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Veldnamen verraden een eeuwenlang gebruik

Een kaart met veldnamen (of toponiemen) 
is een rariteitenkabinet. Je vindt er van 
alles. Verwijzingen naar een gebruik: 
Schuithuis. Solidariteit met de Boeren in 
Zuid-Afrika: Spionkop. De meest anekdo-
tische zijn de Mariniersbocht, waar eens 
dronken marinepersoneel uit de bocht 
vloog, en de Kermissloot, aangelegd tij-
dens de beruchte Zantemer kermis.

Nog maar 350 jaar geleden heette het Zwa-
nenwater nog ‘Het Strandt’. Een klein aantal 
veldnamen van nu hoort tot de oudjes. Het 
oudst zijn de zuidrandjes van het oude Cal-
lantsoog. Toen dit eiland ca 500 jaar geleden 
veel westelijker en ook wat noordelijker lag, 
groeiden er aan de zuidzijde duinenrijen 
aan met een enkele vallei ertussen. Zo ont-
stonden het uit 1589 bekende Kieftenglop 
(een smal toelopende vallei waar kieviten 
zaten) en de Hazenkamer (1606). Beide val-
leien werden tussen 1570 en 1610 verpacht 
aan de verarmde bevolking. Het polderge-
bied aan de oostkant van het eiland was 
toen onbruikbaar door de Allerheiligen-
vloed van 1570 en de oorlogshandelingen 
daarna. De Zuidduinen worden voor het 
eerst genoemd in 1710, de naam slaat dan op 
het gehele huidige Zwanenwater. Dit zegt 
veel over het perspectief van de Heren van 
Callantsoog. Zij hadden aan de zuidzijde van 
hun bezit tot aan de grens met Petten hun 
‘Zuidduinen’ en aan de noordzijde ‘Noord-
duinen’ tot aan de gemeentegrens met 
Huisduinen. Eenzelfde geografisch namen-
paar komen we tegen op oude kaarten van 
Huisduinen (de Noordduinen van Huisdui-
nen zijn verdwenen in het Marsdiep, de 
Zuidduinen heten nu Grafelijkheidsduinen).
Onder de oudste namen in het Zwanenwater 
zijn die van de opgeworpen zanddijken. De 
Zijperzeedijk en de Zuidschinkeldijk die 
Callantsoog met de Zijperzeedijk verbond 
dateren in aanleg uit 1552. In het Zwanenwa-
ter ligt nog een oud dijkfragment, de myste-
rieuze Verloren Dijk. In 1728 staat deze dijk 
voor het eerst in een pachtcontract en vanaf 
1800 op een kaart. Is dit een opgegeven 
stuifdijk? In 1702 lag hij er waarschijnlijk 
nog niet want toen bereikte het wrakhout 
van schepen nog de Zijperzeedijk. Het ruige 
klimaat klinkt door in de veel recentere 
‘Slahoek’ waar zeesla, een zeewier, aan-
spoelde. Onderdeel van de Verloren Dijk is 
de Spionkop, een naam van Arie Kos (jacht-

opziener van 1903 tot 1919) die hier een hut-
je had van waaruit hij het Zwanenwater kon 
overzien. De ‘Spionkop’ was een heuvel in 
Zuid-Afrika waar op 23 januari 1900 een 
groot Engels leger door opstandige Boeren 
(nazaten van Nederlanders) in de pan was 
gehakt. De Nederlanders waren erg op de 
hand van de Boeren met hun Oranjevrij-
staat.

Jacht, veeteelt en plezier
Uit 1757 dateert de in onbruik geraakte ‘Col-

termans Kooi’, een eendenkooi in het toen-
malige Buitenveld. De naam verwijst naar 
de heer van Callantsoog aan het eind van de 
17e eeuw, Cornelis Colterman. Van zijn po-
ging om wat te verdienen aan de eenden-
vangst is niet meer over dan een open struc-
tuur in het landschap. De kooi ontbreekt op 
de kaart van 1722 (zie pag. 59).
Vergeleken met andere duingebieden heeft 
het Zwanenwater opvallend weinig veldna-
men die naar vee of landbouw verwijzen. 
Alleen ‘Schapenkaai’ resteert, vlakbij het nu 

