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Omstreeks 11573 aanvaardde Joost Jansz. lJeeldsnijcle,'
op last van den hertOG van Alva de taak tot het zumen·
stellen eener naauwkeurir,e k3art van Noord-Ilolland, die
den 3Isten Julij 1lj7!) in houtsnede het licht zar,.
De Texdsche zee{ptcn waren op die kaart niet voorgesteld, evenIDIn als tic Zijpe, die in lli97 herdjjkt werd.
Omstreeks 1610 liet Uasman Allertszoon van Warmenhuysen de kaart van Beeldsnijder in koper nasnijden en
den polder Zijpe daarbij voeuen, terwijl in 1778 dOOl' Je
zorg van .1. Je Francq van Herkhey eene nieuwe G1'8VUI'C
der laatstflenoemde kaart werd uitgeaeven,
~. J. Beelci'sDljder had lot Wf>lichtinG zijner kaal't ffe-

schreven eene:
Grondigfle Besclwijvillghe van No(wt-Holland ende Wost- Vrieslan/, mel de aenliyghende Landen valt Aemslellan1, KClmemer'
lanl, eel. Ende vuol-is Zuydtwael'ts, lot om Leydeu toe. :i/rec·
I. e:lde Oustwaerts tot om Utrecht en weder /Yoorlwacrls of! Irl
de ZU1Jde,' Zee, met alle z1jne Stede,., Dorl/m, DUcken, H'ryel! ,
Meer'clI, lValerel~ en Vaerten, d.aer in bcgl'l'pen, elc..c Uil ~~ill{,
"crhle gelcgentheyl, aUes op sijne mate, ende mel groot/' /teel'sticlleyt a"eteeckenl,

In ,die Grondighe Bescb:l'ij\'inghe komt '.'oor een kaartje
geli t(::jL! :
De /lesterende 'IIoordcrhoeck mef tie bü/irmclltle cy'lllltlclI,
dleplclI, rw//' SIIullen di~ de ,ql'uOIC caer/e lIict fj/>{()I't'h/ljd.
ronde gebl'ilcht word-en, op wel k kaanje word l voorgesteld
Hu.ijsduijncn eu de Helder., ';I'exel en Eijerlmllll, Vlielandt,
Wieringen en een gedeelte van Der SctlellinB"
«Na het overlijden van Beeldsnijder werdt die Grondighe
Beschrijvinghe in 1620 op een nieu verbetel't ende uijtge6even t' Amsterdam door Francoys van den lloeije
pjactsnijder, ende konst vercooper, woonende in dc Kalverstract in de drij Hoose Hoe~en j en werd, het oorspronkelijk
doOI' Beeldsnijdel' vervaardigd Kaartje van den ResterenJen "
Noorderhoeck op kleine Schaal daarbij gevoegd, vermeerderd
met een geueelte van den sedel't bedijkten pelder de Zijpe, "
De 2de klasse van het koninklijk nedOl'lanJ8'Ch Instituut
gaf in het t)de deel van 1851 uit oen door Jacobus
Konin8 bewerkt 1~istlJt'i3ch bet'igl 'Wegen~ Joost JallS'5, Beeld·
sn~jder en-de door hem vervaal'digde stukkcn, waurill voorkomt '.
hot ~ij de Gl'ondighe Beschrijvinffhe V:1l1 16~O l)('!tooN'nd
l<a'Urt]e van den ~esterendcn 'oorderhoeck, Gccopiccl'd JOUI'

,len ' loop Jer stroolllen van It\'l Tt'\f'lsche Zpenat, en on·
n~dlr.beld \ oor d,' ' L'c,'i'/,lscllC ree.!", w.tnneer de voortGanG
dier besC'ltadiff{p"; llIet werd BeSluit.
Leellflel't dt'l1 Hertjer en Pietel' Harf,f'CI, opr.i('l1 p r<; OVI'.!" de
werken op l'f'xcl cn ,'!tau den Helder, .J Saodiford I.ln1meter van dpn hllde van Vool'ne, PH'll'I' ~)(('I'nstra lect(J:
In de ~VI~ktlnde te Amsterdam Pil dc lnqppd'ellr CenCl':u,
,I. vall \)oevP'J'('1l deelden omtrellt deze aanGelegenheId
bnnne mf'efllll{)en en uitvoerige rapporten mede.
Lrl!l1derl ,lrm Bergel vl'rvaarrligde teven!> op order va n de
Ilpcrcn Haar Edel (jroOl l\1oGende flcCoulloittet~rdc lOt d ..
Zaken van de Z(~cw('rlngen aan den Heldcr iu 1774 eello

Caat'lc ww d,~ Rltec/ü~ Cli Zeer/af/ten van Terel, milsgaders de
diepte ;/1 dl"Jelve ,'I 'steMt met Of'di/lf/u' Irwq u'aa/pr in Vademcu
mIL Les AIII,\/fI'dIIlrHI' Itor..l voeten.
Deze k,\art is lans lel.jo, bri'l'd Od,6t57, en 6cteekenJ

de schaal van 1 tot :!2 'I ti 1 ;
plaat n·. 8 is een fJcdl'tdtc> dier kaart, Ilcl'lclt[ op de selia,:!
van 1 tot tîo 000,

0l'

1ïH6

tot

HW:i.

De "edl ' rl I ï!lö door bd.\\.II1l(· m.1Iwen bewerkte> kaartf'n
der Te\ebche h\!ctjatt!n dra[jen hCl kenmerk te zUn zamCl}\;e,lcld ') ..1 ee'IC IIdauwkellri(~ gedane driehoeksmclin t : {'Il
peiliog,
Zc zij n allen op dezelfde sC!l.Itl I \'an 1 tot :;0000 over·
uebraGt en lJicmij t;e\'!J('Gd; <llicun dc kaart ,",lJl het Vlie
JO 1802 is Onf den te (;Iooten om\,wG te vermijden op de
schaal van 1 tot 100000 gcteekend.
Door onderlinGe vprgcl\ikinl: tlezl'r kaarten kun liet vef'loop dcr.eeGatell en de YC'ï)!aatsins Jer banken gedurende
.lat tijdperk worden lJaueljaan; ecne beschrij\inG daarvan
te 6evcn acht ik onnoodifl en de up die kaarten GeGronde.
gevolGtrekkingen zijn in de notulen der rnstituuts·vc1l\<ldcIIllGCIl 'van 9 Septembe,' 18ti2 en 10 Februal ~i 1!:i63 te
vinden.

He lIlseniellr van tien waterstaat,
Alkmaar, den 29stcn AIIGU~tllS 1813:>,
,I. F, "W. CO:'l[\.\D,
L. IC Insl. I.

.)

2t
vaste w~1 gekomen sijn cle Ilaax lanus de kaf)( tier s,\'arle
tonnen IS GenoeGsaallI het "elfde als ; oorheen als dat de
t~eede swarte ton van LIllDen in een bor,t lijt pnde vijfde
swarle .60 R~eden nadel' aan de wal bij welke veranderintJ het
Lal~lS(iJep bIJ de tweede en derde witte ton 40 Hoeden is verwijt, en bij de .vijfde s\~arte 60 Hoeden nauwer is geworden.
• fusse de ~erste wItte ~n i>\Hlne ton is hel Lantsoiep
8 voeten \'erdlCpt lllaar bU de dl' tic witte ton ~ \'oeten
verdroogt.
«Het Schulpe Gadt is bij de tweed~ ton 30 roeden verweijt eo tusspn de eerste en tweede 8. vne:: \'enliept.
"De Sand~oaDk of so (;eoaamde "C)tH!)O,l e in het noort
oost e~t 125 Roeden afiJenomen eu d~ bat vall de 18
,",oet diepte Ua roeden bij de eerste witte '~\It nader aan
de wal.
{( De voetstrant bÜ het hooft voor KijkdUljn is ÖO Hoeden
verbreet. alle hetwel.k l~.W Edele ,\louenne uijt de overGegeven. Caarte fi{JuratlefehJk klaé\l' sal tJebleijke.
• ft ~)It. Edele ~fogende
Heeren de prinsipaalste verandering
die Ik IQ h.et Lantsdiep en Schulpegadt hebbe geoDserveerl
waarmede Ik hope aan Uw Edel(' .\[ogende {~eëcl'de order
te hebbe voldaan en hebbe de Eer te ondertekcne
Edele l\1ogcnde Herren

l'w .Edel Mogende
SPi!l'

(;ehoorsame en onderdanIG dienaal'

Texel 1 Aug. 17!Sä.

l\1attijs den Beruer."

1774.
De' gecommiteerden tot de zaeken van de Zec\\cerinGcn
aan den Heldel' werden den 21 Jannarij 1774 door de
Staten van Holland en Westvriesland uitgenodlr,d om de
,,?orgestelde werken tot reparatie en provisioneele voorzienlOg van 's Lands Zeeweeriogell aan en omtrend het dol'p
den Held~r Geraamd op
497194 na te gaan, en daarover
verslag UIt te brengen,
'
.
yen Hl Mei 177 4 voldeden gecommiteel'den aan dien last
(zie hel extract uit de resolutien van Saturdé\g den 21
Mei 1774).
,
.
Opeenvolgende' verzakkingen eq gl'ondvallen hadden in
de Heldersche dijken plaats 0001' oe naderende diepte vóór
den teen, en men \'OOl'za~ eene Jlél(.Ieelige vCI'andering in

r

\\" C van Baal'!:wl 11<1<11' lH't ol'gineele, ,lat ook wat de letter
en \oor"tcllina hefl'cft, Gctrouw is ()ev0Iud.
J)et6estand der Te\el~che zeegaten in tl>7!;, voorgesteld
op plaat 6, is ce ne cople V.1Il het kaarlj,.. . an den "Besterenden ~oonlel'llOeck met Je bijlir:GUll~~' eijlanden, ende
" ':lIldt'n, dic in dc Groote caerte 'niet Gevopchlijck conde
Gebracht worden ," \'oorkomende in hel Illsfori-ch berigt
van Jacobus J{olllnG.
!Je (;rondighc Hesrlll'ijvinGhe bC\'at de navoltJende zeer
vermoedelijk dool' Beeldsnijder geschrevcne toelichtin<T tot
u
zijn I\.aartje van de Heqerenden ~ool'derhoeck.
":\00 ist dat de ZllljJer.zee Cl. bI sonderlijck binnen ende
Dtlljrcn de Gaten lllet droochten I. ij ri he.;ettet al" den .\en·
scho(l wel' met gl'oote verwonnel'inn!lp 111 ti I t hovenGcstelde
Caertjl'n hell'Jalllclijck sicn can, dal het niet mor,bclijck is,
een :\clllppel' the nipt dick\\ils Je wetjh doorwandelt I!NJt
GheluC'kel\jl'k dien te rasseer('n, want Jlckwils nie: meer'
dan .H1derhalf altemet dCl'd'half vaem watpl' is, als het \'1'
het aldedaprste is: Oock de Sanoen voor Je Gaten hehht~ll
Geen Groote lhepte, ten sÛ met hooGh water, op welcke
tijdt ooek meest de Schepen van Importantie nijt ende in
loopen .
"Oock is hiel' op te letten, dat dese S.llIden veranderlijek
"tin, dip Baerkcns ulckwils moeten \'erstelt zijn, om 't ,'erloop van diell: ~oo dat de BootsluijJen self" , ~oo 'lij eenighe
tijdt ecn reijs docll bu!jfen lants, 500 onervaren zij 11 , oft
sü noÜt Bootslnijden r,heweest waren. ~Iae[' die rechte
Bootsluijden willen ziJn, om Schepen in en uyt te brengen,
moeten stadich peijlen de diepten en ,le ondieptcn, oock op
de haecken wel letten, oftc haer leven, Schepen, ende Coopmans goet hanr,ht dael' aen; In somm,l, 't is niel moghelijck
tie uaten innc te komen, teil S\i dat mpn Goede kennisse
"aen'an heert, ende ecn Goedt Lootsman sij ; Dese Lootslieden
I.ijn clie r,henc. (he op de gaten, ofte daer ontrent \Voonen,
dip o.lGbelij c \. die zandcn dool'kruijpell, ja sulcke keullIsse
daer van dragen, als oft ~ij die met oOGeH saGen, tot dien
('\~~I(le. ~at sij alle Schepen, die nyt oft in willen souden
lelJden, 111 wat wecr dat het is, vallen sij in haer :-;chuijten,
ende beGcven hae!' in Ie openbare stormende zee, als .dae!'
Schepen 10 storm \001' L::mt zijn, die sonder twijfel mosten
te niet f,aen, tcn sij sij also intjheholpen worden; OntfanGhen dick\\'ils voor loon een Groolc somme Glw!ts,
,,:'\len mach wel voo l' seeckel' houden. (ht hel gheen
klcenp stel'ckte ;. ; .oor bet Lanl, dat men h,..t Laut niet can

2'1
aendoen,

lell ~1.1 llIet Leljlsln\iuell lhc

InwoolIJert> zgn:

'l is voorwael' Ie verwonderen over de 6rootc hovael'dit;he
plompicllCijt del' Spanjaerden, ~ll~ ,\nllo 1~88 met hare
{;heweldishe Yloote en ünnatucrll]CKe grüote Schepen meenuen bet Landt te invadl'ren met hooscn en schoenen, recht
toe recht aen, daer men niet lilt Landt en can komen,
het moet de Inwoonden, bdie\'cn, ende daer llael' alle de
Baeckens, Toorens, Tonnen, iac alle kenteeckenen waren

benomen. "
I ötl5

I/!" /

AULlo J 1)8<1 \Vertll (;eJruct LOL
Leijdl'1I b\j C1l1'1:>toH'el
Plantgn voor LlIca~ Jallsz. H'ClIj!iCi/(/CI' I'alt Hnc"hllljseu Je
Spicgflel der Z cet'aen{t I'(W de 11 al'i[J(I {ie ciC/' \ \'eslel'sche Zeel,
In71choudellde alle dl' cliste vii rl'lJllckl'ijck, Sp(/iflllel~ e,~ 'I pril!cipaelste deel ww HI/Ue[alltil en diwcrsche zee Caer/e ht'grepB,
met den gchl'llIJckc VII1l diell, 1IU met yl'oolel' naerstirhheit ht)
eë vergadert CII g!tef!1'rlclizccl't, door Lucas ,lans:;. IYuflh8lwcl'
Pilon( o/tc sl"!Jl'mall Rcsiderende in de rer11laerde :cesta,[t
Enchuijsen 1ü8 J,
10 dat werk k01l11 \'001' eene kaart lanG Oc1.1JO~ en breed
Oei. 5~ 1 van de 1'el'1/1I1,)/'(le Sl1'ocmCII Tvlie ende T'mat.'/'sdiel',
nps/reel.e1lde ill de ZUijtlCl' Zee voerbU L'nc/ltlljsen tul Amstet·
redam met alle de St/lidI.' plaefell ell uIIdiepip, op ,'eselre slroemcu
gllelCfJheJ•.
De bijGaande LOest.md der Texelsche zeesutell iu I ö83 IS
eene copie van een Gedeelte dier kaart.
De daarbij behoorende Beschl'1)vÎ!lflhc cant \ 'tije ellde

,l/crsdiep ttl'ec de t'e/'llwcl'sle Slçoomen van Jlo l/a 11 I , IJpwaCl'l1>

streckende naar de Zw/dcl' ZltC is als \'oIGt:
,. Fen schip cOll1cnde IlIjt de l'Ioortzec, om nae Amslel.. edam oft Enchusen op te seijlen, beGerende 't noordeqpt
oft diepe ,,'an 't \'Iije in te loopen, moel de Caep op tel'
aan de dr~i duijntkens ste.11en, ende de swal'te
duijn. ten hal ven dat witte' Lidt: ::)00 "illdt ghij de llijterste
ton van de \lij terste tot de andere z. teil o. ort l. len w.
nae de wint oft stroom is, van daal' tot de ton op uen
bosch z. ten w. oh wijden. Cauelt altijt Je stroom wel.
Van de ton op (Ien bosch tot de :\lunnickcsloOl seijlt men
z, ende z, ten w. Ende V<ln daer tot Lanahesant z. ten o.
van daer lot wolH:llOuck Z.o. ten z. ende voorts tot beshouck z.z.O, -De merckeJl vuu kaesbonck zijn aJs de FI'<lnickel'

S<:hellinck

hadden geobservee,'t de wijte en Dlep,.è gepeijlt en soo is
bevonden dat de Haax ontrent de eerste en tweede Swarle
ton van 'binnen sedert den Jare 17 ~ 7 veel Znijd~lijker en
dul' nader aan de Vaste wal gekomen is, c:bt door dien de
SandbaDk of Zoogenaemde ZoudbolJe .... aan de kan~ der
witte tonnen niet als ontrent de tweede Wltt\~ ton van bmuen
een .\~eijllig veranderd tOl ~ soa is het I.andls Diep nevens
den DnJ'mpel wel 40 en nevens de 2,d.. Swarte ton wel 70
Roeden nauwer geworden.
u Dat d-e geheele Haax langs de' kant d.e Swarte tonne~,
gelijk ook tussen de eerste swarte en wItte ton merkeluk
IS verdroogt, dog bet Lants diep ootre~t de 5d e Swarte ton
wel 15 à 15 Voeten Dieper geworden IS,
.. Het Schulpegadt, is ontt'ent de midd~n veel Wijd~.r en
Dieper geworden. aHe. het welke Uwe I<:~ele 1\1og: Ul.lt de
bijgaande laaste figuraueff klruh' ,sal, gebllJken,
,
,
'1 Die Edele l\1og Heem, de prlnc'paalste "erandel'l~ die
men in het Lanlsdiep en SchuJp,...~ad voom d hebben G6observeert, waar mede wij in bope van aan Uwe Edele Moge;
begeerte t-e hebben voldaan, de Eer hebben ons te ondertek.enen,
Edele M0lr: Heeren!
Helder den

~8e

Junij 171>0

Uwe Edele Moge: onderdani{;e
Dienaren,
J. WOllder Muller
~iattijs den Ber{;er."

