
60 Duinen en mensen   Noordkop en Zwanenwater 61het zwanenwater   bezit door de eeuwen heen. eigenaren en exploitatie 1725-1973

Bezit door de eeuwen heen 

dan eens door zakken speculaas uit te delen met Sinterklaas. Op 22 
december 1879 organiseerde hij op het dichtgevroren Eerste Water 
voor het eerst ‘eene hardrijderij op schaatsen’. Prévinaire stelde 
hiervoor verschillende prijzen ter beschikking en de opbrengst 
kwam ten goede aan de behoeftigen in de gemeente. In Callantsoog 
was iedereen dan ook zeer ingenomen met ‘mijnheer’.
Afgezien van een afwateringssloot uit 1938 dateren alle sloten uit de 
tijd van Prévinaire. Ze werden gebruikt voor vervoer per (Giethoornse) 
punter en voor jacht en pleziervaart. Diep in het gebied aan de zuidoe-
ver van het Tweede Water stond een theehuis. De sloten zijn groten-
deels dichtgegroeid, maar zijn nog wel zichtbaar in het landschap.

Conflicten met de Staat
Als eigenaar van de Noord- en Zuidduinen had Prévinaire de plicht de 
zeewering te onderhouden, bijvoorbeeld door het planten van helm. 
De Staat vond dat dit onvoldoende gebeurde en zo kreeg Prévinaire 
ongevraagd helmplanters in zijn terrein. In 1886 leidde dit tot een 
langlopend proces. De lont ging in het kruitvat toen een hevige 
storm, in de nacht van 22 op 23 december 1894, een duindoorbraak 
veroorzaakte in de Zuidduinen (tussen strandpalen 16 en 18) en en-
kele duinvalleien overspoeld raakten. Ter hoogte van Groote Keeten 
sloeg 300 meter duin weg. Het water stroomde door het laaggelegen 
Botgat en beukte tegen de Van Oldebarneveltsdijk en de Voordijk van 
de Polder Callantsoog (aangelegd als zeewering in 1610, in 1894 een 
zwak binnendijkje). Voor de Staat was dit aanleiding om in te grijpen 
zonder rekening te houden met de eigenaar. Een conflict met Prévi-
naire was het gevolg, want die was van mening dat zijn eigendoms-
rechten geschonden werden en stond geen werken in zijn duinen 
toe. Het conflict bereikte zijn climax op 17 november 1898, toen van 
rijkswege het besluit ‘tot aanwijzing ter onteigening van percelen, 
nodig voor de verzwaring en den aanleg van zanddyken in den bui-
tenduinregel tusschen de Heldersche- en Hondsbossche zeewering’ 
werd afgekondigd. Prévinaire ging hiertegen in beroep. Uiteindelijk 
kwam men tot een compromis en werd 225 hectare van het Zuidduin 
in erfpacht aan Rijkswaterstaat gegeven. Het had weinig 
gescheeld of Prévinaire was onteigend en het 
Zwanenwater was eigendom van het rijk 
geworden. 

De N.V. Zwanenwater
IIn 1900 overleed Prévinaire, maar 
zijn naam leeft voort, o.a. in de 
Prévinaireweg in Callantsoog en 
het Prévinairestrand in het Zwa-
nenwater. Na zijn overlijden erf-
den zijn dochters Elisabeth Alde-
gonde, Marie Henriette en Eugenie 
de voormalige Heerlijkheid. Door 
uitkopen en overerven werd Eugenie 
(1858-1928) in 1918 de enige eigena-
resse. Het beheer van haar gebied liet zij 
over aan haar man, jonkheer Charles Frede-
rik van de Poll (1855-1936). Zie foto. 

Na het einde van de konijnenteelt probeerden de Heren van Cal-
lantsoog andere manieren van exploitatie. Vanaf 1725 werden de 
‘Duinlanden en wildernis bezuiden Callantsoog’ als wei- en hooi-
land verpacht. In 1757 stond er een eendenkooi in het Buitenveld 
op een terrein dat nu het Zomerpad heet. Het was de tijd waarin de 
zeeduinen en de meren ontstonden. Jachtrechten werden niet 
verhuurd, de jacht was het voorrecht van de Heren. Mede daardoor 
viel er aan dit duingebied geen droog brood te verdienen.

