Terp- en dijkresten in het Zuiderzeegebied
door G. D. v. d. HEIDE
(archeoloog bij de Directie van de Wieringermeer).

Dijkbouw is een oud bedrijf in Nederland, een bediijf dat
door bittere noodzaak is gegroeid. Wanneer het juist is dat
de mens van nature te lui is om iets te ondernemen indien niet
de noodzaak hem daartoe drijft, mag de Nederlander zich niet
beklagen, want de noodzaak heeft hem volop in de gelegen~
heid gesteld. Immers zonder aanleg van dijken zou ons land
al jaren voor een belangrijk deel onder de zeespiegel verblijven,
zonder dijken ook zouden wij de ruim elf miljoen inwoners
allen op de Veluwe, de hogere Drentse gronden, Twente, de
Achterhoek, Limburg en de Brabantse zandgronden ontmoe~
ten. Zonder dijken bestond er geen Noord~ en Zuidholland,
geen Zeeland nagenoeg en waren grote delen van Brabant,
Friesland, Groningen, Overijssel en Utrecht een ondiepe baai
van de Noordzee.
De mens in ons land is al vroeg met de verdediging van zijn
grondgebied tegen het water begonnen, wellicht eerst door het
opwerpen van vlucht~ en woonheuvels in de vorm van terpen,
later door het bouwen van dijken. Wanneer met het aan~
leggen van terpen of wierden werd begonnen weet men vrij
goed uit bodemvondsten in de oudste woonheuvels, hoewel
daaromtrent geschreven bronnen ontbreken. Weliswaar is dit
niet op enkele jaren nauwkeurig bekend maar het is toch wel
zeker dat de bewoners van de lage landen van Friesland en
Groningen en de kuststreken ten oosten en ten noorden daar~
van reeds voor het begin van onze jaartelling met terpbouw
begonnen. Hetgeen echter geenszins betekent dat alle terpen
in eerste aanleg dateren uit zo vroege, nog tot de pre~historie
gerekende tijd. Evenmin zijn ze in éénmaal op de nu bekende
hoogte gebracht. Er zijn tal van terpen, die veel later werden
aangelegd, er zijn ook zeer vroege, die nadien verlaten werden
en er zijn er die herhaalde malen met klei en ander materiaal
werden opgehoogd, om op die wijze hun huidige hoogte te
bereiken. Men kan dit uitsluitend bestuderen door opgra~

vingen te verrichten en daarbij te letten op de opbouw van de
heuvel en de aardewerkscherven, die daarbij gevonden wor~
den. Door dergelijk onderzoek heeft prof. dr. A. E. van Giffen
bij voorbeeld mede door de financiële hulp van de Vereniging
voor Terpenonderzoek vele opgravingen in Friese en Gro~
ninger terpen kunnen verrichten, vondsten kunnen verzamelen
die meer licht hebben gebracht in de kennis van de terp~
bouw. Dank zij een inventarisatie, welke verricht werd door
de heer H. Halbertsma, weet men vrij nauwkeurig waar in de
beide noordelijke provincies terpen zijn of zijn geweest. Voorts
is men niet lang geleden vanwege het Instituut voor Prae~ en
Protohistorie te Amsterdam begonnen met het inventariseren
en op kaart brengen van de terpen in Westfriesland. Dat
betekent natuurlijk niet dat men van al deze heuvels weet
wanneer zij werden aangelegd of opgehoogd. Daartoe zouden
zeer veel opgravingen verricht moeten worden hetgeen uiter~
aard onmogelijk is.
Ook in het gebied rondom Kampen komen een aanzienlijk
aantal woonheuvels voor. Zowel op de " Kampereilanden" als
in de Noordoostpolder. Rondom en op het voormalige eiland
Schokland zijn terpen of resten daarvan aan te treffen. Ook
hiervan wordt een inventaris opgemaakt door de archeolo~
gische afdeling van de Wieringermeerdirectie. Dat de terpen
om Kampen en de terpresten van Schokland even oud zouden
zijn als de meeste Groninger en Friese woonheuvels is niet
waarschijnlijk en er mag worden verwacht dat ze meest uit
ae late Middeleeuwen zullen dateren.
Bij het onderzoek van de kunstmatige hoogte- van erf 57
op het Kampereiland kwam als oudste vaatwerk materiaal uit
de XIV/ XV de eeuw aan het licht, waaruit blijkt dat deze terp
ten noorden van de Friese weg dus van betrekkelijk jonge
datum is. Er is van dit gebied ook nog iets ouder vaatwerk
bekend en wel vroeg Duits steengoed uit de XII/XIIIde eeuw.
