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De vader van Anthonis Adriaansz, Adriaan Anthonisz, 
had het eiland Huisduinen reeds in 1571 in kaart 
gebracht. Dit in verband met een nieuw aan te leggen 
inlaagdijk, de Kijfdijk, die het dorp Huisduinen na de 
beruchte Allerheiligenvloed (1570) in het westen moest 
beschermen tegen de zee. Helaas is deze kaart verloren 
gegaan. Wel bewaard gebleven is een kaart van het 
noordelijke wadgebied tussen Huisduinen, Callantsoog 
en Wieringen uit 1609. Deze kaart is waarschijnlijk 
gemaakt met het oog op de plannen om een Zanddijk 
aan te leggen (1610) tussen Callantsoog en Huisduinen. 
Op deze kaart staan nog duidelijk de vier (grotendeels 
verzande) ‘getijopeningen’ tussen beide Noord-
Hollandse Waddeneilanden getekend. De namen staan 
er niet bij aangegeven. Chr. Sgroten (1573) noemt 
behalve het Heersdiep ook het Buysegat, omstreeks 
1500 ontstaan op de plaats waar een haringbuis was 
gestrand. Het gat even ten noorden van Callantsoog 
geeft hij aan als Scoutegadt, ook wel Cleygat genoemd. 
Vermoedelijk is dit gat kort voor 1573 ontstaan, want 
het werd eerder niet genoemd, noch getekend.

Op het kaartfragment van de kaart van Anthonis Adri-
aansz Metius uit 1618 is nog juist de naam van het oude 
zeegat, maar inmiddels al een eeuw eerder nagenoeg 
verzande Heer(e of s)diep, leesbaar. De in 1610 aan-
gelegde Zanddijk tussen Callantsoog en Huisduinen, 
ook wel Oldenbarneveltsdijk genoemd, was allereerst 
bedoeld om de nieuwe bedijkingen Zijpe (1597) en 
Wieringerwaard (1610) te beschermen. Er stonden 
nogal wat belangen van Haagse, Amsterdamse en Alk-
maarse regenten op het spel. In de Zijpe hadden de 
Amsterdammers ruim de helft van de grond in bezit. 
De Hagenaars bezaten bijna twintig, de Alkmaarders 
bijna tien procent. De Wieringerwaard was voor een-
derde in het bezit van Amsterdammers, eenderde van 
Hagenaars en een kwart van Alkmaarders. Opvallend is 
dat de landsadvocaat Oldenbarneveldt in beide polders 
in de Zijpe te St. Maartensbrug zelf óók land bezat. 
Het strand tussen Callantsoog en Huisduinen lag ove-
rigens zo hoog, dat er alleen bij stormvloeden water 
oversloeg naar de Zuiderzee, maar gevaarlijk was het 
natuurlijk wel.
In oktober 1603 had een commissie namens de steden 
van het Noorderkwartier dit vastgesteld. Bij normale 
weersomstandigheden bevond men het strand hoog en 
breed, effen en zonder ’kuilen ofte kriecken (kreken)’.

Oldenbarneveltsdijk
De commissie meende, dat met rietschuttingen binnen 
korte tijd een stuifdijk te realiseren zou zijn. De schout 
van Huisduinen kreeg opdracht daarmee te beginnen 
(1605). Maar de kosten vielen tegen en Gecommit-
teerde Raden van het Noorderkwartier besloten toch 
ook Den Haag maar in te schakelen ’opdat de kosten 
ten laste van het Gemene Land gebracht zouden mogen 
worden’. 

