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Het Ketelduin vanaf de middeleeuwen
Zo goed als vergeten: het Ketelduin. Van 1400 tot heden vloog het
over het land en bijna van de kaart. Op de huidige topografische
kaart is een Ketelduin aangegeven in het grensgebied tussen Pettemerduinen en Zwanenwater. Op vele oude kaarten tussen duikt
een Ketelduin op: soms in twee delen (Klein en Groot Ketelduin),
soms als één geheel. ‘Ketelduin’ is een algemene benaming voor
een groot stuifduin, maar het verwijst ook naar een concreet duinmassief uit de middeleeuwen, bezongen in gedichten. Waarom
had dit duin bijna mythische proporties en wat is er van over? Op
de oudste kaarten ligt het bij Petten, op meer recente noordelijker. Dat is geen slordigheid van cartografen: waarschijnlijk is dit
grote duin door de eeuwen noordwaarts gewandeld. Oostwaarts
ging het ook maar dan in de vorm van stuivend zand en zandoverlast, wat blijkt uit vele oude kaarten en teksten.
De Noordkop was rond de 8e eeuw grotendeels een veengebied,
afgegrensd van de zee door een strandwal die kilometers westelijk
lag van de huidige kustlijn. Na ontginning in 9e en 10e eeuw verdronk het land, de zee kwam binnen: het Zijper wad ontstond. Ten
zuiden van het eiland ’t Oghe (Callantsoog) lag een strandvlakte die
bij hoogwater overspoelde, maar waar ook duinen voorkwamen.
Dat blijkt uit veldnamen maar ook uit de vondst van enkele hooggelegen venige bodems die eens in een duinvallei lagen. Al in de middeleeuwen is er sprake van een ‘Ketelduin’. Waar lag het en welke
levensloop kreeg het de daarop volgende 500 jaar?
Kaarten van voor het jaar 1400 ontbreken dus moeten we het doen
met reconstructies, zoals van de hand van de historisch geograaf
Henk Schoorl (zie pag. 16). Hij plaatst in zijn boek ‘Zeshonderd jaar
water en land’ (1973) rond het jaar 800 de monding van een veenaf-

1600

Peter Marten schetste in 1563 twee ketelduinen waar Jan van Scorel er in hetzelfde jaar er eentje zag. Zie onderaan deze pagina.
watering, de Chinnelosara gemarchi, ter hoogte van het huidige
Tweede Water in het Zwanenwater. Dit was de noordelijke grens van
het middeleeuwse Kennemerland. De geograaf plaatst een Groot
Ketelduin en een Klein Ketelduin ter hoogte van deze oude scheiding tussen de oude bestuurseenheden, de heerlijkheden van Petten
en Callantsoog, de huidige zuidgrens van het Zwanenwater. Hij baseert zich hiervoor mede op de eerste vermelding van de Ketelduinen in een oorkonde van 15 mei 1421, waarin graaf Jan van Egmond
door de graaf van Holland wordt beleend met een gedeelte van de
Heerlijkheid van Petten (het Noorderambacht). De grens met Callantsoog werd daarin globaal vastgelegd. “Petten loopt tot voorbij Ketelduijn, daar men sien magh van der strand van der Zee door de Klockgaten van de
kerktoorne tot Schagen”. Staande op het midden van de grens ter hoogte
van het strand kon men licht zien door de klokkentoren van Schagen
De grens tussen de twee heerlijkheden lag in het denkbeeldige vervolg van de toenmalige St. Maartensweg, nu de Zeeweg.
In die tijd lag er een zanddijk uit 1388 tussen Petten en ‘t Oghe over
het toenmalige Ogerstrand, anderhalve kilometer ten westen van de

