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”Het zand is wit, bijna als bij Hargen, en zonder schelpen” schrijft 
Daniël Gevers van Endegeest in 1827 over de Texelse duinen. Ge-
vers onderzocht het hele Nederlandse duingebied. Bijna 30 jaar 
eerder had dominee en landbouwkundige Jan Kops dat ook ge-
daan, met hetzelfde doel: onderzoeken of ontginning van de 
duinen mogelijk was. Hun werk biedt een schat aan informatie 
over het duinlandschap van 200 jaar geleden.

In de 18e eeuw ging men in Nederland nadenken over de ontgin-
ning van de woeste gronden. Daartoe hoorden ook de duinen, die 
tot dan toe vooral dienden voor beweiding en als jachtgrond. Aan 
het begin van de Franse tijd, in 1796, stelde de provincie een com-
missie in voor een ‘onderzoek der duinen van het voormaalig Hollandsch 
Gewest’. Secretaris was Jan Kops, doopsgezind predikant in Leiden. 
Kops schreef alle gemeenten in de duinstreek aan, waarna hij in 
1797 alle Hollandse duinen bezocht, altijd vergezeld door minstens 
1 ander commissielid. 

Kops ziet op Eierland en op Texel geen konijnen. Op Eierland ont-
vangt iemand ƒ 60 per jaar om het land bij de Zanddijk konijnenvrij 
te houden. Sinds 1792 pacht het Dijkscollege van Texel de Hoornder 
en Kooger duinen en plant er jaarlijks 5 morgen helm (ruim 4 ha). 
Ook op Eierland en de Zanddijk wordt helm geplant. Op Eierland en 
in duinvalleien in de westelijke en zuidelijke duinen ziet Kops be-
weiding door schapen. Net als Jac.P. Thijsse ruim een eeuw later 
zingt hij de lof van de Mient, maar met een wezenlijk verschil:  
Thijsse roemt de bijzondere plantengroei, terwijl het aanwezige 
water en diezelfde plantengroei bij Kops een vergezicht oproepen 
van rijke landbouwgrond: “Deze onafoogbaare vlakten verdienen veeleer 
ongebruikte weilanden dan Duinen genoemd te worden. Op enkele plaatsen zijn 

ze slechts heuvelachtig; hier en gindsch zagen we heij groeien, doch voor het 
overige was de Grond rijk van Gras en zulke planten, die een zeer vruchtbaaren 
grond aanwijzen: op één of twee plaatsen vonden we eenig water en de natuur 
had er vanzelve slooten gevormd, zodat er niets dan handen ontbrak om deeze 
thans woest liggende Gronden in rijke, Vruchtdragende landen te hervormen. 
Dezelver uitgestrektheid is verbaazend... Thans zagen we van dezelven geen 
ander gebruik gemaakt dan dat op enkele plaatsen één of twee schaapen weidden 
aan touwen vastgebonden.” Wel noemt Kops nog imkerij op de heide, 
op de Mient en in de duinen bij De Koog.
Dertig jaar later bezocht Jonkheer Daniël Gevers van Endegeest 
Texel. Hij was secretaris van de Permanente Commissie van het 
Amortisatiesyndicaat. Het Amortisatiesyndicaat beheerde de staats-
domeinen, op Texel alle duinen behalve de Zanddijk en Eierland. 
Het was in 1822 ingesteld door Koning Willem I om, buiten het par-
lement om, de rijksbegroting gezond te maken. Nadat Gevers in 
1826 een Verhandeling over het toegangbaar maken van de duinvalleien langs 
de kust van Holland publiceerde, besloot de koning tot een onderzoek, 
als eerste stap naar een profijtelijker beheer. Alle gemeenten en 
waterschappen langs de Hollandse kust ontvingen een vragenlijst. 
De Texelse burgemeester Reinbach reageerde op 22 september 1826 
en propageerde helmaanplant als enige middel om de verstuiving 
der duinen tegen te gaan. Hiervoor was de volledige uitroeiing van 
het konijn nodig. Hij wees op de schade voor eigenaars van lande-
rijen grenzend aan de duinen, vaak ‘lieden van gering vermogen’: er 
graasden vaak konijnen op hun land en bovendien overstoof dat 
land door het gegraaf van de konijnen in het duin.
In mei 1827 ging Gevers naar de Golf van Gascogne om te bestude-
ren hoe daar de duinen vastgelegd en bebost waren. Aansluitend 
volgde zijn inspectiereis langs de Nederlandse kust.