Een eeuw later, in 1876, hielden de Heren van Callantsoog – nazaten 
van Philip Doublet, Johan Colterman en Albert de Veer – het voor 
gezien en ging de Heerlijkheid in de verkoop. Met de invoering van 
de grondwet van 1848 was het leenstelsel afgeschaft en hadden ze 
hun bestuurlijke macht verloren, ze waren alleen nog landeigenaar. 
In 1851 ontstond de gemeente Callantsoog met een gekozen bestuur 
dat de invloed van de Heren verder inperkte. Het gemeentebestuur 
bepaalde dat ze voortaan de schade door konijnen en hazen moes-
ten vergoeden. De schrale weide- en bouwlanden brachten weinig 
op en de duinen met het moeras nog minder. Over de opbrengsten 
van de weide- en bouwlanden moest belasting worden betaald en 
vanaf 1874 gold dit ook voor het weinige dat het moeras opbracht. 
De povere inkomsten moesten vervolgens worden verdeeld over een 
groot aantal nazaten. Ook het besturen van de Heerlijkheid was er 
daardoor niet eenvoudiger op geworden. De nazaten hoopten dat 
het gebied in cultuur gebracht zou worden. Ideeën hiervoor leefden 
al sinds 1826. Enige jaren voor de verkoop lieten ze een plan tot 
droogmaking ontwerpen, ‘hetwelk, met daarbij door een bekwaam 
waterstaatkundige vervaardigde teekening’ aan de koper ter hand 
zou worden gesteld. 

Een Haarlemse industrieel
Deze bekwaam vervaardigde tekening kwam in handen van Marie 
Prosper Theodore Prévinaire (1821-1900), de vermogende eigenaar 
van Prévinaire Katoenververij, later de Haarlemsche katoenmaat-
schappij. Op woensdag 8 en 15 november 1876 werd de Heerlijkheid 
Callantsoog in het logement De Toelast te Alkmaar bij opbod en 
afslag aan hem verkocht. Voor de hele Heerlijkheid betaalde hij circa 
30.000 gulden, waarvan 15.750 gulden voor ‘perceel 16‘, de Zuiddui-
nen met het Zwanenwater. Ook verwierf hij de Noordduinen, het 
Buitenveld in de polder Koegras, het Luttickduin, het Kooibos en 
grote delen van de Uitlandse polder. Vrijwel het volledige strand 
tussen de gemeentegrens met Den Helder en de voormalige ge-
meente Petten werd eveneens zijn eigendom. Wie hoopte dat Prévi-
naire het Zwanenwater zou ontginnen en tot welstand zou brengen 
kwam bedrogen uit. Hij gebruikte het voor zijn eigen jachtplezier. De 
verkoop werd nog bijna afgeblazen toen er bij de bezichtiging van 
het gebied nauwelijks wild te bespeuren viel. Prévinaire ging in de 
lijn van zijn voorgangers door met het verpachten van stukjes land 
voor de teelt van aardappelen of boekweit en het verkopen van riet- 
en grasgewassen. Nieuw was dat hij zich als weldoener ontpopte. 
Voor de winter doneerde hij regelmatig een flink bedrag aan de ar-
menpot, zodat de armlastigen van Callantsoog voedsel en brandstof 
konden kopen. Ook verraste hij de kinderen van Callantsoog meer 

ter rond 1722. Zijn beeld is gebaseerd op teksten, maar vooral op een 
kaart van Zoutman uit 1665 waarop in 1722 met een fijn pennetje di-
verse aanvullingen zijn getekend. Het gebied dat in 1665 ‘strand’ heet 
en gezien de ingetekende poppetjes en karren heel beloopbaar was, 
was anno 1722 niet meer vlak. Het Ketelduin staat ook op deze kaart, 
het is blijkbaar nog niet geheel verwaaid naar het achterland. De lig-
ging op de kaart van 1722 komt vrijwel overeen met het huidige boch-
tige duin bij het Bokkeneiland. Charmant zijn de aanduidingen van 
diverse duinmeierhuisjes. Bij de (in 1722) nieuwe grensscheiding is de 
galg te vinden, uiteraard zo ver mogelijk van de bebouwing. De ge-
welddadige duinmeier Cornelis Gerritsz en zijn knecht Claes Duijn-
maer lieten hun leven echter niet hier. Zij werden op straffe van de 
dood voor de rest van hun leven uit Holland en West-Friesland ver-
bannen. Al hun bezittingen werden verbeurd verklaard. Die eeuwig-
durende verbanning viel overigens wel mee want later was Cornelis 
Gerritsz molenaar van de Harger watermolen waar hij tot zeker 1755 
leefde. Hij is de stamvader van de familie Blom uit Hargen die zijn 
levensloop hebben uitgezocht.

