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Callantsoog: eiland en polder
Over de vroege geschiedenis
Callantsoog begon zijn bestaan als zeedorp op een gesloten
strandwal die tot aan Huisduinen reikte. De oudste vermelding,
als ‘Callinghe’, stamt uit de 10e eeuw. De stormen in de 12e eeuw
sloegen het door de mens ontwaterde veen en moeras achter de
strandwal weg en brachten zand. Het eiland, ’t Oghe, met duinen
aan de westkant en kwelder en wad aan de oostkant, bleef over.
Dat eiland en zijn bewoners kregen het een aantal eeuwen zwaar
te verduren.
Vóór het jaar 1000 heette Callantsoog ‘Callinghem’, ‘Callinghe’ of
‘Callens’. De naam ‘Callinghe’ betekent waarschijnlijk ‘woonplek’
(hem) van ‘Kalle’ (een Friese mannennaam). Toen de evangelieprediker Willibrord de nederzetting in het jaar 720 of 721 aandeed,
stichtte hij een kerk gewijd aan Johannes de Doper. Zo’n kerkstichting vond meestal plaats op of nabij een ouder heiligdom. Callinghe
bezat dus waarschijnlijk voor 720 al een klein heiligdom. Aan het
eind van de 10e eeuw schonk de Hollandse Graaf een groot gebied in
bij Callinghe aan de pas gestichte Abdij van Egmond. Dit bezit was zo
groot (ca 600 ha) dat er een centraal gebouw werd neergezet van
waaruit de vertegenwoordiger van het klooster toezicht kon houden
op de landerijen. Dit huis werd ‘Het Huis van de Abdij’ genoemd,
ofwel ‘Abbestede’ zoals we de plek tegenwoordig kennen. Van het
huis resteert niet meer dan het verhaal dat in de Tweede Wereldoorlog door Duits graafwerk een flink deel van een brede muur van
kloostermoppen onder het zand vandaan kwam. Op de landerijen
ten westen van Abbestede zijn nog steeds scherven van middeleeuws
aardewerk te vinden.
Hoe kwam de Hollandse Graaf eigenlijk aan zo’n groot bezit, zo ver
noordelijk in Kennemerland? Waarschijnlijk gaat het hier om een
oud koninklijk bezit van Frankische koningen en latere Duitse keizers die zichzelf de opvolgers van de Romeinen noemden (vandaar
‘Rooms Keizer’). Het grafelijk bezit zou dan teruggaan op Romeins
bezit. Het is namelijk heel goed mogelijk dat er rondom Abbestede
een gebied is geweest dat de Romeinen als eigendom beschouwden.
Dit klinkt vreemder dan het is, want waar ooit Romeinse soldaten

Omdat van de Abbesteder vondsten uit de Romeinse
tijd slechts minieme scherven bestaan is een pot van
inheems-Romeins aardewerk uit Schagen afgebeeld.

een nachtje hadden geslapen, eisten ze het op, zoals een ontdekkingsreiziger een vlag op een eiland zet. De Frankische koningen die
na de Romeinse tijd de macht kregen hielden al een administratie
bij van het oude bezit en toen de kerk van Callinghe werd gesticht,
zal dat op of bij dit bezit zijn geweest. De enige sporen van die tijd
zijn scherven van inheems aardewerk en, heel opvallend, een munt
met een militaire instempeling, gevonden in het nabijgelegen poldertje ‘Callens’. Met name de munt, een ‘as’ van Augustus die door
Tiberius in het begin van zijn regering (vanaf het jaar 14 n.Chr.) werd
gestempeld met ‘CAESAR’, is een voorwerp dat in Nederland eigenlijk alleen in militaire context wordt aangetroffen. Er zijn er honderden gevonden, maar slechts twee buiten legerplaatsen; een daarvan
is de munt uit Callantsoog. Wellicht heeft omstreeks het jaar 16 n.
Chr. een legereenheid vanuit het fort ‘Flevum’ bij Velsen hier een
kampement opgezet tijdens een militaire campagne van de veldheer
Germanicus. Die zocht langs de kust aansluiting met de rivier de
Elbe. Hij wist toen nog niet dat het waddengebied in het noorden
van het land gevaarlijk en onverdedigbaar was. Om die reden is die
aansluiting nooit gemaakt en is Noord Nederland nooit onderdeel
geweest van het Romeinse Rijk. Dertig jaar later verlieten de Romeinen het fort in Velsen.
Middeleeuwen
In de middeleeuwen was Callantsoog een ca 2 km zeewaarts gelegen
waddeneiland, toen nog ’t Oghe’ genoemd. Het bestond uit een aantal vergroeide ‘oogduincomplexen’: sikkelvormige duinen, die met
de rug naar het zuidwesten gekeerd zijn. We vinden dit soort duinvormen nu nog terug in de vorm van de eilanden Rottumeroog,
Griend en de westkant van Schiermonnikoog. Het handhaven van de
kustlijn van het eiland was een probleem. Soms vond er aangroei
plaats, maar vaker was er sprake van afslag en overstuiving. Ter versterking liet men wel zanddijken opstuiven met behulp van takkenschermen. In de luwte van de oogduinen vond opslibbing met zeeklei plaats. Oude ankerplaatsen voor de schepen waren de later
wegslagen valleien Goeree en Sinkelzand die nog staan afgebeeld op

