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PROEVE VAN B E S C H R I J V I N G 

Waterschappen zijn gevoelig voor traditie. Zij erkennen daarmee de waarde 
van het verleden. Ongeacht een open oog voor de strenge eisen van heden 
en toekomst weet men zich op speciale wijze verbonden met het te beheren 
domein. De zorg ervoor, ontstaan vaak tegehjk met de verwerving van het 
gebied door drooglegging, beleeft elke generatie op eigen wijze. Met toe
nemend zelfvertrouwen hield ieder geslacht opnieuw zijn werkmethoden 
voor modern op de terreinen van bestuur, administratie en techniek, zich 
echter sterk bewust van de oorsprong, dikwijls in de eeuwen terugwijkend. 
Zwijgende, niettemin welsprekende getuigen te over: soms uitgestald 
antiek glas- en zilverwerk, ondanks intensief gebruik scherf- en deukvrij 
gehouden. Belangrijker zijn aan de wand, naast een enkel staatsieportret de 
vele vergeelde kaarten die het territoir geheel of in fragment weergeven. 
De topografische opnamen van vandaag, hoewel onvergelijkelijk betrouw
baarder van schaal en gegeven, steken er haast potsierlijk kil en nuchter, bij 
af. Ter afwisseling zijn aan de muur een enkele maal een paar lange, zilve
ren nestelkettingen gedrapeerd met in medaillon het in aquarel-tinten ge
houden waterschapswapen. Eens hebben een statige bode en een voorzeker 
opgewekte kastelein deze versierselen gedragen in hun sinds mensenheu
genis opgeheven ambten, thans herinnering aan een eveneens lang verstor
ven decorum in waardige dienstbaarheid. 

Noorderkwartier kwam bij zijn oprichting in het bezit van al dit schoons 
met, niet te vergeten, de kostbare boekerij en unieke archivalia. Het meren
deel was afkomstig van het 'hoogheemraadschap van de Hondsbossche en 
Duinen tot Petten'. Dat ging in 1921 met enkele andere op in het toen 
gestichte Noordhollands Noorderkwartier. Het jonge waterschap beleefde 
de er aan overgedragen taken weldra als eigen, natuurlijke plicht, doch ver
loor daarnaast de herkomst van de materiële erfenis geenszins uit het oog. 
Zo verzuimde men niet op 15 mei 1955 even stil te staan bij het feit dat 
vier honderd jaar geleden Karei V een zelfstandig bestuur over de Honds
bossche instelde. De vorst legde dit in handen van een hoofdingelanden
vergadering, uiteraard tezamen met een dijkgraaf en enkele heemraden, 
welke laatste voordien slechts waren belast met de uitvoering van door 
hoger gezag bevolen maatregelen. 
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Al in 1954 had het bestuur van Noorderkwartier opdracht gegeven een 
tweetal gedenkramen aan te brengen. Het zij toegegeven dat het glas-in-
lood, aangebracht in 1898 bij de bouw van de sinds 1925 tot gemeenlands-
huis dienende, deftige Alkmaarse woning, hard aan vernieuwing toe was -
waarom ook niet? Men paart in het Noordhollandse nu eenmaal gaarne het 
gevoelige aan het praktische, het liefelijke aan het zuinige, kortom het be
geerlijke aan het mogehjke; onbevangen, evenwichtige mensen. 

De zich in het trappenhuis over twee etages uitstrekkende vensterpar
tijen behoren in heraldische opzet en uitwerking bijeen: de horizontale 
loden lijnen vertonen in beide de golfslag van de zee. Zij zijn gewijd respec
tievelijk aan Noorderkwartier en de Hondsbossche.1 De in het laatstbe
doelde raam verwerkte aanhaling uit de Provisionele Sententie van Karei 
V, in 1555 gegeven, verlevendigt de sinds vier eeuwen ongewijzigde ver
antwoordelijkheid: 

't Hontsbosch zij wél geregeert ende bewaert 

In dit huis, in dit zojuist onvolledig geschetste interieur nam Noorderkwar
tiers bestuur het besluit om bij het eigen jubileum in 1971, aan vrienden 
en relaties de afbeelding van een zeldzame kaart toe te zenden, begeleid 
door een kort te houden tekst. De bedoeling van dit laatste was de keuze 
van juist deze kaart toe te lichten, mét enige informatie, in casu uitslui
tend aan reeds gepubliceerde stukken ontleend. Waar niettemin nog vragen 
mochten rijzen wijst een ongewoon uitvoerige literatuur-opgave, ook aan 
hen die gewoonlijk buiten de waterschapswereld leven, de weg naar tal van 
degehjke bronnen. De kaart echter blijve hoofdzaak. 

Evenals na haast iedere oorlog klonk hier te lande bij menige watersnood
ramp de kreet: 'Dit nooit weer'. De vorige eeuw kende al de instelling van 
commissies tot onderzoek, maar van de door dezen aanbevolen verbete
ringsmaatregelen kwam gewoonlijk weinig terecht, ook al omdat men orga
nisatorisch (nog) niet kon of durfde, in elk geval niet wilde ingrijpen. Hier
bij steekt de twintigste eeuw bepaald gunstig af. Het consequent door
zetten van concentratie der waterschappen na 1953 had, althans in dit ge
west een duidelijk voorspel: de creatie van Noorderkwartier na de storm
vloed van 1916. 2 Dat beschouwden de waterschapsbesturen in de jaren 
twintig als een diepe ingreep in een historisch ontstane bestuurhjke organi
satie. Landehjk waren er ook andere, ver strekkende consequenties: het 
gebeurde verduidehjkte voor de laatste twijfelaars de noodzaak om de ge-
D e no ten verwijzen naar respectievelijk Literatuur (blz. 15) en Aantekeningen (blz. 17) 

1. Kamp, 1958. 
2. Provinciaal Bestuur van Noord-Hol land 1 9 1 9 , 1 9 6 9 . 
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reedliggende plannen door te zetten tot afsluiting van de Zuiderzee, waar
van de dijken op tal van plaatsen te zwak waren gebleken.3 