van het duin: het Ketelduin. Het oppervlak dat veldnamen dekken 
krimpt vaak in de loop der jaren. De naam ‘Zwanenwater’ echter 
sloeg eerst op een veel kleiner gebied. De oudst bekende vermel-
ding komt uit een schrijven van een ambtenaar van de Waterstaat 
uit 1848. Het betrof een nimmer uitgevoerd plan voor een droogma-
king. De naam ‘Zwanenwater’ sloeg toen op de beide meren, nu 
dekt hij het hele duingebied.

Voor een overzicht en verklaring van alle bekende veldnamen: zie 
www.duinenenmensen.nl

verdwenen huisje van duinmeier Claes Catz (ca 1700). Tot 1834 wer-
den werd het duin hier met schapen beweid. Slechts heel plaatselijk 
zijn restanten van duinakkertjes zichtbaar zoals in het Kieftenglop 
(ploegranden) en in het uiterste zuiden op de grens met de Pette-
merduinen. De laatste jachtopziener, Gerard van Honschooten, 
vertelde in de jaren 70 aan beheerder Wim Klomp dat hij vroeger zelf 
wat graan verbouwde. De vele fazanten dienden te worden gevoerd.
Ook de jacht en ander recreatief plezier van de eigenaren in 19e en 
20e eeuw hebben namen nagelaten, zoals Theehuis, Prévinaire-
strand en Strand van Delcourt. De voor jachtgerief aangebrachte 
bosschages kregen ook namen: de Eerste Dennen (1936-1937) bij-
voorbeeld. Ook rond de naam ‘Bokkeneiland’ hangt een geur van 
jacht. Dankzij de Zijper Courant van 6 juni 1886 is bekend dat toen-
malig eigenaar Marie Prosper Theodore Prévinaire een groot aantal 
geitenbokjes op dit eiland losliet om het voor de jacht kaal te laten 
vreten.

Bommen en granaten
Enkele veldnamen zijn terug te voe-
ren op oorlogen en veldslagen. De 
Schotse vlakte heet zo sinds het 1e 
bataljon van de 92th Gordon High-
landers, dat op 27 augustus 1799 ten 
noorden van Groote Keeten aan 
land kwamen, hier verbleef. Uit de 
Tweede Wereldoorlog dateert ‘Bom-
menvlak’: hier werd in 1946 een 
aantal landmijnen gevonden en ter 
plaatse gedetoneerd met enkele 
kraters tot gevolg. Stelling 28 wijst 
op een in 1961 gesloopt bunkercom-
plex.

Rek en krimp bij veldnamen
Veldnamen komen en gaan. Wat de eigenaar of gebruiker belangrijk 
vindt, keert terug in een veldnaam. Veel namen dekken eerst een 
groter gebied en blijven bestaan in een kleiner gebied: de Zuiddui-
nen bijvoorbeeld, maar ook de oudste (middeleeuwse) veldnaam 

Het Zwanenwater (topografische kaart 1907) met enkele in de tekst genoemde veldnamen, met eeuw van 
herkomst.
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De laatste eigenaar voor Natuurmonumenten stond het schieten van kleiduiven met loodhagel toe. Dat heeft een moderne veldnaam opgeleverd: de Loodsane-
ring. Hier is in 2000 het giftige lood weggegraven en stuift het duin weer (zie foto rechts).

Poolse soldaten bij Stelling 28. Naar schatting 200.000 Polen uit Opper-Sile-
zië deden verplicht dienst in het Duitse leger. In 1942 kwamen er 200 in Cal-
lantsoog terecht, o.a. in bunkercomplex KW28H (Widerstandsnest 28H) in het 
Zwanenwater, aan het eind van het asfaltpad in de zeereep. Sinds de sloop in 
1961 resteert alleen nog de naam ‘Stelling 28’.

Bestel dit boek op http://duinenenmensen.nl/bestellen-boekenserie-duinen-en-mensen/Uit: Duinen en mensen Noordkop en Zwanenwater (2011) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam




