. zag men hier 
goed bewaarde balkgreppels en vloervlakken van huizen. Een aantal 
houten tonputten bleek een grote menigte scherven van kogelpotten te 
bevatten, die werden geschat als lQe-Ue eeuws (BRAAT, 1932). Circa 
1250 m zuidzuidwestelijk van vindplaats 111 (l.c., pI. VIII bij +A) werd 
nog een tuitpot gevonden (l.c., pI. III, fig. 14) en in later jaren in dezelfde 
omgeving en nog iets verder zuidelijk een aantal verspreide potten, gedeel
telijk voorzien van groen glazuur, waarvan enkele met plastisch schelp
motief; dit materiaal werd verdeeld tussen het Westfriesch Museum te 
Hoorn en het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. 

De vier overige vindplaatsen van BRAAT, die eveneens getuigden van 
middeleeuwse nederzettingen, zullen we niet afzonderlijk bespreken, maar 
alleen op de overzichtskaart (fig. 2) aangeven. Wel merken we nog op, 
dat op sommige van deze vindplaatsen het oorspronkelijke woon vlak zover 
weggespoeld was, dat alleen de bodem van een waterput als laatste ge
tuigenis een aantal potscherven had bewaard. 

Volgens WAIBOER, WIEDIJK & OUDT (1945) zouden in de Groetpolder 
sporen van een voormalige dijk te vinden zijn. Dit was niet te bevestigen 
door een verkenning ter plaatse, terwijl luchtfoto's de indruk geven, dat 
we hier te maken hebben met een zandbank, die zich vóór de Westfriesche 
Zeedijk uitstrekte vanaf de Boerensluis tot aan Winkel. Een dergelijke 
zandbank is te vinden langs de oostkant van de Wiering~rwaard. 

Aan de kust voor Groote Keeten (32) zou volgens omwonenden bij 
oosterstorm een zuidoost-noordwest lopende ,weg' bloot komen, temidden 
van tamelijk harde grond. Dit gegeven kon wèl worden bevestigd, doordat 
zich onder het strand in het verlengde van deze ,weg' over 42 meter met 
een ijzeren staaf klei liet aanpeilen. Begin maart 1960 kwam dit restant 
bloot te liggen; het bleek inderdaad een kleidijk te zijn, waarin langs de 
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noordoost kant grote harde turven waren verwerkt (foto 8). Iets zuidelijker 
werd een andere rest van een kleidijk zichtbaar, die hierop schijnt aan te 
sluiten en langs zijn oostkant nog een gedeelte van een wierriem vertoonde. 
Dit complex was dus waterkerend naar het oosten wat doet vermoeden, 
dat in een heel vroeg stadium hier de oostkant van het eiland Callantsoog 
moet zijn geweest. 

Ten slotte valt er uit de Koegras Polder nog een vondst uit later eeuwen 
te vermelden. Deze betreft een scheepsanker, dat in de dertiger jaren bij 
diepploegen voor de dag kwam (meded. G. W. JIMMINK, Frederikshoeve, 
Middenvliet 23). De plaats van deze vondst werd bij WESTENBERG, 1956 
in fig. 1 aangeduid door een liggend kruisje. We zien daar, dat deze vind
plaats zich juist bevindt in het verlengde van het Heersdiep, zoals we 
dat op grond van de kaart van ADR. ANTHONISZ (HINGMAN, 2489) zouden 
moeten plaatsen. Deze vondst wordt interessant in verband met de in 
1526 afgelegde verklaringen van MAARTEN ADRIAANSZ en SIJMON 
PIETERSZ, dat het Heersdiep omstreeks 1480 diende als ankerplaats voor 
Callantsoog (BELONJE, 1933, p. 73 en 79). 



RECONSTRUCTIE 

Zoals bij de reconstructie van de vroegere toestanden van Huisduinen 
al werd opgemerkt (WESTENBERG, 1956) dienen we van de hedendaagse 
fotogrammetrische stafkaart uit te gaan om daarin voormalige bijzonder
heden in te tekenen (fig. 15, 16, 17). Voortgaande kunnen we dan telkens 
andere bronnen in onze vergelijkingen betrekken, om zodoende zoveel 
mogelijk herkenbare details vast te leggen en een basis voor het historisch 
overzicht op te bouwen. Ook de voortreffelijke lijst van hoge vloeden en 
overstromingen van SCHOTEL, 1922, bewijst hierbij goede diensten. 

Hoewel de bespreking van de reconstructie van Huisduinen practisch 
beperkt bleef tot het eiland zelf, werden de overzichtskaartjes voor 1550, 
1600, 1650, 1700, 1750, 1800 en 1850 aangevuld met een deel van de duinen 
langs de Zanddijk en het Koegras. We zullen nu ons commentaar beginnen 
met deze gedeelten. 

De ligging van de strandlijn en de duinvoet in de jaren 1950, 1900 en 
1850 is vastgelegd door de strandmetingen ten opzichte van de strand
palen, die in 1843 werden geplaatst; deze gegevens getuigen van een 
langzaam terugwijken van de kustlijn. Voor de situatie omstreeks 1800 
werd gebruik gemaakt van een kaart van KRAYENHOFF (kaartfoto 14), 
die hierover betrouwbaarder leek dan die van PEEREBOOM (1795). Een 
aantal van de toenmalige duinen bij KRAYENHOFF is nl. nog te herkennen 
in het verloop van de hedendaagse hoogtelijnen (Gegevens Rijkswater
staat). De reconstructie van de toestand van omstreeks 1750 berust op 
de kaart van KICKERT (kaartfoto 13), die getuigt van grote nauwgezet
heid en volgens welke de kustlijn in het noorden toen practisch geen 
inscharing toonde. Voor een schatting van de toestanden in de 17e en 
16e eeuw zijn we voornamelijk aangewezen op ABBESTEE en ADRIAEN 
ANTHONISZ. Het ontstaan van de buitenduinregel vinden we het eerst 
aangeduid bij DEN BERGER, 1781. 

Onze reconstructie van het Koegrasgebied omstreeks 1800 berust voor 
een belangrijk deel op het kaartbeeld van PEEREBOOM. Op tal van plaatsen 
hebben de door hem afgebeelde details hun sporen in het land achter
gelaten. Sommige van zijn getijgeultjes zijn later tot sloot vergraven en 
andere zijn nog op luchtfoto's te herkennen. De grens van de schorren had 
over het geheel een grillig verloop en uiteraard omsloten de uitbochtingen 
van deze begroeide formaties de iets hoger gelegen plekken. Vele van deze 
verlandingskernen zijn op de luchtfoto's nog terug te vinden. Bij een 
bepaalde ligging van het kaartbeeld van PEEREBOOM passen de con
touren in een gedeelte van de kaart juist om deze centra. Om enkele 
zwinnen elders op de recente restanten te passen, moet de kaart weer iets 
verschoven worden en zo zijn de details van PEEREBOOM gedeelte voor 
gedeelte op hun plaats te brengen. Het zou evenwel te omslachtig zijn, 
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alle herkenbare bijzonderheden hier afzonderlijk te bespreken. Wij willen 
dan ook volstaan met de volgende hoofdzaken. 

De ligging van de voormalige eilandjes in het Koegras-gebied is groten
deels nog te herkennen aan de overgebleven nollen en aan enkele kleine 
niveauverschillen, die te velde nog zijn waar te nemen; hierbij valt op te 
merken, dat het voormalige reliëf in de wegbermen duidelijker bewaard 
is gebleven dan in het bebouwde land. Het poldertje van de Schooten (115) 
is ter plaatse nog terug te vinden en van de bedijking van het noordelijke 
poldertje langs de Zanddijk is nog een afgegraven restant bekend als de 
Hazedijk (35) en als zodanig te herkennen. De dijk van het zuidelijke 
poldertje langs de Zanddijk werd in een landmetersrapport van ABBESTEE 1) 
in 1656 eveneens als Haze(n)dijk aangeduid. 

Een nauwgezette bewerking van de gegevens toont ons, hoe waardevol 
het werk van PEEREBOOM ondanks een zekere vertekening toch wel is. 
Alleen in het zuiden is de afbeelding van de Slenk (124) beslist niet bruik
baar voor de reconstructie, maar deze zwakke plek wordt gelukkig aan
gevuld door het uitmuntende detailwerk van EVERS (kaartfoto 16). 
Verder beschikken we nog over enkele bodemkundige gegevens van 
LAMAN TRIP (kaartfoto 17), die hierbij aansluiten en tevens een 
strook betreffen, evenwijdig aan de Zanddijk. Langs de aldaar lopende 
sloot is de grond uitermate humusrijk en getuigt van het dichtgroeien van 
een bredere geul, nl. de geul die gedolven werd bij de aanleg van de 
Zanddijk in Hno en die door ABBESTEE (HINGMAN, 2492) duidelijk als 
zodanig werd afgebeeld. 

Vlak achter de Zanddijk geeft EVERS ten zuiden van de Slenk met 
grote nauwgezetheid een plas weer, die we moeten interpreteren als het 
wiel van de doorbraak van december 1665. Ook nu is deze nog als een 
laagte in het land te herkennen. In het zuidoosten van het Koegras vinden 
we steun aan de recente bodemkundige gegevens van Du BURCK (1958). 
Ten slotte is het totale resultaat van de reconstructie van het Koegras in 
grote trekken te vergelijken met een anonieme bodemkundige schets van 
1849 (Rijksarch. Noordholland, A(492.631.114)7. 

Het besproken detail werk is voorafgegaan door een kaart van DEN 

1) VAN DOORNINCK, 1902, p. 25, nr. 59. 
De secretaris Aboostee verklaart, dat hij op bevel van de heeren van Callantsoog 

zich op 23 October 1656 begeven heeft naar den Langen Sanddijek op de Raijde 
en limietseheijdinghe der jurisdictie van Callantsoog, strekkende van genoemde 
Sanddijck 200 Rijnlandsche roede bezuiden de Laveij op den toorn van Ypolitus
hoef aan en aldaar omtrent 5 roede benoorden de Hasendijck aan de buitenkant 
van den ouden Haelskaeij in de opgemelde Raijde een paal geset, en 8 voet van 
die paal oostwaarts een witte keisteen begraven, 4 voet verder een blauwe steen 
en nog 4 voet verder een ro(t)sachtige steen. 

Ondert. Abbestee. 

Verder staat dat toen de paal door het hooge water in den vloed op 5 Dec. 1665 
weggespoeld was er op 28 Juni 1669 een andere paal op dezelfde plaats is ingezet. 

Ondert. Abbestee. 
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BERGER van omstreeks 1781. De Kwelderdijk is hierop nog niet doorge
broken, waardoor de toestand ten noorden van Kwelderduin (71) meer 
doet denken aan een vroeger stadium; voor de reconstructie van het 
Koegras-gebied vinden we bij DEN BERGER overigens geen nieuwe ge
zichtspunten. 

Verder teruggaande in de geschiedenis van Het Koegras, vinden we 
het eerstvolgende aanknopingspunt bij de gegevens · van ABBESTEE (van 
vóór december 1665). In dit kaartbeeld komt de vorm van de Slenk 
redelijk wel overeen met de door EVERS gegeven afbeelding (en niet met 
die van PEEREBOOM'). Verder valt het op dat de zuidoostkant van de 
schorren bijna bocht voor bocht te vergelijken is met de toestand van 
omstreeks 1800 en met deze steun is een belangrijk deel van ABBESTEE'S 
kaartbeeld bevredigend in de hedendaagse kaart in te tekenen. Naar het 
noorden voortgaande is het onderbroken deel van de schorren zó te plaat
sen, dat opnieuw een verrassende overeenstemming ontstaat met ons 
zorgvuldig vastgelegde beeld van 1800. De talloze kleine verlandings
kernen ten noorden van de Slenk zijn voor een deel te plaatsen op grond 
van luchtfoto's; voor een aantal moeten we evenwel aannemen, dat ze 
later weer door nieuw ontstane geulen zijn doorsneden. 

Midden door het Koegras loopt op de gedrukte kaart van ABBESTEE 
een volkomen rechte rij schorren, die kennelijk kunstmatig is; het is ver
rassend, dat een gedeelte hiervan nog op luchtfoto's is terug te vinden. 
Wij hebben hier te maken met de restanten van de Haalskaai (,Haels
kaeij') (34), die hier volgens het eerder genoemde landmetersrapport van 
ABBESTEE in 1656 nog lag 1). De rechte lijn langs deze kade, raaiende op 
Hypolitushoef, houdt verband met de grensregeling tussen Huisduinen en 
Callantsoog van 1630; het was dan ook te onpas, dat G. DE VRIES Azn. 
deze rij schorren verwerkt heeft in zijn kaart voor 1288. 

De grillige omtrek van de 17e eeuwse schorren in het westen van het 
Koegras is weer zó te plaatsen, dat een aantal verlandingskernen, die op 
luchtfoto's te herkennen zijn, juist door de contouren worden omsloten. 
De nollen ten noordoosten van de Garst (26) zijn bij ABBESTEE beter aan
gegeven dan bij PEEREBOOM en zij geven op hun beurt steun aan de 
reconstructie van de toestand in 1800. Ook de kaart van VISSCHER dienen 
we in deze vergelijking te betrekken. 

Samenvattende kunnen we zeggen, dat de gegevens van ABBESTEE 
onmisbaar zijn voor de reconstructie van de toestand in het midden van 
de 17e eeuw (en van vroegere stadiën), maar dat het geen zin heeft, zijn 
kaartbeeld zonder meer op de hedendaagse kaart te projecteren. 

Op de kaarten van ADRIAEN ANTHONISZ van 1609 en 1618 (= VAN 
BERCKENRODE) zijn de eilandjes van het Koegras-gebied nog niet door 
schorren verbonden en doordat de ligging van deze eilandjes aan de hand 

1) Het is verwarrend, dat LAMAN TRIP (in navolging van Dou) de Haalskade 
heeft aangeduid als Hazedijk. 
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van de zo juist behandelde jongere gegevens eenmaal zijn vastgelegd, is 
deze toestand gemakkelijk in te tekenen. De Slenk is op deze kaarten niet 
afgebeeld, maar moet er toen wel al zijn geweest, al was de omtrek toen 
nog niet zo geaccentueerd door een oeverwalletje. De strandlijn werd 
tussen de Oogduinen en Callantsoog op vier plaatsen onderbroken door 
een kort zwinnetje, dat het ebwater afvoerde. 