Maar het zogenaamde inheemse aardewerk uit het begin van
onze jaartelling is er tot nu toe onbekend. Er mag verwacht
worden dat de heuvels ten zuidwesten van Kampen iets
vroeger werden opgeworpen dan die ten noordwesten van de
stad, bijvoorbeeld in de Xde/ XIde eeuw. De eerder genoemde
woonheuvel bleek na de eerste aanleg wel opgehoogd te zijn,
maar het feit dat men voor verdere ophoging dezelfde grond
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gebruikte en dat op de plaats van opgraving geen eigenlijke
afscheidingen door resten van een woonlaag zijn aangetroffen
en eraarmee ook scherven vrijwel ontbraken, kwam de leesbaarheid van de ophogingsgeschiedenis niet ten goede. Niettemin zou een onderzoek van één of meer terpen in dit gebied
zeker voor het verkrijgen van nadere gegevens aanbeveling
verdienen.
Het feit dat in de Noordoostpolder vaatwerk voorkomt uit
het begin van onze jaartelling, van inheemse makelei, duidt er
op dat hier wellicht eerder reeds terpbouw werd toegepast
hoewel daarvan in het intensief door het opdringende water
verstoorde landschap geen sporen zijn aangetroffen. Het was
wellicht mogelijk in die tijd te wonen op het veenlandschap,
voordat het kleidek werd opgebouwd.
Vanwaar, wanneer wij het willen hebben over dijkresten, deze
uitwijding over de terpbouw. Omdat het aanleggen van terpen
ten nauwste samenhing met de dijkbouw, althans in beide gevallen de mens het doel had zichzelf en zijn bezittingen aan
vee en huisraad te beschermen tegen het water. In het eerste
geval door een heuvel die zo hoog werd opgetrokken dat men
alles veilig waande, in het andere door een wal op te werpen
waar het water niet overheen vermocht te komen. Er waren
ook gebieden waar het één met het ander samenging. Zo blijkt
op sommige plaatsen een aantal terpen door een hooggebouwde weg - i.c. door een dijk- met elkaar verbonden
te zijn geweest. Dijk- en terpbouw hebben vooral in het gebied
van het eiland Schokland nauw met elkaar verband gehouden.
Uit het oudheidkundig bodemonderzoek is namelijk al vrij
spoedig na het droogvallen van de gronden om het eiland
duidelijk geworden dat niet de nu nog op het eiland aanwezige
terpen de enige sporen van menselijke activiteit in deze contreien droegen. Want, hoewel de voormalige zeebodem na het
droogvallen vlak geleek, begon deze bodem betrekkelijk snel
daarna enig relief te vertonen, relief dat door klinkverschijnselen werd veroorzaakt. Het was in zekere zin een nieuw relief.
maar het ontstond naar een oud patroon. Dit patroon is door
kartering en het onderzoek van de Bodemkundige- en Oudheidkundige afdeling tezamen vastgelegd. Ten dele kon daarbij ook gebruik worden gemaakt van luchtfoto's, die een deel
van de oude dijk- en terpresten ten oosten en ten noorden van
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het voormalige eiland aan het licht brachten. De verschillen in
te velde staande gewassen of althans in de begroeiing immers,
ontstaan door de verschillen in de ondergrond, deden duidelijk
op sommige plaatsen strepen en plekken op de luchtfoto's van
de Royal Air Force ontstaan.
Het onderzoek in het veld langs de gehele oostkust van het
vroegere eiland Schokland en ook ten noorden van de bij het
inpolderen nog bekende noordelijke punt van het eiland,
braent tal van sporen van dijken en terpen aan het licht en
leverde tevens vele duizenden bodemvondsten op die bij~
droegen tot de mogelijkheid van reconstructie van het land~
schap. Dit vooral aan de hand van de scherven van verschil~
lende datering.
Bij een bestudering van de dijkhouw rondom het vroegere
eiland en ook van de terpconstruktie en ~aanleg kunnen deze
scherven van betekenis zijn. Immers men kan aan deze bodem~
vondsten vaststellen dat men het kleilandschap. ontstaan in
de eeuw en dat het oude veenlandschap overstroomd was, in
bezit na m vóór het bouwen van dijken. Het landschap was
bewoonbaar, maar het is zeker dat de bewoners, die het land~
schap ontgonnen en koloniseerden, zich niet onmiddellijk
achter dijken hebben verschanst. Bewoningssporen aan de
oostkant en ver ten westen van Schokland wijzen er op dat
men aanvankelijk onbedijkt woonde. Het duurde waarschijnlijk
echter slechts kort voor men tot het bouwen van heuvels of
terpen is overgegaan toen de waterstand in deze streek blijk~
baar almaar ongunstiger werd.