Toen in januari 1610 bij een storm grote delen van de 
stuifdijk weggeslagen waren besloot men een echte dijk 
op te werpen. Mr Adriaan Anthonisz kreeg opdracht 
te onderzoeken ‘in wat voegen de dijk sal werden 
gemaeckt’. Men besloot tenslotte een dijk te laten op-
kruien met een basisbreedte van 11 roe (42 meter), een 
hoogte van 9 voet (2,90 meter), een kruinbreedte van 1 
roe (3,80 meter) en een buitenglooiing van 8 roe (30,60 
meter), terwijl voor de binnenglooiing met 2 roe (7,60 
meter) werd volstaan.
Er zou een ‘bekwame keet’ gezet worden tot onder-
komen van de dienstdoende heemraden (uit elke stad 
één). Deze keet was het begin van de latere buurt-
schap Groote Keeten. Jacob Adriaansz Metius moest 
de ligging van de dijk uitmeten en de palen daartoe 
slaan. Huibert Willemsz Valck, schout en dijkgraaf van 
Huisduinen en Allert Boulisz van Amsterdam werden 
belast met het dagelijks toezicht. Naderhand heeft men 
de dijk toch nog enigszins verbreed (met 7,6 meter aan 
de basis) en verhoogd (tot 4,15 meter). De berm tussen 
dijkvoet en ‘saddick’, de uitgedolven sleuf binnendijks 
werd de weg tussen Callantsoog en Huisduinen. De 
totale klus kwam op een bedrag van bijna ƒ 280.000.-
, een enorm bedrag in een tijd dat een arbeider zo’n 
zeven tot tien stuivers per dag verdiende. Nadat de 
dijk was aangelegd, opgehoogd en met helm beplant, 
kwam er een strenge keur op loslopend vee, opdat de 
helmbeplanting niet beschadigd zou worden. Een an-
der probleem was de konijnen uit de dijk te houden. 
Gevaarlijke plekken bleven met name de oude strand-
zwinnen het Kleigat en Buisegat. Doordat de dijk een 
zeer breed vóórstrand had werd de eerste halve eeuw 
na de totstandkoming van de dijk geen schade door ho-
ge stormvloeden vermeld. Pas de storm van 5 december 
1665 die op Huisduinen een dijkdoorbraak veroor-
zaakte, bracht ook ten noorden van Groote Keeten 
grote schade toe, doordat het water daar hoog werd 
opgestuwd. Maar tot een doorbraak kwam het niet.
In het midden van de achttiende eeuw meldt een 
‘memorie’ (1746) dat de Zanddijk door aanstuiving 
zodanig is aangegroeid dat er nog maar weinig plaatsen 
zijn overgebleven ‘alwaer een vlaeuwe (flauwe) schetse 
of gedaante van een dijck’ te vinden is.

Voormalig eiland Huisduinen
Op de kaart van Anthonis Adriaan Metius (1618) is het 
eiland Huisduinen dus definitief eiland af. De kaart is 
verder zo aardig doordat hij duidelijk gestyleerd is: af-
gebeeld in hoofdtrekken, in een vereenvoudigde, maar 
karakteristieke vorm. Het dorp Huisduinen in een 
inham van de Zuidduinen achter de zoveelste inlaagdijk 
aan de noordwestzijde. Een aantal visserspinken op 
het strand, een paar voor de scheepvaart zo broodno-
dige kapen. Aan de noordzijde het dorp ‘die Helder 
(buurt)’, dat al duidelijk groter geworden is dan het 
oude dorp Huisduinen. Ten tijde van de pestepidemie 
(1604) waarbij zestig procent van de eilandbewoners 
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Kaart van Anthonisz./Metius uit 1619 (Collectie Bodel Nijenhuis, port 31, nr.111, Universiteitsbibliotheek Leiden).
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overleed, stonden er al 170 huizen (ca 800 inwoners) in 
die ‘Helderbuyrt” tegen 130 huizen (ca 500 inwoners) 
in Huisduinen. In 1708 vermeldt de kroniekschrijver 
Dirck Burger van Schoorl 150 huizen op Huisduinen, 
maar al 246 huizen in Den Helder. Weer dertig jaar 
later (1734) zijn het er zelfs 303 in Den Helder gewor-
den, terwijl het aantal te Huisduinen teruggelopen is 
tot 93 woningen, zodat Den Helder het oude zeedorp 
Huisduinen voorgoed overvleugeld heeft.
Op de kaart zien we het Marsdiepdorp die Helder nog 
ten noorden van de dijk liggen in de resten van wat 
eens de Noordduinen van het eiland waren. Duidelijk 
is aangegeven hoe men bij kaaphoofd met behulp van 
enkele ‘pieren’ (strandhoofden) probeert de felle stro-
ming in het Marsdiep te beteugelen. Ook hier liggen 
enkele (vissers)pinken op het strand, rondom ‘de Kom’. 
Zelfs in ’dat Nye (nieuwe) diep’ aan de oostzijde van 
het voormalige eiland zijn enkele scheepjes getekend.
Bijna aandoenlijk zijn ook de polderdijkjes van het 
oude land, de Koog en het Nieuwe Land aangegeven, 
compleet met sporen van vroegere dijkdoorbraken, de 
zogenaamde wielen of walen. Duidelijk zichtbaar is 
ook Isaäc Lemaire’s nieuwe ‘dyckagie’ met nog vaag 
zichtbaar het geheel beteugelde aloude Oogmergat. In 
het noorden zien we het buurtschap Heiligharn. Het 
meest oostelijke huis is Isaäc Lemaire’s nieuwe behui-
zing, de latere hoeve ‘Vrede en Vrijheid’ aan de Jan 
Verfailleweg. Van hetzelfde type is de afgebeelde boer-
derij (met schuur) van de zuidelijker gelegen boerderij 
’Oockduyn’. Geen spoor van verkaveling of wegen, 
land noch waterwegen, sluis of molen. Ook de begraaf-
plaats tegen de Zuider Koogdijk bij het Heiligharn is 
niet afgebeeld. Wel staat het Torp (als Dorp) aangege-
ven op het buitenduincomplex De Schooten. Ook staat 
daar een boerderij aangegeven als ‘thuijs van Lameer 