Gaan we tot een iets vroegere bron terug, nl. tot BEELSNIJDER, 1575, 
dan zien we benoorden Callantsoog een zeegat, waarvan de latere Slenk 
het restant vormde. Op de sterk vertekende anonieme kaart van 1553 
(HINGMAN, 2486, kaartfoto 3) staat dit zeegat ook aangegeven, maar niet 
bij VAN DEVENTER, 1542 (kaartfoto 2). Aangezien er door SCHOTEL in die 
tussentijd geen stormvloed van enige betekenis genoemd wordt, ligt het 
voor de hand om aan te nemen, dat dit zeegat ontstaan is door de Pon
tiaansvloed in 1553. 

Uit de berichten van tijdgenoten weten we, dat in de tweede helft van 
de 15e eeuw het Koegras-gebied doorsneden werd door een getij geul , die 
bekend stond als het Heersdiep (40) en die gediend heeft als ankerplaats 
van Callantsoog (BELONJE, 1933, p. 73, 79). Verder weten we, dat de 
zeezijde van het Heersdiep oost-west liep en dat het verder landwaarts 
gelegen gedeelte naar het zuidoosten gericht was. 

Voor zover bekend bestaat er van dit doorlopende zeegat geen enkele 
afbeelding, maar toch willen we een poging wagen om tot een globale 
reconstructie te komen. We gaan hierbij uit van ADRIAEN ANTHONISZ, 
1609. Van de vier strandzwinnen wordt nl. het meest noordelijke aange
duid als het Heersdiep. Brengen we dit korte zwin over op de recente 
kaart, dan ligt juist oostelijk daarvan de plaats, waar in de dertiger jaren 
een scheepsanker is gevonden. Richten we ons daarna naar het zuidoosten, 
dan komen we ongedwongen op een plaats terecht, waar VAN DEVENTER 
nog een vochtige plek in de strandwal aangeeft en waar ook in latere 
eeuwen het getij water zich een weg tussen de schorren door zocht (fig. 6 B) . 

Op de oudste kaartbron, nI. SGROOTEN, is de Koegras Strandwal (63) 
weer niet onderbroken. Niettemin heeft BEEKMAN in zijn ,Kaart van 
Holland's Noorderkwartier in 1300' de beide besproken getij geulen als 
doorlopend aangegeven, de laatste nog verkeerdelijk onder de naam Oog
mer Gat; deze laatste verwarring vinden we trouwens ook bij JOH. Dou. 

Ten oosten van de tegenwoordige Koegraspolder (62) is, vermoedelijk 
in 1842, door omkading van een buitendijks gedeelte van de schorren het 
Poldertje van Lanser (114) tot stand gekomen. Een gedeelte van de be
dijking is nog in het terrein terug te vinden. Het verdere verloop van deze 
dijk kunnen we het best overnemen van de kaarten van DE LEEUW, 1848 
en ESKES, 1856. 

De Anna Paulowna Polder is voor het overgrootste deel ontstaan door 
het droogleggen van de zgn. Waardgronden, die door een stelsel van 
zwinnen doorsneden werden. De stafkaart van 1864 biedt de gelegenheid 
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het merendeel van deze zwinnen in te tekenen. Het grootste, het (Oude) 
Veer (105), doet nog dienst als boezemwater. De voormalige zijtakken van 
het Veer zijn voor het merendeel af te lezen uit de verkaveling en verder 
uit luchtfoto's. Noordwestelijk van het Veer liep de Kreek (70), die bij 
de inpoldering naar het schijnt moet zijn vergraven tot de Middenvliet. 
Volgens KEIJZER & JONKER (1946, p. 33) zou de Kreek 600 tot 700 meter 
verder naar het noordwesten hebben gelegen, hetgeen zou blijken uit de 
kaart van de Anna Paulowna Polder, "verdeeld in zodanige kavels als 
waarin dezelve in veiling zal worden gebragt", DE LEEUW, 1851. Uit de 
geschriften van DE LEEUW krijgen we evenwel de indruk, dat in 1851 de 
verkaveling in dit deel van de polder nog niet was uitgevoerd en het is 
niet aannemelijk, dat de daar ter plaatse aangegeven sloten ooit zijn 
gegraven; het Kadaster te Alkmaar beschikt niet over gegevens waaruit 
zou blijken dat dit wèl het geval is geweest. Ook de overweging dat de 
Middenvliet het beste in ligging overeen komt met de Kreek op oudere 
kaarten leidde tot de overtuiging, dat de Middenvliet toch wèl ontstaan 
moet zijn uit de Kreek. 

Wanneer we de restanten van het zwinnensysteem in de Anna Paulowna 
Polder vergelijken met de kaarten van COLLIER, DEN BERGER, ABBESTEE, 
VISSCHER, Atlas van HALMA, port. 7, nr. 14 (kaartfoto 12) en SGROOTEN 
(kaartfoto 1), dan valt het op hoe weinig veranderingen hier in de betref
fende periode hebben plaatsgehad en het is verwonderlijk, dat zelfs een 
aantal zwinnen al bij SGROOTEN met dezelfde namen werden aangeduid 
als die nu nog op de stafkaart voorkomen. Dit geeft ons een goede basis 
voor de reconstructie van dit gedeelte. 

De gronden van het Balgzand (10) ten noorden hiervan stellen ons voor 
groter moeilijkheden, om te beginnen doordat noch op de stafkaart, noch 
op de zeekaart de hedendaagse toestand bevredigend is afgebeeld. 

De zwinnen die zich van ouds ten noorden van de Kreek bevonden, 
waren het Borstzwin (11) , het Zuiderzijl (154) en het Noorderzijl (94). 
Daarop volgde bij SGROOTEN het zwin, dat zuidwest-noordoost liep en 
waarvan de plaats door de algemene vorm van het schorrengebied en de 
ligging van het Nieuwe Diep (88) redelijk wel wordt bepaald; bovendien 
is een laatste restant van dit noordooster zwin nog terug te vinden op 
een vroeg 17e eeuwse anonieme kaart bij HALMA (7, 14; kaartfoto 12), 
destijds uitmondende in het Meelzwin (82). Overigens zijn de punten van 
vergelijking in deze buurt zo summier, dat van onze 15e eeuwse recon
structie hier geen precisie verwacht mag worden. 

Voor de reconstructie van de voormalige schorren en zwinnen in de 
Wieringerwaard (147), die al in 1610 werd drooggelegd, vinden we practisch 
nergens anders steun dan bij SGROOTEN. Met de Waard en Groet Polder 
(138, 29) is het iets gunstiger gesteld, doordat deze eerst in 1844 werd 
drooggelegd; luchtfoto's wijzen ons in combinatie met DEN BERGER, 
ABBESTEE en ADR. ANTHONISZ, 1611 enigszins de weg. Binnen de Zijpe 
missen we voor het verloop van de vroegere getij geulen alle houvast, al 
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is het wel duidelijk dat de hoofdgeul grotendeels dicht langs de oostkant 
heeft gelopen, ongeveer langs de Groote Sloot (33). Vóór de Westfriesche 
Zeedijk lagen bij Eenigenburg (21) en bij Krabbendam (69) buitendijkse 
landen en tegenover Keins (lH) een schorreneiland, genaamd de Leeuwen
horn (73) of Groot Keins. De vorm hiervan is te herkennen aan de ver
kaveling op de stafkaart in combinatie met de gegevens van ZOUTMAN . 
Op de anonieme kaart van 1553 (HINGMAN , 2486, kaartfoto 3) schijnt 
hierop een kunstmatige verhoging (met drinkput) te zijn aangegeven 
(BARENTSEN , 1959). 

De Burghornpolder (15) werd in 1461 bedijkt, of liever gezegd herdijkt ; 
op luchtfoto's zijn nog sporen van de oorspronkelijke dijk zichtbaar. Deze 
gronden behoorden vanouds tot Westfriesland en daarom werd de Burg
hornpolder niet in ons historisch overzicht betrokken. 

Voor de reconstructie van de dijkgeschiedenis van de Zijpe vinden we 
ons eerste steunpunt bij DIRK GERRITSZ LANGENDIJK, 1623, zoals bij de 
bespreking van deze kaart in het volgende hoofdstuk ook wordt vermeld. 
In het buitengedijkte land langs de noordkant van de Zijpe beeldt hij een 
eendenkooi af, die door een eigen ringdijk is omgeven. Langs de noord
kant van deze ringdijk loopt een flauw gebogen dijkstuk, waarin we een 
restant van de voorlaatste dijk van de Zijpe herkennen; de oorspronkelijke 
vorm van deze dijk wordt nog aangeduid bij DOETECOMIUS, 1600 (kaart
foto 7) en GERRIT DIRKSZ. LANGENDIJK, 1596 (kaartfoto 6) en volledig 
afgebeeld door ADR. ANTHONISZ, 1572 (kaartfoto 5). Doordat de plaats van 
de genoemde eendenkooi nu nog in het terrein is te herkennen, stellen 
de genoemde gegevens ons in staat, het boogvormige gedeelte van de 
voorlaatste (derde) bedijking met redelijke zekerheid in te tekenen. 

Bedenken we verder, dat de eendenkooi zal zijn aangelegd door ver
graven van een reeds eerder ontstaan wiel en dat een wiel ongeveer in 
de as van een doorgeslagen dijk pleegt te liggen, dan is het door Pater 
MARTEN afgebeelde tweede stadium (kaartfoto 4) te construeren door 
eerst het betreffende rechte dijkstuk door de eendenkooi te projecteren en 
het oostwaarts hierbij aansluitende stuk even lang te maken. 

Om tot het hieraan voorafgaande (eerste) bedijkingsstadium te komen, 
trekken we de Zijper Zeedijk, die de westelijke begrenzing van deze polder 
vormt, recht door naar het noorden, vrijwel door het punt waar een door
braak van de eerste bedijking een wiel heeft achtergelaten, waarvan men 
in later tijden ook al een eendenkooi heeft gemaakt, die op zijn beurt 
een drassige plek in het terrein achterliet. De aldus gereconstrueerde oor
spronkelijke noordwesthoek van de Zijpe moet juist gelegen hebben tegen
over een sterke uitbochting van de Jewel , hetgeen op de stafkaart nog te 
zien is aan de verkaveling. Een rechte verbinding tussen deze twee punten 
lijkt de meest aannemelijke ligging van de Noordschinkel (95) die bij dit 
bedijkingsstadium hoorde; voor zover bekend, bestaat er geen afbeelding 
van deze Schinkeldijk, die in 1556 evenwel werd genoemd in het land
metersattest van LAuRENs PIETERS (BELONJE, 1927, p . 261). Het midden 
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van de derde Noordschinkel (97) lag vermoedelijk op de plaats van zijn 
eerste voorganger, waar het terrein nog enige onregelmatigheid vertoont. 
De tweede Noordschinkel (96) verbond volgens Pater MARTEN (kaart
foto 4) een punt iets ten zuiden van de inlaag van de Zijper Zeedijk met 
Luttikduin (77) en is daardoor gemakkelijk in te tekenen. 

Wanneer wij ons afvragen, wat de reden geweest kan zijn voor het 
zuidwaarts verleggen van de Noordschinkel bij de tweede bedijking, dan 
zouden wij misschien geneigd zijn aan te nemen, dat de Jewel Polder (49) 
intussen was prijsgegeven, maar dit lijkt weinig aannemelijk als wij horen, 
dat er sinds de Pontiaansvloed van 1553 geen ernstige storm had gewoed 1). 
Eerder moeten wij denken aan de mogelijkheid, dat de gronden in het 
noorden van de Uitlandsche Polder (133) door de uitspoeling voor dijk
aan1eg minder geschikt waren geworden. 

De Zuidschinkel (155) liep gedurende het tweede stadium vanaf een 
punt iets ten zuiden van het einde van de Schagerweg (119) in rechte lijn 
ongeveer noordwestelijk. Aangezien LAURENS PIETERS in 1556 berichtte, 
dat de Zuidschinkel alleen aan het westeinde over 160 roeden was door
geslagen (BELONJE, 1927, p. 262), kunnen we rustig aannemen, dat deze 
dijk bij de overgang van het eerste naar het tweede stadium van de Zijpe 
niet door een nieuwe aanleg is vervangen. 

Afgaande op de kaart van ADR. ANTHONISZ, 1572, moeten we aan
nemen, dat bij de Allerheiligenvloed de zee langs het westelijk uiteinde 
van de Zuidschinkel het polderland van Callantsoog is binnengelopen. 
De geul van deze doorbraak is ook nu nog enigszins te herkennen aan de 
lage weilanden ten zuidoosten van het tegenwoordige dorp Callantsoog. 
Dit gat werd in 1571 gedicht door een westelijke verlenging van de Zuid
schinkel. Hiermee zijn de twee uiteinden van de Zuidschinkel in het derde 
stadium voldoende bepaald, zodat men deze dan gelijkvormig aan de 
afbeelding van ADR. ANTHONISZ, 1572 (kaartfoto 5) kan intekenen. 