Den lsten Augustus 17äö zond M.
den 8er6er bet navolgende" Verbaal
aan Hare . Edele MOGe de Heel'ren
Gecommitteer e Raden van de Staten
van Hollan
WestvriesJandt in
WestvriesI
den Noorder
'quartire no
9 de verandering in
s'Lantsdiep en .·e uipeca?t omtrent
Huijsdu~j De
den jlJre 1700
vOOl'gevaUe,1I
-Edele Mogende Heeren
"Nadat ik ondergeteek'ende in de ,maandt Junij t 7 !SI) het
Lantsdiep en Schlllpe Gadt naukeul'IG hebbe 8I'Obser~eer~ de
wijtte en diepte gepijlt 0 heb be" cl
t de drre witte
tonDe van binnen 40 Roeden ZnlJde k
aaD de

20
.. Uier mede vertrouwen w~l van aen de Geeerde orc!t-es
van UEd: Moge: le bebben voldaen, e6 1e I' indien het ons
6epermitteet'd mO{ft zijn; ecn {foet en seer cOllstand middel
tot dienst der navigatie iu het gemelde Zeegad lJEd: 1\106e~
' voor te drogen soude sulx s~ill voor eel'st, dl\t de Lootsen
alle maanden de Zeegaten peijlende hetselve met meerde...
accuraatbeijt moe ten doen en dan tcn 2tl dat bet leggen
vlin de 'ronnen 't {joen nu bijna op Losse oissin{f en wat
ruw bij ons ondervonden r,eschiet. op Vàste en klare I.antmel'ken wierde r,edllcn waol' nijt tlan altoos de minste vel"
andering met sekerlu-!ijt sonde kunne ontdekken, en dus het
Zeijlen aen de Grond, veel.malen voorgekomen . werden,
"Wael'mede wij met alle schuldige Eerbi,odt de eere hebben
te ondertekenen dat blijve

toren nellc/ls de haven \ all Harlingen ('Olll!. \'all kal'sholld..
lOL ,'I'!:lIijtl>s:lndt 0./../1. ('ndl' 1('Ul op

hl zllrjdf'll,
111Ir!O!H'lI,

Ed: M08e: Hr"
OE MO{fe seer gehool'same Dienaeren
en Was ondertekent
Jan llarge
Jan Wonde M{1l1er
lattijs den BeI'6el>.\1

(lato 16 JalllHlI'ij 1797

De kaart van het Lamlsdiep, waarnaar in dat verslag verwesen wordt, is zamengesteld na eene in Januarij 1747
gerJane uitvoerige driehoeksmeting en peiling; r.e is geteekenu
in Hondsbosscbe maat op de schaal van 1 t.ot 10615 eo
door den rmderBcleekeode herleid op de schaal van 1 tot
20000 (plaat 1 ') J. Wonder MuAter heeft daat'op i71 Novembe/'
1149 in kaart gebragl de zeegaten tusschen delt lJelder el~ Texel,
geleeke~ld it~ llo14rJsbossche maat op de schaal tJtJn 1 tot 26 118 ;
die ka~t't is door den onderGeteekende bel'leid op de schaal
van 1 tot UO 000 (Plaat 2).
De aandacht was in dat tijdstip op bet Landsdiep en
Schutpengat gevestigd:
Den 28enJullij 17 öO bl'aUlen J, Wonder Muller
en Mattijs den Berger uit bet navolgende /( Verbaal aan Hare Edele 1\10{;6: de fleem, gecom·
mitteerde naJen van de Staten van Holland
ende Westvrieslant in Westvriesland en 't
Noordl'(jt nopens de veranderinG iu S'r...ants
Diep en Schulpe gadt onti'ent HlIljsduijnen,
sedert den Jare 1747 voorgevallen:»
Edele Mogende Heem,
. {( Nadái de onderg~schreve[\en in desen ma:mdt JunU
1 7~O,
he,",
Lants Diep en Schulliegadt ,'001'0: I 1I eurs{f
,
.,

..,

~

dC';;I' !lII'ITb'lI,

Ie

\\'!'lI'1I

dat (:,HIIWl'rl comelldl~ bi.! OO'.;(CII ;11'11 Boelswc('l't, ('IlIl€!
\\'ÎJI~aIJIIJlI ovc!' 't ~Jot \'dll 11aerJill{;hell, \ ':'1\ sehui,lle-S<l1l1
tot :;waclI~,dch z.o. Clld(, de lOIl leljl op dc'''<, 1I.l'J'ekell, als
1~(Jclsweel'l hl] (Joslell aen 1:1' stindl<; COUI!, .1,(' bij SlIl.ldt'lI
(.orll\\erl SI;tet, ('lIdl~ als Hol~\\'et.'rt tns~"I,,'q ,11',,1111' Clld(,
(:(~I'Il"'I>rl ('omt, sno mach Illen dat (beK. of' ('nde' lIedel'
sCIJll'I!, \'all Swa"lIbakh lot dl' :\liddelUl'ulll I z.o. ellde d('
11l('I't'kcli :~ i.ill lWh' scl,rrpl! tOOl'llCli b\j 'Ui.llkll, ('IHll' lw!'!'
IOOlllel! hIJ ll()(ll'(lell 1I:tIIill{jlll'11 ' ( SallH'1I O\('r (:1'11 "'llIl('IHlc'.
.' ;111 dC'1I IIliddl'lt;I'Ollclt lOL ijdcl-llI)('('k, ende wesl \;\11 \\'OI'CUIII
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\\'OI'Ch.UllI
lol Je 1011 111 lil' 111,..111 Z.Z,O. I';IU.
dr'ln a ~al dali ('(jJl1(\:! I)ij sllijdell \er\'"old(· ilJ ('(JU (('(lel.
glop, t'lldl~ al., l'alldrat?'11 COIlIl :11'11 cl j"li.Î!'I'( IIIHj~ell, hOlll
dal loornk.CII alsoo slaelldl' lol dl' (011 op dl' \ 'I';('sc!te pl;l('L,
da(')' Ist rll(~pste Walt')', elldl' dat lIack stl'l'C t Z,I.. \\', \ 'all dl!
\' rip<;r!\v plact, tot de I'; rt'\j1 z, teil \\. I Ic' lllCrckcn \'all elp
1~l'eijl zijn ~lll'J.lPs ,H'II " wijlheijlldc: \'allt Clilf, ('IH)( ' dl'
( .()l'e l,lIIlOl e ll~ IlIl \\(',,11'11 dCIJ .\It'dl'lIbIH·k \'all de 1\ I'pij I tlll
d.(' (.1:ej!( ,1 .~.1 0, ende Z.O tCII '),. IIlercl'I'1I \ '; 111 de I'; n'/If' I
S\j11
1~III'hlll.lSl·11 ;11'11 d(' \ eli Cl! dl' HI'(J('d;., :11 II 11('111 da('I'
op sOr) II 'ij t d(' 10'1, \;lIl d,' Lrt'j,e1 l:'l .,/ (!('l'"I,' 1011 111 111111'
t: adt z zo ('11/1(, 7. l('JI o. ('lIdC' dal gatll slrl'ckl (ot dl' bal'l'keJl
z. (Pil O. I Jan V;1Il .1(, illllcrste lcm, lOt op de HI·.lc' voor Eli!',

hIlUselI

v

plldc!
"

1..

(('n

\\'(,;'1(,11,

.

" Ilcm 0111 vall 1'.llchuijsell lJa(' Tc\el tl"ei.lII:Il, sa l men,
(Ilae dl' Wlllt \llt ;'11'00111 is)' \,Ill de tOll lilt .\ool'c1I'l'góll
(1('11 eaell
lI,U,W. l'lIde 11. I('n W, (ol d .. t Ill'o('ck ;11'11 h('111
COII!l, cla('r \'Indl gilij alsdan de tOIl op d,' CrC'jwl, V<111
dat'l' lOL dat b;«'('k('l1 van de ('n'pel I~t II.W. "lId(, als
L1IIkl,hl'O('('h. ;Ic'n Irem cumt, soo is l!H~n rot dal bilerkc'll
ojl de \:I'I'IH:1,
\,111 darl' LOt dl' I.lliJder (01/ (lIlt \\'il'l'illf'('1'
I J
I I II.\\', (('11 \\. Ilal' de SlrOOIll'
Y.,lce
I'H dl' wilHlr i~, .tb "
Wisch al'lI .\l III('rdol'jl ('IIIIf' Ilr(J('ck (lI'h('!J1'1l dl' tWCl' 110ij .
h(;~'gll('lI, 1!IJdl' cl!' \\'C'stlllllcl('r lOl'l'lI . a('.ll dc! IrIIlJ"'1! va'lI
\\ IJ('I'llIi;llcu Ctlllll, wekk de melTkcu sljJl \;111 de I1II jd(.1'
IOn nl)l \\'lJcr ill :;hl'l' \'1a('ck, \'a1l da,'I" lo( d(' 1lIlddl:111111
11.."'. l('11 IJ, cudc'. dl' ~\'I.J(-l'ill1.:IH'r nl.)len l'OIlJf ;1\' lt ~lIljdl
I'IJIIck \'all de IrIlIJ~(!1I die 11111.1[('11 (llon (Jl'ver SI;II'II, \ all d.IIl1ddf'ltOIl tlll dl' Il()()l',!t-l', I1.U.\\. ('ud,! al~ d" 1\\. (, sl'!ll'I/H'
IOOn}!'11
0\('1' ('('11 '0111('11, '-lin dl' 1\'1'1111' 1II"ITk"11 \',111 .I.,

.
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noorder ton, ende hiJ ' oosten de ton Ist diep VOOI' de gl'oote
Schepen, endt.. de tOIl leij t aeut \\'t~st-Iandt, van tie lloorder
ton lol de "Iieler n.n.w. ende 11. ten w. houdt dan ..\ledenbliek, ende de noorder tOIl bij den anderen ' soo langhe als
ghijse sien ill?ceht, ende gaet al n. ten w._aen tot d.e Nesse
toe. Daer leljt een ton aant Oostlandl, eu Jaer IjeGlJeu::l
over staet dat baecken op de Nesse, ende Je moelen op Jeu
Oever coml dan inl Glop dat opt weslcljllJe vau Jeu
Oever is, ende de \V est-lander toren comt rlan i ut wcsteijnde vall de bIlijselI , dil ::lIjn lle mercken van de ~csse.
v;m dael' tot VOGbelsanclt w n.w. altemet int ront"omme,
ende als I)hij onll'ent VOfjhelsandt, comt, soo set Jen toren
van den Hoorn, aan Je huijsen LIle onder de (jheest staeo,
ende hout se soo staende tot de Coop-vuerders Hede tOt~
ende settent dae:' voor .de fjheest van rexel daer. ' t û ~O~l
dunct. EnJe SLlO gluj in zee wilt wesen, soo seiJ.lLet. op . l
nieuwe diep aen, en schouwt het gheesl-sant, seljlcnJe op
twee touwen lengte, aen de "'oetstrandt van Hu ijsJ uijnë
lancx tot de dl'oose ltaecken, en houdt Jle Cupen die op
Huijsduijnen staen ecn spaeek lenGte vun den dllderell,
ende Seljlt alsoo 't Spaignuerts fladt uyt ende ill, want het
is over de I\eijsersplaet heel diep. te weten twee vadem,
' ,et halfvloet, alsoo dat IOCU Je Capen bij Iluest aeH den
anderen setten mach. l'ijter Zee comende om 't ;;paigllaerh
tladt te vaten. soo settet wammes Ofl S. .lans toorn bij
noorden de hooghe Duijn op Texel, ende Je Capeu op
HuijsJuijnen een spueck jpugtè YerSdleljJell, h~ut s~ soo
staeude, ende sCljll op de l\lercken van HUljsdulJllen,
~paiGnacrts gat in, ende om de Doorlee te treffeIl , so
hout Je eaep op Texel, ende Jc ,scharpe toren een mast
lenGte verscheijden, ende sCljlt so in tOt dal Slllj de Capen
op Huijsduijuen een spaeck J(~nGte door malkanderen hebt,
loopt dan oost ten wijden II(\C llulj!:>dllljnen, om 't ebLcuat
te va ten, houdende de voors. Cacp eude toreu een spaeek
lengte \erscheijdlll, cnJc seljlt soo tot uat de Capt'lI op
HuijsduiJnen Joor U1alkal1lIel'en sijn, dan uac.' l1\1ijstluijneu
toe o. ten z. hem om 't zuijJer flaJt iu te se,jleD, 500 seel,
de Kel'ck op de Gheest nco dat voet-s:lndt vau UuijsJUljnen,
oft int slach van de Zee, eude seijlt soo 'll.llljder tpdt llljt
ende In, billuen sijnde seijlt op twee tOll lengte, bij Ji.'
strandt van Huijsduijof'lI lanc:\, tot \'001' bij bet nieuwe
Diep eude vóorlaell u.o. in. tot de Coopvael'uers Heue,
beneffens de Geest van Texel, ende $cltellt daer op tillen
ofte twaeJf vadem:-
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en wil VEJele Moge ook seel' wel kunnen vet ,.p-k,eren dat
lll' geen een en is, ten waren men die soo la'ng h~kend~
Soulbollen , een NIeuwe opgeworpene Bol!
Bank wijde
noemen; waerom dan.. in de eerste phiftts van selflO komt
te vtîf'vallen, dat 6E!.en m.en elijke hulp tot amovering 'a~n
lJEd: :\1°6"; voor te dragen vereijst wert, en in' de Tweede
p!~ts geeu hu..lp LOt amovering behoeft te wel'deu fled.ä... n, w~rt '
b9 ons sonnèkl&81' yaslgestelt -vel is \Vae.r dat weu ons $Oude
kunt êll tegenwerpen inc.IJen dit SchuJpet:;ad waf Jt6t 6emaekt,
(~at daar dool' aUe vloeden en Ebbêo hef ~alldsdiep,l'e6u
herder :loude passeren cn daar door bet selvt'l- ~oude w~id(w
en betel' ~ak~n maer hoe dangereus soodanil)en onderne.
· mlllge souoe !lIJn sal UEd: Moge: alsoo wel als ons bekend
sijn sonder dat wij, en na onse gedagten niemand te ..
waerelJ soude kunnen bepalen de gevolgen die daer "Van
soude voorkomen of deselve dan voor, ofte nadeelsoude
toebr~ngen. maal' wij s~n van gedagten liEd: ,\lo{j~: Heeren
dit :Schulpegad [liet dlgt B~maakt s\inde hetselvf' binnen
kOl'te Jal'en, dus voort{J8ende tot een seel Guet en Navil)abel
Ze~~:) d, en ,sclfs beter Jan het Landsdiep sal gekomen sijn
~ehj~ tOL Exemp.el kan strekken het nieuwe soogeaaemde
i::ipanj8tllts (;3t bIJ eaep en Toorn aan Texel 't geent over
twee JUI'en eerst is hetont I)cwol'den.
,,\Vij sijn Edele ~106e: Heeren, van veele oude Ervarene
en seel' Capabele LooLsen soo van Petten als die 'van Texel
seinforllleert dat het gemelte Landsdiep, voor een bequame
Loots soo Coel en Na\'igabel is als over een gl'oote j{eek~
van Jal'eu IS geweest mael' dat doOI' onvoorsiglighe1Jl, o/llievel'

of!

onkunde del' Laors!!n, met .l'tvar!! schepelI , op en over den drempel
gaende en geen voorsorg op de loop der Voor Ebbe na het schul'jiegaJ llel~leltde, so.odallig 1ta de . Zou)bo[fen tl/orden gelrakkeu ,
dat op dIe. p~l1It J.-omeli v~st te. ·:alce!t, gelijk. 1I0g kort geledel/
liet Oost uultes Compayme schIp .k.el'lcwiJk was overgekome.n,
e,~ olf d~n de Lootsen lot haar ,ve1'schoonif&g niet eelt tlijlvlugt
lol' etm mcitwe upge~orpen Bolt soeken en verknjgelt menen w~i
na onse gedagte/l llIet qua lijk te begrijptm.
«Wij kunnen ..CEdele l\fogende ook ven,ekel'en dat wij

"

op den 7 JanuarlJ Laastleden lDet een sterke Z. Ooste wint
en het watel' ~u. dienstijts wel 2t Voet beneden ordinair
hOOI) water sijnde, hebben Gesien drie Oostindise Compagnie '
Schepe~ wa~.I'\'an ?en eenen 21l voet diep gaande het
~all~~dlep UlJt lil. Zee passeren sonder dat bij ons eenige
slcnlgke _~rolldraklOge konden Gemerkt werden t alsoo wij met
een schuut haar alle tot op de dnmpel heb,ben ge~onvoieel't.

.,

ï
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Stroomen , aldaar' geobserveert! en uevonden in dien waren
staat te sijn, als wij volgens de bijgaende Kaal'te (plaat
6guI'ativeiijk de Eere hebben V Edele l\1Offenue te oFfel'eren;
in welke U Edele Mogende seer klaar suilen kunnen sien
datter van de Twt_de witte Ton, van binnen aff lot de
Vijtter witte Ton toe, een Hiff en dl'oût)~ Santplaat legt,
aen de Land off Zuijd z\ide van 8emeJte Witte Tonnen
strekkende ontrend dool'deels N: Oost en Zuijt \Vesl aan,
die wij meede in Voeten wate!' op de Kaarte hebben aangetekent welke dl'oogte in de Oude Zeekaal'te, voor de
Zout Bollen staa n bekend en Joopt uijt de Noord zee tllsschen
gemelte Bollen, ende vaste Strant een Zekere diepte strekkende ontrent Noort oost en Zuijd West aan, b~i de Lootsen
het Sc,,·tlpgat gcnaemt, waarin wU uoordeels 21 c : 2ö e : à ~O:
Voeteu watel' hebben bevonden welk Sclmlpeqat (USS(}JJ de
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Eerste en Tweede Wit/e ton, op de drempel meI het Oude
of Lattdsdicp te same~l loopt en verheelt wert.

