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Zo'n 5000 jaar geleden ontstond de strandwal
Zandwerven in een waddenzee. Gedurende de
periode van 4700 tot 3900 jaar geleden werd de
strandwal be
laars die ook yeoeoEiäddoeonr

jagers/vissers/verzame-
en wat graan verbouwden.

Door veranderde waterstromen en veenvorming
werd bewoning daar onmogelijk. Tijdens de ontgin-
ning van het gevormde veen rond hetjaar looo kwam
de strandwal tevoorschijn. Inmiddels is veel zand
weggegraven.

Jeugdherinneringen
Mijnjeugdherinnering aan Zandwerven is een
slingerweg tussen spanbroek en spierdijk. Bij twee
boerderijen liep de weg vlak langs de muur van de
koestal.
Op de erven ofwel werven van Zandwerven tref je als
regel een zandige bodem aan. Loop je vanaf de weg
een paar honderd meter het afgegraven land in, dan
krijgje meer vruchtbare grond. Wij woonden vanaf

Spanbroek in het laatste huis van Zandwerven. Daar
was de weg lager. Wij hadden geen zanderf. Als je bij
ons een gat groef, kreegje eerst een laag zwarte
teelaarde, dan een laagje blauwe klei en daaronder
pas zand.
Bij oude woningen ligt de weg op dezelfde hoogte als
de erven. Er is echter een hoogteverschil van ruim
een meter tussen de weg en het afgegraven land.
Kort voor de oorlog werd zand afgegraven bij onze
buurman die in de boerderij `De Donderende Storm'
woonde met de fraaie gevel die op de monumenten-
lijst staat. Vrachtauto's reden af en aan naar Spierdijk
waar een deel van de weg werd verbreed. Zandwer-
ven zou ook aan de beurt komen voor verbetering.
Paaltjes werden al in de grond geslagen om het
nieuwe tracé aan te geven. Door de oorlog werd het
uitgesteld. Pas na eenjaar of vijfentwintig gebeurde
het eindelijk.
Het zand van Zandwerven was erg in trek. Duizenden
kubieke meters zijn in de wijde omtrek voor wegen-
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bouw gebruikt. In de bouwwas het zand gewild omdat
het relatief grof is. Ook werd bij enkele boeren het
zand gebruikt voor het versieren van de zomerstal.
Op hetzelfde stuk land waar de afgraving voor de weg
van Spierdijk plaatsvond, heb ik gaten gezien die
waren gegraven voor archeologisch onderzoek. Het is
verrassend dat archeologen zoveel conclusies
kunnen trekken uit schamele vondsten. Ik vroeg me
af wat je onder zandwerven zou aantreffen als je daar
een heel diep gat zou boren.

De diepte in, terug in de tijd
Op een diepte van drie kilometer bevinden zich
steenkoollagen, die 300 miljoen jaar oud zijn.
Europa, Afrika en Amerika zitten dan nog aan elkaar
\.ast.
\`ederland ligt op de evenaar waar het vochtig en
\`'arm is en waar een bosvegetatie welig tiert. Neder-
land schuift langzaam op naar de gordel van hete
\+.oestijnen; denk aan de Sahara. Op een diepte van
twee kilometer zijn zoutlagen, die 200 miljoen jaar
oud zijn. Ons gebied is een binnenzee. Door verdam-
ping van het zeewater blijven zoutlagen achter. Het
Groningse aardgas, afl{omstig van de genoemde
steenkool, wordt onderweg naar boven gevangen in
een dikke laag poreuze zandsteen die is afgedekt
door een ondoorlaatbare zoutlaag.

Drijvende aardschollen
\-1ak na de Tweede Wereldoorlog ontdekt de Ameri-
kaanse marine in het midden van de
.ltlantische Oceaan een bergketen. Van noord naar
zuid is deze bergketen meer dan
10.000 km lang en hij rijst een paar duizend meter
bo\+en de 5000 meter diepe oceaanbodem.

: _--etstekening: Convectiestroming in de aardmantel

S :-ets Arie Bijman.