De vroegere loop van het Oogmer Gat (101) bij ADR. ANTHONISZ, 
(kaartfoto 8) wordt plaatselijk op luchtfoto's nog aangeduid door een 
vochtig gedeelte van de polder ten zuiden van het tegenwoordige Groote 
Keeten (32). Deze getijgeul werd in 1610 afgesloten door de Oogmergats 
Dijk (102) die in het jaar daarop' werd vervangen door de oostelijk daarvan 
gelegen Voordijk (136). Deze laatste loopt nu nog langs de westkant van 
een deel van de weg van Groote Keeten naar Callantsoog. Uit een anoniem 

1) Gem. Arch. Alkmaar. M.2617-40. Verz. EIKELENBERG. 
"Eisch Middelen en Defensie", (1557), art. 93: 
" . .. Moor seggen uit goeder concientie dat sij den almogenden god daneken dat 
"zedert 't jaar van tweenvijfftich tot noch toe (1557) geen tempeesten noch groote 
"stormen zijn geweest". Hierbij dienen we op te merken, dat de Pontia.a.nsvloed 
volgens onze tijdrekening plaatshad in januari 1553, maar volgens de toen nog 
geldende kalender viel in het jaar 1552. Het inlopen van de Zijpe in de herfst van 
1555 was dus volgens tijdgenoten niet toe te schrijven a.a.n uitzonderlijk geweld van 
de zee. De betreffende bedijking werd trouwens laatdunkend beoordeeld (DE HULLu, 
1920). 
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kaartje (Alg. Rijksarch., Arch. Waterstaat, Dossier 31, Jan.-Jun. 1890, 
gearr. 18 April 1890, No. 175) valt in combinatie met luchtfoto's en 
recente werktekeningen van de Rijkswaterstaat op te maken, dat deze 
twee dijken evenwijdig aan elkaar liepen met een onderlinge afstand van 
circa 45 meter (van hart tot hart). Op de recente stafkaart is het restant 
van de Oogmergats Dijk helaas niet van de luchtfoto's overgenomen. 

Bij ADR. ANTHONISZ, 1618 (kaartfoto 9) zien we dat de Voordijk naar 
het noorden aanliep op een uitstekend gedeelte van de zwak gebogen 
duinformatie die eertijds de noordkant van het eiland Callantsoog be
grensde, waar men tegenwoordig de buurtschap Groote Keeten aantreft. 
Dezelfde duinformatie is te herkennen bij ADR. ANTHONISZ, 1609 (kaart
foto 8), hoewel de uiteinden hier nog iets meer zuidwaarts zijn omgebogen. 
Een herinnering aan het oostelijk uiteinde van deze formatie vinden we 
nog terug in de vorm van twee alleenstaande duinrestjes (foto 6) met 
steil afgespoelde voet temidden van enigszins kleiige akkers tussen Groote 
Keeten en de buurtschap Abbestee (1). Wanneer we dan het uitstekende 
middengedeelte bij de Voordijk plaatsen, kunnen we het westelijke uit
einde naar evenredigheid naar links intekenen en enigszins in overeen
stemming brengen met de restanten van dit gedeelte bij ABBESTEE (of 
Dou). Door vervolgens de westelijke duinboog te completeren naar het 
voorbeeld van ADR. ANTHONISZ, 1572 (kaartfoto 5) kunnen we ten slotte 
komen tot een schatting van de kustlijn in deze tijd , al is het duidelijk , 
dat deze hier minder exact is dan bij Huisduinen. 

Tot aan de bedijking van de Zijpe werd de oostelijke begrenzing van 
het eiland Callantsoog gevormd door de Jewel, die vanaf het tegenwoordige 
dorp Callantsoog te vervolgen is tot aan de plaats van de eerste Noord
schinkel (95) en zelfs nog iets voorbij dit punt; circa 150 meter noor
delijker treffen we een wiel aan, dat ons de weg wijst voor een verdere 
afronding van het beeld in overeenstemming met VAN DEVENTER, 1542 
(kaartfoto 2). 

Vóór 1536 werd het eiland Callantsoog aan de zuidoostkant begrensd 
door de dijk, waarlangs nu nog de buurtschap Abbestee gelegen is. Verder 
liep de toenmalige Oudelander Dijk (103) in een geleidelijke bocht naar 
het noorden, vermoedelijk ongeveer naar de eerder genoemde duinrestanten 
temidden van de akkers. Helaas beschikken we niet over gegevens waar
naar deze reconstructie met exactheid is uit te voeren. Uit ADR. ANTHONISZ, 
1572 (kaartfoto 5) blijkt verder, dat het Oude Land en de Jewelpolder 
tijdens de derde bedijking van de Zijpe een andere begrenzing hadden. 

De ligging van Groot en Klein Ketelduin (30 , 58) ten westen van de 
Zijpe is in noord-zuid richting te schatten ten opzichte van de dwarswegen 
in de Zijpe en in oost-west richting ten opzichte van de Zijper Zeedijk en 
het strand (Pater MARTEN , ± 1563; ADR. ANTHONISZ, 1572 (kaartfoto's 4 
en 5). De kustlijn van dit gedeelte in de verschillende perioden berust voor 
een belangrijk deel op de reconstructie van het zuidelijk hiervan gelegen 
Hondsbosch (44). 
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De Spreeuwendijk (128) ten noorden van Petten vinden we in gehavende 
staat afgebeeld op het kaartje van TEUNIS VELSEN uit 1693 en aange
geven als Nieuwe Dijk. Het schijnt, dat dit dijkje nog een voorganger 
heeft gehad, nI. het Pauwendijkje ; met deze naam wordt in een acte van 
de landmeter J. HEIJMENBERGH uit het jaar 1677 (VAN Es, 1929, nr. 400) 
een dijkje aangeduid, dat vanaf het toenmalige kustlicht van Petten 
ongeveer oostwaarts op de Zijper Zeedijk (158) aanliep. Het land, besloten 
tussen het Pauwendijkje, de Hazedwarsdijk (38) en de Zijper Zeedijk zou 
een oppervlakte hebben beslagen van 70 Hondsbossche morgen (à 9372 
centi are; pers. meded. S. J. FOCKEMA ANDREAE). Dit zou neerkomen op 
0.65 km2, hetgeen er op schijnt te wijzen, dat het Pauwendijkje zou 
hebben gelegen op de plaats van de latere Spreeuwendijk 1). 

De tegenwoordige Hondsbossche Zeewering (45) moeten we zien als het 
resultaat van een lange ontwikkeling, gedurende welke meermalen een 
waterkering moest worden prijsgegeven om door een volgende inlaagdijk 
te worden vervangen. Bovendien speelde vóór 1839 nog een geleidelijk 
terugwijken van de zeewering een rol door herhaalde afslag aan de zee
zijde en versterking aan de achterzijde. In verband daarmee is het van 
belang, dat we de vroegere stadiën zoveel mogelijk bepalen ten opzichte 
van vaste punten in het achterliggende polderland. Verder profiteren we 
van de omstandigheid, dat van de rechte, ongeveer noordoost-zuidwest 
lopende Dromerdijk (19) nog een gedeelte is overgebleven. 

De verplaatsing van de Nieuwe Wakerdijk (90) van 1745 is vastgelegd 
door de opnamen van VAN DER STERR, 1835; PEEREBOOM & PETERSE, 
1806; SABRIER & NIEROP, 1793 en BOLSTRA, 1754. 

Het terugwijken van de daaraan voorafgaande Wakerdijk (140) van 
1624 is te vervolgen aan de gegevens van SPRUYTENBURGH, 1730 (kaart
foto ll); ABBESTEE, 1682 (kaartfoto 10); JOH. Dou, 1670; ZOUTMAN, 1660 
en KlERIUS, 1628. Bij het vergelijken van deze gegevens is het o.a. van 
belang te letten op de ligging van de kerk van Petten (106), die in 1701 
werd afgebroken; ten opzichte van dit vaste punt is de verplaatsing van 
de zeewering duidelijk vast te stellen. 

Het verloop van het verdwenen gedeelte van de Schoorlsche Zeedijk 
(121) is het best te reconstrueren naar ZOUTMAN, 1660. Voor het intekenen 
van de zeewering en de duinen bij SPRUYTENBURGH hoeven we geen gebruik 
te maken van de genoemde gegevens uit de tijd van de Nieuwe Wakerdijk, 
maar wij kunnen ons hierbij direct oriënteren op de Schoorlsche Zeedijk, 
de Dromerdijk en de gedeeltelijk nog bestaande details in het polderland. 
Hierbij blijkt evenwel, dat de kaart van SPRUYTENBURGH minder be
trouwbaar is dan we op het eerste gezicht zouden verwachten. 

De kaart van Dou leent zich goed voor het reconstrueren van de wegen 

1) In het betreffende archiefstuk is in het begin sprake van 700 morgen, verderop 
van 70 Hondsbossche morgen. Gezien de gegeven grootte van de Hondsbossche 
morgen is het niet wel mogelijk aan de eerste passage een zinvolle interpletatie te 
geven. 
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in het later prijsgegeven deel van de polder achter de toenmalige Camper 
Duinen (18) en ook voor het intekenen van de Leipolder (74), waarbij we 
nog enige steun vinden in de verkaveling op de recente stafkaart. 

De gereconstrueerde polderwegen maken het mogelijk de zeeduinen 
van ABBESTEE, 1682, met zekerheid te plaatsen , al blijkt daarbij wel, dat 
een knikje in een van de wegen bij hem niet zo nauwkeurig in kaart is 
gebracht, als we dat elders wel van hem gewend zijn. 

De met behulp van Dou vastgelegde Leipolder wijst op zijn beurt de 
weg bij de reconstructie van de plassen die door ADR. ANTHONISZ, 1572, 
achter de Hondsbossche Zeewering werden aangegeven en deze zijn 
weer een steun voor het plaatsen van de zeeweringen van dit stadium. 
In verband met de omstandigheid, dat de binnenduinvoet van de Camper 
Duinen zich in de loop der jaren wel oostwaarts maar niet westwaarts 
verplaatst zal hebben, moet een deel van de dijken van ADR. ANTHONISZ 
nog iets verder westwaarts gebracht worden. Terloops kunnen we nog een 
vergelijking trekken met het kaartje van KLAAS Kos, 1681, maar het is 
verwarrend hier veel waarde aan te hechten. 

De zeewering, die door VAN BERCKENRODE, 1621 , enigszins grotesk is 
afgebeeld, laat zich daarna tussenvoegen. De ligging hiervan t.O.V. de 
eerste aanleg van de Wakerdijk wordt bij KlERIUS, 1617, aangeduid door 
het einde van de Zoutsloot (150). 

Een vooruitspringend gedeelte van de zeewering bij VAN BERCKENRODE 
blijkt nagenoeg samen te vallen met een inspringend gedeelte bij ADR. 
ANTHONISZ. Juist op deze plaats ligt bij Pater MARTEN (kaartfoto 4) een 
binnenwater, dat ook bij VAN DEVENTER (kaartfoto 2) al was afgebeeld 
en dat vermoedelijk iets te maken had met een vroegere doorbraak. De 
uitspringende duinkust van vóór de Allerheiligenvloed is ten slotte alleen 
naar schatting aan te geven. De hoofden waren naar het schijnt alleen 
aangelegd ten noorden van het meest uitspringende punt. 

Tussen de stadiën van AOR. ANTHONISZ en (DOETECOMIUS- ) VAN 
BERCKENROOE ligt nog dat van G. D. LANGENDIJK, 1596 (kaartfoto 6) ; 
het toont het Hondsbosch in een stadium van uiterste verwaarlozing. 
Zijn afbeelding is weinig minutieus, maar dank zij de andere genoemde 
bronnen toch wel te interpreteren. Achter de Camperduinen zien we bij 
LANGENDIJK een inlaagdijk, die met redelijke zekerheid tussen de eerder 
genoemde gegevens is in te tekenen. 

Het gebogen deel van de Hondsbossche Zeewering waarop bij VAN 
BERCKENROOE de Dromerdijk aansloot, is bij LANGENDIJK nog recht; dit 
moet wel de inlaag zijn, die volgde op de Nieuwe Slaper (89) van AOR. 
ANTHONISZ, 1572. 

De reconstructie van de dijken van het Hondsbosch gaf tot driemaal 
toe te zien, dat een dijk in de loop der jaren geleidelijk is teruggeweken , 
waarover in het historisch overzicht reeds werd gerept. In het algemeen 
zal dit verschijnsel zijn opgetreden waar het strand smal was en het volle 
geweld van de zee werd gekeerd door een onbeschermde dijk die 
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men lang heeft willen handhaven door versterking aan de achterzijde. 
Bij Callantsoog is hetzelfde gebeurd met de inlaag van 1817, maar voor 

de Voordijk (136) was het strand zo breed, dat er duinen ontstonden. 
Huisduinen heeft in het noordwesten ook een geleidelijke teruggang te 

zien gegeven en wel bij de uitstekende hoek die gevormd werd door de 
inlagen van 1662 en 1691 (WESTENBERG, 1956). Op de voorheen genoemde 
kaarten van PIETER MULLER, P. MULLER & WENTEL en VLEERTMAN & 
WALRAVEN (HINGMAN, 109, 110 en 111) zien we nl. dat de zeewering hier 
aanmerkelijk is afgerond. Dit is in de vorige studie niet ter sprake gebracht. 

Ook moeten we hier nog terugkomen op een andere aangelegenheid 
die Huisduinen betreft. De Groene Dijk van 1584 werd nl. beschouwd als 
de 2e. Inlaagdijk van Huisduinen. Dit stemt niet overeen met hetgeen bij 
PALUDANUS, 1776 op p. 79 te lezen staat: "Ende dat In-den Jaere vier 
"en tachtich geleyt es in haere dorp van huysduynen de vijffde Inlaege, 
"behaluen noch verscheyden schinckels die tusschen de zelue inlaegen 
"geleyt zyn geweest, ... " Hierbij moet opgemerkt worden dat in het 
kaartbeeld van ADR. ANTHONISZ, 1571 (ingetekend in fig. 9 van de 
publicatie van 1956 en in fig. 15 van deze verhandeling) westelijk van de 
Kijfdijk nog twee smalle en enigszins kunstmatig aandoende duinrichels 
zijn aangegeven. Vatten we deze op als zanddij ken , dan wordt de Groene 
Dijk van 1584 de 4e Inlaagdijk. Volgens de door PALUDANUS geciteerde 
verklaring zouden we dan nog één inlaag tekort komen. 

Tenslotte dient nog vermeld te worden, dat na het afsluiten van deze 
studie is gebleken, dat Wieringen in fig. 3 C ten onrechte een uitholling 
aan de zuidoostzijde mist; dit gedeelte van het eiland werd nl. in 1683 
prijsgegeven en eerst in 1846 herdijkt. 