{;Ildt

« Dat doort Gemelte Scblllpe{jadt de voor Ebbe haal' eerste
llijtlOOP nemen die te sterkel' gemaakt en aangetheven wert,
dool' de agter Vloeden van 't Nïeuwe Gat, is bij ons seel'
klaar door het laten drijven van houten Llokken alsoo bevonden, en ook wederom integendeel dat de voortloeJen
het Schnlpegad inkomende immers 500 schielijk als in het
Landsdiep , en met desel ve op dell dt'empel cOlTesponderen ,
cn aldael' dool' de aSter Ebbe vall de neede komende Gestuijt
el: G J{eel'd wel't haar Cours na het '.'\ieuwe gad nemen, en
slJnde dus :vederom regt contrarie als in het Yool'{pende
geval van '\ loecle als daer van Ebbe {)esegt Wel't ie; mede
bij ons aJsoo seûbsel'veert,
'
"dat het wel moUelijk kan zijn dat de binnen Punt van
de zoogenaemde Zoutboll,~n wel wat Noord, oH ~: oo"t op
kan geschuul't geweest sIln, soude seer ".... el kunnen wesen,
,:letviJl ~e. 01Idet'lJiruli1tj8 aen de oplettende ,Leert dal alfa dfoo{Jlens

w, of! o1t~relld de., ZeegaletJ, gedurirle ve1'under'ingen geven en

?a

,v

?e
Jt:t en Stroomen moeten ondergaen, hoewel wij
Cas subject Jael' van tJeen klare onderrifftinrre ofte sekel'1
" . h bh
. bekomen,l\1aar wel dat het
) soo{;€lIaemde
LI
lleyt e
en k'linnen
~chlllpeGaJt "zedel't eenille Ja~cn wel is vel'diept dOHb dat
sulx er,lel' by veele Lootseo niet eellS bekent is iJewcest de
Jieptens die wij in hetseJve hebben be\'ol1deu s~odat Ede
~,oBe Heeren de onderf,etee~enclell, Onder I'evel'en tie Geen
~~~U'Y~, opgeworpene Boll .oH Bank 111 het Zeegat nor, tussen
KljkdulJll en het gl'OOle Kaep hooft, nog tusseo Kijkduijn
ende Vijtter, Ton van het Zeegat hebben kunnen "inden,
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" ~\ \Ie de handeli nsheo, tt'aficqu€n ende Zecnert van de
Steden Or~~lle S~,ronwll \'an de Zuijder Zee w:1t>scn, sonden
hlCl' te Ia~lr,e zIJn te verhalen, dan in'r cLlrte dat daer op
gel~ghen IS, dl' vel'maerde Coopstadt Amc.tt:Ï redam, wiens
Gel \Jcke van \ erhaudel illGhe van alderleileOostersdlP 'i, aren
men in galltsch Europa niet en viot, noch beql1arLrr vau
Gebouw end e wat!'ren lot de seh'e Ilt'rinGc dienend.', Ellde
ten W.He JOOl' de obstil1alicheijt ende {p' oote partiaIiteijt
"an de vOI'lUhe Uegct'rdel's hadcle Ghesien uheweest dese
stadt een van di' wijt heI'0.!!lI1ste CooJlsteden del' "Vel'cll
ehewonlen te hebbell
" Leij t LlJ,ede 0'p de~é s t I'oomen de be(jllarnc n~ nnaerde
~ee steel; 1:',IIChlll]Sell, alwael' 50 \'eel 11 J'lu{:\s Yoor de Stadl
(111 di' ZIII.lder Zet op sckcrNI lijt des Juers uhevaunhf'lI
wert, alse .. op cene tpelrt' met de Bo ijscl1, l3oor~ f'lldl' Pinckell,
(~: l\1a~,e 1l18ehr,H'1" (,,,rif' \,(~ J'h311d('1 t wert, suj('\ tOFn datflwl~~x b~] expcl'I('lItJl:: be,I'lllt , van v. <'leken hal'll1 ülIe de

e

oerle
(JhedJ'Ou.h[ "I't:f'f, -chel1.ka{)ie
del' lJf'eren, ende de .. He-ae diemen i\laerl<;c1H> buchintJh
~lOemt, 500 goet niet Z \J ndc, wen i II seer uror,ll' r r,('n ichte,
I)
ehe opwaerl~ I;p.\'oert na e l' I) 11 ij tseh Ic. lll, j :ohemen
OnfJereu, ende Yenkre dt~ nanomve nedeJ'\\"lt'l'ts 11acl:
Turckien , al \v,w/' de liph'(' Buckinl'h voor d(' Uuoctle·leckel'iie
·
;J ,
rlleede ,'el'('oh, {j!Jesletell 1'0 ~f'eOJlSllmf'el ' l ,,' t'l I; Hoorn
de Excellente L:lIJdl c;taelt, is rllpclf' op de wijdt,!' z('(' gll('l,:ghen, da(~r bOllen dc' z!'('vael't de verh ,wdehnl}he \ an de
~oct('m('lcx k::;SCII , ende ander slIijvel <,00 oven'loedich is,
drater meer van ~la('t le vcnvondel'pn dan vecl te schrijven,
<IUi'T' glH,' hccl DlIIJlc;chlandt, Brabant, Spaignien, ende meer
anrlel'e Pru\'incien I!uedc
"hetllil'phl:nl~sen
van kOl1llf'n l
"!tew'n
v
v
,v
J'

1 ~bllCkJ11';e, olltrenl

1\.('nJlISSI'

,

,D,e

(~('lll'rate

(J

Slalen

('(IJl

de ghewtt'ee!'de ,\'edcrla1ltsc/lI> Iwa-

,verleenden d(·tl 1 <;d\' n October loB!> \'001' den I ijll
\'an 10 Jaren aan A el be r t Ha e ij en, wonende tot AmstelI'edäm privileeie tot het doen dl'l1kken \'all een dool' Lem
op last v:in Bm'!Ihemeesteren , SrhOlit , Schppl'llell , ell dc XXX 1'/"1.
Racrfen l'all At/l.~(clJ'eclll1/l, bewerk t boek gt'! i teld: Amslel-

nlIe/CIl

7'f'da1llschc Zee cael'le.'/ uirt sOlIlIer c:rcessit,1' (J/lCf)slell tlersel"c,'
slcrle 1I1ct f}/'oolt'T' IIcel'sllcheljt ellde 11101:'1)1('11, dCI/ Zee'Ulrtrll ten
hesteil lliJ>lIwelick /i) t'C1l t'cl'!}"del'l; Wll1'I'II11lC S't)O Scllr'l (Ie/i, 1.' ,
a',~ ?net ('o(')'ll'lI t!{/f!'I' ell ril' /}(), ) rllsChU'"/ic/; {/('/1qh('l!'esclI ll'('t'lI{'ll
tip ,~'1I(,rlch('''('11 !'fI1J (;1'IIi/dc/I, ïuijff'" c/ltle ,...·(lIIdcll, dil' '~II

•

1..7,1
j

1 7 4 8.
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Zee/nan SOUtiCII moghen (Hlltlloelell, IlIsse/u'It ' de /lao/i/cit fnr!f
ScJwghen 1111 ttit ende in ,.eij/en /'1111 Ilt'/l SI1'()(\)I1i'II, nil liNCII
e"dc /Javctls (ussche,~ heijJc gltelegltell.
Ua~. werk,

in

11)8ti gedrukt

te

Leiden Lij Christöffel

PlartllJu, Levat onder meel' eene Hesc!w(jt'infJhe van de Zee('lIs/en van Holtmil en cene daarbij bdloorcnJe kaart, lauH
Ocl.516 en hoog Oel.202.
De hierbij gevoegde toestand d"l' lexelsehe zeegaten in
11)85 is eene copie van een gcdeelLe uIer kaan.
De beschrijving Om JIntjsdl/ijl/en {IJ I.ell/tel', ende hoe men
tlal Spm:gn _rls !lal tJat~ huljllJl! aL'n sut va IelI , voorkomende
op bladzijde tol is als \'oIGt:
\
." Huijs~ui.inen . is · een eonen IlOeck lants met ~olllmit:he
witte du\)ne, die Oostersehe sijn die !tooellste, en die
Westerse he de lee{)SIC, wanl sij loopen diJer talltsch te
niete, slIlcx dat die in 't laetsle niel dan cpn s uebt.e stralldt
en is. Op bet Oost eijnde slaen twee (;apen met e!,!n cleijn
kercx.ke, enJe anders en is daer niet op dat kennelick is:
mael' Tesse l ligbt bij Oosten lluiji>Jnijnen, als op sijn plaetse
JJeschrevt' n wo)'t .
,, ~u is cen ijeGhelick Zeevarende Illan scer wel bekeut,
dat die 1" tcll op flollant, Ze:.. lant , ('11 Vrieslant j,wrlicx
s~e l' VCl'loo}lc , 'W3el'0111 Jat sU o()('k (jllulick te beschl'\iYl!ll
~~1I, Illac~' Ghcmerct nochtan s duttel SpaiBnaerl:, na t in
1 es~el, Iud cn IS soo secr!.! verloopcA; nae Ja t ick ca 11
merckeu wten boeckt:n van den Sluerlicde, hoe wel dat
ick wel weet dat altl'lllc"ts Ooslelicker uitloopt, 500 sa l ick
,len lesel' tcn besten verhalcri ' l nhel)C dat ick in henlieJcl'
boeckell GevQnden hebbe, mits Jien dat die lcser {;ewael''
schol.lwel IS, dat Loot<;l\Juns water is,
" Daerom als Q.hij vau Wes ten COJllt, elld(~ wdt datSpai f; !lans gat 111 selJlell lilf't een \Veswlickell windt, 500 ('11
ÇO lllt l1ol\anl lIil' l nilcrd e l' dali op l !j Cl! 1G. vamen, Ilac
da~ . Uhij het tije hebt, of f, IJij hebt dIe capcn I op Hu~is
dUIJI! en om (len anderen. \Vant dicht \,001' ' t SpaiGuael·ts
Ual Ist
en ((j. vamen diep, ll hÜ sult lt(·bheutJenecllen
werp 1,) \'aUH'Il, den anderen 1 () vamen, die derde werp
8 vameu. Walll Jie l\oorthoeck vall s' l\eijsers pbte is ooek
~eeJ' scorre, I': nde dese diepl e dlll'r l wel ollderhalf Illijle in
Zee, van ('eudcl' dH'IHe, te· welen \'ijftlllèn oh sestltiell
vamen .
••R Macl'
wilt gh\j Il!et een voordoet dat SpaiGllarts Gal ilJne
selJlen, 800 moet dIe wiftfJt 8uijdwest ten wes tl' lI Sijll cel'
8 h U dat inlf'lmhen mO(lcltt \ - maal' indif'n dat doenliek i-"

:ö,

De fJecommiteerde naden van de Staten \fan
Holland ende West Friesiand in West Vriesland
ende den Nool'del' Q1I3l'tiere schreven den
21sten December 1746 aan Matthijs den Bet'gcr,
Opsiender ysn 's lants werken op Texel, hel
navolGende:
u Wij zijn onderrilJt dat door de Hn Bewinthebberen der
Ooslind: Camp"'. lCI' Camer Amsterdam, aan de Heeren
BUI'Sn aldaar cJagten zijn inGebJ'agt, wegens een bol of bam.
zifJ tussen Kijkduijn eu het gl'oote Kaaphooft in het Texelse
zeegat hebbende gezet, en welk Je Scheepsvaart zeer is
hinderende, waartegen wel eenige voorsieninge tot amovering
(is 't doenlijk) dient te werden Gemaakt. Waarop wij Beresolveert hebben U, Jan Wonder Mt..lIer en Jan HargeIl aan
te schrijv~n dat zigh gezamentlijk informere op de oorzake
van dat quaat en desselfs I'emedie, en 't kostende van dien,
eo ' (I~t UI. Gezamentlûk van UJ. hevindinge ~oo op het een
als andel' aJvisere en diene van del'selvel' consideratien .en
. advis zoo spoediG slllks doenlijk sij.»
Den 16uen Januul'U 1747 :I:)raflt voornoemde commissie het
navolBende verslag uil:

Aan de Edele Mogende Heeren,
de Heeren l;ecommitteel'de Radep,
van haar Edele Groot .M ogenJe, de
Heeren Staten van Hollànd ende
WestvrwslanJ in Westvrieslant ende
den Noorder qua"tiere~
Edele l\1osende Reel'en.
« ingevolge ~n ter obiclientie van Uedelc Mogende aenschrijvinGen "an dato den 21 e December Laastieden , aen" ons
gedaen behelsende in substantie om Je oOl'saak te observel'en,
waal' uijt was ontstaande bel sig nedel' setten van een Boll
oft Bank in het Texelse ZeeBàt tussehen Kijkdu\jn en het
f,roole Kaephooft le~gende, en welk de Scheepvaart soa
haal' Edele M9gende waren ondert'igt, seel' was hinderende
soo hebben wij dan Edele M.ogen~e Heel'en met alle mogelijke
attentie, weel' en Wint na ons ·volkorn~ l. Vergenoeffinge
Gunstig sijnde geweest, alle dieptens voor, in en selfs
buijten het Texelse Zeegat nauwkeurig aff te diepen gedaan,
alsmelie de LanGte en Bl'eele afgemeten, dl! joop clel'
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werden gemaeckt, jae (hll selfs die Loo lslu~lden, ",ie mt'l
ons de peijlin~e van de (jalen ged~en b,~!.Jben \'a~~ t gene
voorsz, staet, jegenwoorcllgh soodalH(l'h z~ln overtlllJu h 1., dat
sij mij verklael't hebben, hel selve VOOI' haar a(~:ls wel te
willen uijt6even, ende Ie teijcken cll, alhoewel SIJ oock dacr
nevens gevoeGht hebben, dat wel honden a~l!Jere baer d,;.ler
.. inne ontwijfelUek s(I"den tegen spreeeken , t welek on~ed.
baerlijck alleenlUck oerllst op eene ollde verkeerde OplllIC
ende impressie van onmoGelijckhe~idl Oll! door 't Spa3"a~rlS
(;alt met (l'roote Vlooten Zee te ncmel1, weshalven lek
oorcleele dat cic "OOl'SZ. Lootsen om 't "OOl'SZ. presuppoost
des te minder hael' Bceverlueert bpbben om van de diepte
ende andere {lelegcntbeden van 't \'oorsz. Spai~uae~ls <jall
rechte kenllisse te nemen. Gel~jck dan oock lIljl (he, sehe
oorsaecke van oncunde, soo ick vertrouwe , gebeurt IS, dal.
op den "ooi'sz, 14 deses de ganlscbe Vloot niet t.'effcus ende
te ue1ijck u~it 6€raeckt is, 't welck andcrStnlS" I~ cas <lae ..
ontl'ent bij ijdel' Lootsman in 'l re{luardt van t Scllll~ hem
uen betl'out, t~ldelij Kende behoorlijek ware {~e\'lg.I,I('er~,
seer wel badde kOllllen geschieden, soo al~ klu('rIlJck IS
<Yebleecken, ten aensiell van de twee Grootste Schepen,
~ eenc senaemt 't Hnijs te Swiell'lI • ende 't a,l\de1"(~ DeiHandt ,
dael' vooren Je Heer van Hal'cu, ende Ick aeogcnolllclI
hebbende te sorl)cn ende 't ()(JGcmack 'l welck sij subject
souden mogen werden op ons tc nemen, deselve oock dICnvolgende alhoewelscel' innewaerls GeleGen, echlrr .Ile ,al~('\'
eerste von alle de Schepen met {loet uemtlck 111 Z.ee ZIJl!
ceraeckt, ende in cas ten aCllsicn \'all alle de ander~. Ge·
lijcke ViGilantie warc gebru\jckt, SOllJ~ na , ~~cnschellJcke
appa,'entie' de uantsche Vloot mel !Jel seh' Ise {;et~le, 8emackf'lijck in Zee qeraeckt zijn. Wa~rUl~dc (';odt i\1~~achtlGh
biddende, dat t f,cmeene Landt \11 tijden ende wuien van
desa on se onderv-indinse r,oede vru~hte~ , motje lrecken,
sal jck u Ed: sijllc Goddelijcke Ma.lcs1eljts beschel'ln\l1u e
bevelen. etc.
.
"Actum in ' t ~chip de Liefde. Z.e~ilende ontren!. ,N oordtWest van Texel Cil'cum circa 19 I~l~ilen \'an de Wall, den
r7 Augusti 166l>,
'
Ende was geteeckent ',
.10 h a n d e Wit t.

w:.ldll

\1

t~le, ter

IIJI

dat diP Mam' "'e,t sll~d\\'CSI

I>

als dan -ltdH I,hil'
l'en ('net!
ti'IP om inlle te seiJ'Ien.
St('ll
t J . . lot
, .
•
dali die IJilllH'II'ile cap" tuss('hel\ die dil i.; 1\ Pil ende die bu\jt,"I"te
capt' , of, d it' bil \1 tPn~t(' ca pc bij su ijdl'l) die !.JlII~enS't', '!all
s,'iJlt ghij redlt 't t;al illll(~ rit loopt 00'i1 suiJtloosl Pilde
sllljdil()~1

lell

(,osteIl

in,

W:lnt dan slaan die eapen "Isoo

"all 11