Tenslotte
Door alle extra duinvorming en het weren van konijnen waren rond 
1730 de Zijperzeedijk en de Spreeuwendijk veilig: ze braken niet meer 
door. Ook de vorming van nollen in de polder stopte. De verdere duin-
vorming voltrok zich westelijk van de dijk. In de 18e en 19e eeuw nam 
de massa zand toe en de afwatering af mede dankzij een door helm-
planten opstuivende zeewering. Waar eens een (nat) veld was, zoals het 
Buitenveld, kwamen rietgaten en meren. In feite is de strandvlakte na 
te zijn afgesnoerd van de zee langzaam verdronken. In van nature ge-
vormde duinen ontstaan wel vochtige duinvalleien (die in de winter 
nat zijn), maar deze hebben vrijwel nooit permanent water. In deze 
grootte zijn de meren een gevolg van het mede door mensenhand 
sluiten van de zeereep en groeien van de grondwaterbel.

Eigenaren en exploitatie (ca 1725-1973)

De invloed van konijnen. Links een konijnenrijk landschap rond 1980 met kort afgebeten duinrozen, genomen vanaf het uitzichtduin kijkend richting Tweede 
Water. Rechts het landschap anno nu. Omdat hier geen vee graast, is de vergrassing na het vrijwel verdwijnen van de konijnen fors.

Het proces tussen regenten en Heren Een inspectiecommissie van de 
Staten van Holland die het conflict behandelde vond vele verse konijnen-
gaten in de dijken. Tijdens het proces brachten de Heren in dat konijnen 
voor jacht en vacht nodig waren om “aldus nog eenige inkomsten te heb-
ben uit hunne schamele heerlijkheden”. De commissie gooide echter olie 
op het vuur door te adviseren dat iedereen, met alle mogelijke middelen, 
konijnen op de dijken mocht vangen. Schermutselingen en proces sleep-
ten zich zo jaren voort. Uiteindelijk haalden de Heren van Petten en Cal-
lantsoog juridisch bakzeil. Mr. Albert Fabricius, raadspensionaris van Haar-
lem, wist in de loop van 1722 te bereiken dat ‘in der minnen geaccordeerd’ 
werd. De Heren bleken echter aan de ketting gelegd: tussen de Spreeuwen-
dijk in Petten, de Noordzee, de Zuidschinkeldijk in Callantsoog en de Zij-
perzeedijk moesten konijnen zoveel mogelijk worden afgemaakt ten be-
hoeve van de veiligheid van de Zijpe. Twee keer per jaar zou er ter controle 
een ‘konijnenschouw’ komen, waarvoor de Zijpe en Hazepolder speciale 
commissarissen aanstelde. Bij constatering van konijnen bij de dijk (die 
grotendeels als duin oogde) moest snel actie volgen. Ook werd de grens 
tussen het duingebied en de Zijperpolder letterlijk afgepaald van Spreeu-
wendijk tot de Zuidschinkeldijk. Het conflict was de doodsteek voor de 
duinmeierij. Duinmeier Adriaen Sonnevelt kreeg uiteindelijk de opdracht 
zijn konijnen uit te roeien (te ‘depopuleren’) wat hij niet zonder reden 
weigerde. Na dreiging hem te ‘depossideren’ (onteigenen) en de erfpacht 
te beëindigen vertrok de duinmeier na gedeeltelijke betaling van enkele 
jaren achterstallige pacht. De konijnenschouw ging zeker tot 1854 door; in 
dat jaar werden nog twee nieuwe commissarissen benoemd. Daarna bleek 
handhaving niet meer nodig. Schermutselingen waren er vanaf 1722 al niet 
meer geweest.