HISTORISCHE KAARTEN 

Bij het bespreken van de bronnen die betrekking hadden op de ge
schiedenis van Huisduinen (WESTENBERG, 1956) is gebruik gemaakt van 
een aantal kaarten die een veel groter gebied afbeelden dan alleen dit 
eiland. Nu wij onze belangstelling uitbreiden tot de Kop van Noord
holland, zullen we met het opnoemen van zulke kaarten uiteraard in her
haling moeten vervallen. We zullen hierbij evenwel beknoptheid be
trachten en ons beperken tot het geven van enige aanvulling op het reeds 
eerder gegeven commentaar. 

Om te beginnen geldt dat voor de groep van kaarten, waarvan we 
alleen die van CHRISTIANUS SGROOTEN willen noemen (Koninklijke Biblio
theek, Brussel, MS. 21596; kaartfoto 1). Op grond van enige details 
kwamen we al eerder tot de conclusie, dat dit kaartbeeld op zijn laatst 
afkomstig moet zijn uit het midden van de 15e eeuwen dat de Zijpe 
hierin later is ingetekend. In ons vroegere commentaar hebben we gewezen 
op het feit, dat de Burghornpolder (15) bij SGROOTEN niet door de West
friesche Zeedijk omsloten wordt. Ter nadere precisering van het eerder 
medegedeelde moeten we hier zeggen, dat de betreffende gronden in 1456 
werden uitgegeven om te herdijken en dat deze herdijking in 1461 werd 
voltooid (Toelichting Waterstaatskaart). Hoofdzaak blijft evenwel, dat 
de weergave van het schorrengebied te zeer verschilt van de toestand in 
het midden van de 16e eeuw, dan dat we het kaartbeeld van SGROOTEN 
zouden kunnen aanvaarden als een vertekende afbeelding daarvan. 

De oudst bekende originele handschrift-kaart van Noordholland draagt 
het jaartal 1529 en de naam CROOCK (HINGMAN, 2460; WIEDER, nr. 1). 
Dit interessante document is in kleuren uitgevoerd op formaat 29 X 40 cm, 
het noorden links. In het noorden strekt de afbeelding niet veel verder 
dan Petten, zodat het ons alleen gaat om de afbeelding van het Honds
bosch (44), dat hier is voorzien van een aantal lange hoofden. 

JACOB VAN DEVENTER's kaartwerk van 1542 besloeg het gehele gewest 
Holland. Aan het vroeger gezegde willen we de opmerking toevoegen, 
dat de Zijpe (157) en de Waardgronden (137) tussen het Koegras (61) en 
Wieringen (145) als water zijn aangegeven (kaartfoto 2); de weergave 
stelt dus de toestand bij vloed voor en toont duidelijk het niveauverschil 
tussen genoemde gronden en de strandwal. 

Een ongedateerde handschrift-kaart van Noordhollands Noorder
kwartier op formaat 94 X 107, het noorden links (HINGMAN, 2461, gere
produceerd bij WIEDER) toont enige gelijkenis met het kaartbeeld van 
V AN DEVENTER, maar moet toch een iets vroeger stadium weergeven. 
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Sinds de door SGROOTEN afgebeelde toestand moet bij Den Helder afslag 
hebben plaatsgehad; op genoemde kaart (2461) zijn hier nog twee pier
achtige kunstwerken aangegeven, terwijl deze op de kaart van VAN 
DEVENTER al verdwenen zijn. Het gebied tussen Camp (17) en Petten 
(106) toont een zo groot verschil met VAN DEVENTER, dat beide afbeel
dingen bezwaarlijk aan dezelfde bron zijn toe te schrijven. 

Een anonieme handschrift-kaart, die te dateren is op 1553 (HINGMAN, 
2486, kaartfoto 3), in kleuren geschetst op formaat 78 X 240, het noorden 
links en strekkende noord-zuid van Eierland (22) tot de Hondsbossche, 
met inbegrip van Wieringen, is voor ons vooral van belang vanwege de 
afbeelding van het Hondsbosch en van de eerste bedijking van de Zijpe. 
In het sterk vertekende Koegrasgebied is vlak benoorden Callantsoog voor 
het eerst een klein zeegat aangegeven. 

In een archief-dossier, aan te duiden als: Alg. Rijksarch., Arch. Huis 
Duivenvoorde, Inventaris nr. 627, regest 93, 252 (vermeld in ,Verslagen 
over 's Rijks Oude Archieven' 1920, I, p. 306, nr. 627) bevindt zich een 
anonieme plattegrond van de Zijpe, een ruwe penneschets op formaat 
32 X 41, het noorden rechts (fotocopie in Rijksarch. Noordholland, 
A(492.631.285)1). Hoewel deze pretentieloze schets sterk is vertekend, is 
de afbeelding toch heel duidelijk wat betreft de verdeling van de polder 
in vakken (aangeduid met kapitale letters A tot en met V), die weer zijn 
onderverdeeld in kavels (gemerkt met kleine letters a tot en met k). In de 
kavels Q-f, F-g, B4:l en E-c staan molens aangegeven en op grond hier
van kan men aan de hand van de notulen van de Zijpe (Arch. Zijpe- en 
Hazepolder) deze kaart dateren als te zijn tot stand gekomen ná augustus 
1565 en vóór 1567 (BELONJE, handschr.) ; we hebben hier dus te maken met 
de tweede bedijking van de Zijpe. In dit verband is het van belang op te 
merken, dat de Noordschinkel (96) hier verder naar het zuiden ligt dan 
bij de latere bedijkingsstadia. Verder valt te letten op een lijn, die wellicht 
dient om de afscheiding tussen de hoge en de laaggelegen terreinen aan te 
duiden en die achtereenvolgens loopt door de poldervakken L, G, C, D, 
I en K. 

Een andere handschrift-kaart, op formaat 87 X 120 op perkament, het 
noorden rechts (HINGMAN, 2472; kaartfoto 4) geeft ook een overzicht van 
de Zijpe, waarin de poldervakken weer met dezelfde kapitale letters zijn 
aangegeven. Het prijsgegeven stukje in het noordwesten, de zuidelijke 
ligging van de Noordschinkel (96) en de rechte stukken in het noordelijke 
verloop van de bedijking doen gezamenlijk deze kaart herkennen als een 
afbeelding van de tweede bedijking van de Zijpe. Dit waardevolle docu
ment biedt grote steun aan de reconstructie van deze polder, maar geeft 
tevens het bijbehorende stadium van het Hondsbosch. Vermoedelijk was 
het deze kaart, waarop een zekere passage in de notulen van de Zijpe van 
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10 augustus 1564 betrekking had; het bestuur van de Zijpe besloot toen 
nl. aan een zekere pater MARTEN een tegemoetkoming te verlenen voor 
een door hem van de Zijpe gemaakte kaart (BELONJE, handschr.) . 

Een gedrukte kaart van de Zijpe in het stadium van zijn derde bedijking 
(1571-1573), met Callantsoog en de Hondsbossche Zeewering, groot 
35 X 27 Y:!, berust op een opname van ADRIAEN ANTHONISZ (METlUS) om
streeks 1572 en werd gegraveerd door PETRUS JOHANNES NAGEL (BODEL 
NIJENHUIS, port. 31, nr. 69; fotocopie in Rijksarch. Noordholland, 
A(492.631.285)4) (kaartfoto 5). Voor ons is deze kaart vooral van belang 
om de afbeelding van de derde bedijking van de Zijpe, om de situatie bij 
het Hondsbosch en ten slotte vanwege het feit, dat de zeeduinen van 
Callantsoog nog niet waren doorgebroken, m.a.w., dat het Oogmergat 
nog niet was ontstaan. 

ADRIAEN ANTHONISZ' handschrift-kaart van Huisduinen, Wieringen en 
Callantsoog met de tussenliggende Koegras- en Waardgronden uit het 
jaar 1609, op formaat 62 X 62 (HINGMAN, 2489) is bij de kartografie van 
Huisduinen al ter sprake gekomen en daarbij werd opgemerkt, dat de 
afbeelding van het Huisduiner Nieuwland berustte op verouderde gege
vens; hetzelfde moet gezegd worden van het Oog mer Gat, dat hier 
nog een dubbele uitmonding in zee heeft (kaartfoto 8), terwijl het in 
1600 (bij DOETECOMIUS, kaartfoto 7) aan de zeezijde al sterk was ver
nauwd. 

ADRIAEN ANTHONISZ' handschrift-kaarten van 1618 van nagenoeg het
zelfde gebied (BODEL NIJENHUIS, port. 31, nr. IlO, lIl) zijn voor de 
reconstructie vooral waardevol om de situatie bij het nu afgesloten Oog
mer Gat (kaartfoto 9). De zwinnen van de Waardgronden zijn uiterst 
summier en schematisch aangegeven en het overblijfsel van het zeegat 
van 1553 door de Koegras-gronden even benoorden Callantsoog is vol
komen over het hoofd gezien; het verloop hiervan was ten tijde van deze 
opname nog niet door oeverwallen geaccentueerd. 

Ook de Wieringerwaard (147) werd door ADRIAEN ANTHONISZ in kaart 
gebracht, en wel in 1611. De verdeling van de nieuwe polder in vakken 
en kavels werd aangeduid met kapitalen en kleine letters. Het kaartblad 
verscheen in druk op formaat 65 X 59 (wapenlijst niet meegerekend) 
(HINGMAN, 2498; BODEL NIJENHUIS, port. 31, nr. 64). Een verkleinde 
uitgaaf verscheen op formaat 20 X 17 (BODEL NIJENHUIS, port. 31 , nrs. 65 
en 66). De koperen plaat van deze kaart bevindt zich nog in het polder
archief van de Wieringerwaard; het is gebleken dat deze plaat na 1634 
(onvolledig) moet zijn bijgewerkt, hoewel het vignet nog het jaartal 1611 
draagt (JONKER, 1960, p. 23-24). 

JOOST JANSZ. BEELSNIJDER'S grote kaart van Holland en Westfriesland 
verscheen voor het eerst in druk in 1575 (WIEDER, nr. 19). Deze eerste 
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uitgave is helaas niet bewaard gebleven zodat het werk alleen bekend is 
door de latere uitgaven (HINGMAN, 2462; 91 X 68). 

De situatie bij het Hondsbosch komt getrouwelijk overeen met de 
afbeelding van ADRIAEN ANTHONISZ, 1572 (BOD EL NIJENHUIS, port. 31, 
nr. 69). De kaart breekt af in het midden van de Zijpe; de afzonderlijk 
gegeven afbeelding van de resterende noordpunt van het gewest toont 
de Zijpe duidelijk in de gedaante van zijn vierde bedijking van 1597, 
hetgeen is toe te schrijven aan de posthuum (1620) aangebrachte wijzi
ging. Hoewel het Koegrasgebied op dit kaartje sterk is vertekend, is het 
toch van belang, dat vlak benoorden Callantsoog een klein zeegat is aan
gegeven. In dit opzicht komen de afbeeldingen van LUCAS JANSZ WAGHE
NAER, 1583 en PETRUS KtERIUS, 1596 (HINGMAN, 4144) hiermee geheel 
overeen. 

GERRIT DIRKSZ. LANGENDIJK is de auteur van een kaart van het eiland 
Huisduinen uit het jaar 1599 (HINGMAN, 2478), die op sommige gedeelten 
verrassend nauwkeurig bleek te zijn, maar op andere plaatsen weer heel 
sterk mistekend was. 

Een iets vroegere kaart van zijn hand geeft weer, hoe de Zijpe er in 
1596 uitzag, nadat deze polder bijna een kwart eeuw was prijsgegeven 
(kaartfoto 6). Het origineel (op papier, 19Y2 X 30, het noorden links) 
berust bij de ,Archives Nationales te Parijs (HUET & VAN VEEN, p . 129, 
nr. 17; vgl. BELONJE, 1930, p. 35-41). Een fotocopie van deze kaart 
bevindt zich in het Rijksarch. voor Noordholland (A(492.631.285)5). De 
uitvoering van deze kaart, vooral de wijze waarop duinen zijn aange
geven, doet sterk denken aan de zo juist genoemde kaart van Huisduinen. 
Duidelijk zien we nog de vorm, die de voorlaatste bedijking van de Zijpe 
moet hebben gehad. In het noordwesten, in Callantsoog, zijn enkele dijk
resten moeilijk te interpreteren. 

Een anonieme handschrüt-kaart van de Zijpe uit het jaar 1599 of 
1600 op formaat 110 X 80, door VAN Es, 1929 op p. 9 genoemd sub b , is 
helaas niet meer te vinden. Het kan daarom van nut zijn, hier uitvoerig 
te citeren wat BELONJE er van in zijn handschrift over mededeelde: 
"Een zeer nauwkeurig en fijn stuk landmeterswerk is hier verricht door 
"een tot dusverre onbekend gebleven tekenaar. Deze kaart moet zijn 
"gemaakt na de verkaveling van de Zijpsche landen, welke heeft plaats
"gevonden op 6 en 7 April 1598. Deze kaart was geheel onbekend tot ze 
"ontdekt werd bij de ordening van het archief van den Hondsbossche. In 
"teer groen, rose en zacht geel zijn binnen de polder bij iedere kavel, die 
"behalve zijn letter tevens den naam van elken eigenaar bevat, aange
"geven of de gronden respectievelijk behoren tot de categorie van contri
"buabelen, egalementen of nollen, de soorten waarin de landen van de 
"Zijpe ook nu nog onderscheiden worden. Het dorp Petten is duidelijk 
"weergegeven, terwijl ook de situatie van de Hondsbossche op de kaart 
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"goed uitkomt. De Dromerdijk vinden we nog niet vermeld, maar wel 
"strekt zich reeds op de zeewering een paalwerk uit, van de Zoutsloot (de 
"grens van de kaart) recht tot vóór het dorp Petten (in het verlengde van 
"de Hazedwarsdijk, welke wij óók aantreffen en die gelegd is krachtens 
"besluit van de Staten van Holland en Westfriesland van 9 Juli 1598). 
" In de Zijpe zelf zijn op talrijke plaatsen reeds boerderijen gebouwd en 
"op den Zijpschen Zeedijk bij de "Groote Wiel", waar het noordelijkste 
"van een zestal hoofden in zee uitsteekt, treffen wij het huisje van een 
"zekeren Franck den Schutter, waarvan de aanwezigheid wordt gemeld 
" in de Zijpsche Notulen van 6 November 1599". Op grond van deze 
gegevens is het wel aannemelijk , dat deze kaart is tot stand gekomen 
hetzij in 1599 of in 1600. 