Er zijn echter ook minder opzienbarende, eigenlijk enigszins toevallige 
profijtelijke gevolgen te signaleren op documentair gebied. Van het reeds 
lang uit het gezicht verdwenen rapport der betrokken Staatscommissie 
bleef men merkwaardig genoeg grijpen naar de bijlage, een uiterst waarde
vol geschrift. Dat bevat een 'Historisch overzicht van de hooge vloeden en 
overstroomingen tot het Jaar 1868' (het begint in 838), voorts analyses 
van stormen, een uitstekende literatuurlijst - een omvangrijk werkstuk 
vol kostbare informatie.4 

Evenmin trok de algemene aandacht - en nu naderen wij onze kaart -
het besluit van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 
om in 1917 een reeds voorgenomen tentoonstelling van kaarten, aanvanke
lijk te wijden aan heel Nederland, thans te beperken tot 'een geografisch 
geheel', namelijk Noord-Holland boven het IJ. 5 Behalve een rijk gedocu
menteerde expositie met in één maand meer dan achtduizend bezoekers, 
hield men er een uitnemend geschrift aan over. Aan de catalogus van de 
getoonde kaarten had dr A.A. Beekman namelijk doen voorafgaan een 'In
leiding' die een volledig overzicht bood van de geografische wording in de 
loop der tijden van het gewestdeel, aan de hand ener bijgevoegde, door 
hem ontworpen kaart 'Holland's Noorderkwartier in 1300'. 6 Als gelukkig 
complement daarop besprak dr F. C. Wieder, die de tentoonstelling met 
Beekman had voorbereid, in een artikel niet alleen de expositie7, doch ook 
de 'Merkwaardigheden der oude cartographie van Noord-Holland' 8 inclu
sief onze kaart. Deze bleek tot 1917 niet door de toen levende deskun
digen te zijn ontdekt. Hoewel de kaart bij de uitgave in de zestiende eeuw 
stellig in tal van exemplaren is gedrukt, bestaat er, voorzover bekend, nu 
nog maar één van. 

Decennia lang bleef de kaart verscholen in Nederlands meest represen
tatieve collectie van oud-Nederlandse handelskaarten, namelijk de verza
meling van Johannes Tiberius Bodel Nijenhuis (1797-1872). 9 Diens volle
dig kartografisch bezit is, naar hem geheten, op de Leidse Universiteits
bibliotheek geplaatst. Fockema Andreae noemt dit 'de beste verzameling in 
het geheele land' als slot van een vermakelijke passage die de collection-

3. W e t to t afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee (S. 14 Juni 1918, no . 354). 
4. Staatscommiss ie 1922. 
5. Zie Aantekening 1. 
6. D e wenselijkheid van een dergelijke kaart had Beekman reeds in 1903 uitgesproken. Zie 

Schulting blz. 9. 
7. Wieder 1917. 
8. Wieder 1918. 
9. D u Rieu schreef over h e m een uitvoerig levensbericht. 
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neur aldus typeert: '. . . zuinig, pietepeuterig, een Mijnheer-van-Naslaan 
tot in het oneindige . . . weinig critisch, meer in de breedte dan in eenige 
diepte werkzaam; maar toch, door de trouw aan de eenmaal opgevatte 
(liefhebberij-)-taak, in staat gebleken iets waardevols te bereiken'. 1 0 

Het leek aantrekkelijk juist dit unicum te reproduceren, verscheidene 
eeuwen nadat de oplage het licht zag, in alle simpelheid, ongekleurd en 
zonder pompeuze, soms voor de gelegenheid ontworpen wapens der be-
stuurderen. Niettemin met de decoratieve elementen uit die tijd en repre
sentatief voor de periode, waarvan zij in het platte vlak een beeld geeft. 

Het laten maken en uitgeven van kaarten was voor de dijkbesturen een 
ernstige, kostbare zaak. Velerlei doeleinden beoogde en diende men met 
deze kartografische hulpmiddelen: beheer van bestaande en aanleg van 
nieuwe waterstaatswerken, heffing van grond- en polderlasten, grenskwes
ties. Ook de financiële zijde van dergelijke uitgaven kreeg, niet verwonder
lijk bij de sobere landsaard, alle aandacht. Wist men octrooi te verwerven 
dan kon een deel der kosten door verkoop worden goedgemaakt. Van be
paalde opnamen liet men daartoe zelfs in verschillende formaten kaarten 
vervaardigen. Men kan zich daarbij niet bewust zijn geweest dat men 
tevens bezig was voor het verre nageslacht een, zo niet de enige informatie
bron te scheppen op waterstaatkundig en topografisch terrein. Handboe
ken over onze historische kartografische produktie vermelden steeds als 
een der belangrijkste rubrieken de waterschapskaarten, ten hoogste perio
diek in importantie geëvenaard door die van krijgskundig karakter, de zoge
naamde 'plans van vestingen'. Hoe de landmeters te werk gingen toen de 
driehoeksmeting nog geen toepassing vond, dus vóór de 19de eeuw, weten 
wij niet in détail. Zij bepaalden vaste punten, beklommen voor een over
zicht kerktorens en natuurlijke hoogten in het landschap. Hun middelen 
waren eenvoudig: een lange lat, de landmetersroede, later een dunne, me
talen ketting. Getuige echter de picturale zelfportretten achtten zij zich 
wel belangrijke lieden: 'Men aanschouwt den landmeter der zestiende 
eeuw, tijdelijk van zijn paard gestegen; dien der zeventiende eeuw rustig 
schrijdend; dien der achttiende eeuw behagelijk onder een tent gezeten. 
Teekenen des tijds, elk hunner!' Aldus Fockema Andreae in zijn reeds 
eerder aangehaald werk. 1 1 Tal van schrijvers (Gonnet, Schulting, Worms-
becher) hebben, elk op eigen wijze een beschrijving gegeven van alles wat 
voorafging aan en samenhing met de bekende zeventiende eeuwse kaart-
editie in drie formaten door de Uitwaterende Sluizen. 