Aan de historisch geograaf Henk Schoorl (in zijn boek ‘Zeshonderd 
jaar water en land’) danken we naast een deel van bovenstaand ver-
haal een reconstructiekaart van het Pettemerduin en het Zwanenwa-
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Eugenie noemde hem ‘de alleenheerser van Callantsoog’. Jaarlijks 
verbleef het echtpaar met hun kinderen enkele maanden in de 
Groote Villa, een landhuis op een duintop bij de entree van Callants-
oog, in 1883 door Prévinaire gebouwd. Het landhuis was hoger dan 
de kerktoren van het dorp en verschafte een weids uitzicht over de 
bezittingen. Na jachtpartijen in het Zwanenwater verbleven hoge 
gasten als prins Hendrik er. De familie speelde cricket op het bijbe-
horende privéstrand.
Op 7 december 1925 stichtten Eugenie en haar man de Naamloze 
Vennootschap Zwanenwater, die op 17 maart 1926 met een kapitaal 
van 300.000 gulden in aandelen werd bewilligd. De N.V. had als doel 
het Zwanenwater als natuurmonument te beheren en te exploiteren 
door bos- of landbouw, verpachting of verhuur. Het eerste doel was 
eenvoudig te bereiken: het Zwanenwater was van oudsher voor het 
publiek afgesloten en zou dat nog vele jaren blijven. De aandacht lag 
vooral bij de exploitatie onder andere in de vorm van verpachting 
van de jacht, de verkoop van gras, hei en riet, het steken van zoden 
en het rapen van meeuweneieren voor de beschuitindustrie. De 
exploitatie leverde weinig op omdat het Zwanenwater sinds 1935 
onder een verordening ter bescherming van duinplassen van Provin-
ciale Waterstaat viel. De N.V. Zwanenwater had voor allerlei activitei-
ten toestemming van Gedeputeerde Staten nodig en die kreeg men 
meestal niet.  

Veel plannen, weinig wol
Het beheren van een natuurgebied kost geld, soms zelfs heel veel 
geld. Vanaf het eind van de jaren 40 deed de N.V. opnieuw pogingen 
om geld te verdienen, op alle mogelijke manieren. Zo ontstond in 
1949 het idee om duinterrein af te graven tot bollengrond. Verpach-
ting van de grond en verkoop van het zand zouden een dubbele 
winst opleveren. In 1954 werd het strand aan de Staat verkocht. In 
1955 werd het terrein tegen betaling opengesteld voor het publiek. 
Voor een aanbod aan dagtochten werden 1900 bedrijven aange-
schreven, men ging in zee met reisbureau G.A.T.O. Bij aanbevolen 
restaurants werd 15% provisie opgestreken. Toen dat niet voldoende 
bleek ontstonden er plannen om een eigen horecabedrijf op het 
terrein vestigen. Rond dezelfde tijd werden de meren als viswater 
verpacht. In 1957 werd een kleiduivenschietbaan in gebruik geno-
men en werden er rondritten met paard en wagen georganiseerd. 
Ook overwoog men in dat jaar de aanleg van een recreatieterrein en 
bosaanleg. In 1959 leefden er serieuze ideeën om een deel van het 
Eerste Water te omheinen en daarin zwanen los te laten, als pu-
bliekstrekker. Plannen voor een hertenkamp, een kampeerterrein 

met huisjes, een caravankamp en een vakantieoord voor personeel 
van Trading Amsterdam kwamen niet van de grond. Wel ging men 
fazanten- en eendeneieren verkopen. In 1960 werden een motor-
cross en een ruiter- en ponyfestijn georganiseerd (het ponyfestijn 
hield stand tot 1973). Opnieuw werd het afgraven van duinen en de 
verkoop van zand overwogen. In de navolgende jaren deed men nog 
tal van pogingen om geld te genereren zoals puzzeltochten in sa-
menwerking met de VVV, tochten met de jeeptrein ‘Bello’ over de 
verharde wegen in het terrein en duurlopen van 5 en 10 kilometer. 
Voor het fotograferen van lepelaars werd 150 gulden gevraagd.
Vooral de ingrijpende plannen werden door Gedeputeerde Staten 
naar de prullenbak verwezen. De meer onschuldige die gericht wa-
ren op het aantrekken van publiek gingen wel door maar brachten te 
weinig op. Voor de eigenaren was het Zwanenwater het schip van 
bijleggen geworden.