Van BAPTISTA DOETECOMIUS kennen we een fraai gegraveerde kaart 
van de Zijpe, op formaat 46 Y2 X 57 Y2 , het noorden rechts (BOD EL N IJEN
HUIS, port. 31 , nr. 70; Univ. Bibl. Amsterdam, gereprod. bij BELONJE, 
1933) (kaartfoto 7). De afbeelding strekt van de Hondsbossche Zeewering 
bij de Lei ("Laij") tot aan de Westfriesche Zeedijk ten oosten van de 
Keins. Het kaart blad geeft van de Zijpe alle percelen met letters aan en 
bovendien alle boerenplaatsen, huizen en molens. 

Het Mosselwiel zien we uitlopen in het Oog mer Gat, dat aan de zee
zijde opvallend is vernauwd. In het zuiden is de kaart voor ons van belang 
om de situatie bij de Hondsbossche Zeewering. Latere afdrukken zijn 
bijgewerkt en tonen de Dromerdijk van 1614 (vgl. CONRAD, 1864, p. 15). 

P. PIETERSZ gaf in 1606 een ruwe schets van het eiland Callantsoog 
op formaat 46 X 58, het noorden beneden (HINGMAN , 37). De afbeelding 
beslaat alleen de landen ten zuiden van het Oogmer Gat. De ligging van 
de duinen is overzichtelijk weergegeven met een signatuur van LANGEN
DIJK'S karakter. 

PETRUS K.tERIUS is bij de bespreking van BEELSNIJDER al genoemd om 
zijn gegraveerde kaartje van Holland uit het jaar 1596 (HINGMAN, 4144) ; 
formaat 39Y2 X 33. Verder kennen wij van hem twee gedrukte kaarten 
van de Zijpe. De eerste getiteld ,Agri Zypani Nova Descripta' van 1617 
(39 X 47, noorden rechts) schijnt bewerkt te zijn door DOETECOMIUS en 
de tweede op formaat 17 X 23, noorden rechts, naar latere gegevens. 
Beide kaarten hebben herdrukken beleefd; de eerste o.a. is omstreeks 
1628 bijgewerkt (Zoutsloot en Wakerdijk bij Petten) en de kleine onder
ging vele malen een gedaanteverwisseling om zelfs in 1704 nog eens her
drukt te worden toen het kaartje zonder enige bijvoeging van namen e.d. 
werd gebezigd als bijlage voor het ,Zijper Kronijkje' door VALKOOG 
(BELONJE, handschr.). Voor deze groep van kaarten zij verwezen naar de 
collectie BODEL NIJENHUIS, (port. 31, nrs. 69, 74, 75 en 78). 
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De grote kaart van Holland van 1621 door BALTHASAR FLORISZ VAN 
BERCKENRODE (BODEL NIJENHUIS, port. 12, nr. 30, fragm.), die wij 
vroeger (WESTENBERG, 1956) beschouwden als een origineel werk, blijkt 
bij nader inzien wat ons gebied betreft in belangrijke mate te berusten 
op de kaart van ADRIAEN ANTHONISZ van 1618. Dit spreekt vooral duide
lijk uit de gebrekkige weergave van de zwinnen van de Waardgronden. 

Van DmK GERRITZ. LANGEN DIJK kennen we een handschrift-kaart van 
1623, die een overzicht geeft van de landen van Huisduinen, het Koegras, 
de Wieringerwaard en het eiland Wieringen op formaat 72 X 114 (HINGMAN, 
2490). Evenals zijn kaart van Huisduinen is ook deze vrij grof uitgevoerd, 
maar naar het schijnt wel origineel. 

Interessant is de bedijkte eendenkooi ten noorden van de Zijpe. Langs 
de noordkant van deze kooi loopt een flauw gebogen dijkstuk, een restant 
van de voorlaatste bedijking van de Zijpe. Aangezien de plaats van deze 
eendenkooi nog in het terrein terug te vinden is, geeft dit een bruikbaar 
aanknopingspunt voor de reconstructie, zoals in het vorige hoofdstuk 
ter sprake werd gebracht. 

C. J. VISSCHER'S gegraveerde kaart van het Koegras en de Waard
gronden van ± 1625, 46Y2 X 56 (BODEL NIJENHUIS, port. 32, nr. 12) is 
verwant aan een anonieme kaart van hetzelfde gebied (Atlas van HALMA, 
port. 7, nr. 14) (kaartfoto 12). Het zwinnensysteem van het Balgzand en 
de Waardgronden is bij beide kaarten nl. identiek en als vroeg 17e eeuwse 
bron van belang voor de reconstructie. De eilandjes in het Koegras zijn 
bij VISSCHER goed afgebeeld. 

DmK ABBESTEE hadden we bij de reconstructie van Huisduinen reeds 
leren kennen als een uiterst betrouwbare bron van gegevens. Zijn eerste 
afbeeldingen van het Koegras, resp. uit de jaren 1643 en 1647, waren 
WIEDER (nrs. 165 en 166) alleen in afschrift bekend en mij in het geheel niet 
toegankelijk; de originelen van deze kaarten vinden we bij VAN DOORNINCK 
vermeld onder de nummers 56 en 57. ABBESTEE'S verkenning van het 
Koegras en de Waardgronden, ter gelegenheid van de inspectie van 
1647/,48, is ook vastgelegd in een handschrift-kaart op perkament, 78 X 87 
(HINGMAN, 2492). Wat betreft het noordelijke deel van het Koegras, 
berust dit kaartbeeld nog op gegevens van zijn voorgangers, · maar het 
zuiden getuigt van origineel werk. De schoorwal aan de oostkant van het 
Koegras en langs de Slenk werd bij deze gelegenheid voor het eerst afge
beeld. De verdolven geul achter de Zanddijk werd later bij THmION 1), 
1750 (BODEL NIJENHUIS, port. 22, nr. 46; Rijksarch. Noordholland 
A( 492.627)I1-m, 2, 3), formaat 33 X 37 Y2, ten onrechte geïnterpreteerd als 
een tweede dijk. 

Later, in 1657, gaf ABBESTEE een uitvoerig overzicht van de zwinnen 

1) Tegenwoordige Staat ... , Deel XVIII, tegenover p. 395. 
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Op de Waardgronden (HINGMAN, 2493) op formaat 136 X 136. Deze kaart 
is evenwel alleen met de nodige voorzichtigheid voor de reconstructie te 
gebruiken, doordat de details in het terrein naar verhouding overdreven 
groot zijn afgebeeld; bedijkingen werden door hem nauwkeuriger vast
gelegd. Zijn uiteindelijke overzichtskaart van het Koegras en de Waard
gronden verschenen in 1672 in koperdruk bij FREDERIK DE WIT te Amster
dam op formaat 86 x 76 (HINGMAN, 2495; BODEL NIJENHUIS, port. 31 , 
nr. 109, gek!. ; Rijksarch. Noordholland, A(492.631.114) 4, 5; gereprod. 
o.a. bij Du BURCK, 1958). Het wiel achter de Zanddijk, dat bij de door
braak van december 1665 is ontstaan, is hierop niet afgebeeld. Een zo 
grote plas (waarvan het restant zelfs nog is terug te vinden bij EVERS, 
1806) , zou ARRESTEE bij een verkenning zeker niet zijn ontgaan. We 
moeten dan ook aannemen , dat deze Koegras-kaart van 1672 berust op 
gegevens van vóór december 1665. 

ARRESTEE'S handschrift-kaart van Callantsoog van 1647, op perkament, 
65 X 68 (WIEDER, nr. 168 afschrift) kon helaas niet worden geraadpleegd; 
het origineel werd door VAN DOORNINCK vermeld onder nr. 58. 

Ten slotte noemen we nog een handschrift-copie (48 X 50Yz), het noor
den rechts, naar een kaart van ARRESTEE, voorstellende de Hondsbossche 
Zeewering en de Camper Duinen met achterliggende landen in 1682 (Alg. 
Rijksarch., Aanwinsten 1901, XLVIII, nr. 2). Deze afbeelding is voor de 
reconstructie van belang, o.a. vanwege twee inlaagjes van de Camper 
Duinen. Van de wegen in het achterland is juist zoveel aangegeven, als 
kan dienen voor de plaatsbepaling. 

JAN DIRKSZ ZOUTMAN vervaardigde naar nieuwe opmetingen een uit
voerige polderkaart van de Zijpe, waarvan in 1600 en volgende jaren in 
verschillende formaten gegraveerde uitgaven zijn verschenen (HINGMAN, 
2477; BODEL NIJENHUIS , port. 31 , nr. 79). Dit technisch hoogstaande 
werk biedt ons bijna geen nieuwe gezichtspunten, doordat de grote ver
anderingen in de Zijpe zich toentertijd al hadden voltrokken. Wèl ge
bruiken wij de gegevens van ZOUTMAN voor de reconstructie van het 
noordwestelijke uiteinde van de Schoorlsche Zeedijk (121) en van de vorm 
van de Leeuwenhorn (73). 

In 1681 is door een onbekende een kaart van de Hondsbossche Zee
wering vervaardigd, die in 1788 werd gecopieerd door KLAAS Kos en 
later werd uitgegeven als bijlage tot het verbaal van het verhandelde in 
de ,Vergadering van Hoofd-Ingelanden van de Hondsbossche en Duinen 
tot Petten' , gehouden op den 12 mei 1846; het uiteindelijke formaat is 
30 X 41Yz, het noorden rechts (BOD EL NIJENHUIS, port. 31, nr. 90; Rijks
arch. Noordholland A(492.631.149.7)19). Als bijzonderheid valt op te 
merken, dat op deze kaart ook de situatie van enige vóór 1681 prijsgegeven 
kunstwerken is aangegeven. Het iulaagdijkje achter de Camper Duinen 
is te herkennen uit de kaart van ARRESTEE van 1682. 
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De door JOHANNES Dou samengestelde kaart van het ,Hoogheemraad
schap der Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland', die 
in verband met de kartografie van Huisduinen al werd genoemd, verscheen 
in koperdruk in het jaar 1670. De hoofduitgave besloeg zestien bladen, 
maar daarnaast verschenen ook een middelbare kaart in vier bladen en 
een kleine op één blad. Alle drie uitvoeringen werden meermalen herdrukt, 
telkens versierd met andere wapenschilden (GONNET, 1920; HONIG, 1921), 
maar zolang het kaartbeeld zelf niet veranderde, zijn deze uitgaven voor 
ons doel volmaakt onbelangrijk. 

Hoewel het tot stand komen van dit omvangrijke werk zeker als een 
kartografisch evenement van betekenis was te beschouwen, biedt dit 
kaartbeeld ons geen opvallende nieuwe gezichtspunten. Voor de recon
structie van het Hondsbosch bewijst de kaart van Dou ons goede diensten 
door zijn duidelijke weergave van de Leipolder (74) en de wegen daar in 
de buurt. Zoals we bij de bespreking van Huisduinen reeds hebben opge
merkt, berust de afbeelding van het Koegras-gebied op de gegevens van 
ABBESTEE (van vóór december 1665). De Haalskaai (34) is ten onrechte 
aangeduid als Hazedijk en het Kleigat (57) is ten onrechte aangeduid als 
Oogmergat. Ten zuiden van Huisduinen maakt de strandlijn een buiten
waartse uitbochting, vermoedelijk doordat Dou niet consequent was met 
het bijwerken van de kaart van ABBESTEE. 

TEUNIS VELSEN schetste in mei 1693 de situatie van het strandgedeelte 
dat later zou worden ingenomen door het Pettemer Vlak (110). De hand
schrift-kaart op perkament heeft het formaat 72 X 74, het noorden rechts, 
(HINGMAN, Ie suppl., 4215). De Spreeuwendijk (128), hier nog de Nieuwe 
Dijk genoemd, zien we in het stadium waarin deze door de zee is door
geslagen en nog niet is hersteld, wat eerst in 1699 plaatsvond. 

JAN SPRUYTENBURGH gaf in 1730 een zeer gedetailleerde kaart van de 
Hondsbossche Zeewering en de achterliggende landen; gedrukt op formaat 
66 X 87, het noorden rechts (HINGMAN, 2470; BODEL NIJENHUIS, port. 31, 
nr. 91 gekl., 92, 93 gekl.; Rijksarch. Noordholland A(492.631.149.7)1-8). 
De kaart maakt het mogelijk de toenmalige Wakerdijk (140) met redelijke 
nauwkeurigheid in de stafkaart in te tekenen. Bovendien geeft de ver
kaveling van het in 1745 prijsgegeven deel van het polderland nog enige 
aanwijzing tot de reconstructie van de plassen, die in vroeger tijden achter 
de zeewering hebben gelegen; voorzichtigheid is hierbij overigens wel 
geboden, want deze kaart is sterker vertekend dan we zouden verwachten. 

FRANS DE MUTSERT AARTSZ bracht de Heldersche Zeewering in het 
jaar 1749 in tekening. Deze kaart werd op formaat 28 X 92 in koperdruk 
uitgevoerd (HINGMAN, 127; BODEL NIJENHUIS, port. 31, nrs. 138, 142). 
Ons interesseren vooral de acht hoofden tussen Kaaphoofd (50) en Kijk
duinshoofd (56); dat toen nog niet met stenen versterkt was. De hoek bij 
Kaaphoofd is 230 te stomp weergegeven! 
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MELCHIOR BOLSTRA heeft in 1754 de toenmalige laagwaterstrandlijn en 
de Wakerdijk (140) van de Hondsbossche Zeewering ingetekend op de 
kaart van JOH. Dou; ook zijn eigen (niet uitgevoerde) ontwerp heeft hij 
hierop aangegeven. Deze kaart werd gevoegd bij zijn verhandeling 
van 1755; 16 X 23, het noorden links (Rijksarch. Noordholland, 
A(492.631.149.7)9 ; BODEL NIJENHUIS, port. 29, nr. 121; port. 31, nr. 95). 