1530

Bapitsta Deutecomius tekent o.a. een slufter benoorden Petten en een deels open Zuidschinkeldijk.
bestaande kustlijn. Een Ketelduin was aanhechtingspunt voor die
stuifdijk. Nog geen half jaar na de overdracht aan Jan van Egmond,
op 18 en 19 november 1421, teisterde de St. Elisabethsvloed de kust
waarbij in Petten op de Hondsbos 400 mensen omkwamen en de
stuifdijk van 1388 verwaaide tot een meer geïsoleerd en waarschijnlijk ook meer landinwaarts gelegen complex dat ook ‘Ketelduinen’
genoemd werd. De naam ‘Ketelduin’ is in Noord-Holland een verwijzing naar een vorm (rond, paraboolvormig) en is in de vastelandsduinen waarschijnlijk niet aan een enkel duin gegeven maar
aan vele.
Eerste vermeldingen en kaarten
In 1530 duikt het Ketelduin voor het eerst op een kaart op: de Waterlantkaart waarvan hier een detail is afgebeeld. Interessant is de zuidelijke ligging van dit duin, net ten noorden van de slufter bij het na
1421 herbouwde Petten (rechts op kaart). De kaart is globaal, maar er
zijn duinen afgebeeld op en achter het strand; ten zuiden van de
zeer hoge ‘ketelduijnen’ ligt een slufter: de ‘Zipe’ (Zijpegeul) ook
bekend als het ‘Pettemer gadt’. Helemaal links het oude eiland ’t
Ooge (Callantsoog).

1616

Petrus Bertius op kaart ‘La Zype’ (oorspronkelijk uit 1572) toont twee ketelduinen.

1660

Jan Dirksz. Zoutman: detail van kaart Zijpe en Hazepolder.
Jan Jacobsz schrijft in 1541 over een ‘witte spleten duyn’: een groot en
hoog stuifduin, herkenbaar voor zeevarenden. Rond 1550 schittert

1722

Waterlantkaart (detail) met v.l.n.r.: het oude eiland ’t Oghe, Ketelduijnen en Petten

1563

Kaart Nova Roma van Jan van Scorel (detail)

Uit: Duinen en mensen Noordkop en Zwanenwater (2011) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam

Op de ondergrond van ‘Zoutman’ zijn in 1722 ingetekend: een Ketelduijn (boven het woord ‘Strandt’ en een ‘Stuijfdijk’ waarvan nu het Uitzichtduin in het Zwanenwater van over is. Van meren was in die tijd nog geen sprake, wel van een belangrijke grens (limietscheiding), een galg en huisjes van ‘duinmeiers’.
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1800

“Twee oude luyden gebooren van Calensooge en nu ter tijd wonende ter Petten,
hebben verclaart, dat zijlieden haar ouders hebben horen seggen, dat op Ketelduyn eertijds gestaan hebben seven wijnherbergen, en dat voor Ketelduyn
sooveel voorlants of strants plag te weesen, en dat men eerder en nader een
half aam wijn uit de abdije van Egmont te paard mogte haaien en op het Ketelduyn brengen, dan een kanne zeewater uiter zee te voet halen mogten en aldaar brengen, te weten respectivelijk van Ketelduyn naar d’Abdye en van Ketelduyn na de Zee.”

Strandvlakte Schiermonnikoog: rietgroei op het aangroeiende strand en lage duintjes. Delen van de kust ter hoogte van de Zijpe zullen er zo hebben uit gezien.
een Ketelduin aan de rand van de getekende droom van Jan van Scorel: zijn kaart van Nova Roma, het nieuwe Rome, de door hem gewenste bedijking van de Zijpe. Aan de zuidzijde ligt de breed weergegeven monding van de Zijpegeul. Op de westrand van deze kaart ligt
links het oude dorp Callantsoog dat in 1570 verloren ging, rechts het
aan de lijzijde van bedijkt land gelegen ‘oude’ Petten dat eveneens
verdween. In het midden exact het beeld van Jan Jacobsz: een gekliefd duinmassief van onverklaarbare hoogte. Elders aan de binnenduinrand in Noord-Holland (bijv. bij Schoorl) en in Zeeland zijn
stuifduinen zo hoog geworden omdat bevolking ze probeerde tegen
te houden met aanplant van helm waardoor duinen tot een meter
per jaar aan hoogte kunnen winnen. Van bewoning bij het Ketelduin
is echter pas rond 1700 sprake.
Het zand stuift
Na 1570 is er veel veranderd. De Allerheiligenvloed van dat jaar sloeg
vele gaten in de zwakke kust en grote delen van het duin zijn verwaaid en verplaatst. Op de kaart uit 1583 van Lucas Jansz Waghenaer
zijn vooral de doorbraken te zien, o.a. een geul die het oude Callantsoog in tweeën klieft (meer hierover op pag. 102). Dit Oogmergat is pas in 1610 gedicht met de Voordijk. De Ketelduinen verwaaien
voor een deel tegen de net aangelegde Zijperzeedijk maar ook stuift
het zand kilometers landinwaarts, tot ergernis van de kersverse bewoners van de Zijper- en Hazepolder (‘De Zijp’). Het eerste boerenvolk vestigde zich in het meer kleiige deel tussen de Grote Sloot en
de Westfriese Zeedijk. Het westelijke deel, het zgn. Egalementsgebied, had een veel zandiger bodem met veel nollen. Daardoor was
de grond destijds van minder waarde. Tijdens de Allerheiligenvloed
brak ook de Zijperzeedijk op vele plaatsen door en werd duidelijk dat
het Ketelduin grotendeels in de polder Zijpe zou waaien waardoor
de grond, vooral in het westelijke deel, nog minder waard zou worden. Een gedicht van Dirk Adriaensz Valcooch, schoolmeester, theoretisch pedagoog en notaris, beschrijft dit landinwaartse verstuiven.
In de 20e eeuw gingen de meeste nollen op de schop en bracht de
zandige bodem groot voordeel aan de bollentelers. Na de doorbraken van 1570 en het grote verstuiven treedt relatieve rust in. In 1597 is
de polder Zijpe definitief bedijkt. De meeste slufters en zeemondin-