Inspectie van Texel
Op zondagochtend 9 september 1827 arriveert Gevers in gezelschap 
van vier leden van de Permanente Commissie in Oudeschild. In Den 

Burg ontmoeten ze burgemeester Reinbach, gemeentesecretaris 
Bok en dijkgraaf Keijser. Ze trekken twee dagen over het eiland met 
paard en rijtuig, in gezelschap van Bok en een gids. Op de eerste 
dag, tijdens een wandeling door de duinen van Den Hoorn en over 
de Hors, proeft Gevers enkele zwarte bottels van de miljoenen 
duinroosjes. Het blad is rood verschroeid door de zon. Bok meldt 
dat de duinen na beëindiging van de pacht door het Dijkscollege in 
1809 veel meer zijn gaan stuiven. Er is in en buiten het duin geen 
struik of boom te bekennen; er blijkt gebrek aan hout en brandstof 
en Gevers noteert: “Bosaanleg van nut”. Tijdens een wandeling door 
de brede duinen bij De Westen ziet het gezelschap twee kleine weel-
derig groeiende, niet verwaaide bosjes.
De volgende dag blijken de duinen ten westen van De Koog juist 
zeer smal, ze verstuiven sterk. Noordelijk ligt langs de zee een lage 
duinstrook; hier probeert men zand aan te laten stuiven over het 
brede strand in de richting van de Slufterbollen. Op de Zanddijk 
vallen Gevers de stuifgaten en vele vlierstruiken op. Hij ziet een 
gelijkenis met de zanddijk langs het Koegras (nu de oostrand van de 
duinen tussen Groote Keeten en Den Helder). Hij kijkt goed om 
zich heen: “Op het Buitenveld een meenigte Zeekraal, die wordt wel ingemaakt 
en als groente gebruikt.” Bok vertelt dat de plannen uit 1776 om het 
Buitenveld te bedijken weer uit de kast zijn gehaald. Een nieuwe 

polder zou een dure reparatie van de zeedijk van Waalenburg 
(ƒ 70.000) overbodig maken.
Anders dan in de zuidelijke duinen signaleert Gevers op Eierland 
veel konijnen. In het Domeinhuis, volgens Gevers een goede her-
berg, woont duinmeier Harmen de Boer. Hij heeft geprobeerd Salix 
arenaria (een vorm van kruipwilg) te planten, maar dat mislukte. 
Gevers noteert: “Schoone gelegenheid om hout, bijvoorbeeld wilgen op het 
veld te planten, waaraan voor hoepels zoveel behoefte is.” (wilgentenen wa-
ren de voorlopers van ijzeren banden om vaten en tonnen).
De volgende morgen om half zeven zeilen Gevers en zijn reisgeno-
ten met heerlijk weer naar Vlieland. Daar wacht minder comforta-
bel vervoer: een boerenwagen, die in zee rijdt om de heren van 
boord te halen.
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”De ligging van de brede Duinen achter den Westen zeer goed aangeduid op de 
kaart” zo schrijft Gevers in het journaal van zijn inspectiereis van de 
Nederlandse kust. Hij doelde op deze kaart van J. Peereboom uit 
1805. Gevers was genoodzaakt om voor Texel een bestaande kaart te 
gebruiken. Hij liet voor zijn onderzoek een gedetailleerde kaart van 
de vastelandsduinen maken (delen staan o.a. in Duinen en mensen 
Kennemerland). De Waddeneilanden staan er niet op omdat het geld 
op was.

Jonkheer Daniël Gevers 
van Endegeest (1793-
1877) leidde rond 1830 
een weinig succesvolle 
ontginning in de duinen 
bij Castricum en rond 
1850 de drooglegging 
van de Haarlemmer-
meer. Later werd hij 
minister van Buiten-
landse Zaken.

Jan Kops (1765-1849) op latere leeftijd. Hij werd in 1815 de eerste 
hoogleraar landhuishoudkunde en plantkunde en directeur van de 
Hortus Botanicus in Utrecht. Hij publiceerde de Flora Batava, met 
daarin ook parnassia.
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