Aan ALBERT KICKERT danken wij een nauwgezette opname van strand 
en duinen langs de Zanddijk van het Koegras. Op twee nagenoeg gelijke 
bladen, 73 X 82, het noorden rechts, uit de opeenvolgende jaren 1755 en 
1756 (HINGMAN, 175) (kaartfoto 13) heeft hij een enigszins primitief uit
gevoerde, maar uiterst betrouwbare, afbeelding van de situatie gegeven. 
De golven van de branding doen ons wel wat wonderlijk aan, maar de 
gegevens bieden een welkome steun aan de reconstructie, temeer daar ons 
uit deze tijd zo weinig originele kaarten ter beschikking staan. De afstand 
van de strandlijn (bij ,ordinaris volzee') tot de Zanddijk is op drie plaatsen 
vastgelegd (in Hondsbossche Roeden van 3.44 meter). De breedte van 
de duinen werd op 23 plaatsen vastgelegd in dezelfde maat. 

Van LEENDERT DEN BERGER bespraken we in onze studie van Huis
duinen een aantal handschrift-kaarten. Eén van deze, n1. de overzichts
kaart van de schorren van het Koegras en van de Waardgronden tot 
Wieringen en de Zijpe op formaat 82 X 73, het noorden links (HINGMAN, 
2496 ; BODEL NIJENHUIS, port. 31, nr. 112) is ook nu voor ons van belang. 
De kaart draagt het jaartal 1781, maar te oordelen naar enkele details 
van de werken aan het Nieuwe Diep (88), zou men geneigd zijn te denken 
aan een iets latere toestand; vermoedelijk hebben we hier te maken met 
een plantekening, die te beschouwen is als een bijgewerkte versie van het 
kaartbeeld van ABBEsTEE waarin de schorren van het Koegras alleen door 
hun buitenomtrek zijn aangegeven. De kompasroos heeft een westelijke 
afwijking van ongeveer 45°! 

J. SABRIER en J. NIEROP brachten in 1793 de Hondsbossche Zeewering 
naar nieuwe opmetingen in kaart op formaat 47 X 93, het noorden rechts 
(HINGMAN, 176, 177; bij CONRAD 1864 gereproduceerd op halve grootte). 
In het achterliggende land werden ook wegen en dijken aangegeven. De 
acht door hun voorgestelde strandhoofden, die in deze kaart ingetekend 
zijn, werden eerst in 1796 uitgevoerd. 

JAN PEEREBOOM Bzn. heeft in 1795 het Koegrasgebied in kaart ge
bracht. Hoewel zijn originele volledige document niet is aan te wijzen, 
kennen we zijn werk toch door verschillende copieën. Allereerst is er het 
door N. PETERSE (1801) bewerkte gedrukte blad van het noordelijke 
gedeelte, het noorden rechts , 43 x 31 (BODEL NIJENHUIS, port. 31 , nr. 
126). De schorren zijn hierop tot in kleine bijzonderheden weergegeven, 
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wat ten goede komt aan de mogelijkheid om het beeld op de stafkaart te 
plaatsen. Aan de afbeelding van de duinen langs de Koegras Zanddijk 
is niet veel waarde te hechten en voor een reconstructie van de kustlijn 
is deze kaart beslist niet te gebruiken (Zie ook HINGMAN , 2482-2484). 

Verder beschikken we over een aantal anonieme geschetste weergaven 
van het gehele Koegrasgebied, waarvan het noordelijke deel volkomen 
gelijk is aan de genoemde kaart (Alg. Rijksarch., PUTTERS, 802, 826, 
854, 1960; Rijksarch. Noordholland, Coll. Waterstaat, nr. 676 rood; 
Arch. Gem. Alkmaar, krt. nr. 64). Dit rechtvaardigt de aanname, dat we 
hier te maken hebben met copieën van de opname van PEEREBOOM. Een 
bij alle voorkomende fout verraadt hun gemeenschappelijke oorsprong, 
nl. een sterke vertekening van de Slenk (124). Niettemin is het werk van 
PEEREBOOM een uiterst belangrijke bron voor de reconstructie van het 
Koegrasgebied omstreeks 1800. 

Een andere anonieme schets, 62 X 145Y2, het noorden rechts, die ook 
dezelfde vertekening van de Slenk vertoont, geeft in de zuidelijke helft 
alleen de omtrekken van de schorren, maar sommige details worden op 
dit blad beslist anders aangegeven (Rijksarch. Noordholland, Coll. Water
staat, nr. 677 rood). 

Van J. PEEREBOOM en N. J. PETERSE kennen we nog een gedrukte 
kaart van de Hondsbossche Zeewering en de achterliggende landen uit 
het jaar 1806 op formaat 93 X 59 (HINGMAN , 178, BODEL NIJENHUIS, 
port. 31, nr. 98; Rijksarch. Noordholland, A(492.631.149.7)1l). CONRAD 
(1864) heeft deze kaart vergeleken met de gegevens van C. VAN DER STERR 
uit het jaar 1835. Hieruit bleek, dat de Hondsbossche in 29 jaar gemiddeld 
35 à 40 meter verder landwaarts was komen te liggen. 

Een kaart van de Hondsbossche Zeewering van J. VERHEY Bzn. & 
C. VAN DER STERR volgde nog in het jaar 1841 (BODEL NIJENHUIS, port. 
31, nr. 99). 

Een gedrukte kaart, die de landing van de Engelsen in 1799 tussen 
Den Helder en Callantsoog uitbeeldt op formaat 25 X 51, het noorden 
rechts, werd door C. R. T. KRAYENHOFF als bijlage gevoegd bij zijn boek, 
dat de krijgsverrichtingen van dat jaar behandelt en dat eerst in 1832 
verscheen (BODEL NIJENHUIS, port. 31, nr. 131; kaartfoto 14). Dit kaart
beeld geeft een redelijk betrouwbare afbeelding van de duinen langs de 
Zanddijk ; tal van details zijn te herkennen in de recente luchtverkenningen 
van de Rijkswaterstaat, zodat ons hiermee een welkome aanvulling ge
geven is op het werk van PEEREBOOM. De strandlijn van de kaart van 
KRA YENHOFF schijnt evenwel met minder zorg te zijn getekend dan de 
duinen. 

Ter gelegenheid van dezelfde gebeurtenis heeft de Engelse admiraliteit 
een kaart van GEORGE RALPH COLLIER, 61 X 93, in 1803 in koperdruk 
uitgegeven (Alg. Rijksarch., LEUPE, 359; kaartfoto 15). Deze loopt verder 
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door naar het oosten, zodat zelfs de zwinnen van de Waardgronden er bij 
opgenomen zijn. De uitgave is vooral daarom interessant, omdat de 
tekenaar heeft getracht de vegetatie van de Koegras-schorren weer te 
geven. We zien dan, dat de gronden, die in de 17e eeuw door ABBESTEE 
als schorren waren aangegeven, nu met gras waren begroeid, terwijl de 
latere aanwassen daarentegen een ruige begroeiing droegen. 

Van E. EVERS kennen we een gekleurde handschrift-kaart op formaat 
50 X 55 uit het jaar 1806, waarop de Slenk (124) en de aangrenzende 
schorren met bewonderenswaardige gedetailleerdheid zijn afgebeeld (BODEL 
NIJENHUIS, port. 31, nr. 134; kaartfoto 16). Dit blad, dat door de auteur 
met nederige trots als brouillon (= klad) kaart werd aangeduid, geeft 
juist op de meest zwakke plek van het werk van PEEREBOOM een buiten
gewoon mooie aanvulling. Interessant is ook het wiel achter de doorbraak 
van december 1665 in de Zanddijk. 

C. W. M. KLIJN gaf een detail kaart je, 48(65) X 94, het noorden rechts, 
van de situatie bij het dorp Callantsoog, toen daar in 1817 een inlaagdijk 
werd aangelegd (Alg. Rijksarch., PUTTERS, 2602). 

Meer bekendheid verwierf KLIJN'S ,Nieuwe kaart van het Hoogheem
raadschap der Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland' , 
die in 1825 als gravure op formaat 171 X 228 verscheen. Op gezag van 
WIEDER hebben wij in ons artikel over Huisduinen hierover opgemerkt, 
dat deze kaart nog gebaseerd was op die van Dou, waarin de nodige ver
anderingen waren aangebracht. In de pas ingedijkte Koegras Polder zijn 
nog maar weinig details aangegeven, maar de buitenschorren langs de 
oostkant van deze polder zijn voor ons van belang voor het vastleggen 
van oudere gegevens. Ook de twee kleine poldertjes langs de Zanddijk 
van het Koegras zijn nog aangegeven. 

Een herdruk van deze kaart verscheen in 1856, herzien en verbeterd 
door A. en D. VEELWAARD jr., onder toezicht van T. DE LEEUW (WIEDER, 
57 B; BODEL NIJENHUIS, port. 22, nr. 33). 

Een anonieme kaart, vermoedelijk uit het jaar 1833, 50 X 33, geeft een 
overzicht van Callantsoog en de duinen benoorden daarvan (Rijksarch. 
Noordholland, Collo Waterstaat, 660 rood). We zien hierop de dichting 
van drie kleine doorbraakjes van 1832 in de buitenduinregel van het 
Botgat (13). 

J. C. DE LEEUW, de veelzijdige pionier van de Anna Paulowna Polder, 
gaf in 1848 een kaart van deze pas voltooide bedijking. Op formaat 71 X 51 
werd deze gedrukt bij A. C. KRUSEMAN te Haarlem (BODEL NIJENHUIS, 
port. 31, nr. 118). In de oosthelft van het nieuwe land zijn hierop nog geen 
details aangegeven. 

Een andere kaart, die vermoedelijk ook aan DE LEEUW moet worden 
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toegeschreven, op formaat 51 x43 gedrukt in het jaar 1851, toont de 
polder "verdeeld in zodanige kavels als waarin dezelve in veiling zal 
worden gebracht" (Rijksareh. Noordholland, A(492.631.006)3-4; BODEL 
NIJENHUIS, port. 31, nr. 119; Arch. Gem. Alkmaar, krt. nr. 6). We noemen 
deze kaart alleen vanwege de verwarring die er door is ontstaan inzake 
de reconstructie van de Kreek. Op beide kaarten van DE LEEUW zien 
we ook de bedijking van een gedeelte van de in 1840 uitgegeven buiten
gorzen van het Koegras, bekend als het Poldertje van Lanser (114). 

Een anonieme ,Kaart van het Koegras vertoonende de geaardheid der 
gronden' uit het jaar 1849, 47 X 83, het noorden rechts (Rijksareh. Noord
holland, A(492.631.114)7) geeft een waardering van de bodem in drie 
klassen. Het beeld van deze kaart herinnert ons sterk aan de toestand 
van vóór de inpoldering, maar we mogen rustig aannemen, dat dit werk 
intussen volkomen is achterhaald door het recente bodemkundige onder
zoek van P. DU BURCK, waarvan in 1958 een gedeelte werd gepubliceerd. 

H. P. ESKES heeft van de Anna Paulowna Polder een kaart samenge
steld, die in 1856 gedrukt als bijlage gevoegd werd bij het vierde jaarver
slag van deze polder (Rijksareh. Noordholland, A(492.631.006)5; BODEL 
NIJENHUIS, port. 31, nr. 120), 32 X 36. In het Helders Museum (Coll. 
OORTGIJSEN, nr. 91) bevindt zich een exemplaar van een in 1899 herziene 
uitgave; de vouwen in deze kaart wijzen er op, dat deze tot hetzelfde 
formaat als de jaarverslagen was samengevouwen, hetgeen doet ver
moeden, dat er in dat jaar ook nog een jaarverslag is verschenen. In het 
betreffende polderarchief zijn alleen de eerste acht gedrukte jaarverslagen 
aanwezig, waarvan het laatste werd uitgegeven in 1860. In 1911 verscheen 
nog een door R. DEKKER herziene uitgave van deze kaart (Kadaster, 
Alkmaar). 

De kaart van ESKES is voor ons vooral van belang om de nauwkeurige 
weergave van het Poldertje van Lanser (114). 

Een anonieme schets van de situatie bij het noordeinde van de Voordijk 
(136) van Callantsoog (op schaal 1: 1000) bevindt zich in een dossier uit 
het jaar 1890. De aanduiding luidt: Alg. Rijksareh., Arch. Waterstaat, 
Dossier 31, Jan . .Jun. 1890, gearresteerd 18 April 1890, Nr. 175. Op deze 
summiere afbeelding vinden we een restant van de voormalige Oogmergats 
Dijk (102). Tezamen met luchtfoto's en recente werktekeningen van de 
Rijkswaterstaat maakt dit onaanzienlijke kaartje de reconstructie van 
deze dijk mogelijk. 

J. A. BECKERING VINCKERS bracht twee series zeekaarten van het zee
gat van Texel bijeen, die ook in onze studie over Huisduinen al genoemd 
werden. De eerste serie ,Historische kaarten van 1583 t.m. 1796' bevat 
reproducties van kaarten die de volgende namen en jaartallen dragen: 
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LUCASJANSZ. WAGHENAER, l583; ALBERT HAEYEN, l585; WILLEMJANSZ., 
1608; WILLEM JANSZ. BLAEU , 1623; JOHANNES VAN KEULEN, 1681; 
N. WITSEN, 1712; JOHANNES VAN KEULEN, 1732; J. WONDER MULLER, 
1748; LEENDERT DEN BERGER, 1774 en A. A. BUIJSKES, 1796. 