\, dl glllj antIPI'sins d,tt SpainG"art" Gat in scijlclI ~
h01\dt dH' hillllell~t(' (:"PC' ('cn \\ïnlboolll lanek bij
11(1)1 den rlil' andl'\" CUPf> , soo sl1llen ~ij S~'lel1 oost suijlloosl,
ofl ' l'l1,l'looSl tPIl OO!1tCIl \,111 11, al~ \'oren Ghespijt IS, seijll
.1111 (ln~'
It1JcltlOSI ill, II.lC dal Uhij (}L'\1 \\'indl til' stroOIl~
!Jeht. ,\len 111"( It die rsonnlcl' haeckl'!1 wrl londen, als ghil
sijl \" I1IH '11 <kil \Iltcrslrn boed, 'all de :-'oonll'l J 1,It'rkpll:
\\ ,Iflt ',lU h ' Jllell aCIl sijn di(' Xoonlcr hacc!:.C'!1 sec'\' 5COI'I"I',
enc!t' Ol' Il ',1111.'111'11 ,ijl gIJlj rjllcPfl ~dl1pslpn(;dc cliH'1' Hl:
Flld • • ds (;111.1 zijt hillo('!l die l\\eede LOIlIlC, so 0pf'llhun'll
ba('r \, 1 I diP I"HJl'del ha('ekell, ende oorh. dl(' HUltcrho('rk,
111:11'1
('am,11 allijt .. \1\\'('11 ,Iroom wel, \\ alll du- VOOI'\ loeI
\,dlf't ~('I'I ' still om dl(' l\oort lOt half ,loet, clldr al:idan
~tl() I"'lilllt die 1111H' lt'
'allen, endf' dil' voor Ebl)(; (011 '
l!";lne.
" '11'11 m Ilh 1lt1\' k \\,1,1 0"('1' dil' suijder plate, oft 't Keijsers
1,lall', I1l1't ('('11 ~('hil' dal lIin di('pcr ell g::wt dali SI'S ellen
olt da('!' onln'l\l " ;lIIl d ,lt'l' IS ;t1lijh op wel t\\ec vamen
en lidI \\.It('rs, IIwl 1,'11 )('('("h waler. ~Iaer al" ghij (lie
!\l1llpr!J ()('ck gll( 'pa"s('f'r[ ~I.il, :-Ol) wiJCkt. al1cncskens nae die
\'oelsll,III"1 \.111 1I1111~dlliill(,l1, Olll dip benen willi', die van
dril i\oo\'t-w 11 al schiPI'11.
'lal'\' will t:hij 1t1 ~ ~('hclI (hr \oo!'d~r kteckrll
het
eijlaul \'an '1',' ~f · 1 hel lallldlcp iunl! ~1~IJlcn llH't c('n oosteI" "1'1\ wintIl '. "IHI IOtll'1 n.lt' dil' \'o('t~l!"andt vau Tessel op
\'1t'1 oh \ ijf' VallH ' !l, ort Ililenlf'!", .I'IP son nae als Ghij wilt,
;tI dicht !.Ji.) tie sllal1dl in , <;00 lanr;he tot dat die twee
(" 'IH'11 0(1 Tc's'lcl 0\,('1' 1'( 1\ ~I"CII , Houdt die "Ison staende ,
('nJI' 100!,1 op dlc' llle!"rken ov e r die I ,aeIWII, tot Jat ghij
dH'lwr waf!'l' I rijcht: ,,",IlIl r,llIj rn SUIL op die \"tlOrnoemde
1IH'I'('k~ir, (lP dl' 1,;1CI)(>1\ nlel mill cl'ijghen mel ecn hooch
watPI", dan IH'GIICII dlt'u waltTS, gitelljek be,'onden is Ghe\lI , .. "t in Octohre "[UI den pr!' I ;;K4 ,
" Fude ;)I~ gllij diep walel II('bl, so neemt uwen roers
inllt'W,H'rt :JCII: \, anI het is IHlijlcn wijdt en brcedt, ende.
I
1('1' ('11 i~ niE'! in Ilen ",ech •

" ()I I
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:?

waler ,Aaer nret précisclijk behoeft Ie werden wdcruenomen,
lli ;i ï,
De

is

hIjgevoegd\' I()('''t;\lld

tI!'1'

('cue COPI!' "111 ('('11 et'de/,I!t,

IIJ'/

t!p1Ij('k dool'caens in alle andere Zceuaten moet gescbieden,

lUaCI dat (lebcele viet, ly ren tijts het water even bequaem
b4ift om 't selve Gat,! uÎj! te zeijlen, 't weJck alho.e wel won-

Iti:iï
ti" /II! 1'/1'1'_

!(>\c!"c/H' ll'q;d!t'tl 111

dl'l'

j'/I,\('I/rIl'I, ' "'1/1

d.erlijck sch~nt, echter nochtans. Ilijt Goede natuijrlijcke
I'edeó VOOT' komt, -ende ooek ; , de experientie alsöo daa~Ujcks
'werdt bevorKlen.
". , , ,
«Wat beJonght de stl'oo~en die vallen in 't voo~'Si.··Spag~
naerts çatt van de voorsz, drooghte genaemt eaep in toorn
af tot in ~eé toe & 'Vi.:p. versa recht in eude \lijt, son.der
dattet "'voorsz, Oalt eenige dwel's stroomen subject is, dan
ileenlijck in Jen ber,inne geheel innewaerts aen, daer
groole dIepte en breele is, en slllcx weijnigh pCI icul" om
aldael' aen de grónt te Bel'aeeken,

Te,cel ('udc rlie-sl/'ou11l, Ii/SIIII'd
, AIJ/('I,tJII{('/' (l'lf \\('11..1'
"
kaarl Ocl,!j;7 lallg 1'11 (l"!,,*:i hreed
I" 1'11 bello'orl' 1111 /11'
'Jichtl'llIic CO/O/lIItC 0/11' /'('I 's/licl/I'I lu/wllt/rlJdl' 1,'('111: H"II'/II'I.ivi/lylte der ,)','('-!UIS/('Il !'fIJI '/1' I)usll!/',I'd/(~ 1'1/ iYolI/',I"r!u' S/,//I'/I'
VIlf'l't, HIJ-ecl/. yhl'l)/'rll'h! 1/~jl OI/I{ClSIII'I'/rill:,/U 11/11 /'ret 1'1'/ ,1/1'//
,;"'tim'-luUden, LooIsrIl , ('/I /JI'/-ltr/!/JNen Ift'/' 'YI/I'II/Il/inl 1'/1 /11/.
rreqevclI li" Ams/C1'([llm IJI.I Ptr/,'/' 1;(1/1,-; lil' 'I 1\ 'l ll f'J' hij d"
!Jee,

NicwJ)(J IJlugh

lil tic \'",!)IIItlC /'/'c' ,I/''-r'll'l .111//11 llj:;fj
De llCschl'iJ\'inG dCI' UaLt'll \" ,w TI''(t,l, \ ()OrkOIlIl'Il,1t- 0l'
bladzijde;) en 4 vall tb \\'psII'I's('he sclt'[l\aollf 111 dl' Lich-

tende COJOlllIlP,- is ab v()lgl:
{( Om yiln de KOOp",II'l'dl!I''; I:('('<le (lIjt , 111'1 Tes'-o(, I lt,
zcijlen, so gael ecrst zll~jd - \\'PSL ol'le \1'1'1':'0 wf"iIt'lijek 11,1
de Helder, ofte loopt I,Jij de TI~ssel.,cll(' zljdl~ lang" op, !I
oftc 1.0 vadem, tot bij dc lid.!er, I'l} .!acr dicllf. bIJ dl'
wal 1IlJt west aell, t'n te IJle I wat noorddlj('kpl', lut dal de
Capcn op lltJij,,·/)uijucu 0\'/'1' 1'('11, of"lI' d!' '(' root'>I!' dool' .I"
kleljnste le "'Nen dal'!' ht'W(,!'ICIl k011l1 ,,,'a<'l d,1I1 IIDo"lnoord·wc '-, n,o ordelijckPI' o("le w('~It,lljl'kl'l:
dat dc WIIII
ofte stroom IS, tot tegen de Il()onl-\\'al 0l' "ii!'
'I',
vadem, en loopt dael' VIIi \lIj uijf tOl 1tl't'1 in Z(""
ti AI"
de tool'en \',UI 'V('st eljnrl (dit!Bl"1l de \\'I'"It'1I 0111'
het \\r amhus Hoem I) oost,lIool'llo/);'f va n 11 kOiIl r , orle \\ ('111 11 ::
oosteliJcker suo heLI GhiJ Je lCllguf' , ',Hl l":lPjI 1'11 TOOI!'IIS
Tor,l, dat is de , inllerslt' Ion \all Spangjacrts gat, dl(' <;1111
Gbil• aan. ,ba{;hboort
ght'wacl' worden, dal'I' ,;IWIlOOI tlf'lI 11'.\IIJ
''''(,11
.,
noc!. one Lonnen, alJt' lannhs de O'hL-k,11l1 \'all dl' 1\1'I/SI''''plaet, sec I' op ('CII COllI'" (1(' WCltm lIoorllloord \\ l'S! 011
een wcijni{;b nnorch' lljckl'r) dJ(' /lHWI. Blell IlIjUt'ljll'lId(', all,'
- aen \Hl{;ltboorL lateu , De 11 Ij tl'I'S ti' TI,lII 1('ljl
(lP \ '1('1'11.versche~JfI(,1l noorden w(~1 sno oo~teIIJck, op dl' jllltl('t \ .111
de I\el,lscrs-plaet, op 2z \ 'o el mel Ic<'(; \\':IIf'I' , meJl lIIal'h
dacf h('wPswll hecn 100[1<'11, !11aer !lll't \('1'1'(', "'lIlt de
KeijsersplaPl. is aen de oost.·bnl tot,hl'! hlliJtI'fbl(' eijnue 10('
heel, slclJl, mael' de .oost\\'al , \ '1111 't dlt'1' IS "Iack, als gltiJ
nefjcns Ul(~ \'OOI'SZ. 11 IJ t.e!',,!(' 1011 koml, dan J('ljdl d/! Kogel ke!'~ recht oostnoordoost \ ;i tll 1I, ('IJ de K~wjl op l h\lJ~ 
dU'Jllcn zIJn oV(,l'eell
.. Ollt 1(('1 Spalljal'l'ls.(;,l( «' \'illLPII, kOOlllf'II<!I' IIll tf 'll
noorden, soo brcnght <117' l\a)l('J1 op 1lIIl.l"·dllil'lcn 0\ ('I'('f'1I ,

;;ae

or

\an

•

"Fnde kOllllCIl de Schepen nUt 't VOOI'SZ, Spagnaerts (,alt
gcbraC'.llt wel·rleo, niet alleen met Zuijde ende Zuijt- Weste
Winden, gelijck op den voorsz. 14 deses is geschiet, mae
()ock mét \Veste Winut, Gelijcl.. des anderen daeghs ten
aensien van de Schepen 't VOQl'SZ, Gatt doenmaeJs uijtgeloopen wcseode, is gebeurt, Jac soude iek derven vel'seeekeren dat tP.l' nauwer noot de 'Vint West ten Noorden
wesende, noch ecne Vloot dOOI' 't seJve Gat uijt gebracht
soude konnen werden, mits dat 'I sejve geschiede hij handtsaem wedN' ende een effen zee, ende dewijle aen cl'andere
zijde rtDor 't Landt t' iE'p Je Schepen in Zee gebracht konnen
werden mf't Noorde, oordt ten Westen, ja selts tot Noordt
Noordt-vVeste Winden toe, mils dat dese\ve , in voe{fen
Yoorsz., mede aJvOQre'Il' meI.' de Ebbe boven Gaets gebl'aeht
z~in, soo I'estel en maet' vier stt'eecken van 't gnntsche Compas,
met dewclcke men ' van' de reede van Texel met 'g.I'oote
schepen niet en kan in Zee geraeckcn, te weten \\Test
Nool'dt West, Noordt West ten "Vesten, Noordt West ende
Noordt West teü Noorden, duel' "O()\' oese ten tUde als bij
ons ernslelijck ucdehbereert wiercle -op de conjunctie van
de VJote onder den V. Adm l , Jan Evel'tsz, uijt de Wielingen
verwacht werdende , met die in TexeJ lefi{jcude, de oppel'hoofden- .... an '8 Landts \Ïotc ende de L()olshl~iden ons hadden
verklael't, enele nen den voornoemtlen Lt, A<lm 1, Jan Evertzs
iterativelijck doen schr~iven, dal men met gcene andere
Winden dicn~de Zee te nemen dan van Noord Noord OQst
tot Zuij tOost beijde incluijs, f!uJe sulcks in alles moel'
thien st.reccken van 't Compus VOOI {Joel, en l\V~e ende
lWlllllGh voor qnael gekeurt hebhen , - Op alle 't wclcke iek
VOOI' "ecckel' ('ndl' Gewis hoUt!!.'. dal volkomen staet kan

.,
11

14
lJaende be'1uame diepte teil minsteL van 21. ~2. 23. til. ende
meerder voeten op 't laeahste watel' , ende Jew\ile een
meene Vloei in 't VOOI'SZ, SpaiGnaerts Gatt, het water doet
110ogen ruijm vijf d'halve voet, soo blijckt dae!' uijt dat op
't ondiepste van 't voorsz . Gatt Illet eene (l'emeene Vloet gevonden wen ten minsten twee ende twintigh voet waters,
500 dat 't voorsz. Spaanaerts C;''','Ilt' wel van e l"gel" conditie is
<lIs 't Landt diep, dael' inDe dat op't droouhste van 't Landt
diep ontrent een voet waters meer als op de VOOI'SZ. ribbetjes
" nft J'i~ies Gevonden wprt, ende noch daer eu ' boven dat de
dl'ooghste in 't Laulil Diep. sich maer streckt ter lenghte
van twee honJel't voeten of( dael" ontrent, sonde I' meer, Jaer
de droo(l'hte in 't Spaf:piaerts Galt il! voeGpn als boven sich
lIijt streckte ter lengte vao een quartiel' mijis, uijt welcke
consideJ"alie. als oock om dat hel voorsz. Spa{}naerts Gatt
in 't Geheel wel ontl'ent driemael soo lallG is, als 't voorsz.
Landt diep, het derhalven oock lichter kan Gebeuren dat
de Schepen haer in 't Spagnaerts Gatt bevindende, bij veranderinge van wint oft opkomende stilte in eenigh ongemack
sonden vervallen, als wel ill 't Landt Diep, mael' daer tegens
dient wederom lot voordeel van 't VOOI"SZ. Spar,nacl'ts Gatt,
dat het selve op Zijl naeuste is van veel m pe rder' breete,
als de enuhte van 't Lant Diep, en dat diel1volf}cnde de
wint om keerende , of 't weder bestiJlende , de Schepen in 't
Spagnaerts Gatt haer aocker souden konnen lalen vallen,
sO I1(ler merckelijck pericul van schade, ten ware sij j uijst
op een van de \'oorsz, riffjes oft ri bbe tjes mochten ael'aecken,
't welek, mits d' enshte van 't VOOI'SZ. Landt diep, aldaer ;;00
bequamelijck niet en kan Geschieden, Ueli.ick oock in ' t ~ijt
zeijlen HW de laetste ~chepen van dese vloot di e met eene
Noordt ooste winl haer , COlli'S 't Landt Diep uijtaenomen
hebbe n, is (jebleccken, zijde doenmaeJs aldael' verscbeijden
Schepen eldwnderen aen boord t geraeck t, soo clat wij nael'
ontfangen rapporten vertrouwen dat twee van deselve ' t eene
gemlemt de Luijpaert ende 't andel'e Kleijn Ljollundia sullen
moeten binnen blij\' e n, om te repareren de rampen die sij
in 't vçorsz. uijtzeijlen hebben ontfangen,
"Bovendien is ten opsichte van't voorsz , ~paignaerts Gatt
sec l' considerabel, dat het water in 't beGin van de Vloet
binnen anderhalf oft tlijtted~ck twee uijfen tijt 500 hoogh
op vloeijt als op 't hoo{jhste Water aldaer bevonden werdt,
sl1lcks dat in 't VOOl'S Z. SpaGnaerts Gatt het hoo(jhste water
ontrent vier uren lijts bl\ift continueren, sonder eenigbsinis
te ontsacken, in voegen dat -het momel\l van 't hooghste

ae-

ofte ee n we~inl{j door malkandel'en, te weteu de Loopcr,
dat is de zflijdelljckste en srootste, een weijniGh be(Josten
de ander. clan sullep, se Zllljd :w,ijll,oost, ,\'an u st~en: :t,eijl ~lt
da c!' soa op acn, alnj s ult de uIJtcl's'e Ion op t liJf c f In
't f,hesicht zeljlen, tlie leijdt aL; Gcseijllt is op cl" P\'\ict
van cle Keijsers'plaet op t\\ee e n lwintiGh \'oe! mN lees
water. De Korwer-Kerck als Shij bij tie ton komt sal recht
oo,t noord-oos t van u leGGhen, Daero m soa gbij uiJten
westen oftell 7uijden komt, soa brenut die Kerck niet
noo\',li'lijcker als 'oos t noord-oost, mae\' liC\'cr een weinish
oostelijcker \'an u, en zeijlt dan dael' op ae,n, totdat de Capen
o\er ,ce n kOIUt'I1, oft ghij souJ t licbtellJck op de h.eijSe rspluet vervallen, die is van bu\jten op de ~ o0l'Jkant heel
steijl, llIen HlaG bewesten Je uijtel'sw ton heen loopen, man
niet veel', doer ' lwoosten lanChs ist mijmer en . ijder. Yan
de eerste ofte uijter:-te ton tot di' tweede i~ de Cours zuijJeo,
wel soo weslel\j~k !~ n ,all dael' tot Je dCl'de, ('I~ dl" ierde,
en vjjftle, dat is d e ton n1\l ener en Tooren) I, Je ( :OU I' 5
al m eest eellderleij, w ijd w~id-oost orte wel soo zuJjdelijck,
de tonnen alle ICijGen aen de \\'est·wal, m en macb Lij 1100l