10. Fockema Andreae, blz. 4 . 
11 . Fockema Andreae, blz. 23 . 

< 
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Onze kaart behoort niet tot deze soort befaamde uitgaven, doch ook het 
beeld dat zij verschaft bezit een eigen sfeer. In alle beperktheid van lijnen 
toont zij ons de drie, zo men wil vier gewestelijke grote zorgenkinderen uit 
de zestiende eeuw: het meest blootgestelde gedeelte van de West-Friesche 
Zeedijk annex de Oude Schoorlsche Zeedijk, de Zijpe en Hazepolder en het 
gebied van de Hondsbossche. Vóór de Zijpe met zijn zeedijk was afgesloten 
bestookten de aanvallen van de zee rechtstreeks de West-Friesche dijk, die 
van eenvoudige wier-dijk noodgedwongen tot een voor die tijd machtige 
wering was uitgebouwd. Die periode is op onze kaart nagenoeg voorbij, 
maar met de verwerving van het Zijpe-land was nog steeds geen definitief 
stadium bereikt. 

Al vroeg in de veertiende eeuw had men de verdedigende waarde van 
de Zijpe vooral het land achter de West-Friesche Zeedijk ingezien, doch 
herhaalde pogingen tot droogmaking bleven altijd wel ergens in de uitvoe
ring steken. In 1552 weet Jan van Scorel te slagen, maar in 1570 over
stroomt de Allerheiligenvloed het nieuwe land dat, nadien moeizaam weer 
drooggekomen, op last van Sonoy andermaal onder water komt om einde
lijk, in 1597 voorgoed te worden gewonnen. 

Op wetenschappelijk verantwoorde en tevens onderhoudende wijze, een 
zeldzame combinatie, heeft Belonje in zijn proefschrift 'den levensloop' van 
deze polder beschreven.1 2 Daaraan voegde hij een tijdsdicht in het Latijn 
als bijlage toe, dat een poëtisch bewogen pen op ons verzoek berijmd ver
taalde (fragment): 1 3 

O, waarom moet, ik Zijpe, zo wrede wonden dragen, 
de kwade zee mij binnenstroomt, en boze tongen 
met smaad, afgunst en leugens mij belagen, 
dat ik niet leven mag, tot sterven word gedwongen, 
moet dit verzwegen worden of veeleer bezongen? . . . 

Ook in het gebied van de zeewering waren de zorgen vaak groot. 
Het was de 'Dijcgraue vant Hontsbosche' jr Sebastiaen Craenhals 

van Hottinga die tot het maken van onze kaart opdracht gaf.14 Dat nu 
lezen wij in de samenvatting, rechts onder, vervat in wat men een car
touche noemt: 'een met krullen en rolwerk omlijst vlak, waarop een op
schrift kan worden aangebracht.' Er bestonden zelfs modellenboeken waar
aan minder inventieve geesten het gewenste decoratieve kader konden ont
lenen. Echter zijn doel noch jaartal in een dezer cartouches vermeld. 

12. Belonje, 1933 blz. XI, gedicht blz. 180. 
13. Vertaling van Mevrouw drs W. A. C. Bolkes te in-Damsté . 
14. Gegevens over Craenhals bij Belonje, 1945, blz. 139 onder Lijsten van Personeel. 
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H. Schoorl veronderstelt dat de kaart dienst deed 'als illustratief pamflet 
om gegadigden tot financiële deelneming (in de Zijpe-onderneming) te be
wegen.' 1 5 Bepaalde aanknopingspunten geeft de kaart in dit opzicht eigen
lijk niet. Het hele jammerlijk verloop van het Zijpe-avontuur totdantoe 
moet in de toenmalige beleggerskringen toch wel haast al te bekend 
zijn geweest. Velen hunner, waren er immers met de percelen die zij daar 
bezaten, al eerder ingevlogen. 

Het jaar. van ontstaan is een andere kwestie. Craenhals' ambtsperiode 
als Hondsbossche dijkgraaf eindigde omstreeks 1571, zodat men de kaart 
op dat jaar of 1572 kan stellen. Laten wij het eerste aanhouden, precies 
vier eeuwen geleden: het ritselt van de gedenkdata! 1 6 

Craenhals bekleedde echter meer functies. Onder Alva's pressie werd hij 
in 1572 'verkozen' tot dijkgraaf van de Zijpe.1 7 Zijn voorspoedige en ge
varieerde bestuursloopbaan vond in 1577 een ongedacht einde door de op 
hem gepleegde moord door de bosgeuzen, wie zijn Spaansgezindheid 
kennehjk ernstig had mishaagd. 

Naast de verbale informatie in de drie cartouches biedt de kaart in de 
rechter-bovenhoek nog een schaal-aanduiding, waarbij de passerbenen 
elkaar ontmoeten in de begrijpende glimlach van een vrouwelijk gemutst 
gelaat. 

De cartouche rechts onder doet enkele zakelijke mededelingen die hier 
nog eens volgen, zo nodig aangevuld waar het toenmalig gebruik samen
trekking toepaste: 

Caerte va(n)t Ho(n)tbos en(de) Zijpla(n)t met 
huere omlegge(n)de lande (n) gedae(n) bij 
Adrianu(m) Anthonij Alcmarianum 
Geometra(m) tot orbaer va(n)t gemene 
lant wtde(n) nae(m) van Sebastiae(n) Crae(n) 
hals Dijcgraue vant Hontsbosche 
PETRVSIOHANNES NAGELIFECLT 

Mr, Adriaan Anthonisz., geboren te Alkmaar in 1541, is aldaar, op 20 de
cember 1620 overleden en in de Grote Kerk begraven. Belonje schetst hem 
als een belangrijk man - voor zijn geboortestad en voor de Prins van 
Oranje. 1 8 Al op dertigjarige leeftijd bleek hij van effectief, strijdbaar nut 
voor 's Prinsen gouverneur in het Noorderkwartier jr Dirk Sonoy, zojuist 

15. Schoorl, blz. 203. 
16. Zie Aantekening 2. 
17. Belonje, 1933 blz. 46 . 
18. Belonje, 1970. Zie ook Aantekening 3 . 
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al genoemd als lastgever, tot het onderwaterzetten van de Zijpe, van wie 
hij de leiding kreeg bij 'het stellen van de inundatie' om de Spaanse aan
slag op de stad Alkmaar doeltreffend te bemoeilijken. 