Het is een belangrijke ontdekking, die eindelijk
:nzicht verschaft in de tot dan toe raadselachtige
=Ëologische processen zoals gebergtevorming en-.ulkanisme. Daar was nooit een bevredigende
-.-erklaring voor. Het blijkt dat langzame convectie-

>iromingen aardschollen op hun rug meenemen.
:eg-elijkertijd wordt in de langgerekte Midden-At-
.mtische rug een nieuwe oceanische korst gevormd.
ï\-e \`'eten nu dat zo'n honderd miljoen jaar geleden

Europa en Afrika los kwamen van Zuid- en Noord-
Amerika en uiteen dreven. Europa en Afrika bewe-
gen nog altijd naar het oosten met een snelheid van
twee centimeter perjaar dus met de snelheid van een
groeiende nagel. Echter door een draaiende bewe-
ging van Afrika botste dat continent vijftig miljoen
jaar geleden tegen Europa.
Door druk ontstaan hoge bergen zoals de Alpen.
Echter door rek ontstaat het dalende Noordzee-bek-
ken met een groot aantal breuken met horsten en
slenken. De daling van dit bekken, inclusief het
grootste deel van Nederland, gaat nog steeds door.
Doordat een groot aantal rivieren continu erosiepro-
ducten in de Noordzee lozen, blijft de Noordzee een
relatief ondiepe zee.

lJstijden
Zo'n 720 tot 660 miljoenjaar geleden was de gehele
aarde bedekt met ijs, de `Snowball Earth'. Cyanobac-
teriën  (algen), de voorlopers van de planten, ge-
bruikten zonlicht en het broeikasgas kooldioxide
(C02) in het zeewater voor hun bestaan. Het C02-
gehalte van de lucht werd daardoor zodanig verlaagd
dat de aarde afl{oelde en er een ijstijd ontstond. Dit
effect werd versterkt door de weerkaatsing van het
zonlicht op het ijs waardoor de gehele aarde een
ijsbol werd. Er trad een massale sterfte op onder de
bacteriën die al twee miljard jaar lang de oceanen
bevolkten. De meercellige bacteriën hadden de beste
overlevingskansen. Door het ijs kon er geen c02
meer worden geconsumeerd door de cyanobacteriën.
Vulkanen bleven echter al die tijd C02 de lucht in
spuwen waardoor er uiteindelijk zoveel broeikasgas
ontstond dat het ijs ging smelten. Door de ontstane
verminderde strijd om het bestaan, konden deze
meercelligen zich verder ontwikkelen en werden zij
de voorlopers van de planten, de schimmels en de
dieren.
In hetjonge geologische verleden ontstonden er
weer  ijstijden. Lange tijd dachten de geologen dat er
slechts vier ijstijden waren  geweest. Dit was geba-
seerd op waarnemingen in het veld. Elke volgende
ijstijd wist namelijk sporen van eerdere ijstijden uit.
Boorgaten in ijs wijzen echter uit dat er in de laatste
2,5 miljoenjaar een vijftigtal lange ijstijden is
geweest die afgewisseld werden door korte warme
perioden.
De bovenste 500 meter van de grond onder Zandwer-
ven bestaat uit materiaal dat in de laatste 2,5 miljoen
jaar is afgezet. In de voorlaatste ijstijd, 240.000 tot
130.000 jaar geleden, komen gletsjers uit scandina-
vië ver naar het zuiden en bedekken het grootste deel
van Nederland. De stuwwallen van de Veluwe en de
Utrechtse Heuvelrug getuigen hiervan, zo ook de
keileembulten van Wieringen, Texel en Gaasterland.
Uit die tijd stamt ook een 75 meter diepe, opgevulde
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geul onder Spanbroek. Tussen de laatste twee
ijstijden (interglaciaal) heerst een warme periode
vanl5.000jaar:vanl30.000totll5.000jaargeleden.
Deze warme periode is vergelijkbaar met de huidige
warme tijd. Het zeewaterpeil is zeven meter hoger
dan nu. Een groot deel van West- en. Noord-Neder-
land is bedekt met water.
De laatste ijstijd duurt van ll5.000 tot lo.000 jaar
geleden. De gletsjers bereiken
Nederland niet, maar door het gewicht van het twee
tot drie kilometer dikke ijspakket boven Scandinavië
daalt Scandinavië zo'n zeshonderd meter met het
effect dat Nederland zo'n dertig meter omhoog
komt. De Nederlandse bodem is tot grote diepte
bevroren. Alleen in de zomer smelt het bovenste
laagje. Het landschap bestaat uit koude steppen,
toendra's en zelfs poolwoestij nen met weinig be-
groeiing.