duel' bewesten heen zcijle[}, ma cl' ui et \'erre, want de
\\' est-\\'al is soa hee l sU'ij l, dUI 'i0 een Groot schip mctu'
,~tc\'en tlaer te{le n aen lac h ' t sUlHle YOOI' niet meer al- ~,I'i(:
'flct, en neHEms de Groote mast wel drie vadem ~llep ZIJIl..'
maer de oost- wal is V Lick, <bcl' mach m e n op ' t loot LIJ
lanahs loopen, heel tot binllen de Tonnen. IJ l' ton op de
~lcert d,lt is de inncJ'ste ton ,'an de SI,mek leijJ \'au de ton
op de Kaep en 'fool'en \ ersc!i('\idell zl~,ijden ten westen
en zllijdzuijdwe;,t, nwer dl! aelder zU IJdOOSL lJcn mach
\',lll de ton ol' enep en 'loorcn I'('('b l op de Held er toe(.eljlen ~ondel' misdoen, ofte na de Ton op de steert, en
\ 'U;I daer b\i de Z II ijd -wal
la n{~:), die i~ ooek bl>el steij I,
ofte \'echt nac tie Helde!' tOl', na dattet uen de wint of
te stroom te pas komt. l)e \'oor-vloet ' valt :wer ste rck
llOord n oordoost o\'er de grondelt nae he t SpantÜaerts.
t;at tot halfdoet , en de 'I1ooreobe ter contrarie zuijd:t.\t~id-oóst tot half Ebbe, de HeILIer en d~, TOIl op de sleert
lem::en verscheudell Oost.znijdoost, e n ZlllJJOOS.~ ten oosten.
l3~j de Helde," komend e, loopt duel' dicht bIJ lan~bs or.u
te schouwen eeo stee!'t die vun Geest-zand af-schiet, tlle
men u~jter Zee komende, mach onoerzeijlen, en daer
l eijd t eeu ton op, ' die moet llIen aen baG?ooort laten.
'liOl' hU de Helder zijnde, Gaet noord-oost. ohe wat oo')~e
J.;(' ker , ofte bij de Tcssel sc he l'\lde lanchs op acht ott.e
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neghen vadem uac de Coop-\'clèl'der s Hcede, dl' \\/iCl'lugci'
zijde is heel steijl.
"Om het LUllHliep uijt te c\jlen, so loopt op een booghscheut bij. de voel-strant van lIuijs-duijncn lanuhs) en bij
de hoofJen om, ghij sult Je illner3le Ton niet missen, die
leU t op de drumpel , de west- wa'. naest, op seven Lh ien ,'oelen
met hoo{l"h, ende 13 "oeten met Iaegh water, die ondieple
oft druIlIpet "t'n is nief over twee schips-/cl1!Jdell breel, (laero\'el'
oock, daC'1' binnen is \ diep genoet;.
"Neffens' ti ie tOIl loopt een stCl'rl ken "an de wal af na
die Ton toe, daerom loopt dicht bij de Ton l(lnGhs, en
Jaet die aen sl"ijr-bool,t \an 11 in 't nijl zeijlell, Bt:halyen
die lon Je{1{Jen nOG drie tQnnen in .[ Lallt.diep, men laet
die alle l' zeewaert le{:gen, cn Joopt. tusscheH die en de
wal deur, \'oOl'bij de vierde 'fonne komende is men alle
drooghten voor-bU, set dan II COIH'S derwa~l'ts ghij bt'gcel'(
te wesen.
"O'm 't Lant-diep van lmijten tc vatleu, komende uUt
der Zee, sa neemt de slach van de wal op vUftehalf' \'adelll ,
en loopt so bij 't lant Janahs , Ghb sult de utiterste' Ton op
't JUf zeijlen, en komt de wal 50 doende niet nader, oft
Gbij sout de steel't Ariaen-Bel'flCl's kille oud(!/' :;'6/.1/ell, die schiet
bcz1lijden de Zw}l dttijn Va/I de {I'(d a(, " ::.eewllerf. Uft so
ghij met een' .pen wint uijtcl' Zee 'koml, soo sel en hout
tie Groote Caep op Huijs.(luijnell o\'cI' Direk-ooms dllijn, dat
is een ,"olHle duijn, rechl bezlIijden de Kijck·dnij!), !Uacr
niet soo hoog, en zeij!t dae!' op aen,
sult niet missen
de uijtersle Ton te ontmoeten, die Jeijdt Ulet leeul! water
op vijftebalf vadem, de westwal ofte zuijder-haken naest,
la et die aen ba(lh ooort, en loopt dacr Dcoosten heen, t uss{~hen
die en de wal denr, 'l streckt meest noord-oost en noord·
oost ten noorden in, gbij mengbt dael' ni el lichrelijck (Iuaet
doen aell ({heen van bcijde zijden, als ghij li mae!' vall de
wal wacht. Neffens de Kljckduijn oft Jae!' heznijden komende,
wijckt men een w~ijlliUh van de wal af, om een ...JaCI€! te
mijden, die claer onll'ent wat van de wal af sll'eckt. Uij
de tweede ton komende, dan komt de meulcl1 benoorden
den Kijcktillijn, en bij de dcrde komen de melllen en Kane
Nelenhuijs ovel'een, die leg({en heijde op vijf vadem met
lecglt waler. Van de derde·tot de inner Ton Îst no?rd oostten oosten, loopt dacr dich t beoosten been om het VOOI'S1steertken tc schouwcn, dat dae!' neffens Viln de wal afstreekt
voort op een booGh schoot hU de Hoofden om, en lanGS de
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str:mt, bij de Helder heen .•

1

6 6 !$.

·JII een hJek' t~itge6even "tot Delft, in 'tjaar 1666» {jeli teld: Gupijc van ecn missüle aen een god \ 'rient geschreven, toi

\,

ululerrichtin[lc pq,/I hefgeIle WJdurcnde de lac/slc e:cpcdiLie ter ZC(]
van collsideratic is 'Voor[levidlen, ellde Itebbel/d'l fol bijlagen vet'schl'(jde AII/.henlÜcfjue Resolulien eucle 1Ttissivel~, slreckellde I!'·~
wetlerleyyinge vm~ de abusil'e imrrcssie '. die bij t'ete tnensclwJl,
dael' olltreJll sch'/jnl {(l wesen opgeVflt. komt \'001' cene missive,
IJ

Geschreven 'tIen 17den AUGustus 166t; dool' Joban de Witl,
behelzende de llllvolgende "pel'linClllC descl'illliell nlll de
zeéualCn omtrent het ~iellweJiep en Texel Ge e{jen:
Jen J' Heel' Pensionaris
\1ivien
11

l\l \i \l Heer,
,
« In wat manierelI s' !.andts \'!ote op UP.ll 14. lt>. "11 16
leses io Zee seraeekt is, sal u Et!: nijt schrö\'ens van tie
' peren hàer Ho: Mo: .Gedepûcn, ende Gevolmachtiuhden
,, ) in 't Texel. als al hiel' in 's Lanuts \' lote vernomen
, IH'n; 'wal ons belanght wij weten niet dat eenige Schepen
. uijtzeijleu dool' 't Spa{{nac!'ts Uatt ramp . aft onrremack
q:l'n hehben, ende nademael daer dool' bU de expèrientie
. I ' racl~ic{l'lC scJfs besestir, h t is, 't r,ene w~i nae!' \'001'onde.rsoeck ende afpeijlin/{c iu de Theol~ie {JeoorJeelt
. I I .~eer licht Olll doen te wesen, 500 hebbe ick van
, I' . ,tlt Ueu('!Jt 11 Ed: bij descn te lalell toekomen, eene
ij'! lip ' \.' \'ail de r;Ollstilutie ende gelegcnthe~jt van 't VOOl·SZ.
. l'alt)l\ . H'I'I~ g'éllt \'001' soo veel wij Beoordeelt hebb~n consi·
1('1 1IH'1 te \\(':jen, om Ua er op in 't ll~jt ende in leijlen van 'l
VOOI " 1..( ;al rCGuardllc werden ~enomen, z\inde sulcx dat in den
( ·(,I .'; It'11 't YOOI'SZ. Uat Jal1Gb wt'sende een IP'oole 'Mijl innewael'ts
dfc'1I dcu rGarn~ t§cnoeghsamc theple hech, op JaaGh water teu
IIlll1sten t\Nee en twintiGh, \'icl' en twintiGh ende meer
\'Ol'ten, tot seeckel'c plaatse ofte dl'ooffhte Genaemt Caep in
LOOI'll, vall welcke plaetse oh onll'ellt een ffr60t qual'lÎer
Il1IJls '[ \'OOI'SZ. Gatt mede wel doorgaens is van de selfde
diepte; doch werden in die selve spatie gevonden vel'scheijden
IJ ij tstëkende ri bbetjes oft I'i~jes in de gront, maer zijnde v~n
de breeclle van 4. 5. oft 6 roeden, welcke \'oorsz. ribbetjes
bij laaG\! waler dan 20., Hl. 18, jac sommige noch een
weiJlÎlrb minder dan 18 voelen onder de superficie van 't
.w ater Belegen zijn, zijnde It laelsle eünde van 't VOOl'SZ. Catt
't Zeewaerts aen tot in de mijmte toe I metle van eene door·
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:.troomt., mi~scblen iets minder zijn dan vroeGer, d ch ,
stroom nelheld door h t openeebleven iJat zat toenem
Immers de om, l ie moet 6 vuld worden in hetzelfde tild •
verloop, is ó g
g on veranderd gebie n i cl ie kom za
trachten zich Gehe I te vullen gedurende elk Getij, hetGe n
onGetwijfelrl cene vermeerd rint) der stroom nelheid door
het opengebleven IJ t moet veroo zak n,
Al het b' engcvloeidc water In et dan door é~n 'Zce{l'3t
weder . . ,;tstl,oomen en z 1 ook bij eb de room n Ih id
vermeerdcren.
De verzanding v, n het Vlie zoude alzoo eenen 6u
invloed op de '1 exelsche zee{?lt nuitoefen ,
De stelli7l!] dat de loes(al~d dezer zeegaten slechter wordt,

0l'pervlakte del' zandbanken vcel grooter dan in voriGe en
latere jaren, en toch wa' t 0 de toe tand der ze (; t n
hyzonder gun ti!:, dewijl men eeo breed en di p va rwater
in het Nicu 'e I'8od diep bad.
Al name" de ::amlbaulWll gedurende hel laat te t ~dpcrl, in
tJi(geb/'cidh~'d toe, dcm zoude daaruit 1IQ41' prcktJrs mee7ling
"icf ofwoo/'waarde/ijk VcJlgen, dat de Texels he .zeegaten onbrwMlIlflr we,.ûen. Als die meening zich vc tisde zoude ,de
\rccmueltoG af~e chrikt worden om te charteren naar A •
tCl'uam, cn zoude die stad zich gedurende de eerstvol6ende
jiuen' eeoe afgc20llderde positie hevinden,
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TllJlU'mate de za"dbankel4 in ui/geb 'dheid t el~etl n, gaat niel
OflvlJortl/Mrdelijk door, en
re r an mel de gevolgen, He
n't deze stellinG getrokken wo
0, niet j ste men. i w
In 17!)6, toen de b ide I aak en \'el'cenigd waren, wa d

~

\\as

.II~
1111
11.111

n

1

oo!-

0\( I 11 ggl'lI

(,11
:tlll I('I'''; Pil
I

ZIPI(

IJl', i'l'ld,'ll

•

l'l!

\\,'1'

1

I
I"
0
,"I
I \( 11.;JIItI'1I
11001' IH!Il1, 110/'\\1'1

bijt.
1.lk 1 IIl1'!t .tI ... 1', 11 \ _I•
•
dl' 11001/1',( 111"
I('((}
d.. I
•
SIII.dSI

,lil

..

\11 tI '1111'11,

\1' '/'UIII'II

,d,.lcllll!'
rt,'bllll' .. 1 ,
11 an!lIllH'llt
v
t,
\'aJl IlIIII:lll \ I '11
0
"

.111,111 1'.1\ lil"

'Na' rret 'ûrtgeVl'fo voor eeniue jd,'en van een pamphlet over
.{lat ondcl'\verp, kwam hti in aanraking n:'et scheepsGczag'voerders, die het bejammerden niet vroeger daarvan te
hebben geweten., cl lal' "Ü hem anders vele dOllllPes ove" de
Texelsche >leeuaten zoUtlen hebbl.'l1 \ cnllrekt I die een hoofdmoticf voor het bphoud \"all het l ' oOI'l!l!OlIandsch kanaal,
de I)cwaande .::ekel'heid nalO~!i.lk van .aau het eindc daarvan
eene goede en ten aH"l t~lde bereikbare reeJe, te zullen
"'inden zouden bewijzen te zijn ongegrond en :wndf' "marde,
Dit
hem in de eerste plaats <\ .leiding dt'. zaak te
onderzoeken, -en hoe verder zich dat OI11lerzoek u I tstrekte,
des te me~r ves'igd(! zich bU helU d,' o\,prtuiging. niet
alleen dat er 'elJkele toP{pnf)eIl verzandden, 1\00 ds blijkt
uit het stl 'ds ulOetidijker hiuIlCn'..IlIcll in Tt'x(,1 en het
meni6"Yuldi{ler stoot"ll "an SChCjll'll in bet Sl'hnlpell(Jdt,
maal' dat
(' ('ene r,< stadig doorioopt"HI\' (~n IOPJlcmelllle
ven:andillU plaat;,. grijpt. Volaens 1~~!IIl. morst zlllk:, nok GP.sebieden en daar het lilt rllet de liJd I~ Ziel, 111 ale;eIlH>elH'
hc!>ch()uwil':~t'n te he': \'el1, Wadl'OIlI zlllk~ h~i dl' ~('('gat~'ll
van Texel l'\'CIl a Is o\'eral plaats moet (~I'I.l pen, zoo YCl'\\'\Jsl
hij naai' z~nc ,'/r./IIIJT'il' tril b;too.qe, d:tl de Tr.1r(s,rl!r ::1>frJa~~J/
l'erzandel/ \.'\tniil('t'{l.lJlI P .• , van h.nrnpen !ö61" CI1 zIJn
{;cschrift, heden dOOl "et InStl,t,Hut ten jc,"llt'pkp ,taUgCllOmen:
getitdd: /Ie sfell//!!I dal de 1 e,l'elschl' Zl'l'fI(/[(,1I "l'r::allden 1.'tIldediqd, 1HG~.
[.jij wcn.;cht zich IIlet nitsluitelHI tot feil yall de tOf'Giwgen
uit 'eIJ naaI' I.ee ot ecn punt in eell van die toclsanUen
gekozen t, h/'p:1I('Il. maar zal lradltell aan I<' wonen, dnt
de zanulll\nkclI 1,((,11 verder cn \ ('rtlt'" lllhtlekkcll, "<lill'<loor
de tof'i?ltll;I'n tlls~dlf'n die bankl'1J LlII"cr, nan (1\\ Cl' en ge, >aarl\ik(,1 \\'ordf'1I
d,lt de dl(~I\I(, Cl) die b,lIlkpll qeeds
afJleIlH·\)d i~ Pil d.lt de tOl fjangell !ll "H! \/'rmllld(,l-tnl~ \:.tll
diepte ti dell, \ not' zw)\erre Jp ,oegan<reu lIwt [j,·heel met
z,llld zij 11 gevuld 1'11 VI'I·Slopt.
. . . ' •
Ill~ikt ,lil \vaar lt' zijn, lbn, zq;t spr"kcl'. IS z\J~](' ffieClllJle
v. tw.li(fd Oltl trpll t het he::;;a~lIl va t1 Uu::.d ,111 l(je ven'auf'en'''!
ti)
I
. I I
.
I
Jilll{, terwijl zUne tweeul' meer 1 iCOrl't!sc lt', ?l'Wer'lOg, {at
\Vnal' \'f'l'zandill'~ ernlll;lal is lOGl'tredf Jl, ZIJ lil eene s't:rk
proGI'C's,crende I'('(,PII toeneemt, V,hH' hem sl'l'l'kf'r V<lP; mll~
lIer lH'lall{] ,vOldt, \lil heslotcll IS d
\/'I'I,audlllG 111 dit
speciat. Geval Illct
te w<!clIll:n, IUWlr h'n I1H:U\\'f'll toegang lot <.ft! z('(! te GI';l\cn; h1J zal daaro)\,cl' heden niet

blt'n 1(1' mz,lge aanblcJt, zijntJe he! 1I0oidelijke gedeelte
van
1.111an,1 door loost .Jan~z, Heeld5n~idcr gegraveerd. Op
de g"O/IIt.: kanrl \',111 lkeldsIlljJel' van !;ij n 'mtbreekt dit gedef'1 te, !tet IS ('cil t,'1' te "inden \0 bet Jj('ncht van Jacolm.s
KoniuG, anDO 1Ö - : ! O '
Deze maakt !n('ldinG van e('nc «Grondige beschrIjving van
"r\oort Hollandt l'ndt' \\'pst \'I·ipslandt etc,», \\aarbij is GevoeGd ,,1)(' I'c-.;wrelldr lIoorJerhoeck met de bijliggende evlanden, d jf'pif'll lode sant!f'n, die i 0 de Gr<lOte eael'te niet