De gevonden munt met de klop CAESAR
(links) staat naast een vergelijkbaar, beter
leesbaar exemplaar. De munt is van brons en
geslagen in Rome in 16 v.Chr. door muntmeester Asinius Gallus. Een klop (extra markering) werd aangebracht omdat de munt
buiten de grenzen van het Rijk werd gebracht, waar de veldheer het recht van muntslag had. Veldheer Germanicus gebruikte het
stempel CAESAR in ligatuur (alle letters tot
een tekening gemaakt) in opdracht van keizer
Tiberius. Voor de afgebeelde munt, een ‘as’,
kon je een brood kopen. Afgebeeld staan de
twee zijden van de verweerde munt uit Callantsoog en een gavere munt, ook met een
‘klop‘ afkomstig uit Nijmegen.
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de kaart van Dirck van Abbestee uit 1641.
De bewoners gingen aan de oostzijde over tot het inpolderen van
deze vruchtbare grond. In de 14e eeuw is een oude bedijking: Polder
de Sanden, de tegenwoordige Zandepolder die nu vlak achter de
zeereep ligt. In een privilege van 10 april 1328 wordt door Hendrik
van Brederode en zijn vrouw Isabella de Fontaines de bewoners van
Callinge in den Oghe vergunning verleend om een dijk te maken van
slik en wier (waarschijnlijk zeegras). Beweiden of hooien op de dijk
was verboden. Tot die tijd was het Luttickduin nog een afzonderlijk
eilandje dat door een smalle stroomgeul was gescheiden van Callantsoog. Aan die toestand is een eind gekomen in 1536 toen de
Jewelpolder werd bedijkt. Tenslotte werd in 1561 door de bedijking
van de Uitlandse polder het geheel tegelijk met de inpoldering van
de Zijpe verbonden met het vasteland. Poldertjes met namen als
Polder de Leye, Polder de Sanden, Callens en Jewel waren een feit.
Westelijk van het huidige Botgat bij Groote Keeten lag toen nog
polder het Oude Land, waarvan het dijkje in 1960 op het strand ten
noorden van paal 10 is bloot gespoeld (zie pag. 21). In deze oude polder lag een dorp, het ‘tweede’ dorp Callantsoog, met een kerk. Een
eerste, zuidelijker gelegen dorp was al eerder verlaten.
Het tweede dorp beleefde in de rustige tijd onder Karel V (16e eeuw)
een opbloei, toen de bewoners van de haringexport profiteerden.
Zeeuwse en Vlaamse schepen kwamen naar het noorden en brachten de haring naar Vlaanderen en Frankrijk. Twee bewoners, Jacob
Tomese Bolck en Griet Jans verklaarden hierover: “dat het dorp alsdoen seer florisant was in de visserije van schol en haringvangst en
datter 36 pincken van daer ter haring voeren, behalven het vaertuyg
datse tot de scholvangst waeren gebruyckende en dat er booven de
300 huysen in stonden” (Schoorl, 1979). Ook beproefden vele bewoners van Callantsoog hun geluk op de grote vaart, de koopvaardij
en, vanaf het begin van de 17e eeuw, de walvisvaart.
Na 1553 was het Oghe geen eiland meer. De eerste inpoldering van
Zijpe in 1553 en de aanleg van de Zuidschinkeldijk en de Noordschinkeldijk / Helmdijk zorgden voor een verbinding met het vasteland
(‘schinkel’ betekent verbinding). Een veiliger bestaan met meer
voorspoed leek in aantocht. Maar zo liep het niet. Op 1 november
1570 zorgde de Allerheiligenvloed voor geweldige doorbraken en
overstromingen, mogelijk mede doordat de zee door al die nieuwe
dijken werd opgestuwd. Landerijen werden geruïneerd, inwoners
moesten het Oghe ontvluchten. Een deel nam dienst bij de watergeuzen, die de Spanjaarden bevochten. In 1572 verloor Alva de kuststad
Den Brielle mede met hulp van de Oghers. Anderen bleven, en bouw-