Natuurmonumenten: eigenaar sinds 1973
Het beheer van N.V. Zwanenwater was halverwege de vorige eeuw 
opnieuw versnipperd geraakt. Sinds Prévinaire had de vierde genera-
tie zich inmiddels aangediend, de aandeelhouders bestonden over-
wegend uit neven en nichten. De Belgische tak van de familie had 
niet zoveel op met de bezittingen in de Kop van Noord-Holland. In 
1959, toen de PvdA dreigde grond te gaan nationaliseren, ging men 
snel met Natuurmonumenten in gesprek over een eventuele ver-
koop, nog zonder resultaat. In 1962 bracht Staatbosbeheer een bod 
van 3 miljoen gulden uit, voor de N.V. Zwanenwater een onaccepta-
bel laag bedrag. In 1966 liet Natuurmonumenten weten minder 
belangstelling voor aankoop van het Zwanenwater te hebben als de 
lepelaarkolonie verdween. Voor de N.V. Zwanenwater was dit een 
aanleiding opnieuw met Natuurmonumenten om tafel te gaan. Pas 
in 1973 werd de zaak beklonken en kreeg Natuurmonumenten het 
natuurgebied in handen, voor een bedrag van bijna 6 miljoen gul-
den. Het toenmalige Ministerie van CRM subsidieerde een belangrijk 
deel hiervan, het resterende bedrag kwam van donaties en nieuwe 
leden na het voeren van de succesvolle actie: ‘Behoud het Zwanen-
water voor nu en later’. Onder de vlag van Natuurmonumenten 
kreeg het natuurbeheer voor het eerst prioriteit en aan allerlei vor-
men van exploitatie kwam een einde. 

Vijf Jachtopzieners in bijna 150 jaar 
Rond 1850 kwam er een einde aan de huur ‘van het regt tot uitoefe-
ning van de privatieve jagt over de geheele uitgestrektheid der ge-
meente Callandsoog’. De laatste huurder was Bernardus Filmer 
(1809-1867), een inwoner van Groote Keeten. In de daaropvolgende 
periode waren slechts vijf jachtopzieners en koddebeiers in het Zwa-
nenwater actief. In 1977 verdween de functie. Jachtopzieners waren 
overwegend afkomstig uit geslachten met dit beroep. In het Zwa-
nenwater waren ze bij voorkeur katholiek want, zo liet eigenaar van 
de Poll zich ooit eens laten ontvallen: “Als jachtopziener moet je 
altijd een roomse nemen, want als die stelen moeten ze biechten en 
daar hebben ze een hekel aan.” Jachtopzieners moesten toezien op 
een goede wildstand. Ze verdienden graag wat bij met de ottervangst 
(zie ook pag. 77).
Hendrik (Hein) Bleijendaal sr. (1820-1899) werd naast de eerste ‘op-
ziener der jacht en visserij’ ook bezoldigd veldwachter van de Heer-
lijkheid. Bleijendaal kwam uit een geslacht van jachtopzieners uit 
Beverwijk. Zijn vrouw Maartje Huibers (1826-1890) plantte in 1857 of 
1858 de witte paardenkastanje achter de jachtopzienerwoning aan 