Het huidige interglaciale tijdperk
We leven nu in een periode tussen twee ijstijden.
Wanneer de volgende ijstijd gaat beginnen, weet
niemand, maar hij komt eraan. De huidige door de
mens veroorzaakte opwarming van de aarde zal dit
tijdstip wel uitstellen.
Hethuidigewarmeretijdperkbegintzo'n10.000jaar
geleden. Het Scandinavische ijs smelt.  Scandinavië
veert op en Nederland daalt als gevolg daarvan. Dit
proces gaat nog steeds door. In West-Friesland is de
dalingindelaatsteduizendjaarzo'ntwintigcenti-
meter.
Door de gigantische hoeveelheid opgeslagen ijs is het
zeewaterpeil 110 meter lager. Engeland is over land
bereikbaar. Als gevolg van het smelten van het ij s
stijgt het zeewaterpeil aanvankelijk snel. Het Noord-
zeebekken vult zich met water. Engeland en de
Doggersbank worden eilanden.

7000 voo.  Chi, S500  vooi  Chí.

uitgestrekte moerassen en heidevelden waarin de
laagbasisveenwordtgevormd.
Gedurende de periode 6000 tot 4800 jaar geleden
wordt het laaggelegen dal van de overij sselse vecht
tot aan Kampen geleidelijk overstroomd.
Door de vorming van een smalle landtong in ons
kustgebied wordt het daarachter gelegen gebied een
lagune. Het is rustig water waarin een dikke laag
zware Beemsterklei wordt afgezet over het nog
aanwezige basisveen. Deze lagune wordt geleidelijk
kleiner vooral door aanvoer van zand van de zeebo-
dem dat bij stormen wordt losgewoeld en getrans-
porteerd.
Als gevolg van de klimaatverandering ontwikkelt het
landschap zich via berken- en dennenbos tot een
gemengd loofbos.
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Noord-Holland en het lJsselmeergebied 5500 jaar geleden

(Kaartje uit De Mijzenpolder, Dick Mantel)

Terug naar Zandwerven
Rond5000jaargeledenbegintdevormingvande

{         strandwal zandwerven in een waddenzee aan de

Het Noordzeegeb.ied 9000 en 7500 jaar geleden. Donker is land,

Iicht is water.(Kaartjes uit De Mijzenpolder, Dick Mantel)

Door het steeds verder stijgende water verdwijnt de
Doggersbank, met al zijn flora en fauna, onder water.
De permafrost verdwijnt uit de bodem, wat resul-
teert in I"rel in het dekzandgebied. Er ontstaan

rand van een getijdegeul. Zandwerven is een van de
oudste strandwallen. In min of meer dezelfde tijd
zijn de strandwallen van Sint Pancras, Akersloot en
Uitgeest gevormd. Later ontstaat de strandwal,
waarop Alkmaar, Heiloo en Limmen zijn gelegen.

De voorwaarden voor het vormen van een strandwal:
1. Voldoende aanvoer van zand vanuit rivieren of
vanuit een zandige zee.
2. Een ondiepe zee voor de kust waaruit zand kan
worden opgenomen.
3. Overheersende aanlandige westenwind bij stor-
men: voor het zandtransport.
4. Voldoende open water met voldoende diepte (ca. 5
meter).
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I Oper. zee en geuler` `!;::ii:

B  wadden {=and klel}               |  Strar`dwai
ÉZZZZ   L.agune (®vemregertd klel)       Em   Strandviakte

-et bovenste kaartje toont de situatie van 4800 jaar geleden, het

_~ -derste van 40 0 jaar later. (K aartjes en informatie uit Blad
:  kmaar West en Alkmaar Oost, toelichting bij de Geologische

`` aart van  Nederland)