(;l'\'Of'(, 1d ij k ('(muf' I:('bracil t worden,,, Daarop ziet men vier
zef'gatt-lI, W lan,1I1 drIE' heIOJlt!: 'L.l:IJ'm IS de meeste dleple
6 tol 7 vademen, de minste ~ v.l,lernl?o. Eü(!,tmd en Texel
- HIII~tltlinen (-'u Holland - zijn I'c~'wt"ti('v(!h;k van elkande!'
door de zee u"e~rhcIIJt'\l. In d~' beséhriJ'\inG'
staat te lezen'
,
"~O(l ist .', " dat bet IIlet lIlogbelijck i~, een sclllpper
die niet dickwds dl' \\ep'l
dool'\\<lllucit
heeft nlteluekelijck
\I
I
_
"dien tc pil~~('rl'l1, V\;,tnt dick", ti" !liet meel' dan anderhalf,
.. <llteml't dt'nl'il::tlf yaem ,\ att'!' I", ;Jls liet op het alder-
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liet komt mij voor, dat dir del' aandarht ()·.erwaardlg 15,
lil duidelijke rijtt l'S toch IS de di,'pte op \t I'schd:t'nde p!aat~ell
lil de Zl'e'~alC'n 1I,lIltjt'geven, en ik heli m\j al(jenaaud I
waarop de~f' dlPpte vau anderhalf of nerdc11alf vad(,1ll !;etrf>kkJOG hcmde. hebben, en Ct>loof na verGel~ kiun met ;wdt'r(
kaartcn, ddt daarfUt de niets anders il' bedoeld, d,m de

Jiepw op de zandbanken zeh'c, dus IUWS[ en bchalt'e de zeeGaleI!. tkzf' 7.lf'l1swijze wordt cewett,§d door Iwtneen te I(~zen
sLaal in rIl" besr'hrijviutj, behool'(,I1(}e bij de kaal't \an .1elbert
H<le~'('n. 1585, overgedrukt in 1615, te weten hel vo!r,eude:
« Oh wilt {Jhy andl!l'sins dat Spapn{;,aerd's gat in seyle, 50
• houdt enl., ..... "" ." :'IIen mach ook \"el uver die SUy., df'I"P}ilt(· (ofte .~ J\r\'ser~pl •.lte} 1111'l een srlujl dat niet uiepèl'
I< elf {;aet clan se~ ellen ott daer omtrent: want (bel' i'i altijts
r. op \\ t·1 t "'Ct' Y;lUlt eo hal f water', Illet een leer; water, , .... "
In de fJcschnJwl[jhe mil 't Vlye en MeFsdlcp, van Lucas .Jaus7..
\Yat;hen.H'r, 1 a85, staat e\ enzon: ende se~'1l alo,) 't SpJiG,naert-.gadt \Vt ende in. want het I~ OWI' de l'''y5cr~placl
"heel dif'p, te wptcn twee "adell1 met half vloet." I ht! Keysersplaat nu , Wl~ ('pne zeer uitgestrekte b,lllk, i'.ooaJs spreker
op de ka,lncn aan\\list, loupende van het Spanjaards{jat ten
noorden tot aan de Zlwlerhaak) ( 1),
ft
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u'itwelJpll,

Het Olltl"tc
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bekelld hU" knart, dit' bij dr

(i) lll, tbuI'det'
tlUlflt!11 lil t no.me

'1"" .t': de h, Ik,·" 1.\ '1 ~l g, · ... en d,' htere ot>hlj\'(n
(/'{: 1);11.1, aan, [, dal" I' begin 'all ,', fl,iIldlt1g?
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Op de kaart ~'an A, Bac)tnt l.ijl! vijf b~'r'~arlJi\H; lp.cgaleu
aangetoond en wordt aan zeevaremlen berlgt, Jat UW,U ovel'
eeoe der banken Ulag heenzeilen, Ue ullGestreklhcl(l der
Ke 'sp."splaat blijkt ook uit eelle hiel c b,al't \'au Frederick
de Witt; daarop is die pchtc/' r,/'OOlC:' [1,106etoon(1.
\Vanneer dil nu ah; grJl,)eGzame ûlluduiJiuf{ tU'lg Genomen
worden van oen toestand a:.Jll het einde der ;lc'!llt~llde eeuw,
en lDen nu over ecn lane- tijd. verloop \11 cn!'tapt, waarin de
Keysersplaat zich uilbrelut en vcreeniGt JUN Je Haaks ten
noorden en ten zuidt n, Jan \indt men In J 787 de n>c,le '~m
.Texel tcn westen celICel afGesloten van dl:' z('e,. nnil el
bijna evenwijdiG met dl' kust lil Jl' riGtillG ,':lil d, PIl \locu,
ten noorden langf'> \H'l t !i,md en H n zni<lLn l~UlU'; , ijkdulI1,
doorLO[ften blijven, leu noordetl het :\ieu\\1.; 0 ~ O/.1f'1 at
vroeGCl' Spanjaan!sGat eu de \\·11t .,; Ihep cnû"'lDll, '11 lUI en
het Landsdiep, Op rle k I:u'l, Lel\{ \'t'1 Je LIJ dt. met ( ud
bekroonde verhandel IIIH, te .. md!>n In tic Wl' - eli 'an de
hollandsche lDu.at5chapl'lj va welt
nar 11,' tlUPIl den
toestand Juiddijk a,ll1 üew( n, P'l k
t Z. ~ ..... I mtganGspunt neruCr. VOOI' wiplC b ~cb n\ 11 ,CII 0\"'1
tijdvak, al" ik het z 0 n~t'mon Ul ~, ('lU lt, h.
kaUlten, ahhans wat omtrekkul n tedwnllS
geloof verdienen dan de VI'OC(;t'f( en ,\ l,!l'in !Ut' ctn 10, er
{JCtal chrollololjisch op elkander ol en I 1 lar' I bl Il,
welke tocl, ten den loop der ,e; .HH,t'J'II'ûen IJl cr Il. I

I'" zuIL" hWI wel II1.'l GC'
Luitelldrempel pt hank, \;,( Je,n doorto~t vau
I~e! zel ;at .ldll Je zeez~ldl~ bdemmert
voor het ScllllipeuGit op (!elt: ka,lrt ElCen'-'pl"ake, neh:-t .,e liet S('hnlpeu'tpt
I~ het LmJ::.<ltep !log 111 \\czen mN H tot !.l \ad"'fi1 watel.
Het l oUl'd('I'f,ut wordt lil! aan den ZUIdkant Jé\Or eene
'h"'ICl\llUg van d(> r "ta 11 alueslolen, ot'SdlOon de dif'pte, in
bet \ ,m/'\~ alel' "<lU .ti pn Ij \adem er: bij de ton van H
vO ... ,
'; hel gebl'lli
tOt,laat,
Hl ~, .Hen
nu JI' enr:eI che kaart var:- 1-799, waul'Op de
on .r ho. < 1 \.111 Je bankeu \T~i wel 0', ,~'t~'.!nkomel1 met de
vroef.trl! en laten' holbndsche kaal'tt.ll \a •• dien IUd, Jaa
ou ('I eelllHc \'Cdlelcnnr, hij drie jaren loeger te bcmel-
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Op eene kaart d;u. \ all 178i zwl Ult'll hl 11 H
-r,eheel open; het Zt,u1/'lljkc is 11.111 df' llJ ' \ n
vOOr twet! Jcnlell dl,t' IOLen dOOI' r('lH' ,~II.k
Ik IIll (Ien
hinnendrcmpel nO('llit, ti \ Ü1 hl' !IIJdt'i! e l ; I I.. f Zil •
in tweeën begint i(' \1'I'de< 1 ,do
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O\el hct ' Sehulfwugat liet Land diep i:; nog open,
of ,cl- oon d,' Hollen l')t ecne brpede bank zijn aangcr,roeiJ,
(lp d('/(e kfl..ll'l, wt'lke d<> lalllllUfj dCI' Engclschen aan dcn
Hel \'1 voe '~t It, i~ mel'k \'r,lallltr" cl, t Je vloot afgebeeld
\\ Ol JI
en all \..el op de pbats, \\ 3'l1' II U Je uuiteudrempel
(
I ,t r <tll, ('1'(' Lankje 7.\111. 1.1' ,\ ordt nu tot 60 palm geppd ,W.lll' leD lilllbdwpell tcu "u"el' blc,tm in ii ,'adem
ol
J,!)j water,
~ I l. lil br P ldll1G \;11\ di' ümdbanken zeewaarts hcgint
Cl' l(
11 el k ),131' te
'101 Oen, Spreker 'lal de verG tdering
rlll \ er noc. ell met telkens bij I ·Jerc kaart cijrer~ -;Uil
it )t ti 11 \ Hl tie -ln·kklllg <lCI bank"n 000 I, west cn zuid
f ,r en I ij \t 1'\\ 'Jstlb Irvoo!' Il ar dl' loor I . , llltge{;eVI?ll
1 ur s I. ne bed<ll'lmlr IS hier de k,l t'(PIl rt! floen :;riet!,
Ol
cel t. k. i \\ oord t It lopJid'llll "
IJl,,' niet eenc verlu, ieh/l te VCI n,
p l(
n pl· Iw kaart 011 ,;'olgt die van Buyskes,
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180_ Hphll\'c Je peilinGen
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f!l'scllll. Het \ roet{el (J
et 11. ,tf k \I .tt' krilllllen Ook blIJkt, bÜ vel't
e \'01 r(' k.\:u n, Vdt In de I.iatsle jaren
Pt me t t' \ OId n. uat n,tmelijk l'en zeegat,
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deel. Del' spliLlIIg ,Ir V('l/lJidil1,; t. (i{JIl \cl,em: 111 n,
in liii(), Teu ZlIl.IOI)'111I \all liet. Ofl tI> t W 1It lel
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hetwelk de stoffen inhoudt) waaruit bij hezlllkmg dt' bankeIl
ontstaan, 'qt de Zuiderzee Gestort; de eb loopt in bet
\Vestgat 8 uren en de vloed :Iechls .J. nij zekere weersgesteldheid en lanG hecl'schclHie wlIl(len UH (ril zekeren
hoek 15 Je sch 111'1 lIe sterker dan dl' lIedel'zettintr,; veranderen echter die omstamliGlteden, dan ·is hel omGekeerd
en wordt het bezinksel \'erpluatst en veelal) althalls aan
de Noorderhaaks , strandwaarts {jebl'<lGt. Zoo is 11(>1, dat de
steile kant Jel' banken aan de westziJde, tie sterke dwarsstroomen en daardoOI' meer holle zee het {Jebmik vau hel
westelijk zeegat altijd minde, \·erkie~elijk Ilwken VroeGere
zeegaten in die l'IUtinG, .-"Ienk», ,,:'\iell\\c Slenk,,, • Boomsgat.. genaamd, hebben slechts knn I- ~taan, zoot!ar die
rigting wel ougunstig blUkt te zijn y' • lwt hehoud Hn
diepte; nanuwel~k5 is een zeeGat bijna doof{~etrukkf'n of
eene latere kaart. toont aan dat het Vel'~lopt is.
.
Op deze kaart i" het "Noort!erGat merkhaar naaU\ver;
het is aan de zuidzijde van de reede afgesloten door de
Laan, dIe zich dus zeer beeft uitGebreid.
Noord, zuid en west, gemeten van den kerktoren ·van
d~n Helder, strek ken zich de bankpn veel yerdel· in zce.
en hij, die zich nu op de zeilaanwijzinG van (Jal.'vcn of
'Vaghenaer wilde verlaten en over de Kcyserspl:\I~t heenzeilen, wu el' waar!->chijnlijk het leven hij laten,
Hieraan, zoo saat sprekel' voort, ,;!nÎt zich de kaart van
den luitentmt-koJonel Ie Fèvre de MomiGn;, 1804, aan. Bij
aanJa'chtlfle beschouwing komt mij voor den gecst Ilf'tgeen
ik bij celle vorigc r,elcsenheid aan I.>ns Geacht lid Conrad
mogt ant\\oOlden, dat \'erschillend<> personen dewlfde zaken
verschillend kunnen heschouwen en beoonlcelell.
.. Het Gev.oelen en de meenill'G Yall anderf'n eerhiedigende,
zoo kan Ik niet anders zegw-m Jan dat deze' kaart, welke
in de Tweede Kamer ter sprake i~ {Jcb,·aut, Illij '()(jlkomt
jlUSl Je plaats in te nemen, welke ziiJ
Yol~'l:ns
!)/'\\erincr
o miJ·lIc
.
u'
cl at er geslaulge en voortdllrenth~ "\cl'zclndill(f plaats heeft,
tusscben de UlIt!t>fl' en nIellWel'e innplUc'J) WOl'st
Het Spclllj:.HlI'd~t:nt is illgt'krompen, Ilf't T.anJsd,ep, Jat
ten dede nou bbtnlld, is tjeheel wCG en staat oPGl'teekenJ
als « 0PGe~likl LalldsrJl('p IlIet :Je\.lW (hepte'. (lp den hinnen• drempel ti d ï9, hU llc rllCI'ton ten zlllden ï"I.t.i~, gel . .fO.»
De uitbreidinu .w('.,t ell zuid is hier weder waar te llemen
en zoo meer. B\J n:r~;cl~jkinG met dndere kaartt'1I i!'> lil het
oOG te houden, d,tt Illetlc{;enstaaudt' cr \'('1'1 1), el t'fmkomst
in formaat..ellz h , dl' "ehaal echtl'i ,"cr-chilt.
J

De kaart van 1816 'clU den luitenant tel' zee J. C. Rijk

..

l~ J Jllet'll Ik, lle G,·oIHlsLtg ,an
~rapI1l5t'he kaarten vall Texel.

onze tP:JenwoordiGe hydro-

He~~l"tett vall deze kaarten, die ik met inachmeming der
Ge~llppeldc liJllcn met yer-sddl'·ll,l., tinlen heb ge-

daarop

...

kleul'J, om land t volzee , banken mtt ',,!o{Jwater, bevaarbaar of onbcv~la['biHlr, banken Geheel drooH vallende, aarc
:e geven, doet veel duidelijker lll~ine opvattin:.; kennen,
dali cene beschrijvinG zonder zien (1).
Het SpanjaarJst;at IS nu ook aan de noordzijde afgesloten
ell Geen ~oed zeegat meer; de breedte is ook afgenomen,
Ten zuiden ,-an het eiland Texel, noord-oost van de Laan,
rlie ook 6footer blijkt, is de zo()~el.laamde Mok aangeslibt
en aanffcduid al" liupLtat voor visscbcrS8chuiten. Kapitein
Hrandll(jt verklaart in zijn boek getltdd: Scy~t(/, e!, Charybdis,
handelende over dl"' Texelsche stloomen, dat bij in 1761
111 de .'lok Illet 80 schepen heeft overwinterd. Het eiland
Texel· hreldt Zich naar het zuiden uit en Je reecle ver~ mindert lil dezelftlt, lllate. Het torentje van den Horn iS
\"erd(~I' landwaarts. De zooGenaamde Laan zel over naaf
liet zllIllen . -I llt't dit,p. Up deze kaart ziet men het eerst
in hPl ~chllipell{:at belllidf'n K\ikdlliu het ontstaan van
"hel Frausclll' bankje. 1--.1' be{Jtnt ...:ich hlf'l C"IH! ondiepte te
Hwmell, die later tot aan de Zuided.<:aks zal ,'eiken en de
Jhll lcudrclll pel z.ll "orden. Dut. zich ceue ondiepte moest
Vormen .is dUidelijk, walIneer men weel' daL de eb in het
JI/Pt-·ttU~("
Sehulpentpt, van noord naar zuid loopellde, de eb in de
..'
A!
~oordzee, van ZUilL naar noord RaanJe, ontmoet, en el" i4 ·1~'t~.t.t t i I"',,fi<'l, V
dus SIIIst.lnd vall water en· nederzeLtill{~ muet plaats heb(}~~,;y>i.d"I.~t. .'
bCIl. Het LanJsJIt'p is ten zuiden afsesloleu. Het \Vesqpt.
Ir
verket'n in eene Jer perioden van verzandiuB, waarop
11lerilOven IS (jl'doeld; de. diepten op Je bank, welke dat
wuter t~n westelI afsluit, zijn van 27 lot:20 voeten maxima
en nllUlma.
VerGelijkt men lJlet (Ie ,·oorarrraantle kaart die vau 18á1
van den lllilenclut .\. van Hijn (op eeD!'! anden' schaal
t~('tet.'kellJ), dali zijn de banken zoo verGroot, dat het formaat
.' del' kacHt ,an Hijk onvoldoende ZOIl zijn om ck olllll'ekkpn
daarop te tr ckcncil. In hel t~id~vcrloop, verstreken tllsschen

U1.'/oo'l
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lkhalH' rnal ::, hij d(·tL 'l"olu:cn gc\"oe~d. zuilen I.. ',:r al de dOM

J" Ifden 111 'ln(.'·'r
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~1~rtrn

op df'z,,,rJ,, q'rkl(JnJc

Ul' Kort.- tor Ichlr:htle jJl'-,·t.rijvlllf', a s b'Jja~c In' due Notulen
',\ (,;. ten \ l'f .. gl" 11 t.le I ,J, \·oor dl' I>('W\ rkln!:: benoodi!!d, i, (I'.)rz.'Iak, dnt