den bij het buurtje Sevenhuizen in het zuidwestelijk deel van het
eiland een nieuw dorp, het huidige Callantsoog.
Voor de bouw van de nieuwe kerk werd afbraakmateriaal van de verwoeste noordelijke kerk gebruikt. Deze kerk siert ook nu nog, na een
aantal verbouwingen en restauraties, de Callantsoger dorpskern.
De grote klok in de huidige, aan Johannes de Doper, gewijde kerk
komt uit de weggeslagen kerk van het vorige dorp. De klok dateert,
getuige het gegraveerde opschrift uit 1491.
sanctus johannes baptista is mijn naem
mijn gheluyt sij gode bequaem
gherardus de wou me fecit anno domini m cccc xci
(De heilige Johannes de Doper is mijn naam
mijn geluid zij Gode aangenaam,
Geert van Wou heeft me gemaakt in het jaar des Heren 1491)
Van het verwoeste eerdere dorp resteert in het duin nog de naam
‘Oud kerkhof’: de overstoven en deels weggeslagen plek naast de
kerk van dit dorp. Nog tot 1750 waren resten van het dorp zichtbaar
bij laag water. Na een storm in mei 1704 zagen Dirk Burger, dominee
Cornelis Mooi en de officier Cornelis van den Heuvel de fundamenten van de oude kerk en een aantal doodskisten. De kisten waren
smal (een houtvoet en een duim) en de doden lagen op hun rechterzij. Verder troffen ze voren van geploegde akkers en sporen van wielen en paardenhoeven aan.
De Allerheiligenvloed had de kracht en impact van een kleine tsunami. De duinen
van het eiland werden weggeslagen.
Polder ‘Oude Land’ verdween vrijwel
volledig van de kaart. Het ‘Oogmergat’ ontstond, een kilometers brede
doorbraak vanaf zee noordwaarts
langs Abbestede tot aan het Mosselwiel aan de noordrand van de huidige
Zijperpolder. Ook in de Helmdijk werden verschillende gaten geslagen.
Een tweede doorbraak aan de westkant van
Abbestede liep tot achter het huidige dorp. AbDetail van een oude grafsteen
bestede lag vanouds op een duinarm, maar
met haring en schol in de kerk
doordat het westelijk deel wegspoelde kwam dit van Callantsoog.
buurtschap op een langwerpig zandeiland te
liggen. Ook het Kooibosch is een overblijfsel van deze tweede doorbraak, evenals het Luttickduin, ook deel van een lengteduin, dat los
kwam te liggen van de rest van het duingebied.
Het Oogmergat bleef nog jaren open. Het zeewater liet een kleilaagje op het zand achter. Bij een inspectie in 1603 werd de inmiddels
verzande vlakte tussen het Dubbelduin en het zuidelijker Kerkeduin
gemeten door schout en schepenen. Deze bedroeg 2300 meter (600
Zijpse dijkroeden) en was redelijk hoog, zonder slenken. In 1610
werd op deze vlakte de Oogmergatsdijk (Voordijk) aangelegd. Die
dijk is nu nog te herkennen. In 1612 werd ook de oostwaartse verlenging van de Helmdijk, de Noordschinkeldijk, hersteld, waardoor de
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1. Sinckelsant
2. Goeree
3. Kleine Jewel
4. Hazenkamer en Kieftenglop
5. Oudste polderdijk in 1960 blootgespoeld
6. Polder het Oudeland
7. Polder de Leye
8. Polder de Sanden
9. Helmdijk
10. Oude weg van dorp naar polders
11. Oude waal