Uiteraard is het bestuderen van de dijk~ en terpresten in
het Zuiderzeegebied een belangrijk onderdeel van het arche~
ologisch onderzoek geweest. Niet alleen bij Schokland, maar
ook bij Kuinre en bij Urk. Wanneer wij bedenken dat de
dijkbouw van Nederland zovele eeuwen lang van zo uit~
zonderlijk belang is geweest voor ons gebied, dat wij zonder
de kennis en de mogelijkheden van onze dijken ons land reeds
lang tot een nog veel kleiner landje hadden zien inkrimpen, is
het verwonderlijk dat men niet veel meer aandacht aan de
geschiedenis van de dijkbouw heeft besteed dan tot nu toe
het geval was. Omtrent het begin van de dijkbouw bijvoor~
beeld is men helemaal niet zo zeker; Er is door velen geschre~
ven dat de eerste dijkbouw begint omstreeks de Xde/XIde
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eeuw. Wellicht is dit waar, maar de middelen ter datering
hiervan zijn nog niet erg overtuigend. Geen wonder, het
dateren van de dijkconstrukties is slechts mogelijk aan de hand
van bronnenstudie omdat in de dijk aanwezige brokken. aarde~
werk, die bovendien maar sporadisch voorkomen, nooit een
scherpe datering kunnen opleveren. Immers er kan klei ge~
bruikt zijn van een oude bewoningspiek en dus is een vondst
van vroeg middeleeuws vaatwerk zeker geen bewijs voor aan~
leg van de dijk in de vroege Middeleeuwen maar slechts een
aanduiding dat het terrein waar de grond werd gewonnen
reeds in de vroege Middeleeuwen bewoond werd. Alleen de
aardewerkfragmenten die onder de dijk in de dijkzool gevon~
den zouden worden leveren een datum post qÛem op. Dat is
echter een niet alledaags voorval. AI is de betekenis voor
dateringsmogelijkheid dus betrekkelijk gering, dijkonderzoek
kan anderszins zeer belangrijke gegevens aan het licht
brengen omtrent de construktie van oude dijken, methoden
van dijkaanleg in vroegere tijden en omtrent het gebruikte
materiaal en hoe zich dit in de loop van de eeuwen heeft ge~
dragen. Hierbij kan ook de hedendaagse dijkbouwer w el
belang hebben, zoals o.m. gebleken is bij een dijkonderzoek
dat wij enige jaren geleden verrichtten in opdracht van de
secretaris van de Deltacommissie in de belangrijkste dijk van
Zuidholland.
Maar wij zouden het hebben over de dijken en dijkresten
van het Zuiderzeegebied, welke onderzocht konden worden
na het droogvallen van de gronden van de Noordoostpolder.
Lang voor de afsluiting en gedeeltelijke droogmaking reeds
heeft men belangstelling getoond voor bodemvondsten in het
gebied van de Zuiderzee toen ·in de XVIIde eeuw Rutger
Paludanus materiaal ter determinatie ontving uit het gebied
waar thans de Wieringermeer ligt. Hij meende hier te doen
te hebben met resten van een Romeinse weg. Later meende
Braat, die het onderzoek ter hand nam toen de gronden van de
Wieringermeer droogvielen, dat deze door Paludanus bestu~
deerde ,.Romeinse wegen" niets met de Romeinen te maken
hadden, maar resten moesten zijn van middeleeuwse dijken.
Voor het overige blijkt het toch nog wenselijk thans deze
dijkresten nog eens aan een hernieuwd onderzoek te onder~
werpen, niet omdat zij toch nog wel Romeins zouden kunnen
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zijn, maar omdat nog geen geheel bevredigende verklaring is
gevonden voor het materiaal. dat ter plaatse werd gevonden
en dat Paludanus al zoveel zorgen had opgeleverd.
Het dijkonderzoek in de Noordoostpolder vormde vele jaren
na het droogvallen een belangrijk onderdeel van de arche~
ologische studie. Daartoe werd een reeks van doorsneden ge~
maakt door diverse dijkresten en door een aantal terpzolen in
dit gebied. Tevens werden een paar coupes gegraven door de
nog bestaande terpen op het eiland Schokland, op de Zuidert,
de Middelbuurt en op de . Noordpunt. Uit deze terpdoorgra~
vingen bleek in de eerste plaats dat de genoemde drie terpen
pas laat ontstonden en wel in de XIV de/XV de eeuw. dat zij
voorlopers hadden in een reeks van kleine terpen, welke meer
oostelijk en noordelijk gelegen moeten hebben en welke tot
op de zool door het zeewater in de late Middeleeuwen en
nadien werden afgebroken. Tevens waren er diverse op~
hogingslagen in te onderscheiden, die aanto"onden dat de
terpen niet in éénmaal op hoogte waren gebracht maar geleide~
lijk hun later bekende hoogten bereikten doordat de bewoners
daarvoor telkens nieuwe materialen aanvoerden. Deze materi~
alen waren vooral klei, maar soms ook mest en stro, ofwel
pakketten zeegras. Geleidelijk zal men met het rijzen van de
hoogte ook op andere wijze naar verdedigingsmiddelen ter
bescherming van de terprand tegen het water, dat de voet van
de heuvel omspoelde, hebben omgezien.