Adriaan Anthonisz verkende de gegevens voor onze kaart in zijn eerste 
functie van landmeter, in welk vak hij zich later, 'meester' mocht noemen. 
De metingen moesten in kaart gebracht. Men kan zich afvragen of Petrus 
Iohannes Nagel dezelfde is als de plaatsnijder-tekenaar van die naam (doch 
zonder Iohannes), genoemd in het biografisch woordenboek van Waller, 
met vermelding van zijn werkzaamheid in Amsterdam in 1569. En ten
slotte staat nog bescheiden in initialen de graveur vermeld, rechts en links 
van de Franse lelie die de cartouche bekroont: 'P.C.' Zou het de Alkmaarse 
Pieter Cluyt kunnen wezen, glas- en wapenschilder, in 1586 overleden? 
Van hem is bekend dat hij in 1573 betaling ontving voor acht exemplaren 
van een door monsr (de prins de) la Garde bestelde kaart, die het oosteinde 
der stad Alkmaar weergaf.19 

In aanmerking genomen het veelzijdig talent der toenmalige (ambachts-) 
kunstenaars, was de rolverdeling misschien wel andersom: tekende Cluyt, 
graveerde en drukte Nagel. In elk geval toonde de tekenaar, zich een fanta
sierijk man, die de zee met scheepjes bezaaide en de kop van de vis (links 
onder) van een bedrukt-ironische trek voorzag. Doch wie is verantwoorde
lijk voor de buiten het kader van de kaart, als toegift geplaatste, bewogen 
versregels? Het gedicht in zijn grillige vorm is geschreven, nog sterk onder 
de invloed van de rampzalige gebeurtenissen bij de Allerheiligenvloed.20 

JEOIUS ghinck sijn straffe winden// 
onbinden// 
heeft groote tempeest varheuen// 
Neptunus vloeden als die ontsinden// 
vinden// 
brachten daer veel in sneuen 
Alderheijligen/ sauons/ doemen schreuen 
1570 noijt meerder noot// 
sijndaer. dorpen/ landen/ dijcken/ en huijsen wech ghedreuen 
Ja menich duysent menschen en beesten verdroncken bloot// 
in dese neder landen noyt vloedt noch schaat so groot 

De overige in cartouches vervatte mededelingen houden alle verband met 
de door de landmeter gebezigde maten. Aangezien plaatselijk van elkaar 

19. Bruinvis, blz. 10. D e mededel ing over de Alkmaarse kaart heeft de auteur in handschrift 
toegevoegd in he t exemplaar van he t gemeentearchief t e Alkmaar. 

20 . Ontsinden = uitzinnig worden, buiten zijn zinnen geraken. Zie ook Aantekening 4 . 
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afwijkende lengtematen alle onder de naam roede in gebruik waren die in 
het vierkant als oppervlaktemaat dezelfde benaming droegen, was de keuze 
ruim. Voor deze kaart paste de Alkmaarse landmeter de Geestmerambacht-
roede toe. Deze kende het onderscheid tussen binnen- en buitensluisroede. 
In meters herleid komt dat respectievelijk neer op 3.496 en 3.839 meter 
(volgens Staring). 2 1 Voor. de lengtemetingen (van de Zijperzeedijk) zal de 
buitensluis-, voor de opmeting van de polder zelf de binnensluis-roede zijn 
aangewend. Men kan dat enigszins controleren door de, uiteraard wat af
wijkende, tegenwoordige gegevens te vergelijken met het resultaat van de 
metingen in roeden, herleid tot meters. 

De lengte van de Zijperzeedijk heeft de landmeter aangegeven als 6183 
roeden (ca 23 km). De dijk, zoals wij die thans kennen, is ca 20 km lang. 
Ook de oppervlakte van de Zijpe staat vermeld: 9378 morgen, inclusief 
de Hazepolder. (50 morgen). Zoals Adriaan Anthonisz, en drie honderd 
jaar later Staring, eensgezind vermelden, vormen 600 roeden één morgen 
(of 0.7332 ha). Men komt dan tot een oppervlakte van 6876 ha. Een 
latere kaart, die van Baptista Doetecomius (1600), waarvan Belonje een 
reproduktie aan zijn dissertatie toevoegde, vermeldt 9060 morgen of 6642 
ha. Dat komt ongeveer overeen met de huidige belastbare oppervlakte van 
6639 ha. Een parallel bij het onderscheid in uitgangspunt, zoals hier bij 
binnen- en buitensluis-roede (Geestmerambacht) kan men zien in de afzon
derlijke lengtematen bij een vermelding elders van de Zijpsche Dijck- en 
Landtroeden, waarvan eerstgenoemde ook iets langer dan laatstvermelde is. 

De 'ommegang' van de Zijpe staat aangegeven als omtrent '9 mijlen'. 
Voor een mijl wordt, gelijk de passerdame vermeldt, uitgegaan van 2.000 
roeden of 7.648 km. Dat zou dan uitkomen op ruim 68 km. Hier nu, vre
zen wij, zal de graveur een vergissing hebben begaan en een 9 in plaats 
van een 6 hebben gezet, in het te vervaardigen spiegelbeeld op de plaat 
een geenszins ondenkbaar foutje. Zes mijl leidt tot een aannemelijker om
trek van 45 km (evenals thans, exclusief de Noord- en Zuid-Schinkeldijk). 