5. Een niet te steile en niet te grove ondergrond.
ó. Betrekkelijk weinig stroming, evenwijdig aan de•mst bij zeegaten.

T. Een niet te snelle zeespiegelstijging.

Schematisch profiel
_ül]eelding 6 geeft een goed idee van de totstandko-
]ing van de strandwal Zandwerven. In dit profiel
iFordt de verticale as aangegeven in meters beneden
`-.ip. dus tot -5 meter. Voor de horizontale afstand is
É€n schaal van 0 tot 500 meter aangegeven. De
smndwal heeft een breedte van 500 meter, is ruim
:Tee kilometer lang en is 2 meter diep.
Dmr de golfslag is de Beemsterklei (rechtsonder)
Tei|geslagen en vervangen door wadzand (linkson-
dErn. `+-aarop de strandwal is gevormd. \

5iEfleT== s=+  profiel van de strandwal Zandwerven

h hEÏ bo`-enstaande profiel is tussen de wadafzetting
im dÈ >|Tandwal een schelpenlaag weergegeven.
nLri]`-en zijn enkele humeuze vegetatielagen. In
H i:udden `'an de strandwal is een cultuurlaag
±-ËBËtí€`-en. Dit is een laag met restanten van
uEriing.

De eerste bewoners
ln 1928 wordt bij een afgraving nabij de vroegere
Braakmolen een archeologische vondst gedaan. Een
voorlopig onderzoek in 1929 leidt tot veelbelovende
resultaten. Er wordt een viertal door steriele zandla-
gen gescheiden humeuze cultuurlagen vastgesteld.
De afstand tussen de onderste en de bovenste laag is
1.30 m.
In de onderste cultuurlaag wordt een mosselhoop
gevonden met daartussen een stukje `zwerfsteen',
stukjes vuursteen en aardewerkscherfjes. De zwerf-
steen en de vuursteen zijn van elders geïmporteerd.
De cultuurlaag daarboven bevat fragmenten van vrij
hard gebakken ceramiek. Voor deze vindplaats geeft
een c14-datering een ouderdom van rond 4200 jaar.
Ook deze laag levert een vuursteensplinter en een
stukje `zwerfsteen' op.
In de derde laag worden bekende aardewerkscherven
gevonden van verschillende typen standvoet bekers
-slanke, S-vormig geprofileerde potten die tussen de
rand en grootste buikomvang horizontaal versierd
zijn. Zij behoren tot een cultuur die over het grootste
gedeelte van Europa is verspreid. Dit duidt op een
ouderdom van 4000 jaar. Tot verdere cultuur-over-
blijfselen van deze laag behoort vuursteen dat als
schrabber voor bewerking van huiden wordt ge-
bruikt.
De vierde (bovenste) laag levert geen vondsten op,
alleen een asplek.
Verder zijn er paalgaten geconstateerd, die op een
nederzettingwijzen.
In 1957, 1958 en 1959 volgen opnieuw succesvolle
onderzoekingen nabij de eerdere vindplaats. Het
blijkt dat het hier om overblijfselen van twee cultu-
ren gaat: de Vlaardinger- en de Standvoetbekei.cul-
tuur, die hier in elkaar overgaan. Deze vindplaats is
tussen ca. 4500 en 4200 jaar geleden een of meer-
dere keren bewoond geweest.
Bij de opgravingen worden een honderdtal beende-
ren gevonden die voornamelijk van runderen en
vogels afkomstig zijn. Uit een onderzoek van de
botten blijkt dat een deel van de runderen op een vrij
jonge leeftijd is geslacht. Vlees was toen dus belang-
rijker dan melk.
Er zijn geen bossen in de omgeving waardoor er geen
beenderen vanjachtdieren zoals herten voorkomen.
Het is een kweldergebied met weidegrond. De
mensen zijn voornamelijk veetelers maar er werd
ook landbouw toegepast. Bij opgravingen aangetrof-
fen sporen van het ploegen met een eergetouw tonen
aan dat er ook landbouw werd beoefend. Een eerge-
touw bestaat uit een dissel waaraan een hak is
bevestigd. Tot in de vroege middeleeuwen wordt
geploegd met eergetouwen. Sporen van een eerge-
touw zijn niet te dateren, het zijn begeleidende
vondsten. Determinatie van zaden leert dat er
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emmertarwe en gerst is verbouwd.
Er wordt een kuil vol mosselschalen en visgraatjes
gevonden. De kuil heeft een diameter van 1.50 m en
is o.50 m diep. Hopen mosselschelpen wijzen erop
dat er in dit waddengebied schelpdieren voor con-
sumptie zijn verzameld. Het dieet wordt verder
aangevuld met hazelnoten en bramen. Aangenomen
wordt dat de eerste bewoners zich zo'n 4700 jaar
geleden, nog tijdens de duinvorming, vestigen op de
strandwal. Zij blijven daar zo'n soo jaar wonen tot
3900 jaar geleden.