11
1 t Pit il' :n~ n.et ru ,l~ te !.!'elj~k daarmede kal' \VI. relt'll \"('rlPuJt~n.
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Je jaartallen, wa"lI'in die kaarten zijn Illtt;egC\'cn, ziJIi dt'
havenwerken aan hel :.'\ieuwedip[' 11 I t[{f'\'Oel'd. Hoezeèr (11 :_
werken bet diephouden del' "havC'11 lusschen Of' dammell
ook hebbeu bevorderd , wc Il\o('(en d ie ook \'OOl'a I bij eh
grooten iuvloed op dl' stroomen lil de reclIe I.Îtoefenen.
De theOl'iç doet hel Yl'l'wdchten. de uitkomst hewijs\. het,
want men ûet dat eene Groote bank, de Rug genaamd, ten'
oosten vun de reede met eene PUll! zich vel' llaar het.
westen heeft uitgehreid, en evenveel ruimte in de reede
~vegne~mt, Het ov rblij\'cnd gedeelte "an het SpanjaanlsglH
7
IS nu ID tweeën, m de lept)te (~erekend, gedeeld. Bt'westen
de vroegere reede de ~lok is zoovcel zand, dat Cl' nu een
~ helm- of stuif 'ijk en dUlOtjes Gevonden wonlen. Oe massa
van zand is ontzaffl)eJijk toeuenomen. De confiaurJtie der
Zuiderhaaks is zeel' vreemd en wijSt aan w~lkc sterke
dwarrelingen en botsingen de strooillen daar onlleq~adn.
Het \\TestBat verkeert in eenp. gun"tiae periode, Irld.tr in de
beschrijving, beboorende hU deze bart, wordt niet ffuIlSUg
over hel bruikbare van dat v3an.... at01' gpspl'oken eu aan
het Sc1lUlpengat de voorkeur v,cGeven. /)e buitenJrempel IS
dáár nu geheel dOOl"getrokken V:ln de Zlliderhaaks tot aan
den vasten wal. De hreedte \all hel Schulpe1l6tH IS o\'er
bet altremeen
miwiel' cn de lClJlYlC
i' : oOler , waardoor het
lJ
tJ
{]
dus VOOI' het gebruik minder Jodmallt{ is.
. Als laatst, kaart toont spreker ' ;(>7('l1de V:J1l 1851, herzien
10 18t>6 en J8:57, herdrukt in HltiO.
Hij toont daarop aan, hoc t1czelCdt' aJgemef'ne \'ersl'hu nselen van, u~lbl"eiding del' banken zpcwaarLS, vel'smaliiou
~n velOodlepmg der gelllcn, mcrkbaar zijn. \r an hl't SpanJaardsgat zUn (trie afgcscheident' d it'pl' konllupn OH'I', ti ie,
vroe{Wl' aaneengesloten j een vaarwalCl' uitmaakten. ])e ;,\"001'derhaaks is niet alleen uitgehreid, ma,lr el' ziJIl redl·elten.
waar {-So J)alm water sIerhts t5, Pil u"l'dceltel1' ,'el:<'e!
<11'00"
tJ
u
vallcntlP. lIet Westr,at is ill eClle onGIIO~tiGl! pf'rjode; de zand·
aaowtrlninr; is daal' \'ooral teil llool'dwc'iten aanzlC'nlijk. Hel
Sclmlpene,lt is . het meest "erllnderd; de hllileuJn.'mpcl, is
van 200 l?t 800 el ~)reedte 3111JgPW01'lclj Je dH'IJle daarop.
zO?~'cl als op den blOnendl'emjJl'l. l'i Illlndpl', dat is, el' Z\JII
pellmgen \all mindel' diepte lp vindl ti.
~aal' J.I?en spreker. heeft Ge/t'Gd. wordt dezelrdc plaat geb:.ulkt biJ de correctie eenel' kaart en worden daump I1iellWe
cu~ers gebra{}t, terwijl datgene wat lllen \'an d(· duizende
pedlllgen op de kaart niet ver;llldert, daarom niet als llIudH'matisch zeker onveranderd t;<"llocmd mn(~ wOl'llpll Splek"1"
11

lerst "'an de kaart op: b~ dl~ l ' iterton 64, 67, 69 palm ab
minste diepten, "nar lil 1851, i6, ï 1, 76, 73 staat.
Strak:, "prak hIJ V"\1 het ontmoeten Vim eb en vloed in
het Sebulpeng-tl . .111. geeft n('derzeItIllG, die men bollen »
noemt; h J doot/ctlende eb schuren die bollen af, ver- '.,
plaatsen ziel" en "luito4:) zich eindelijk aan den hlllten-·
drempl'! a,m,
dil> b6flen nu stootcn
::>chepen in het
{pt. Een nieu\'. \'oorbeeJd haalr sjl,'cker aan én leest '.ll
f'rn brief van het :iellvl't:diep, od. 31 Jaullarij 1865.vOM:
• lIet IS cene \\'(l(,,·heid. dat de 8(11/' of the l\'orth b~j hel
-iJitmenkomcn h"rhaaldelijk gestooten beeft; dit schip kwam
• binnen met "t<Jrmell \lit het zuillwesten, hoop,e moeijelijkc
" zee en bep,m lij van eblw; bet srhip gaat 61 'palmen
" diep.
Tt'[}cool'er de ho03e zee stdal, dat ~Ü stormwe{>i
uit het we"-ten de· doed bnGer eIJ ~terkl'r is. en el' du
meN water in het r;at blijft dan anders Later is eeu schil'
met G.i palm zollc!t-r letsel binneo5ekomcn. Uit \·oor}wt'ld
is van latere dap,teekening dan het gebeuroe wet de 'Ict 'ml
AllIw C'n de Bato"
Zooals spreker hU clpn aanvan3 ge zend heeft, IS het
l~lne bedoeJinr; niet .1eweest, uit die ycrzandmg eenif,{'
(onclusie te trekken en mepnt hij bet dlls bierbij te kun ·
lH'n laten.
De peilingen heeft hij Biet {jenoem.l, omtLt men hij
het uitkiezen van dcr,cne, welke men noemt, met behoedzaambeid moet handelen, en om zUiver te werk te {"I lil ,
een gemiddeld cijfer zou moeten opgeven. waartoe wen
door optellinG en deelinr, zoude komen. Hiertoe was e('htel'
zijn" inziens noodig, dat alle peilinGen even ver tiit elkander
Genomen waren. en dat is het seval met.
H~i heeft zijne meening omlrent verzanding, zooals hij
. die meent te zien ~estadl{} en toenemend. willen reg"tvaarJiscil en als comp}t>tering van hetp,een hij vroeger beeft
:':;I'~chl'even zijne ,tukken ter tafel willen brensen.
IC
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De preSident zeet den spreker dank voor zijne be;aIl{~
wekkende merledecl1l1g; bij is bereid over dit onderwerp
aan de leden "CI'der bet woord te Geven; hij stelt echtC'\'
voor thuTJe; de ffewone panzp te houden. Alvorens evenwel
wil hij nOG [lPt volgende med~deelel1:
De led(~n zullen zich herinneren, dat. hlijkens de noot,
voorkODlelldf' op hlaJzijdc 79 der :Votutell, nog steede; epu
antwoord "an het lid A. Hllct werd inGew:c\cht op de door
den raatl y , lIl !>f>stuw' aan IwUl gerigte llJtnoodigir ';- IJ('
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Or. dip.pt6 in MI
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dool' het lid 1I1Jl't HIC I z.d "UI df'1J 111::I'/.fllI,I(·II, 11101,11' Ia~
deze tevens IJij dezt:: eell ;;(11111'111 lijn I,dnu,ll 'ch.lp OjJZegt.

df' pauze bekomt IIN 1111, J I-' \\ (onrad lwt \l'(wrd.
'a hel /je"prokene door het eeaehtt! lid 11l'll'WI'" f'llscht
)lIJ natJef' toe Ic lichten d(> .,telltlJG, lil VOrlf)c' H~lij Id('llngen
doOi' hem 'erdedlsJ, «dil! .Ir. rliel'l,' 111 dl! TtJ:clsclu' ~eell(llell)
"rilt' {'OOt' de f{rooie sr!tf'!lt'/( 1'/'llIkbaar tm hplvl/cl ~I/II, qedu,
, "/'rule hel laa','(f' ;e.çtl!I.Î'W/I/ "/11,',,1. IS IOf'!le <I/meI!' d, I de tOt'".~{'III,f "an die :erglll('./l /I, ti, I '1Is'tl tlrir re/lll'elt ml [ "( }'f'/'(J(I't/
• ',1

• ~)

'!laf/IIIII!

Het \Y e <; t Gn t wa~ 111 1840 Geslotl'n 1001 t!PlI > blltlcnwaarop ~Iechl'; ijl lOT lî~ t)allll Ihq)te' ,tond (2); 1'1
\\'~uen nou H·I selden IJ(' /eslp[1 den \\'I!rPlonsruG met 56
tot CS ell lJl(>t 68 lOt jol palm, doch dl(' W.Hï.'n "lIld I, dool'
dt, kklllC' onulepten Uit' el' 111 laljo.:ll l;c\a:\I'hJk, t'1l niPt
hl'lflnt!
111 18,;i ",IS de OUdil P,P ,rldd( urllG 0pf,l'rlllmJ: op den
hlll\('ndl'emppi ,'an het \\ '''''Gdt c;toIHI lij tot 80 palm, Pil
('PIlP doorgaande f,cul was bl'/\l,dpll dl' /.'" .u'ti' lltertoll uan
\\t'7It~
de Geul heWCStlll dpll '.\'itlctorhnlG was dll'p valt
i 2 tot i8 ·en v:.tu ii tot i9 palm,
nlG,

(iJ Deze kaarten zijn H'r~f1.i(:banr hij ,ie ~rnchlllfL j.

r'th t~l'n I 2.25 het <tUI:.
12 De lht'ptcn, \\'~art'nll t.u r (',
t edel J;,azwater,

t

hl t I('r' o.:!

Het Schul pengat had in 1840 bij Hl,llsd\1.inen ccu
binnsndrem]'cl beoosten den Zwemmer met 69 tot 78 palm
en een buitcndrempel nabij de Ui t.erbolton met 0 Lot 8 i)
palm, In 18~7 stond op den billt1e/ldremIJel volmaakt dezelfde
rli ple al:" in 18-iO; ook de Zwemmer laG op dezelfd plaats,
en het tlat was even breed als in 18 .. 0; op den buitet/drempel

1'1'/';:(///'/'1/,/ hl'\{t1t7f.

HIJ stelt daarloc ten toon (','lH' I (,I'k~ \.;'l'lrflll Jer rexel~che zeeGaten van 1!1i I tot 1861 , ('H ti warsprohllell bt~l1t'dell
laaG~ater van dc lil 180 .. ('n 1b iï !H"tanll(!e GJ'oote 7(>ee aten
11 IJ beschollwt \'o(tr~'t>rq (kil t(){'~t.\nd Gèdurende
hel laat,.,tf' I'UIIlI l\\'inti"jar'G IljdV'lk 1'11 \'tT/'"
lijkt Ot' ~ndr()i!i'3phi.s('j,(, ka.n ~C~l op la:,,! \all h~>t dC'par;"ment van wanne' dtG<'f;C'H'll m 1840 cn UHi7 (1). op welk(.
kaar,t'f1, .lp z,lOdl,ankL'll, On~ll(pl II ('IJ \ 1.11'\\ aIC)" door ,dzonderl~Jke kleuren zijn .Ia 11 {;I'd 11 11' IJI(' k lartf'n üeHJl ;\dll
<!ne raten' het \Vé"rHal, ]11'1 Land,.,dicl' lil "('I
('hlllpen~al; k' e(·r,;te ('ll Iaatqe hClOnd, !JC't 1\\ecde
on bEi o/ld.

J webr·· der

,

r~I>;l' l~, lijn d." br-

sedert 1SI() (oegenomen.

riet L;, n cl dIe p was in 18 ~O met betond; bij het Bovcp_"
flat wa-eeD o/ldiepl n J'", V<Hl. 1>5 tot ti9 palm. In 18ä'( V<lS ~
h t Lanu;:diep nOG mei. betoud , do('h ~r was een door(;'aa/1tl
vaarwatel' ,'au 60 lot u8 palm met enkele ondiepe plaa<bl!n
"an l>6 pal~.
_
In t 1161 was eh: toesland niet minder dan iJ) 18ö7 .
}{çl LamlsdiClJ is dtl,~ sedert 18.10 ook t:erbeterd; bovendien
lu,t 10 breed le toeGenomen.

!Jat antwoord I" Jt'zl'r diJ,JelJ bij dl 11 Ilt"I(kllt 11l"ei-tHnl'n.
(I.lal'lllt hlijkt, d"t OlN <11(ilt- dl' Iwl(lol.Je \erl~JIII<It.IIIH'

" tS, .. eli dal er (,ce/lc rrt'(" , I",,,

).Cl f'.({gal h' dl4$

,.

o

c;topd 69 tot 78 palm .. en dus wel iets mlllder dan in 1840,
doch met minder dau op den hinnendrempel.
In l861 ~as de toestand van bet SchuJpengat dezelfde
al in Hll>7; alleen becft z:,~h bij den buit.endrompt'l ben~stcn het Frallsdlc bankje tus chen de ::ide en !tde ~ou. waar
in 18~7 slecbts 6t tot 64 palm ~epeliJ werd I eenc nietm t:
Geul GC\'lll'md met eene dool'Gaande Jiepte van 76 p:llm.
AI spreker dus den toestand der T.~xelsche zeegaten Gedurende de laatste twintiG jaren vel'sel~kt, dim constateert
hij., Jat het W e ~ t gat veel, het La n J sdi ep èeniGzins is
,'crbeterd en dal in bet Sc h ui pen Gat tie binnendrempel
onverandeNi is gebleven, terwijl op den b'Ütendl m~j in
1861 wel minder diepte is gepeild dan in 1840. doch dat
daar minsten de diepte aanwezig is, die op den binnendrempel wo~t aanGetrotfen i de zich vor';"ende diep~ geul
door den bUltendrempel bewesten het Fransche hankJe doet
(!chter vermoeden, dat weldra de diepte van 1840 daar
weder zal -gepeild worden.

Vergelijhl spreker de tegenwoordige gesteldllei(l 4,er Texelse/ie
zef..gaten met die tJa" 18()~, dan kQqt 44j lot I.el besluit, flat
.'!lXltrt ,Je t9fstand Ifan~ienlijk i, t'eJ'helenl. Volgens dl; kaart
tier Texelscbe zeegaten, flepeild lO'eptelOher 1802 onder

opziGt van den inspecteur A. F. Goudn, 'lU, waren er toen
dne Guten: bet Sc h ti J pen ~ a l en het Ni e uwe La n.cl sd, CF beid
betond. en een 'onbctond cu ongenoemd r. al
tu' chR. .... de Zuidcr- cu Noordel'haaks.

1~

I n het S'c h tl lp enG' a t was de hillnenrlrelll/Jct aan wezlp,
met IS tot 20 voet (;jcl.09 lOt !}e1,66).
1
Jn Ilct Niellw!' LandsdIep, dat zcer naauwwai>, trof
men aan een drempel IOct 20 \oet (jc,l,66) dieple, en ill
het 0 1 bet 0 n cl e G' a teen dreInDel met 17 tot 'jO voet
(4 l •1.81 tot oel.66) 'water. De z,mrÎbank de Laan sloot het
t\oonlel'Gat met 18 \'oet (5 d ,09) ell in den noordelijken wond
)Vt\ ' bovendien een drempel vall 3~ udem :;)el .95) diepte.

Wannee' men goed met het t'atll'/l'n!er b"kcl/ti tt'a~, kOIl mell
a/zoo In f 802 de Texelsche :;frgatcil binl/enkomell I/Ict hoogstens
20 voet ('li d .66) diepgang.
Spreker verLOont Je dwarsp"~fjll('n tan de drie zeetjaten ,
zoo ~Is die. in ISO::! en J85'1 Gepeild z\Jn op de dn!lllpels
en Ult de hlervorcn Genoemde kaarten dOOI hem zijn za men
gesteld (zie plaat 2).
:
Behalve ~e m:erdere diepte sedert 180::.! in pik dier' gaten
gepetld, blIjkt UIt dIe dwar... profilJen. dat het Sc h u I pe ngat op den . binnendl'cmpel, in 1802 \rijd 490 el, thane;
wijd is 1110 el, r1,lt het Lantl~dleJl op Jen dl'elllpd,in
1802 w~i(l llJü el, lhan.:; wijd IS on:;eveel' 900 el, en dat
het 0 n IJ et 0 n J eGa t \'an 1&02 sler!t ts 490 el wijd was
ter'wijl het, \A,,' est rr a t op den bUÎtendrempel tu~scben J~
zwarte en witte uiterton thans ('ene wijdte lIPt,ft \'<1n 1500 el.

Hij besluit op 9(''!('Q "all die kaarlen, dal seder! hel lnol,}f(';
zesûgf(wig tijdvak de loeslalttJ der Tc:rclsc!lc zeef]atcn llanzienliji.
is t'crbelcrd,
'
. Spreker vermeent, Jat de to:stand der' T,e.xelschr zcpaaten
naauw verband staat met dIen der ovenGc zece-atcn tllS'
schen de ~oordhollandséhe eilanden.
Het V I i e trok in 1802 meel' water dan thans. In 180:2