De tweede serie, ,Hydrografische opneming 1796 t.m. 1950', bevat 
gegevens uit de jaren 1796, 1816, 1838, 1851, 1863, 1874, 1896, 1901 , 
1908, 1916/'17, 1921, 1925, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1950. 

De meeste kaarten uit de eerste serie zijn wat de vorm van het land 
betreft onbeduidend, maar tezamen met de andere gegevens van deze 
collectie stellen zij ons toch in staat een schematische voorstelling te 
geven van de ontwikkeling in de buitendelta van het zeegat. Een over
eenkomstige bijdrage van J. F . W. CONRAD (1863) is hierdoor achterhaald 
geworden. 

De recente officiële topografische kaart van ons land, die als basis 
heeft gediend voor onze studie, is het product van een lange ontwikkeling; 
de naam van C. R. T. KRAYENHOFF is verbonden aan het beginstadium 
hiervan. De eerste uitgave op schaal I : 50000 kwam gereed in 1864 
onder leiding van J. E. VAN GORKUM. Over deze officiële kaart, kortweg 
bekend als de ,stafkaart', heeft zich een vrij omvangrijke literatuur ont
wikkeld. Wij willen alleen volstaan met een verwijzing naar het werk van 
S. J. FOCKEMA ANDREAE en B. VAN 'T HOFF (1947), waa.rin een afzonder
lijk hoofdstuk aan dit onderwerp is gewijd. 

Sinds 1864 is aanvankelijk onder leiding van F. W. CONRAD een officiële 
kaart samengesteld, waarop de zo gecompliceerde waterstaatkundige toe
stand van ons land is aangegeven. Voor dit doel werd de stafkaart als 
flauwe onderdruk gebruikt. De gegevens, die niet in de kaart zelf konden 
worden ondergebracht, vonden een plaats op de rand van de kaart; deze 
uitgaaf kwam gereed in 1892. Eerst veel later heeft men de toelichtingen 
tot de waterstaatskaart provincie-gewijs in boekvorm samengevat. Het 
deel dat betrekking heeft op Noordholland verscheen in 1950 (Staats
drukkerij- en uitgeversbedrijf, 's Gravenhage, kJ. 8°, XVI + 386 pp.) en 
bevat tal van gegevens, die mede in ons historisch overzicht zijn verwerkt. 
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ALFABETISCHE LIJHT VA~ AA RDRIJKfoIKUNDIGE NAMEN 

(clo nummers achter de nltmpn verwijzen naar de figuren) 

A 
1 Abbestee 7 A, H, 10 A, H, C, D. 
2 Amsteldier 1, 8 B. 
3 Amsteldijk I. 
4 Amstelmeer I. 
5 Anna Paulowna Polder (Oostpol. 

der) I, 2. 
U Anna Paulowna Polder (\Vestpol

der) I, 2. 

B 
7 Balg 3 H, C. 
S13algkanaal 2, 9. 
9 Halgpolder I, 9. 

10 Halgzand 7 A, 13, t! B. 
11 Borstzwin t! A, B. 
12 Bosker Polder 7 A, H, JO D. 
13 Botgat 7 B. 
14 Burgerweg 11, 12 A, B, D, E, J<'. 
15 Hurghorn PolIIer I. 

C 
1U CalIantsoog 10 D. 
17 Camp 12 A, B, C, D, E, F. 
]X Camrerduin 12 A, B. 

D 
19 Dromerdijk 12 D, E, F. 
2() Dubbelduin 7 A, 10 D. 

E 
21 Eenigenburg 11. 
22 Eierland 3 A, H, C. 
23 Eierlandsehe Gat 3 A, B, C. 
i-I Ewijeksluis, Van 2. 
25 Ewijeks Vaart, Van 2. 

G 
2lj Garst, De 6, 7 A, H, t! A, B . 
27 Gat, H et 6. 
28 Grafelijkheidsduinen H, 13. 
29 Groet Polder 1, 2. 

Groot Keins (zie Lceuwenhorn). 
30 Groot Ketelduin 10 A, B, C, 17. 
31 Groot Noordhollandsch Kanaal 2, 

9, 11. 
32 Groote Kecten I, 7 B. 
33 Groote Sloot 10 A, B, C, D, 11. 

H 
34 Haalskaai 7 A. 
35 Hazedijk (van Kle ine Keeten) 7 H. 
3(j Hazedijk (van het Nieuwe Huis ) 

7 B . 
37 Hazedijk (tussen Zijpe en Haze-

polder) 12 A, B, C, D, E, F. 
38 Hazedwarsdijk 12A, B, C, D, E, F. 
39 Hazepolder 1, 12A, B, C, D, E, \<' . 
·10 H eersllil'r Ii. 
J1 Helder, Den I. 
·I:! Hc\mllijk 6, 10 A, 13, C, D. 
./.1 H ennpznnll fi, 8 A. 
44 Honllsbosch 12 A. 
.Jij Hondsbossche Zeewering I. 
./fj Huisduinon 1, 3 A, B, C, 5, Ii. 

J 
47 Jewel 10 A, 13, C. 
48 .Teweldijk 10 A, B, C. 
49 Jewclpoluel' JO A, H, C. 

K 
50 Kaaphoofd 13. 
51 K e ins 2, 10 A, 13, C, D, 11. 
52 Keinsmersloot, 11. 
53 K einsmerweg 10 A, H, C, D, 11. 
ij4 Kennemorland 1. 
;jij Kijkduin 13. 
;j(j Kijkduinshoofll 13. 
;j7 l\:leigat 6. 
58 Klei n K etelduin 17 . 
59 Kleinmeer(zwin) 7 A, B, 8 A, B. 
6() Knees 8 B. 
(j] Koegras 6, 7 A, B, 8 A, B. 
(i2 Koegraspolder 1, 2. 
(i3 Koegras Strandwal 3 A, B, C, 6, 

8A. 
64 Koegras Zanddijk 6, 7 A, 10 D. 
65 Koegras Zeedijk 9. 
Glj Kolhornor Diep 2. 
U7 Kolk, De I. 
(j8 Kooi, De 9. 
69 Krabbendam 11. 
7() Kreek, De 8 A, B. 
71 Kwelderduin 6,7 A, H, 8 A, H, 9. 

L 
72 Landsdiep van Huisduinen 5. 
73 Leeuwenhorn 10 A. 
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74 Leipolder 12 E. 
75 Lotmeer(zwin) 8 A, B. 
76 Lutjeswaard 1, 3 B, C. 
77 Luttikduin 10 C. 

M 
78 Maartensweg, Sint 11. 
79 Maartenszee, Sint U. 
80 Malzwin 1. 
81 Marsdiep 1, 3 A, B, C. 
82 Meelzwin 8 B. 
83 Middelhoofd 13. 
84 Middelzand 6, 8 A. 
85 Moerwaard 3 A. 
86 Mok, De 1, 5. 
87 Molengat 1. 

N 
88 Nieuwe Diep 6, 7 A, 8 A, B. 
89 Nieuwe Slaperdijk 12 B . 
90 Nieuwe Wakerdijk 12 F. 
91 Noordduinshoofd 13. 
92 Noorderhaaks 1. 
93 Noorderhoofd 13. 
94 Noorderzijl 8 A, B . 
95 Noordschinkel, (Ie) 10 A. 
96 Noordschinkel, (2e) 10 B. 
97 Noordschinkel, (3e) 10 C. 
98 Noords<,hinkel, (4e) 6, 7 A,B, 10D. 
99 Noordzee 1, 3 A, B, C. 

o 
100 Oogduinen 6. 
101 Oogmer Gat 6. 
102 Oogmergats Dijk 10 D. 
103 Oudelander Dijk 10 A, B. 
104 Oude Slaper 12 A, B, C, D, E, F. 
105 Oude Veer 2. 

p 

106 Petten 11. 
107 Pettemer Duinen 12 A. 
108 Pettemer Inlaagdijk 12 C. 
109 Pettemer Schinkel 12 D. 
110 Pettemer Vlak 1, 12 E, F. 
111 Pettemer Zeewering 1. 
112 Polder Callantsoog 1, 2, 7 A, B, 

10D. 
113 Polder het Hoekjc 1. 
114 Poldertje van Lanser 9. 
115 Poldertje van de Schooten 7B. 

R 
116 Razend Zwin 2, 8 A, B. 

S 
118 Schager Kanaal 2, 11. 

119 Schagerweg 10 A, B, C, D, 11. 
120 Scheidingsvliet 1. 
121 Schoorlsche Zeedijk 12 A, B, C, 

D,E,F. 
122 Schooten, De 6, 7 A, B, 8 A, B. 
123 Schulpengat 1. 
124 Slenk (Koegras) 6, 7 A, B. 
125 Slikkerdijk 7 A, B, 10 A, B, C, D. 
126 Sluispoldertje 1. 
127 Spanjaal"dsgat 5. 
128 Spreeuwendijk 12 E, F. 
129 Spruchtel (van het Nieuwe Diep) 

7 A, 8B. 

T 
130 Torp, Het 7 A, B, 8 A, B. 
131 Texel 1, 3 A, B, C, 5. 
132 Texelstroom 1, 3 B, C. 

U 
133 Uitlandsche Polder 10 A, B, C. 

V 
134 Veer 7 A, B, 8 A, B. 
135 Vlieland 3 A, B, C. 
136 Voordijk 6, 7 A, B, 10 D. 

W 
137 Waardgronden 3 A, 8 A, B. 
138 Waardpolder 1, 2. 
139 Waddenzee 1, 3 B, C. 
140 Wakerdijk 12 E. 
141 Westfriesche Zeedijk 10A,B,C,D. 
142 Westfriesland 1, 2. 
143 Westgat 1. 
144 Wierbalg 1. 
145 Wieringen 1, 3 A, B, C, 8 A, B. 
146 Wieringermeer (Polder) I, 2. 
147 Wieringerwaard 1, 2, 8B. 

IJ 
148 IJsselmeer 1. 

Z 
149 Zand, Het 11. 

Zanddijk, zie Koegras Zanddijk. 
150 Zoutsloot 12 D, E. 
151 Zuiderhaaks 1. 
152 Zuiderhoofd 13. 
153 Zuiderzee 3 A, B, C. 
154 Zuiderzijl 8 A, B. 
155 Zuidschinkel 10 A, B, C. 
156 Zwanenwater 1. 
157 Zijpe(polder) 1, 2, 6, 8 B. 
158 Zijper Zeedijk IOA, B, C, D, 12A, 

B,C,D,E,F. 



I. LIJST VAN FIGUREN 

J. Overûcht van de Kop van Noordhollnml in zijn tegenwoordige st.aat. Schaal 
1 : 250000. 

2. Overzicht van de oudheidkundige vindplaatsen. Schaal I : 250 000. 
3. Ontwikkeling van het getijgebied van het zeegat van Texel. A 1450, B 1600, 

C 1750. Schaal 1: 500000. 
4. Schema van het voortlopen van het getij over de buitendelta van het zeegat 

van T exel. 
5. Het omzwaaien van het Spanjaardsgat en het Landsdiep van Huisduinen, 

geprojecteerd op de kaart van 17 liO; de 16e eeuwse stl'ancllijn aangeduid door 
een onderbroken lijn. Schaal I : 250 000. 

H. Schema van de ontwikkeling van het Koegras-gebied vanaf het midden van 
de 15e eeuw tot het leggen van de Koegl'as Zanddijk in 1610. Schaal I : 150000. 

7. Reconstructie van het Koegras-gebied ; A in 1650 en B in 1800. Schaal I : 100000. 
~. Reeonstructie van de Waardgronden; A omstreeks 1450 (schematisch) en B in 

1650. Schaal I : 100000. 
9. Opeenvolgende stadia van inpoldering in de omgeving van d e Kooi. Schaal 

1 : 100000. 
10. Reconstructie van Callantsoog en do noordl<ant van de Zijpe in zijn vier stadia 

van bedijking. Schaal 1: 100 000. 
I J. Ontwikkeling van de kanaalverbindingen door de Zijpe. Schaal I : 250 000. 
12. Reconstructie van de Honclsbossche Zeewering. Hehaal 1 : 50000. 

A in 1563 naar Pater MARTEN. 
B in 1572 naar ADR. ANTHONISZ. 
C in 1596 naar G. D. LANGENDIJK. 
D in 1621 naar VAN BERCKENRODE. 
E de Wakerdijk, 1624-(1682)-1745. 
I" de Nieuwe Wakerdijk, I 74:'}-1 839. 

13. De hoofden van Huisduinen. A in 1749 en B later. Schaal I : 50000. 
14. Profiel van de Zuidelijke middeleeuwse veenderij in de Anna Paulowna Polder 

(Oostpolder) naar gegevens van J. L. LUTJEHARlIfS. 
15. Verzamel kaart noord. Schaal I : 50000. Met toestemming Topografische Dienst. 
16. Verzamel kaart midden. Schaal I: 50000. Met toestemming Topografische 

Dienst. 
17 . Verzamel kaart zuid. Schaal I : 50 000. Met toestemming Topografische Dienst. 



11. LIJST VAN KAARTFOTO'S 

1. Gedeelte van blad 14 uit de eerste atlas van SGROOTEN, 1573 (naar 15" eeuws 
kaart beeld ). 

2. Gedeelte van de kaart van het gewest Holland van VAN DEVENTER, 1542. 
3. Gedeelte van een anonieme kaart waarop de eerste bedijking van de Zijpe, 

1553 (HINGMAN, 2486). 
4. De Zijpe in zijn tweede bedijking, vermoedelijk door Pater MARTEN, ± 1563 

(HINGMAN, 2472). 
5. De Zijpe in zijn derde bedijking, dom" ADR. ANTHONISZ, ± 1572, gegraveerd 

door PETRUS JOHANNES NAGEL (BODEL NIJENHUIS, port. 31, nr. 69). 
6. De Zijpe in 1596 nadat deze ruim 20 jaren was prijsgegeven, door G. D. LANGEN

DIJK (Archives Nationales, Paris: Hu ET & VAN VEEN, p. 129, nr. 17). 
7. De Zijpe in zijn vierde bedijking naar DOETECOMIUS, 1600. 
8. Gedeelte van een kaart van ADR. ANT~ONISZ (HINGMAN, 2489) waarop Cal

lantsoog kort na het doorbreken van het Oogmer Gat; de Zijpe is later bijge
tekend. 