De laatste cartouche (links onder) vermeldt de grootte per 'parck' of 
afdeling. Bij de toegepaste verdeling van de Zijpe in twintig afdelingen zijn 
deze aangeduid met hoofdletters; zij verschillen duidelijk zichtbaar in 
oppervlakte. De landmeter, zo lijkt de enige verklaring, heeft telkens de ge
middelde oppervlakte der tien kavels in iedere afdeling berekend en die in 
zijn staatje vermeld (A = 20 morgen + 60 roede, B = 54 morgen + 180 
roede, enz). Het totaal dier gemiddelden bedraagt ongeveer 933 morgen, 
zodat het tienvoud de toenmalige bebouwbare oppervlakte van de Zijpe 
oplevert: 9330 morgen of 6840 ha. 

2 1 . Staring, blz. 12. Zie verder Aantekening 5. 
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Tot zover de mededelingen, vervat in de cartouches als verantwoording 
van de landmeter, en in hoofdzaak op de Zijpe betrekking hebbend. Het 
daarbuiten op de kaart afgebeelde gebied, zowel binnen als buiten de 
West-Friesche dijk gelegen (een wering overigens niet vermeld - zij was 
kennelijk berucht genoeg) noemt vele namen. Zij hebben betrekking op de 
toen al dan niet drooggelegde meren, op dorpen en watergangen en zijn, 
ondanks de soms afwijkende schrijfwijze, zonder moeite herkenbaar of op 
de tevens bijgevoegde hedendaagse stafkaart terug te vinden. 'De nieuwe 
vaert nae Alcmaer', zich in noord-westelijke richting voortzettend in de 
nog bestaande Hondsbossche vaart, vormt thans ter plaatse in hoofdzaak 
de bedding van het Noordhollandsch Kanaal. 

Tot de schaarse attracties van het toenmalige, incidentele vreemdelin
genverkeer behoorde lange tijd ook de Hondsbossche zeewering, een werk 
van Europese vermaardheid. Wij weten dat onder meer uit het dagboek 
van de historisch gevoelige Hondsbossche-dijkgraaf, mr J.A.Kluppel (1838 
-1862 als zodanig in functie). Daarin vermeldde hij met eerbied de komst 
van gasten, bij voorkeur die van vorstelijke huize. 2 2 Deze bezoekers, met 
vele anderen, hadden zekerheidshalve ook nog een register te tekenen. 

Twee vragen zullen, toen evenals nog heden ten dage, regelmatig zijn 
gesteld: waar komt de naam Hondsbossche vandaan en wat behelst de 
geschiedenis van deze zeewering van haar oorsprong af, dan wel hoe lang 
ligt zij hier al op deze plaats en in deze vorm? Hoewel van zijdelings be
lang voor onze kaart dragen wij ter beantwoording enig materiaal aan. 

Wie niet eerder dan in het midden van de vorige eeuw de dijk bezocht 
kon op beide punten een samenvattende gedrukte informatie vinden. Wat 
de naam betreft bood mr G. de Vries Azn., lid van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland in een tweetal studies (1855, 1869) enige hypothe
sen. 2 3 Hij nam daarin stelling tegen hen die de naam in verband brengen 
hetzij met een hond, hetzij met een bos, soms ook met beide. Zulke lieden 
zouden op deze gedachte zijn gekomen door het op blaffen lijkend geluid 
van de door het paalwerk huilende wind of door. vergelijking met een bos 
dat, evenals een trouw huisdier, ter verdediging van de kust de wacht hield. 
Het als vignet hierbij afgedrukte wapen van het voormalige Hondsbossche 
hoogheemraadschap heeft deze romantische veronderstelling tot basis. Het 
toont 'een Neptunus, die in eene zeeschulp, van zeepaarden getrokken, 
met zijn drietand in de hand op het land aankomt, om het te overweldigen; 

22 . Kamp, 1943. Biografie Kluppel. Zie ook Aantekening 6. 
23 . Mr G. de Vries Azn., 1818-1900 , o.a. griffier en lid Gedeputeerde Staten van Noord-

Hol land. Quack schreef zijn levensbericht. Zijn broer Dr. M. de Vries w a s hoogleraar in 
het Nederlands te Groningen, later te Leiden. Zie over het w a p e n Aantekening 7. 
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en daartegen een bassenden hond, even uit een bosch komende, die met
alle kracht den aanval zoekt af te weren'. Uit authentieke stukken wil De
Vries bewijzen dat de naam Hondsbosch ouder is dan de zeewering. Hoewel,
naar. hij schrijft 'in de etymologie niets onzekerder is dan de afleiding van 

plaatsnamen' meent hij dat de volgende verklaring, hem door zijn 'broeder, 
professor M. de Vries, medegedeeld, aan alle eischen der taalkunde voldoet 
en in overeenstemming is met de geschiedenis'. 

Kort gezegd zou afleiding van 'hunt', de oude stam van het telwoord 
honderd, dat eerst later de uitgang 'erd' aannam, wijzen in de richting der. 
Germaanse territoriaalverdeling. Daarbij was iedere 'gouw' gesplitst in 
'marken', elke mark in 'centenae' of wel verenigingen van honderd gezin- 
nen. Met 'het Hondsbosch' zou dus het onverdeeld eigendom van honderd 
gezinnen kunnen zijn aangeduid. 'In het naastgelegen Schoorl werden nog 
in 1596 de dorpslasten het honderdgeld genoemd'. Het zou waard zijn 
eens te worden onderzocht in hoeverre die verklaring nog is staande te 
houden. 

Ongeveer gelijktijdig met De Vries' artikelen, die nog enige tegenspraak 
uitlokten, zij het dan niet over de naamkwestie, publiceerde het Honds- 
bossche-bestuur de beide bekroonde antwoorden op een door dit hoog- 
heemraadschap in 1864 uitgeschreven prijsvraag. Dijkgraaf en hoogheem- 
raden gevoelden behoefte aan voorlichting, 'welke zoude kunnen leiden om 
aan zijne verdediging tegen de zee ene meer afdoende uitkomst te verze- 
keren'. De prijswinnaar, ir J.F.W. Conrad, sinds 1859 ingenieur van de 
waterstaat te Alkmaar, deed aan zijn door de jury als eerste geclassificeer- 
de 'verhandeling' een uitvoerige historische uiteenzetting voorafgaan. Deze 
mag te meer van waarde worden geacht omdat zij afkomstig is van een 
ingenieur die de technische toepassingen de volle maat geeft. 