Periode na de bewoning op Zandwerven
Op het volgende kaartje zien we de hoofdgetijden-
geulen. Rond 3800 jaar geleden verschuift de hoofd-
geul verder zuidwaarts en gaat via Hoogwoud,
Spanbroek en Wognum naar Schellinkhout. De zee is
nog van invloed tot wat nu de Noordoostpolder is.
West-Friesland blijft nog zo'n looo jaar een getijden-
gebied, met de opening naar zee via het Zeegat van
Bergen. Met eb en vloed worden kleiige deeltjes en
zand meegevoerd. De kleiige deeltjes bezinken
buiten de geulen. De grotere zandkorrels vullen de
geulen op.
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Noord-Holland en het Zuiderzeegebied 3700 jaar geleden.

(Kaart uit De Mijzenpolder,Dick Mantel)

Door het geleidelijk sluiten van de kust door de
strandwallen en de opslibbing van het getijdengebied
ontstaat er uitgebreide veengroei. Het Gat van
Bergen slibt zo'n 3000 jaar geleden dicht. Vervolgens
vindt een verzoeting van het grondwater plaats

waardoor de veenvorming versnelt.
Het sluiten van het Gat van Bergen en het plotseling
minder actief zijn van de zon resulteren in een
verlaging van de temperatuur en meer neerslag. Door
de steeds maar stijgende waterspiegel worden nu ook
de laatste bewoners die in oostelijk west-Friesland
nog aanwezig zijn, verdreven. Het gehele westelijke
deel van Nederland verandert in een gebied van
meertjes en moerassen, ongeschikt voor bewoning.
Veel mensen trekken naar de kwelders van Noord-
Nederland. Tot ongeveer sOO na Chr. blijft het gebied
zogoed als onbewoond. In die periode, die ongeveer
1600 jaar omvat, groeit er in west-Friesland een dik
veenpakket.

Huidige situatie
lnmiddels is West-Friesland ontgonnen. Op lucht-
foto's zijn ten westen van de strandwal Zandwerven
duidelijk een zeer groot aantal resten van kreken en
prielen (nauwe doortochten tussen zandbanken) te
zien, vooral op weilanden die nimmer bouwland zijn
geweest. De kreken vertakken zich sterk en lopen in
een groot aantal kreekjes dood tegen de wal van
Zandwerven. Ook bij Obdam en Veenhuizen is een
groot aantal van deze kreken aangetroffen. Deze
kreken vertegenwoordigen de laatste fase van de
sedimentatie. Blijkbaar trok de zee zich langzaam uit
deze omgeving terug. Plaatselijk zijn duidelijk elkaar
kruisende kreken geconstateerd.

Geologische verschijnselen rond Zandwerven. Prent Arie Bijma-

Bij Zandwerven is het systeem naar het noordwestE=.
gericht, bij Obdam naar het zuidwesten. Bij Veenh-::-
zen is een meer slingerend systeem te onderscheidt=
dat zijn oorsprong ongetwijfeld in het noorden `-or_i
Ten oosten van de strandwal ligt ten tijde van de
bewoningsperiode een veengebied. Spanbroek ligt  : =
de kreekrug.

Ontstaan van de kreekrug
De zanderige geulvulling klinkt minder snel in daL-.
de meer kleiige afzetting daarbuiten. Daardoor
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ontstaat er in de loop van de volgende zestien
eeuwen een omkering in het reliëf. De oorspronkelijk
lagere geulen worden de hogere kreekruggen ofwel
de`ruggengraat' van West-Friesland. Hierop komen
onder meer de dorpen Spanbroek, Wadway en
Wognum. De strandwal Zandwerven komt bij ontgin-
ning vanuit de Kaag als een zandrug te voorschijn.