(Lemaire)’. Tenslotte staan de nollen Ringelsandt, de 
Gast en de Queldering (later de kooi Quelderbeek) 
afgebeeld. Maar verder eigenlijk niets. Geen kreken of 
zwinnen. 
Het is niet zo verbazingwekkend dat het kaartfragment 
ten aanzien van Huisduinen zo weinig gedetailleerd 
is. De kaart betreft namelijk een onderzoek naar de 
uitgestrektheid van de heerlijkheid Callantsoog. De 
‘titel’ van deze in de Universiteitsbibliotheek van Lei-
den aanwezige kaart (collectie Bodel Nijenhuis no 111) 
luidt: ‘Caerte ende beschrijvinge van de heerlijckheijdt 
van Callantsoog met de lendens (begrenzing) van dien, 
welcke int noorden naer Huijduijnen soude beginnen 
vant Heersdiep, streckende zuijdt-oost aen tot de Oo-
chsloot, langs de Waert, tot het einde van de santdijck 
bij die Zijpse sluijs, so dat het Coegras altijt bij het 
schoutampt gebruyckt soude sijn geweest so sij segg-
hen’. Alles wijst erop dat men na de succesvolle aanleg 
van de Oldenbarneveltsdijk en de Wieringerwaard in 
1610 verdere bedijkingsplannen heeft met de noorde-
lijke wadgronden. 
Maar dat is een heel ander onderwerp, een buitenge-
woon ingewikkeld onderwerp bovendien met heel veel 
juridische haken en ogen.
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DE ALKMAARSE LANDMETERSFAMILIE METIUS

De Alkmaarse kaartenmaker Anthonis Adriaansz, 
bijgenaamd Metius (landmeter), was een zoon van Mr 
Adriaan Anthonisz, vestingbouwer en landmeetkun-
dige te Alkmaar. Zijn vader hoorde met de landmeters 
Louris Pietersz en Dirk Jansz Langendijk tot de 
taxateurs van af te breken ‘buitenhuizen’ tijdens het 
Spaans beleg van Alkmaar in 1573. Louris Pietersz 
hoorde tot de ‘kerksmijters’ (beeldenstormers) in 
het hongerjaar 1566. Zijn medehelper in de verdedi-
gingswerken van Alkmaar, Mr Adriaan Anthonisz 
(geboren omstreeks 1527), werd in 1568 verbannen, 
hetgeen erop wijst dat ook hij tot de ‘nieuwe religie’ 
behoorde.
Enkele jaren later benoemde Prins Willen van Oranje 
Adriaan Anthonisz tot ingenieur en raad der fortifi-
caties met de titel ‘sterktebouwmeester der Verenigde 
Nederlanden’. Later speelde hij een belangrijke rol bij 
de (vierde) bedijking van de Zijpe (1597). Ook teken-
de hij in 1609 nog een kaart om ook de noordelijker 
gelegen gebieden tussen Callantsoog, Huisduinen en 
Wieringen te bedijken. Ook bij de dijkaanleg van de 
Oldenbarneveltsdijk (1610) tussen Callantsoog en 
Huisduinen speelde hij nog een rol, maar de afwikke-
ling van een en ander liet hij over aan zijn zoon Jacob.

Deze Jacob Adriaansz Metius, later bekend als glas-
blazer en verrekijkermaker te Alkmaar, was een van 
de zeven kinderen van de veelzijdige cartograaf, wis-
kundige en vestingbouwkundige burgemeester van 
Alkmaar Mr Adriaan Anthonisz. De bekendste zoon 
Adriaan Adriaansz Metius werd door Prins Maurits 
belast met het opmeten en in kaart brengen van ves-
tingen. Hij werd hoogleraar in de wiskunde aan de 
Hogeschool van Franeker. Een derde zoon die grote 
bekendheid in Holland verkreeg was Anthonis Adri-
aansz Metius. Hij maakte kaarten van de noordelijke 
wadgebieden o.a. van de bedijking Wieringerwaard 
(1611) en de hier (gedeeltelijk) afgedrukte kaart van 
het eiland Huisduinen uit 1618/19.
Deze kaarten waren overigens gebaseerd op verken-
ningen en vroegere tekeningen van zijn vader. Vader 
Adriaan Anthonisz die de Zijpe al in zijn derde 
bedijking karteerde (± 1572) was een van de initia-
tiefnemers van de vierde bedijking (1597). Hij wordt 
genoemd als een van de aanvragers van het octrooi 
bij de Staten van Holland en West-Friesland. Na de 
bedijking staat hij in de Zijpe (voor 28 morgen) geno-
teerd als grondbezitter. Ook in de Wieringerwaard, 
bedijkt in 1610, bezat hij enig land (5 morgen).