Het rapport-Conrad verwekte veel discussie, omdat ook tussen de des-
kundigen onderling verschil van inzicht bestond. 'Opvallend bij dit alles is
de rol die de latere dijkgraaf jhr mr C. van Foreest hierin speelde. Hoewel
technisch uiteraard een buitenstaander, gaf hij het bewijs van een inzicht,
dat later zou blijken zeer juist te zijn. Hij stelde dat men de zee niet te 



veel in de weg moet leggen, dat tegen het geweld der. elementen geen enkele 
constructie is opgewassen als men dit abrupt wil keren en dat men zich 
moet bezinnen op methoden die de golfaanval meer geleidelijk opvangen en 
de golven gelegenheid geven uit te lopen. Dat is een gedachte die nu wel al
gemeen is aanvaard, maar in die tijd was zij dat bepaald nog niet en zij werd 
evenmin als een vondst erkend. Hoewel Van Foreest de waarde van de 
hoofden niet erkende, waagde hij zich niet aan een voorstel deze te doen 
vervallen. Primair wilde hij een alternatief bieden voor het plan-Conrad: 
geen paalwerk en een doorgaande beschermde glooiing. Hoofdingelanden 
en gedeputeerde staten bevestigden dat, doch stelden tevens het behoud 
van de hoofden definitief vast. Het werk kwam in 1875 grotendeels gereed 
en sindsdien staat de Hondsbossche zeewering, slechts in onderdelen ge
wijzigd, als een rots in de branding . Aldus de huidige directeur, van 
Noorderkwartiers technische dienst, ir, W.G.Boltje, in twee artikelen 
(1970) die de dijk 'door de eeuwen heen' én 'onder beheer van Noordhol
lands Noorderkwartier' behandelen. 2 4 

Het vorenstaande materiaal tracht enig antwoord te geven op de vraag 
hoe lang de Hondsbossche in de vorm van vandaag en op deze plaats ligt. 
Doch wat ging daaraan vooraf? Dit nu houdt wél enig verband met onze 
kaart. Hollands Noorderkwartier en zijn geschiedenis hebben de laatste 
jaren opnieuw de aandacht van deskundige belangstellenden genoten. On
geveer, honderd jaar na Conrads verhandeling publiceert Westenberg 
(1961) zijn studie 'Oude kaarten van de kop van Noord-Holland', geba
seerd op oudheid- en bodemkundige gegevens. Wie het mocht interesseren 
hoe verloop en teruggang van de zeewering, de eeuwen door en voorzover 
dat achterhaalbaar bleek, zich hebben voltrokken, vindt dit proces uitgezet 
op de huidige topografische kaart, toegevoegd aan Westenbergs zojuist ge
noemd geschrift. 'De tegenwoordige Hondsbossche zeewering', zo schrijft 
hij, 'moeten we zien als het resultaat van een lange ontwikkeling, gedu
rende welke meermalen een waterkering moest worden prijsgegeven om 
door een volgende inlaagdijk te worden vervangen. . . Het Hondsbosch 
was eertijds de plaats, waar de Schoorlsche Zeedijk als achterdichting van 
Kennemerland aansloot aan de zeeduinen. Aan deze noordpunt van de kust 
van het vasteland van Holland hadden de zeeduinen het in de vijftiende 
eeuw meer dan eens zwaar te verduren en herhaaldelijk was men doende 
de duinenrij tot een meer aaneengesloten geheel te maken. Verder werd in 
1506 een begin gemaakt met de aanleg van lange strandhoofden ter verde
diging van de buitenduinvoet. In de volgende jaren werd hun aantal naar. 
vermogen uitgebreid en ook werden de hoofden met krebbingen langs de 

24. Boltje. blz. 39. Kamp, 1942, 1970. 
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duinvoet verbonden'. 2 5 Conrad vermeldt dat tussen 1529 en 1548 de zee
wering bestond 'uit enen zanddijk en een voorliggend strand, verdedigd 
door hoofden tot 22 in getal'. 2 6 Vreemd genoeg vertoont echter een anonie
me kaart ongeveer uit 1553, door. Westenberg gereproduceerd, er niet meer 
dan . . . zes. Telt men op Adriaan Anthonisz' kaart de schimmige vlekjes, 
dan komt men dus, ongeveer een kwart eeuw later weer tot een vijfen
twintigtal. In 1520 voor het eerst is er sprake van plannen tot het leggen 
van een slaper. Een der vele protesten (toen als nu . . .) bracht de ervaring 
in herinnering dat bij het leggen van een slaper de buitenwerken vaak 
worden verwaarloosd en op den duur geheel verlaten. Niettemin kwam op 
gezag van Karei V tussen 1526 en 1528 deze slaper tot stand, die zich 
uitstrekt tussen Hargen en de Schoorlsche Zeedijk. Adriaan Anthonisz 
duidt hem' op zijn kaart aan als de 'Ouwe Slaper'. Deze bestaat ook heden 
nog en is in eigendom en beheer bij Noorderkwartier. 

De op onze kaart als 'Nieuwe Slaper' getekende dijk werd aangelegd 
nadat de Hondsbossche door. de Allerheiligenvloed van 1570 op drie 
plaatsen was doorgebroken. In 1573 kwam, opnieuw bij een doorbraak het 
water tegen de 'Ouwe Slaper.' te staan. Sonoy liet door zijn troepen het 
herstel verhinderen omdat hij deze overstroming 'in het belang van 's lands 
verdediging achtte'. Eindelijk, in 1577 gaf de Prins vergunning het gat te 
dichten, doch men verliet de zanddijk en de Nieuwe Slaper werd Waker . . . 
In 1597 volgt dan de definitieve drooglegging van de Zijpe. 

Zo hebben wij de kaart bekeken uit een tijd toen de strijd tegen de zee er 
een was van realiteit voor, ieder, groot en klein, die achter dijken had te 
leven. Dat was tevens een periode waarin men het water effectief benutte 
in het gevecht met die andere, niet minder reële vijand in een krijg die 
tachtig jaar zou duren. Wie lette dan nog op de ongemakken voor de be
woners bij de toepassing van dit vaak doeltreffende wapen? 

Alleen onze fantasie en menselijke bewogenheid kunnen in de geest 
het door Adriaan Anthonisz en de zijnen afgebeelde gebied bevolken met 
gestalten die hier toen leefden in haast dagelijkse zorg en nood. Zouden zij 
in 1555 vervuld zijn geweest van verwachting toen een min of meer eigen 
hoogheemraadschap (van de Hondsbossche en Duinen tot Petten) tot 
stand kwam? Het lijkt waarschijnlijker dat de grote massa der zo dun ge
zaaide bevolking, zo zij al geleidelijk van de gewijzigde bestuursvorm op de 
hoogte kwam, iets dergelijks als franje beschouwde tegenover de opper
machtige werkelijkheid van iedere dag. 

Hoe anders ligt dit soort zaken thans. Was men vroeger beducht voor 

25. Westenberg, blz. 46 en blz. 18. Voorts overzicht van de teruggang: figuur 17. 
26. Conrad, blz. 11 . Westenberg kaartfoto nr 3 . 
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doorbraak van de zeewering, thans na meer dan vier eeuwen waterschaps-
zorg heeft het beherende hoogheemraadschap Noordhollands Noorder
kwartier de plannen (ingevolge de Deltawet) gereed tot verhoging van de 
Hondsbossche. En dat is dan, welteverstaan, een project ter versterking 
van een dijk die sinds de reconstructie in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw en na honderd jaar onderhoudswerkzaamheden daaraan sindsdien be
steed, alle aanvallen van de Noordzee wist te doorstaan . . . 

Bergen N-H., augustus-oktober 1971 
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AANTEKENINGEN 

De uitvoerige discussie over (het onderwerp van) de tentoonstelling is te 
vinden in het T.K.N.A.G., met name in de notulen der bestuursvergadering 
van 9 december 1916 (ser. 2, dl. 34, blz. 134/5, 1917), alsmede in het jaar
verslag over 1917 (ser. 2. dl. 35, blz. 471, 1918.). 

Over onze kaart nog enkele nadere gegevens. In de catalogus 1917 is zij 
vermeld onder no. 173 op blz. 17, in Wieder's 'Merkwaardigheden' genoemd 
onder no. 170 op blz. 688, in de collectie Bodel Nijenhuis, geborgen in 
portefeuille 31, nr. 69. 

Wieder dateert de kaart 'begin 17e eeuw', zonder nadere motivering; 
Westenberg (blz. 19) ± 1572. Op het fragment van deze kaart, dat Conrad 
op Plaat I, bijlage van zijn verhandeling, opneemt en alleen de Honds-
bossche-situatie bevat, is als ambtstijd van dijkgraaf Craenhals vermeld: 
1566 tot 1571; wij hebben daarom aangenomen, dat deze, nog in functie, 
dus in 1570, mogelijk 1571, de afdrukken heeft ontvangen, al zal hij in 
1572, toen als dijkgraaf van de Zijpe, er eveneens belangstelling voor hebben 
gehad. Wieder acht onze kaart 'als een vroege voorstelling van de Honds-
bossche en als een der weinige gedrukte kaarten van Metius dubbel merk
waardig'. 

Tenslotte nog de opmerking dat wat betreft de oudste kaarten van Noord-
Holland onze kaart inderdaad 'vroeg' mag worden genoemd. Het oudst 
beschikbare kaartje van dit gewest is gemaakt in 1529 door de 'Amster-
damsche stadsfabriekmeester Willem Hendricksz. Crook dat, hoe ruw 
ook, toch op eenigszins behoorlijke waarnemingen moet teruggaan', aldus 
Fockema Andreae (blz. 14). Wieder noemt het 'in alle opzichten primitief' 
en stelt verder, dat Croock 'een kaart van Noord-Holland tot zijn beschik
king had, die spoorloos is verdwenen... Ook hier voert het oudst bekende 
kaartje weder tot de veronderstelling, dat de cartographie der provincie veel 
verder teruggaat dan uit de nog bestaande documenten blijkt'. (Merkwaar
digheden, blz. 481). 

De titel van Belonje's 'Biografische Notities over Mr. Adriaan Anthonisz. 
Superintendent der Fortificatiën' (1970) wijst er reeds op, dat diens carrière 
zich geenszins tot het landmeterschap heeft beperkt. Daarbij wordt niet 
zozeer gedoeld op de zoutziederij, waarmee hij zich in zijn geboortestad 
bezighield, noch op het ambt van burgemeester, dat hij aldaar enkele malen 
vervulde, noch zelfs op zijn functie als heemraad van de Zijpe en de belang
rijke rol die hij bij de herbedijking speelde, maar op zijn werkzaamheid als 
voornaamste militaire ingenieur uit de aanvangsjaren van het Staatse tijd
perk. Hij voerde deswege aanvankelijk de titel van fortificatiemeester, later 
die van superintendent der fortificatiën van Holland en Utrecht. In deze 
functies was hij belast met tal van opdrachten voor vestingbouw en -herstel. 
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Belonje wijst nog eens op de onjuistheid aan 'Adriaan Anthonisz.' de naam 
Metius toe te voegen, die uitsluitend door zijn zoons werd gevoerd. 

Wieder schrijft onder meer 'Wél... heeft deze tentoonstelling op zeer 
duidelijke wijze aangetoond tengevolge van hoeveel detailwerk, uit de prac-
tijk geboren, de karteering der provincie die hoogte bereikte, dat in de pri
mitieve periode geen land ter wereld over betere kaarten beschikte. Ook 
rijzen uit de massa op namen van... mannen als Adriaan Metius, van wien 
een kaart van 1627 een betere dwarsmeting vertoont, die reeds een soort 
triangulatie in den dop is . . . ' (blz. 485). 