9. Gedeelte van een kaart van ADR. ANTHONISZ (BODEL NIJENHUIS, port. 31, 
nrs. lIO, lIl) waarop Callantsoog na het leggen van de Oogmergats Dijk en de 
Koegras Zanddijk in 1610. 

10. Kaart van de HondsboBBche Zeewering van D. ABBESTEE, 1682. Dit kaartbeeld 
is in fig. 12 E als tUBBenstadillm ingetekend. 

11. Kaart van de HondsboBBche Zeewering en achterliggende landen door J. 
SPRUYTENBURGH, 1730. 

12. Vroeg 17" eeuwse anonieme afbeelding van de Waardgronden (Atlas van 
HALMA, port. 7, nr. 14). Met toestemming Rijksmuseum, Amsterdam. 

13. Strand en duinen langs de Koegras Zanddijk omstreeks 1750 door ALBERT 
KICKERT (HINGMAN, 175). 

14. Strand en duinen langs de Koegras Zanddijk omstreeks 1800 door C. R. T. 
KRAYENHOFF (BODEL NIJENHUIS, port. 31, nr. 131). 

15. Gedeelte van een kaart van GEORGE RALPH COLLIER, waarop het Koegras 
gebied omstreeks 1800 (LEuPE, 359). 

16. Detailstudie van de schorren bij de Slenk in 1806 door E. EVERS (BODEL 
NIJENHUIS, port. 31, nr. 134). 

17. Enkele bodemkundige details in de Polder het Koegras naar gegevens van 
J. P. LAMAN TRIP, 1942. 



lIl. LUST VAN FOTO'f; 

l. Met brede turven afgezet.te grondslag van een mi(lcleleeuws huis op het Balgzand 
(Foto Arch. Directie Wieringermeer, nr. 9571). 

2. Luchtfoto van de landen bij het Kleinmeerzwin en het Oude Veer. (Foto Arch. 
Topografische Dienst. 106 G 4528, Doos 483a, nr. 4064, febr. 1945). 

3. Luchtfoto van d e landen bij het KleinmeerJ;win. Woto Arch. Topografische 
Dienst. 106 G 4528, Doos 483a, nr. 4062, febr. 1945). 

4. Gerestaureeroe steelpan uit oe Anna Paulowna Polder, pigenoom van J. BLAAU
BOElt. (Foto L. BnWSTltAATEN • .Rijksdienst Ouoheidkllnrlig Borl('monderzoek, 
Amersfoort). 

ii. B('nen schaats v('l"\'aardig,1 uit ('en 1·IIJHI('rs('h('(mbef'n. afkomstig van h('t. land 
van oe Willomshoeve (J . A. WAIBOER), Anna Paulowna Polder (Oostpolder) . 

6. Luchtfoto, waarop duintjes die t en naaste bij de oostgrens van Callantsoog vóór 
1536 aangeven. (Fotoarchief Topografische Dienst. B 14 west, .Run 8, nr. 269, 
1938). 

7. Blootgespoelde weidegrond op het stl"and bij Groote Keeten met wagenspoor 
en hoe!sporen van rundel·en. (Foto J. \VESTENBEIW). 

8. Blootgespoelde resten van een middeleeuws kleidijkje op het strand bij Groote 
Kceten ten nooJ'{len van paal 10, waal·in gl'Ot.P harde t lll'v('n zijn verwerkt .. 
(Foto .T. WJo~sTENBJmc:). 
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Overzicht van de Kop van Noordholland in zijn tegenwoordige staat. Schaal 
1 : 250 000. 
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Legenda 
o Fries-Bataafse vondsten 
• Middeleeuwse vondsten 
.. Middeleeuwse veenderij 
_ Grafveld 
.". Dijkresten 
CV Torp 
Q Tonputten bij het Torp 
X Scheepsanker 

146 

146 

Fig. 2 

146 

Overzicht van de oudheidkundige vindplaatsen. Schaal 1: 250 000. 
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Fig. 3 A Fig. 3 B 

Fig. 3C 

Ontwikkeling van het getijgebied van het zeegat van Texel. A 1450, R HiOO, 
C 1750. Schaal 1: 500 000. 
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157 

Schema van de ontwikkeling van het Koegras-gebied vanaf het midden van de 15e eeuw tot het leggen van de Koegras Zanddijk in 1610. Schaal 1 : 150000. 
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Fig. 4 

Schemc van het voortlopen van het getij over de buitenclelta van het zeegat van Texel. 

-'(s 
.,,~ .. 

. \ 
'6~ .. ·· '-

. \ , . , , 

1583.< 

---' ,-

, , 

-- --

----

, 

.... - ---

Fig. ,i 

127 

Het omzwaaien van het Spanjaardsgat en het Landsdiep van Huisduinen , gepro
jecteerd op de kal'.rt van 1750; de 16e eeuwse strandlijn aangeduid door een 

.• "ken !ijp "chaal 1 : 250000. 



Fig.7A 

Reconstructie van het Koegras-gebied in 1650. Schaal 1: 100000. 



Fig. 7B 

Reconstructie van het Koegras-gebied in 1800. Schaal 1 : 100000. 



.. .... 
.. ..... 

':.:, 
...... . ...... . 

63 

\ 
\ 

130 \ 
\ 

\ 

'. 
ê>\ 
~\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

e) 
I 

I 
I 

I 
I 

" " I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I el 

/ 
I 

I 
I 

" I 

" " I 
I 

I 
I 

I 
1 
I 

........ .. ........ . 
. ........ . 

...... 
. .. :.::1 

. ........................... . 

137 

07 

131 

Fig. SA 
Reconstructie va.n de Wa.a.rdgronden, omstreeks 1450 (schema.tisch). 

Schaal 1 : 100 000. 
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Fig. SB 
Reconstructie van de Waardgronden, in 1650. Schaa.l 1 100000. 
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Fig. 9 

Opeenvolgende stadia van inpoldering in de omgeving van de Kooi. Schaal 
1 : 100000. 



Fig. IOA 
Reconstructie van Callantsoog en de noordkant van de Zijpe in zijn eerste bedijking, 

van 1553. Schaal 1: 100000. 

Fig. lOB 
Reconstructie van Callantsoog en de noordkant van de Zijpe in zijn tweede bedijking, 

van 1556. Schaal 1: 100000. 



Fig. IOC 
Reconstructie van Callantsoog en do noordkant van de Zijpe in zijn derde bedijking, 

van 1572. Schaal I : 100 000. 

Fig. 10D 
Reconstructie van Callantsoog en de noordkant van de Zijpe in zijn vierde bedijking, 
van 1597, met enkele later, tot in 1614, aangelegde werken. Schaal I : 100000. 



Fig. 11 

Ontwikkeling van de kanaalverbindingen door de Zijpe. Schaal 1: 250 000. 



Fig. 12A 

R econstructie van d e H ondsbossche Zeewering In 

1653 naar Pater MARTEN. Schaal I : 50000. 

Fig. 12B 

R econstructie van de Hondsbossche Zeewering In 

1572 naar ADR. ANTHONISZ. Schaal 1: 50000. 
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Fig. 12C 
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Reconstructie van de HondsboB8Che Zeewering in 
1596 naar G. D. J.ANGENDIJK. Schaal 1: 50 000. 

Fig. 12D 

Reconstructie van de HondsboB8Che Zeewering in 
1621 naar VAN BERCKENRODE. Schaal 1: 50000. 



Fig. 12E 

Reconstructie van de Hondsbossche Zeewering; de 
Wakerdijk, 1624- (1682)- 1745. RchRal 1 : 50000. 

Fig. 12F 

Reconstructie van d e Hondsbossche Zeewering; de 
Nieuwe Wakerdijk, 1745-1839. Schaal I : 50000. 



Fig. 13 

De hoofden van HIlisduinen . A in 1749 en B later . Schaal I : 50000. 
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F ig . 14 

Profiel van de Zuidelijke middeleeuwse veenderij in de Anna Paulowna Polder (Oostpolder) naar gegevens van 
J. L. LUTJEHARMS. 



1—I i \ n ' r*\ I 1 ~->-.:-...--p ! I 1 1 1 1 1 n 

r '"-• , . \ "I""?--—- ^ ' 8 / * /". - < ' 
.... ... . ^ — T — „ , — = — ^ 1 v _ , ^ — - T * — ^ -

"\ v--~-i--- -•--/ M A R S D I E P / .,<:^ : : :' :i^ 

Fig. 15 
Verzamelkaart noord. Schaal 1 : 50 000. Met toestemming Topografische Dienst. 
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Fig. 16 

Verzamelkll.ar t midden. Schaal 1: !jO 000. Met t oestemming Topografische DIenst. 
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Fig. 17 

Verzamel kaart zuid. Schaal 1: 50000. Met toestemming Topografische Dienst. 



Kaartfoto 1 

Gedeelte van blad 14 uit de eerste atlas van SGROOTEN, 1573 (naar 15e eeuws 
kaartbeeld). 



Kaartfoto 2 

Gedeelte van de kaart van het gewest Holland va.n VAN DEVENTEH, 1542. 



Kaartfoto 3 

Gedeelte van een anonieme kaart waarop de eerste bedijking van de Zijpe, 1553 
(HINOMAN, 2486). 



Kaartfoto 4 

De Zijpe in zijn tweede bedijking, vermoedelijk door Pater MAHTEN, ± 1563 
HINGMAN, 2472). 



Kaaltfoto 5 

De Zijpe in zijn derde bedijking, door ADR. ANTHONISZ, :1-. 1572, gegraveerd door 
PETRUS JOHANNES NAGEL (BODEL NIJENHUIS, port. 31, nr. 69). 



Kaartfoto 6 

De Zijpe in 1596 nadat deze ruim 20 jaren was prijsgegeven, door G. D. LANGESD1.J" 

(Archives Nationales, Paris: HUET & VA N V~:F.N, p. 129, nr. 17). 



Kaartfoto 7 

De Zijpe in zijn vierde bedijking naar DOETECOMIUS, 1600. 



Kaartfoto 8 

Gedeelte van een kaart van ADR. ANTHONISZ (HINGMAN, 2489) waarop Callantsoog 
kort na het doorbreken van het Oogmer Gat; de Zijpe is later bijgetekend. 
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Kaartfoto 9 

Gedeelte van een kaart van ADR. ANTHONISZ (BODEL NIJENHUIS, port. 31, 
DrS. 110, 111) waarop Callantsoog na het leggen van de Oogmergats Dijk en de 

Koegras Zanddijk in 1610. 
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Kaartfoto 10 

Kaart van de Hondsbossche Zeewering van D. ABBESTEE, 1682. Dit kaartbeeld is in fig. 12 E als tussen 
stadium ingetekend. 
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Kaartfoto 11 
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Kaart van de Hondsbossche Zeewering en achterliggende landen door J, SPRUYTENBURGH, 1730, 
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Kaartfoto 12 

Vroeg 17e eeuwse anonieme afbeelding van de Waardgronden (Atlas van HALMA, port. 7, nr. 14). 
Met toestemming Rijksmuseum, Amsterdam. 
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Kaartfoto 13 

Strand en duinen laangs de Koegras Zanddijk omstreeks 1750 door ALBERT KICKERT (HINGMAN, 175). 
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Kaartfoto 14 

Strand en duinen langs de Koegras Zanddijk omstreeks 1800 door C. R. T . KRAYENHOFF (BODEL NIJENHUIS, port. 31, nI'. 131). 
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Kaartfoto 15 

Gedeelte van een kaart van GEORGE RALPH COLLIEIt, waarop het Koegras 
gebied omstreeks 1800 (LEUPE, ;l;')9) . 



Kaartfoto 16 

Detailstudie van de schorren bij de Slenk in 1806 door E. EVERS (BODEL 

NI.JENHUIS, port. 31, nr. 134). 



Callanlsoogervaart 

c • J.Pn . Liilmiiln Trip 

Juni 1942 

Humeus ziilnd 

Sterk numeus ziilnd 

Kaartfoto 17 

Enkele bodemkundige details in de Polder het Koegras naar gegevens van J. P. LAKAN TRIP, 1942. 



Foto 1 

Met brede turven afgezette grondslag van een. middeleeuws huis op het Balgzand {Foto Al-ch. Directie Wiermgermeer, nr .9571). 



Foto 2 

Luchtfoto van de landen bij het Kleinmeerzwin en het Ou<le Veer. Foto A' .h. 
Topografische Dienst. 106 G 452M, Doos 483a, nr. 4064, febr. 1945). 



Foto :1 

Luchtfoto van de landen bij het Kle inmeel'zwin. (Foto Arch. Topografische Dienst. 
106 G 4528, Doos 483a, nr. 4062, febr. 1945). 



Foto-4 

Gerestaureerde steelpan uit de Anna Paulowna Polder, eigendom van J. BLAAUBOER. 
(Foto L. BIEGSTRAATEN, Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort). 

Foto 5 

Benen schaats vervaardigd uit een runderscheenbeen, afkomstig van het land 
van de Willemshoeve (J. A. WAIBOER), Anna Paulowna Polder (Oostpolder) . 



Foto 6 

Luchtfoto, waarop duintjes die ten naaste bij de oostgrens van Cf\I1antsoog vóór 
1536 aangeven. (Fotoarchief Topografische Dienst. B 14 west, Run 8, nr. 269,1938). 



Foto 7 

Blootgespoelde weidegrond op het strand bij Groote K eet en met wagenspoor ~n 
hoefsporen van runderen. (Foto J . WESTENBERO). 

1"oto 8 

Blootgespoelde resten van een middeleeuws kl'lidijkje op het scrand bij 
Keeten ten noorden van paal 10, waarin grote harde turven zijn Vel 

(Foto J. WE~TENB:';RO ) . 
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