12. Boswaal
13. Polder Callens
14. Voorweg
15. Polder Vennekoog
16. Swaardijk
17. Jewel
18. Noorderjewelpolder
19. Noorderschinkeldijk
20. Zijperdijk
21. Uitlanderpolder (Jewel Uiterland)
22. Oogmergat

1609

Dit fragment van een kaart van Adriaen Anthonisz uit 1609 toont een impressie van de doorbraak uit 1570. De feitelijke situatie was nog ingrijpender.
Polder Callantsoog definitief bedijkt raakte.
Doordat de Allerheiligenvloed het Dubbelduin intact had gelaten is
het duingebied ter hoogte van Groote Keeten uiteindelijk zeer breed
geworden. Vanaf het Dubbelduin tot Huisduinen lag aan het begin
van de 17e eeuw over een lengte van 7,5 km een hoge, brede en vlakke strandvlakte, in de 14e eeuw ontstaan door verzanding van het
Heersdiep. Over deze strandvlakte stroomden kleine zwinnen naar
de Noordzee, met namen als Scoutegat en Buijsegat. In 1610, na een
storm in januari die de Wieringerwaard onder water had gezet, be-

23. Blankaerts of Bleyckerswiel
24. Nieuw Spoelde Wiel
25. Molenwater
26. Oud Hol
27. Dubbelduin
28. Abbestede
29. Botgat
30. Out Kerkhof
31. Voordijk / Oogmergatsdijk (1610)
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sloten de Staten van Holland en West-Friesland hier een dijk aan te
leggen. In drie maanden werd de Van Oldebarneveltsdijk ofwel de
Zanddijk aangelegd.
Met de aanleg van deze Zanddijk en de Voordijk waren ook de voorwaarden voor het ontstaan van het noordelijk duingebied bij het
Botgat geschapen. Op de kaart van Metius uit 1619 (zie pag. 17) steekt
het Dubbelduin, op het punt waar beide dijken bij elkaar komen, ver
zeewaarts uit. Hierdoor kon zowel aan de noord- als zuidzijde van dit
uitstekende duin een zgn. primaire duinvallei ontstaan die nu nog
in het natuurgebied te herkennen is.
Tenslotte
In de Polder Callantsoog zijn overal herinneringen aan de bewogen
ontstaansgeschiedenis zichtbaar, het is een ‘leesbaar landschap’.
Sporen van de Allerheiligenvloed zoals de grote doorbraak het
Nieuw Spoelde Wiel (in een veel oudere stroomgeul). Dit wiel is nu
opgevuld met veen en heeft zich, als onderdeel van het Kooibosch
Luttickduin, ontwikkeld tot een ongekend rijk blauwgrasland. Vanaf
het pad aan de noordzijde vanaf de Jeweldijk is een voorstelling te
maken hoe het water hier destijds heeft huisgehouden. Een ander
voorbeeld van een doorbraak is het Oud Hol, nu een plasje tegen de
Zijperdijk, omzoomd met bos en rietland. De ondiepe, langgerekte
plas bij het Nollenland van Abbestede is in 1997 aangelegd als verwijzing naar de doorbraak van het Oogmergat.
Getuigen van menselijk handelen zijn de vele dijken, die een afwisseling vormen met meer natuurlijke duinachtige dijkjes en nollen.
Vaak gaan deze vormen geleidelijk in elkaar over, zoals bij de Zijperdijk, de Jeweldijk en de overgang Helmdijk-Noordschinkeldijk.
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De Polder Callantsoog in 1647 op de ‘Uitvouwbare kaart van Dirck van Abbestee.’ Zichtbaar is de ‘Voordijk’ die Het Oogmergat afsluit van de zee. De Polder
de Zande, de Jewelpolder en de Uitlandsche Polder zijn ook nu nog herkenbaar
aanwezig. De oude duinvalleien in de zeeduinen zijn verdwenen, behalve Kief-

tenglop en Hazenkamer. Doordat in de hele polder Callantsoog de kavels zijn
vergroot en het dorp veel groter is geworden zijn veel sporen gewist. De omgekeerde V aan de westkant van het Luttickduin is het in 1570 uitgeschuurde
Nieuw Spoelde Wiel, nu de moerassen en blauwgraslanden van het Kooibosch.
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