Voorts een citaat uit Fockema Andreae's Kartografie (blz. 37) '.. .een 
reeks van wetenschappelijk hoogstaande mannen, met Adriaan Anthonisz 
van Alkmaar te beginnen, was met de zorg voor het fortificatiewezen van 
den Staat belast'. Eerlijkheidshalve zij tevens vermeld, dat dezelfde geleerde 
eerder in een voetnoot (op blz. 36, nr 5) opmerkt 'Adr. Anthonisz, de be
kende vestingbouwer ... is als kaartmaker minder belangrijk'. 
Het curieuze rijm-procédé doet denken aan een vraag- en antwoord-gedicht 
van Dirrick Adriaensz Valcooch. In de 'Nieuwe Cronijck van de Sijpe' (te 
vinden in de Chronijcke van Leeuwenhorn, Voortijden ontrent der Sypen, 
Amsteldam, 1599) is van zijn hand opgenomen 'Een tsamenprekinghe van 
twee Schager Boeren Die te met onder den Seedijck lagen te loeren'. Als 
specimen worden hier drie regels aangehaald. 

Segt mij buerman wat hoort men van den Sijp al nouwe maren -
goet openbaren. 
Wat ist/salmen daer weer gaan kerren/delven en slijcken? 
oock dijcken. 
Salmen tSijp weer maken/en brengen in zijn oude fleure? 
jae gebeure 

De Fryske Akademy deed 400 jaar na de Allerheiligenvloed daarover een 
aardig en degelijk geschrift het licht zien. (De Allerheiligenvloed van 1570. 
Leeuwarden, 1970). Het vermeldt op blz. 9 het rijmpje, opgenomen bij het 
proces-verbaal van de gebeurtenissen in de Zwijndrechtse Waard op 1 no
vember 1570 en daarna, dat aldus luidde: 

Ten negenen t alderheyligendach 
sachmen water, verdryet ende geclach. 

Conrad vermeldt op blz. 14 van zijn Verhandeling een meting van Adriaan 
Anthonisz in ± 1577, van 108 Geestmerambachtroeden en voegt er als ver
klaring bij '413 el'. Wij herinneren er aan, dat de in de Franse tijd inge
voerde maten wèl nog lang als maat werden gehandhaafd, doch bij de van
ouds gebruikelijke vaderlandse naam ('elle' en niet 'mètre') werden genoemd 
(Staring blz. 3). De roede zou dus (413 m : 108 = ) 3.824 m lang zijn ge
weest, een verschil van slechts 1,5 cm met de door Staring opgegeven lengte 
van de buitensluisroede. Neemt men deze maat tot uitgangspunt voor de 
herleiding in meters, dan zou de Zijperzeedijk omstreeks 1571 een lengte 
hebben gehad van 6183 x 3.824 m = ruim 23 km. 
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Van de door Staring (blz. 12 en 13) opgenomen plaatselijk in gebruik 
geweest zijnde lengtematen noemen wij hier die van Akersloot (4.567 m). 
Alkmaar (3.356 m), Barsingerhorn (3.403 m). Bergen (5.343 m), Castricum 
(5.202 m), Drechterland (3.921 m), Heilo (3.375 m). Huisduinen (4.789 m). 
Purmerend (3.956 m), Schoorl (5.343 m gelijk aan Bergen). Uitgeest (4.157 
m). Valkkoog (3.529 m). Waterland (3.9 m). Westzaan (3.777 m). Wie- 
ringen (3.744 m). Winkel (3.446 m). Zeevang (3.885 m). Zij liepen voor 
deze Noordhollandse plaatsen dus van 3.356 m tot 5.343 m. De Honds- 
bossche roede zou, naar dr J. Westenberg ons mededeelt, 3.44 m hebben 
bedragen. 
Mr. Jan Andries Kluppel (1786-1862) noteerde in zijn dagboek (Aantee- 
teekeningen van zijn verrichtingen als dijkgraaf 1838-1850 blz. 38 en 39, 
archief Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier: HB I no 103) 
onder meer het volgende: 

'Op Vrijdag 11 October 1839. Missive Gouverneur 11 October 1839 Ka- 
binet, kennisgevende dat Hunne Koninklijke Hoogheden de Aartshertog 
Prins Maximiliaan d'Autriche Este en de erfprins van Modena Zondag 13 
October 1839 aan het Hondsbossche zullen komen'. In de kantlijn tekent hij 
aan: 'per expresse den kastehjn gelast Zaterdag vroegtijdig ten mijnent te 
vervoegen'. 

Na het bezoek vermeldde de dijkgraaf in zijn dagboek de namen der 
bezoekers 'die', zo vervolgt hij, 'na alvorens op de kaart en voorts in loco 
de zeewering te hebben geinspecteerd, gebruik hebben gemaakt van het 
déjeuner dinatoir Hunne Kon. Hoogheden aangeboden, en voorts ten 2 ure 
vertrokken zijn naar het Nieuwe Diep, na hunne namen in het boek te 
hebben geschreven'. En hij besluit zijn beschouwing met de zin 'De eerste 
(bedoeld is de aartshertog) was een man van veel kennis - en alle bij uitstek 
beleefd'. (Kamp, 1942 blz. 4 en 24 over verschillende bezoekers in deze 
periode). 
Het als vignet in de tekst gebezigde wapen van het hoogheemraadschap van 
de Hondsbossche en Duinen tot Petten is ontleend aan de achterzijde van 
een gedenkpenning, echter zonder het omschrift. Daarvan werden er in 1845 
drie in zilver geslagen ter herinnering aan het droogzetten van de Groote 
Sluis te Zaandam. Voor- en achterzijde van de penning, waarvan een archief- 
exemplaar bij Noorderkwartier berust, zijn afgebeeld bij de beschrijving van 
het evenement in de biografie van mr J. A. Kluppel (Kamp, 1943, blz. 17-19). 
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t 
'Proeve van beschrijving' behoort, tezamen met het fragment van de topografische kaart, 
bij de geschenkuitgave 'Caerte vant Hontbos ende Zijplant'. gereproduceerd ter gelegenheid 
van het vijftigjarig bestaan van het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier te 
Alkmaar 1971. 
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