hij 50 nestjongen. De verrassing was groot toen er in hetzelfde jaar 7 
terugmeldingen kwamen: ze waren onderweg naar hun overwinte-
ringsgebied door jagers geschoten. Kos hield zich niet al te strikt aan 
de letter van de wet. Hij werd in december 1918 samen met collega-
jachtopziener Willem Hendrik Scholts door Jan Pals, rijksveldwach-
ter en jachtopziener te St. Maartensbrug, bekeurd voor stroperij van 
konijnen in de Polder Zijpe. Hij werd ontslagen.
In 1919 volgde Johannes (Jan) van Honschooten (1895-1980) Kos op. 
Hij kwam uit een geslacht van Zandvoortse jachtopzieners en kod-
debeiers en was meer dan een halve eeuw jachtopziener en later ook 
beheerder en rentmeester van het Zwanenwater. Hij had een fazan-
tenfokkerij aan huis, voor de jacht. Hij waakte over ‘zijn’ lepelaarko-
lonie. Zijn jongste zoon Gerard (1927-1996) stond hem hierin bij 
vanaf zijn benoeming tot onbezoldigd veldwachter van Callantsoog 
in 1950. Ze werden gevreesd door clandestiene wandelaars en vooral 
door destijds beruchte stropers uit de contreien van Castricum en 
Egmond. Vooral met de laatsten hadden de van Honschootens veel 
te stellen: zo werden er in 1948 70 jonge lepelaars geroofd. Ook de 
plaatselijke bevolking maakte uit het Zwanenwater wild en gevo-
gelte maar vooral eieren buit, vooral tijdens de schaarste na de 
Tweede Wereldoorlog. Op verzoek van N.V. Zwanenwater werd van 
Honschooten door de Afdeling Politie van het Departement van 
Justitie tot Rijksveldwachter benoemd om adequaat tegen dit ‘eieren 
stelend publiek’ te kunnen optreden. Ondanks deze benoeming 
verdwenen in 1954 meer dan 100 jonge fazanten uit de fazanterieën.
In 1977 liet Natuurmonumenten het laatste pachtcontract voor de 
jacht verlopen en daarmee was de functie van jachtopziener in het 
Zwanenwater verleden tijd. Ook het destijds verpachte visrecht werd 
toen opgeheven.

de Zuidschinkeldijk: de oudste boom van het duingebied tussen 
Petten en Huisduinen. In 1881 werd Bleijendaal opgevolgd door zijn 
zoon Hendrik (Hein) Bleijendaal jr. (1860-1949) die onbezoldigd 
veldwachter werd. Deze kleine man met het donkere uiterlijk en de 
flinke bakkebaarden werd door de Callantsooger gemeenschap de 
‘zwarte duivel’ genoemd. Hij was een begenadigd schutter met ken-
nis van zaken van de jacht en ook van zeldzame vogels. Zijn jachttro-
feeën zijn nu nog terug te vinden in museumcollecties in binnen- en 
buitenland: een viertal morinelplevieren (1894) in de collectie van 
het Nationaal Natuurhistorisch Museum te Leiden, een waterriet-
zanger (1896) in de collectie van het Zoölogisch Museum te Amster-
dam en een woudaapje (1891) in het Carnegie Museum in Pittsburgh 
(VS). Het betreft soorten die nu niet meer in het Zwanenwater aan-
getroffen worden en toen vaak al zeldzaam waren. Een in 1895 door 
Bleijendaal aangeschoten sneeuwuil, een toevallige passant, ver-
huisde naar Artis.
In 1892 kwam Bleijendaal jr. in contact met Hendrik Willem de Graaf 
(1823-1911), een uit Den Haag afkomstige jurist en ornitholoog. De 
jarenlange samenwerking tussen de jachtopziener en de vogelken-
ner leidde tot ‘Vogelfauna van Callantsoog’, een ongepubliceerd 
manuscript over het vogelleven in het Zwanenwater, de omliggende 
polders en het Kooibosch. In 1905 stopte Bleijendaal als jachtopzie-
ner en werd landbouwer en veehouder op boerderij Noorwegen aan 
het eind van de Uitlandseweg, iets ten noorden van het Zwanenwa-
ter. Vervolgens werd Arie Kos tot jachtopziener benoemd door Del 
Court van Krimpen, de echtgenoot van Marie Henriette Prévinaire 
(één van de drie zusters). Kos had Bleijendaal al vanaf 1903 bijge-
staan. Ook Kos vervulde de functie van onbezoldigd veldwachter. Hij 
was de eerste in Nederland die lepelaars ringde: op 1 juni 1912 ringde 

Gezicht op Callantsoog vanaf de Seinpost, ca 1920. Rechts de Groote Villa.

Jachtopzieners van het Zwanenwater. Boven v.l.n.r.: Hein Bleijendaal sr. ca 1890, Hein Bleijendaal jr. met enkele kinderen (1903), Jan van Honschooten eind jaren 
50, Mevrouw Van Honschooten en Eugenie Prévinaire (1858-1928) in 1919. Onder v.l.n.r. broodstroper Bertus Kikkert en Gerard van Honschooten,
de voormalige jachtopzienerwoning bij de ingang van het Zwanenwater met paardenkastanje uit 1856 en schuur uit 1858, Gerard van Honschooten in 1975.
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