Kaapstad, 2013
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©JMetens(w)aai¢.igbedepE¥.
Oude mateh eh gewichten
Het heeft lang geduurd tot er enige eenheid was in  Europa

op het gebied van geld, maten en gewichten. Pas in de

Napoleontische tijd werd het zogenoemde metrieke stelsel

ingevoerd. Tot dat moment was het een grote janboel, met

per streek,  per regio, per provincie,  per land een eigen
stelsel. Zelfs binnen West-Friesland  kenden we nog

verschillen.

lnmiddels zijn veel van deze maten en gewichten  in onbruik

geraakt, maar omdat we ze in oude stukken nqi veel
tegenkomen,  is het wellicht handig om er eens een aantal op

een rijtje te zetten, Onderstaand een aantal oude maten uit

onze  regio::
•   1  hectare of 1  bunder: 10,000  m2

•   1 vierkante roede: 14/15 m2

•   1 morgen: 8800 tot 9200 m2
•   1 deympt: 400 vierkante roede
•   1 gemet: 300 vierkante roede
•   1 hont: 100 vierkante roede

•   1 koegras: 1/3 morgen, ook wel 1 geers

•   1 snees: 20 vierkante roede.  Er gaan 12 snees

in 1 geers of koegras.
•   1 zwat of zwad: komt overeen met 1/6 deympt
•   1 duim is ongeveer 2,5 cm (lengtemaat)
•   Ergaan 12 duimen  in een voet (32 cm) en

er gaan 12 voeten Ín een roede (lengtemaat)
•   Een graanlast is: 27 mud en komt ongeveer overeen

met 24 tonnen of 36 zakken of 108 schepel
•   1 schepel  komt overeen met 31  liter

Eron:  Maten en gewichten door R.  Fruin

m''FA: 130E12 en 15786),

Bezittingen van graven en leenheren in onze dorpen
De graven en leenheren hebben altijd een goede boekhouding

bijgehouden van hun bezittingen.  ln deze zogenoemde
leenkamers werd nauwkeurig bijgehouden welke gronden en

gebouwen men in eigendom verkreeg of verkocht. Veel
bezittingen van graven en leenheren kwamen voort uit

overwínningen op vijanden.  De eigendommen werden dan

onteigend. Ook bij  het opleggen van  bíjvoorbeeld de dood-

straf verviel de eigendom van de gestrafte aan de graaf of zijn
leenman. Mensen die niet in staat waren om  hun aandeel  in

de dijkwerkzaamheden te verrichten, "staken de spa in het

dijkvak" ten teken dat zij  het niet meer konden opbrengen.

Ook in dat soort gevallen vervielen de eigendommen aan de

graaf en de leenmannen. Over de periode vanaf 1250 hebben
we daardoor nog steeds goed inzicht in de bezíttingen van

deze heren  Ín onze dorpen.  Er zijn verschillende leenkamers Ín

ons gebied werkzaam geweest:
ffi    Degravenvan  Holland

ffi    De heren van  Montfoort

ffl    De heren van  Egmond

ffl    De heren van  Purmerend en  Hoogwoud.

Tussen 1400 en 1500 komen we drie percelen tegen in
Nibbixwoud, waarbij de familie  Ruych steeds betrokken was.

Wellicht dat de oude veldnaam "De Hofstee" aan de Ooster-

wijzend een  relatie heeft met deze bezittíngen, die in eigen-

dom waren van de Hofstee van Montfoort.

Ook in Wadway treffen we eigendommen aan, waaronder de
Hofstee van de kerk. Net als in de kern Wognum, waar we een
aantal van deze percelen aantreffen, waarvan één aan de

Oude Gouw.
Bron:  Repertorium van grafelijke lenen door J.C.  Kort, de

Leenkamers van  Egmond door J.C.  Kort, en  het repertorium

op de hofstee van  Brederode door J.C,  Kort, op te vragen  Ín

het Westfries Archief.
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