gen verzanden. Op kaarten uit de 17e eeuw valt op dat de ruimte
tussen Petten en Callantsoog als een begaanbaar strand wordt aangegeven, zonder grote duinmassieven. Dat laatste heeft ook te maken met de beperkte belangstelling in die tijd.
Kaart van Deutecomius (1600)
De kaart uit 1600 van Baptista Deutecomius toont naast de menselijke activiteit langs de dijk ook de gaten die door de Allerheiligenvloed zijn geslagen. Ook de Zuidschinkeldijk sluit niet meer aan op
de Zijperzeedijk. Hoewel hij het in 1570 gehouden had, viel hij daarna ten prooi aan verwaarlozing, door de oorlogsomstandigheden.
Verder valt op: ten zuiden van Groote Keeten (dat pas in de Gouden
eeuw verschijnt) is het Oogmergat nog niet gedicht met de Voordijk.
Ook de Noordschinkeldijk is doorsneden. De sierletters voor de
naam van de polder waren belangrijker dan de weergave van restanten duin, zodat we niets te weten komen over de Ketelduinen, behalve dan dat we brede, op de dijk gewaaide zandmassa’s zien. Op
een kaart in het Zijpermuseum uit 1616 is de Zuidschinkeldijk weer
gedicht. In het strand van het latere Zwanenwater, aan de zuidzijde
van Callantsoog, ligt een opvallende inham (slufter). Dit is mogelijk
de voorloper van de latere buitengors, ook wel het ‘Schinkelgat’
genoemd. Het is de tijd dat de zee nog tot de Zijperzeedijk kan komen. Een ‘Ketelduyn’ dat bestaat uit twee delen ligt vrij noordelijk.
Kaart van Zoutman (1660 en 1722)
Ook op de kaart van Zoutman uit 1660 loopt velerlei volk rond. Het is
een duidelijke echo van de kaart van Deutecomius uit 1600 en toont
een open gebied, wat niet wil zeggen dat er geen duinvorming was.
Een versie van deze kaart uit 1722 waarop met pen allerlei aantekeningen zijn gemaakt, zet het duin wel echt op de kaart. Een Ketelduin staat met andere details kleintjes en noordelijk aangegeven net
boven het woord ‘strandt’. Noordelijker zullen we het niet meer
treffen (meer over deze kaart op pag. 59). Mogelijk is dit Ketelduin in
de Gouden Eeuw zelfs deels bewoond geweest. Van de regent Nicolaas Witsen kennen we een in 1705 opgetekend verhaal van oude
dorpsbewoners uit Petten dat er ‘herbergen’ bij de Ketelduinen waren, die onder het zand zouden zijn verdwenen.