waren er drie gaten tusschen Vlieland "n TerschellinG. tI'
weten:
de St 0 r tem elk met 1 ~ tot J 4 VOd (3J! .40 tot 3eJ,96 ;
het
ss ega t lllet 18 voet (!id.O!i) op den drempel cu
10 lot 12 vadem (17 el tot ~O"qO) billocnwa.Hts, en
,het Westerboomsr,at met 11 \'oet t:'>èl,l1) op den
drempel eo 8 vadem (15 e1 .60) hinnen.
Thans zijn daar' twee Gaten, te wetell de ~ tor tem elk
mo;>t '5 ~I tot 4 d .30 en het Th 0 m a s Sm i t met het ~oord
oostsat met 2 e1 .70 en 1~1.40 water.
Binnen staat niet mppr dan :'> tot 7 cl diepte.
Het ,~'Iie is dns 'iedrrt 180~ in capaeitett atu-enomen en
ongetwIJfeld heeft dat GUllStlG gewelkt op dc~('del't waarlil

nu

6l'1l0mCn verdiepinG der zeegaten tllssehe!1 de vaste Ul)OrJhollandsche kust t' , '1'e:-,('1.
In het bebnG <.!'t'f Tt'xelsche zel:'G..Iten is het alzoo \' I'nschelijk zoo noodilj dc uitbl'eidlO~ \'an het Vlic teGen l!~ G an.

Hoewel sprl-i.er ,'1111 mccning is dat scdert Izet laaIsic :iNlir{janq tijdvak dl' loes/alld del' Texelsche zeegaten aan:ielllijk
f't"'uctcnJ is, IS h (J nok ot'erlllÎgd dat de zandbanken, ondiejJ! er~
CI~ vaarwaters dáát, c'fen als eLJc/'s aan verplaatsing ollderhevig :;ijit ,
ll~i \ erGcliJkt llaartoe (Ie kaart, io 1796 opgenomen doel'
den Initcnunl tcr /.cc .\., A. Huyskes, met die, in 1-802. \'1"1'vuanhgJ 11001' den inspecteur "\. F. Goudriaan. Tn 1796
waren de ~oordeJ'- en Zuiderhaaks vereenigd; l:.lartllsscheu
bestond Geenc Geul; mcn bad toen ecbter het ;:\ieu we
L~lUJ:;diep, dat een vaarwater was van 220 I'ijulantlschc
ro('den (8:9 el) breedte 111Ct minstens t) vadem (8l'i.;JO)
diepte. Toen was het Schulpen{pt mlllder bruikbaar, want
op den Luitendrclllpel stond slecht... 16 voet (-i el .a3)
dH'pte.
Op de kaart van 1ï9G treft men reeds in hctSchulpl'l1(FI!,
nagenoeG waar thans het Franscbc bankje liGt, (>('IIt: ondiqite adll.
,
Dat Frullsche bankje is niet ontstaan door kenterinG der
setiJf'n; die heeft in het Schulpel1Gat niet pbals, Te :Sieuwedi cp sclIrijh men het Ol1tstaan VOl! dat bankje toe aan dcn
bal last, dien de fransche vis"chel's (!J.ar over boonl wierpen
toen zij, om de premil'll, Ue!>tclJ op de harin(jvis!>ebcrü, te
\'erdieuf;u, in !tel SchulpenGut bleven li{wenolll den harlllt;
van onze visschers 0\ cr te nemen, nadat hel verboden was
dien handel III bet l\ieu\\'ediep te drij\'en.
OnGetwijfeld dus' zijn J!~ zandbanken in de Te,rehtlw
zeegaten aan veran(lering en de vaarwaters aan verplaat'lns
onderhevig, do('h de {oestalld is gedurende hel laatste (ijdpcr/.

ten gunstc fJewtj::.igcl •
• Spreker zegt verder in de veqpderinf,f'1l vall Septelllber
en '\;O\CIl1 bel' t 86:! den toestaDlI der Texel'whe zc<,caten
sedert 1 j83 te ' hebucn beschrèven; hIJ vertoout de kaarten,
waamit die beschrijviIl~ is opgemuL la, cn zal het toen
aanGevoerde ntt't herhalell.
.
liU \'oeut "daar l'cltterIJij, dat bl~ikeD~ eene ka~l't del'
stroomen 't Vlie cn 't .\Iar"dwp. in 1 öt);) door Lucas Jabszool
\\"agenacr \'el'va,lrJiGd, en LIÜkcIls ka ..ll'lcn "an Je zeegaler!,..
tusschen Jen Helder en Tcxd) t;<.:metcn en Gepeild i 11 :Su'

15

14
j

••

wmbl'r 17-i8 ooor J. \ronder ~lul1cr en in li74 Joor
Leendert den Dt'rGf'I', allt' \\ elke k larten l\lj \ erloont, de
tof'st.wd wa~ ah Yol{jl:
111 1 ~i83 vier lpf'tl,l!en: het La n ti s ti lep nwt 2 'adem
(jel.40), IIN Ebbe::al en Je OO(ll'le
Hwt)~ vadem
(Ltd.95) en hPt SpallJannsGut met 3~ "adem \u d .!)5).
Jn 174H <I,le gat!'n: het Schlllpengal met J! "aden',
('îl'L.~5), bel La n ti ... lol ep I1let 61 yarh'm (11,1 O~)), c.lo.:1i
waar het zich met hel SchulpenGat nalJij h ~lkJIlIO \·(·reenigt
~lechts 4 vadem \6 e1 .80) JlCpte, en het \'\ i ( u weG a tjanus
Texel met S tot 41 \''1dcm (act.10 tot 7 e1 .Ga).
In 1714 dl'lc {!al("u: het Schulpensat met 5l tot 4
vadem (!id.!,!) tot. (jd.80), het Landsdiep met 3i tot
vadem (5 d .9ä tot tj d 80) én bel ~ieuweffat lanus Texel
met 5~ tot 4 "adem (tl el .90 tot 6 tl .80) op Jen drempel.

Uit hel in vorige t'crgadel'ingen en tAcms medegedeelde IreU
" sl,rektw d" llal101yende nmltalcn:
In 1 t>83 volSf'I1s de kaart van L. Jz. \Vaaenaer was het
grooto vaarwater het Spanjaartsrra~ met l}ul.9a diepte.

• 1606 volGens de l-a.ll·t VUf' P. Goos was
het groote \"lurwaler het Spanjaart.!;gat .
~ 166lS volgcns de missive van J. de \\-'iu
waS het t}rocrte vaarwater het
..

..

lt

..
Landsdiep . .
1748 ,'01gen8 de kaart van J. Wonder
Muller was bet groote vuarwater
het Landsdiep . . . . . . . 11
177 4 volgens Je kaart van L. tlco BerGer
was het gr note vaarwater het

6 d .79

•

!)el.38

"

ja"

, met 6el.9( tot
jd.8C diepte.
In 1861 \Ol(jell~{leh tllor,raphi"cllcmarinc.
ka,1f l!'11 wao; het gl'ootc "aal'water

, " 6 d .90 tot.
7d 80 dj(·ple.
Dt'Z(J (ljf',.; 0I-01lt I1 aali, dra tfe focs{(IIIJ der Tuc/schc zeegafcll
wft'/;e{UI~ 11 ," t'l'l'et'.I1'l d en, t·cI'gele!.fll bij t'l'oe[jcrc (ol;.;tandm,
JIN.·(

hulpetJ:}1il

t.'erbf'fet·d 15.

.

.

.

.

.

'.

Er besuat nöttt ~prel-..ers xuèe.lI .H geene {jeslads::; ")enemende vCI';;anolllt/, \\'('\ wrpl,wlsing van zandL,tnk n en
vaarwaters, en <.la t i ~ een GeIl! kklt;e toe 'tand i.n· het Lebng
van d,en alll~tcrd3lllSchen lUUllleJ, duo tot aan de \'oltooijiug ,an
hp.t ~oordZ(,pkarl.lai door liolbml op "Ün smalst geen andere
toeuang \'00(' zij nc koop"uard tischepen zal hebben dan dE.
'fe~e1sche zeeGaten.

.
Spreker i, (~ch1l'r O\'ertUlGd dat Amsterdam het onheil
l'ener vCl'/anJlOg diu 7.ecGaten niet te duchten heeft, en
hij arht het j( c\n.J:itf>nlam's Lelanu ongeraden de Tevdscbe
iCe(J,lIen !ll dl:.ncdlCt, te breuGen, wanneer niet in het onG
lOlljl!'IlIlf' nadceltgc \ Cl schijJl.selen zich voordol 1.
111 fSC2 =']11 dm! /Jok duor de Tcxr/srhe zeeg/lfen Ie lWettlN~'
cl,,,}) /IUd/eli !fclouf,,'n ~ 17 !>chepen van meer dan !) el diepGanG, \\':1<11 \'an
1:5.2 ~tub \au ti el tot t)d.oO JiepsanG
l;d.tm lOL 6 cl
»
liS

6
4

6.1.80

·l'Iwlpeng.1t

2
2

"
".

6 d .l0
6 d .20

"
u

6..t.30
li d .40

"

6 cl .80

Bel.IiO
•
Gedurende> tl .. n storm Van 19 tol 21 December 18ö~

heL groote vaarwaler' ht:l
LandsdIep
• 1802 \ ol sens de kaart van A. F. Gou·
driaan was hét grootc vaarwater
" (;e1.09
het Schulpengat . .

kwamell 4 zeeqoombootclI, en Gedurende den storIll van
19 .lannarij 1::'(;;;, fOl'IJ de \\'IDJdruk 6~ pond op de "ierkanlc
el bedroef;. kwam de nederland~cbe bark .;\JlOisler '1 horuecke
~pt !S 1 palm, ('0 zeer onstuilill{je, holle zee, te ~iCllwe

L31Hhdiep , . . . . . . . ,.
" 1796 volGens de kaart van A. A. Buyskc'i

:)

was

i'H:,uwe

!)cl,66
»

1840 vol{}ens de h ydroGl'aphische m:lI'inckaarten was het Groote vaarwater
het Schulpen(\3t
.

»'18!)7 "oIGensdchyd"o{~raphlschemarlllc
kaal'ten was hel Groole "aar valer

>i

6 el .90

tot
diepte.

tot
7<'1.80 dIepte.

dIep LUlllen.
Het stOOl 'n va n de Star of the 1Sorth, me! 61 palm
tltep!.FIII{;, aall het lid Insiuljer medegedeeld, is ~j,rektr niet
ter ourc w,kolllen; men kan die mededeelin{jen niet altoos
olJvoorwa,Il'lII,IVh. aanncmeu, GeIniGe die aan Z.Ed. gedaan
Omll'f'l~l de IL.Jt 0 , \\elk "cblj> btbk('n~ de \'erkJarin~ <.lel'
J·et:derlj. tjP{;c\en lil !tet llllllllelsMad van :2 December 1862,
tel' hOOt~t(' "<lU lH't eiland \YIGht was, toen het volgens

]ï
lli

die rueJedeelingen voorGaat<:. het SchulpenGat nwt d'lrtdc
binnenloopen,
Hij. neemt echter op GezaG van den heer JminuC'1' aan, dat
de Star of the l\Jrth GestooIen beeft to'!n zij den ~~sten Janllarij
1863 binnen viel, doch toen was het laaGwater met 21 rond
'winddruk, en hij stelt daartegenover, dut (Ie hiervoren
oPGenoemde schepen allen zouder onGelukken zijn binnen·
Gevallen,
Spreker herhaalt alzoo, rial de toesta/Hl der Te:relsche zee-

gaten hem niet zuo bez/I'tll'elui toeschijnt, er~ dat cr thaus [leene
be.çtaat om crue dot)t'(jaande t'erzattdil'fI Ic vreez"".
De president betuiGt namens dl' vergaderinf~ den spreker

redellhoegenaamd

z\inell dank voor diens belanurijke medeueehnp"

Het lid InsinGer Haarrt in welkt ri[)tinrr de dwar~profillen
genomen zijn, wa~~uit het lid Conrau de \'cr()<~lijkinG. van
de toestanden der I exebche zeeGaten tn 1857 cn 180~ heeft
zamengesteld.
Het lid J, F. W. COl1rad zC(~t: op de kaart van 1857
over het Scbulpengat in eene lÜn, ffell'okken \an Kaaphoofd naar een punt iets be'1,Ulden den Zwemmer; over bet
Landsdiep van het westeinJe van den Hotcnufi haaks op
den \Vittctonsrug en over hct \Vestt~at lusschen de zwarte
en witte uiterton
1 op de kaart \"an 180~ tusschen Kaaphoofd en den
Zwemmer en over Je drempels van het Nil::l!we f,alldsJiep
en het onbetonde aal
alle over de ondiepste Gedeelten van elk zeC(jat, trn cinde
de Voo,'stelliilB zuiver te Joen en de verGel~kll)G mOljelijk
te maken.
Omtrent den binnelldrempel van het Schlllpenr,3.t op dl'
kaart van 1533, waarvan wordl F;ewa(J f,cmaakt op bLld/ijde
8 dcr brochure, getiteld: De sfetlwlj dal de Texelse//(' zeegillen vet'zanden, vcrdedigd door H, A, 'nsingel', merkt
spreker nog aan, dat, naar zijne meeoinu, die dl'elllpet
niet was het ovel'olijbel \'an o,-erstroomd land,
Op eene kaart \'ao 1;)71, door Auriaous Anthony ver,'a::lI'dir,d, staat het oude Hll)'sdninen; als men eene lijn
trek t van de kerk te Hclder over Kaal'hoofd, eaut zij naGI~lloeg over den toren nm het oude Iluyslillinen, die IJst
in dc voornoemde lijn 8:1ä hondsbossche roeden (2821 el)
\':10 den kPl'klOren te Helder, terwti1 de laagwatrrl'and
980 hondsbossche roedên '33:)1 el) van dien kelk toren
,cl'wijdcrd is.

AI'i dip al.;t.mden op de k.lart \:tTl 1,;~3 overgebragt \Vorden,
d!11l ·,:.11 IJlelI Illnnen .J .. t;l'~tlpt(' lijn die j l'l8S het strand
gl'!<'L'l,i'lltl IS, en IIlpt op deu blnuclldn'IllI't'I, tL.or -;prC'kcr

bedoelJ

Il\,

1H'1 ll1l'df'[.:eJcelJe tt'r verGadCl'll1f;' van 9 :jep-

tcuiJ pr' 18ü:! :blaJ;IJd~'

jti

del 'y(J(lIle/! ).

lIet lid (n~ingel' IICl'luuert a,11l Cf'n feit, in de bes,.Jll'ij"lOG yau L. lell Berger yerml·ld, Jat llUIlll'lijk ee11 (, voor
ecu notalï~ {;cccndicf'pnic \ erkl.uïllG is of.gemaakt, (1.1t men
in \ I (,eUt'rt'u lijd UIlig lJooijen, al 1\'''<11 lil! de zee stroomt;
IIIJ 1"1I1l d.I.U'Uil af, dat d(' toestand der zeegalell zoo \'cr·
mUI'rliJk I'>, uut ecnt! vCl'geiiJklllG uiterst illQl'ijt,l~k worJt.
Hel ra.ldslid Lebret merkt 0l', clal d(' \'('I'pl::,~t,ing del'
ze(·u. ll f'1l 1'1' ",einlH LOC af,]o( t; IJl'! 15 IJ' I te d()(,ll om eene
\'l'r(j('llJkllJt~ van de midJelen, dil' n}(~11 vnH'G"cr Lezat om'
naaI' ze!' te komen, cu dit), \ll'lkc nu beslJuII.

lIet lid Tn,ill(;pr :.ntwoordt, dat !ictW'C'11 hÖ GczeGd II('eft
lU{f'r hctl'l'kkinti ll::ld op l1\'t clhl'1ll1)le der zeel:atr'll. (H f'en
{pt Zich \'l'l'pLt.lht d!)(>t PI' niets 101', al" het ":I(>cl!h bey,lJl'baal' IS, \bar al" die \( rl,!a.ttsillu \[Hl h(1 tJ ~1"11 n.I:\[
het WC'H('n bij 'l'exd pb:!t<; hccft doet er dil \'! I ycel toe
WC;;<'IIS het dWJrsJllo[len der :,troolll('n.

Doch dl' ('IGf'nlljke ~tl'ekkiJ'I; \<ln "r'lck(>r~ betoo.: was te
bewijzelI , dat Je \rr-chdlentlc opcnlI1;';pn in [;H:llljn afgenolllcll, dat dl' dourtogt langel' en smallrr h Gl'\\'('rd('n,
dat ook in het ~chuJpl'TI{;:tt !wlplIllllcrin(jru 'tin ontst.tan.
Dit wordt ook bt"H·stigd dool' 11I"3el'lI hel lid Conrad hel.ft
(jezt':;d u,rl' !tet II'dund dcl' 1'('\11,,('111' G<ltl'n "11 IWl "lil',
).'ng [tHwl '1)('1'1,;('1', \\dt de ~l'Illlrillf: Ilt'tref't, 0plllcrken,
dat, Geli.ik men II('rt, aa\\\'ldlill i ; bij d'H'd !,bats heeft cn
Ult~tI'OOIl)III", bIj eb. \Ja,lr :d, HU ('dl \'an die' o[\cninnen
(
.
f1
'
wa:lIdoor dl' Zuidt'rZl'C lil IJ yoedt, tocg,lat, namelijk het
\'Ilt' , dali ~pr(>('kt het \\1'1 \all z(,lf, dat \\'('1 hct waler
cIders Illel UH:'('I' knlcht z:tI binrll'lIqnloloen, maar ('r komt
nllndel III ('11 dlls hceft !t('t hij IlI't IIltvlocijen niet dezelfde
kracht al" \ JlIl'gpr,

Het lid . J, ", 'Ir. Cunrad I.!'Gt OIlltn:,llt het babtc p.lllt
van I1WClIJng lr> \cr~chdlell Uilt het lid Ill~inGer.
A I;, eCIIl: der 0I,cIllllgen, \\ aanlooI' Je Zuiderzee zich Hl( 1t,
\ t:rulltlt, l,d de lJla;,s:! \I';!lel') die 111 cen GCl;J 1 WIH' 1_
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