Uit: Duinen en mensen Noordkop en Zwanenwater (2011) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam

De kaart uit 1722 is de eerste moderne kaart in die zin dat er details
op staan die daarvoor niet werden ingetekend. Er staan nog geen
duidelijke meren op maar wel veel duinen, een stuifdijk en een ketelduin ongeveer ter hoogte van het huidige uitzichtduin. Deze stuifduinen zijn door hun oriëntatie dwars op de overwegende windrichting te herkennen als mensenwerk. Vermoedelijk heeft dit stuifduin
geleid tot afsnoering van het gebied van wat we nu als Eerste Water
kennen. Toen het water hierin stagneerde (en het meer zich vormde)
is een verbindingssloot gegraven richting Tweede Water dat in het
zuiden in die tijd nog een open verbinding had met de zee. Pas na
het sluiten van de zeereep vulden de meren zich verder.

Luitenant-kolonel Gillis Johannnes le Fèvre de Montigny tekende als eerste
het Zwanenwater met twee meren en een duidelijke ‘Verloren Dijk’.

heden

Kaart van Le Fèvre (1799)
Op de kaart van Gillis Johannes le Fèvre de Montigny, gemaakt rond
de invasie van 1799, zit meer tekening in het duin, en de twee meren
staan voor het eerst op de kaart. Het Kieftenglop en de Hazenkamer
net in de rechterbovenhoek staan ook blauw aangegeven, wellicht
vanuit de gedachte dat dit inundeerbare gebieden waren; mogelijk
waren ze van nature in de winter zo nat. De Verloren Dijk is correct
aangegeven ten oosten van het Tweede Water. De zeereep is nog niet
gesloten, er staan – ook bij Petten – diverse openingen getekend.
Dat sterkt het vermoeden dat achter de zeereep een deels brakke en
natte strandvlakte heeft gelegen, verrijkt door divers materaal dat de
zee eeuwenlang heeft aangevoerd: wier, wrakhout, resten van losgeslagen veen en wat slib dat na hoogwater kon bezinken.
Tenslotte
In de Noordkop is het zand vele malen door de wind verplaatst. Het
zou te simpel zijn om het Ketelduin op basis van kaarten als samenhangend wandelend duinmassief te zien dat we in 1530 zuidelijk
aantreffen en in 1722 noordelijk. Waarschijnlijk was ‘Ketelduin’ in
deze regio in de afgelopen 800 jaar niet echt één aanwijsbare zandbult maar meer een algemeen begrip. Bovendien zijn er vaak geen
goede plaatsaanduidingen. Uit 1732 schrijft Claas Bruin over Cal-

lantsoog in zijn ‘Noord-Hollandse Arkadia’ : “Onder dit Dorp behoren voorheen de Ketelduinen waar weinig anders dan het geheugen
van over is.” Maar deze echo klinkt lang na. Op de topografische
kaart van rond 1900 ontbreekt de naam, maar op de moderne topografische kaart (1:50.000) staan weer Ketelduinen aangegeven op de
grens tussen de Pettemerduinen en het Zwanenwater. Dat deze plek
niet overeenstemt met de plaats van het Ketelduin uit 1421 is zeker.
Voor de boswachters heet deze afgelegen plek ‘Het Achter’ en ‘Grote
Flors’. Het woord ‘Ketel’ staat in wat nu het Bommenvlak heet.

In het gedicht van Valcooch ‘omhelst’ het zeer hoge duin het land:.
Ketelduyn/ Ketelduyn eertijds een duyn seer hoghen
Wat hebstu den Sijpe al schade ghedaen
Dijn hoochte is meest over tSijp ghevlogen
Du hebste vercort so menich syperjaen
Wie can althans dijn witten rock uyt toghen
Egalementen/ colcken/ slooten zijn met dy helaen
Dijn gestuyf is rulsant/ hoe wortmen die quyte
Tlant eertijt by dy omgehelst/ docht niet een mijt.

Ketelduin, Ketelduin, eertijds een zeer hoog duin,
wat hebt ge aan de Zijpe allemaal aan schade toege-bracht.
Het grootste deel van Uw hoogte is over de Zijpe gevlogen.
Ge hebt menig Zijperiaan te kort gedaan.
Wie kan althans uw witte rok uitrekken?
Egalementen, kolken en sloten zijn met U beladen.
Uw gestuif is rul zand. Hoe raakt men dat kwijt?
Het land, dat gij eertijds hebt omhelsd, deugt voor geen cent.

(Transcriptie Joop Nederkoorn. Met ‘egalementen’werden de minst interessante gronden aangeduid, net ten oosten van de zee/stuifdijk.)
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