De klei voor de ophogingen vertoont in duidelijk te onder~
scheiden spitten dezelfde gelaagdheid per spit als een deel
van de afzettingen, die verder op het eiland te vinden zijn.
Hieruit valt af te leiden dat men deze terpgrond en het dijk~
materiaal zo dicht mogelijk in de nabijheid heeft gewonnen.
Dit is uiteraard niet zo'n verrassende ontdekking. Wellicht
geldt ditzelfde ook voor het zeegras dat men gebruikte en
waarop wij straks nog nader zullen terugkomen.
De terpen de Zuidert en Emmeloord bevatten beiden enig
zeegras dat in slechts dunne lagen hier en daar in het terp~
lichaam voorkwam. Aan de oostkant van de Zuidert vonden
we een uitgebreide rand van gestapelde grote turven, die zeker
daar ter verdediging waren geplaatst. Tevens heeft men in
wellicht nog latere jaren paalschermen aangebracht, welke ten
dele ook langs de dijkjes voorkwamen. Hieraan zien wij dus dat
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in dit gebied de dijk- en de terpbouw tot het laatst toe hand
in hand gingen, dat de verdediging van land en huis door
middel van dezelfde grondstoffen eeuwenlang werd voort~
gezet. Doch de paalschermen behoorden bijna tot de laatste
fase.
Men vraagt zich natuurlijk af hoe oud de oudste dijken in
dit gebied zullen zijn. Wanneer wij zien dat er bewoonde
plaatsen zijn geweest buiten het gebied, waar zich dijkzolen
in de bodem bevinden en dat deze plekken PingsdorEer vaatwerk bevatten, dateerbaar in de Xde/XII de eeuw, moet de
bewoning onbedijkt in de Xde eeuw zijn begonnep.. Kort daarop moet de dijkbouw noodzakelijk zijn geworden want vroeg
Duits steengoed uit de XIIde/XIIIde eeuw en kogelpotaardewerk van omstreeks dezelfde ouderdom wordt in grote hoeveelheden aangetroffen binnen het bedijkte gebied en in terpzolen, die onderling door de dijkjes verbonden zijn geweest.
Aan de hand van de schervenvindplaatsen, die telkens jonger
materiaal bevatten, is het mogelijk de achteruitgang van de
kustlijn te volgen en in kaart te brengen. Wij hebben hier dus
aan de hand van de dateerbare, laat middeleeuwse scherven
het gegeven dat de dijkbouw in dit gebied rondom Schokland,
bij Urk en langs de kust bij Kuinre niet begonnen is vóór de
Xde eeuw en zeker reeds dijken aanwezig zijn in de XIIdel
XIIIde eeuw. Wanneer men zich realiseert dat de afbraak
van het landschap begon in de XIIde eeuw en ongetwijfeld
samenhing met de dijken - de afbraak in een onbedijkt landschap, een kwelderlandschap, voltrekt zich anders- kan men
dit begin van de dijkbouw hier wel in de Xlde eeuw plaatsen.
Dit betekent echter geenszins dat niet elders voor de aanvang
van dijkbouw vroegere of latere dateringen gevonden zouden
kunnen worden. De dijkzolen, die aanvankelijk zo min als de
bases van de oude terpen in het landschap te herkennen waren,
hebben zich in de loop van de jaren steeds duidelijker vertoond. Het klinken van de bodem is hier in de eerste plaats
de oorzaak van het feit dat de bodem, die aanvankelijk helemaal vlak geleek, steeds meer relief begon te verkrijgen waardoor deze dijkresten zichtbaar werden.
Bij het onderzoeken van de aldus ontstane ruggen waren de
smallere dijkbases wel te onderscheiden en trof men daarin tal
van verbredingen: de terpzolen. Het bleek dat zich daarin
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slechts zelden delen bevonden van de eigenlijke dijk~ en terp~
lichamen, maar dat er meestal niet meer aanwezig was dan de
basis waarop men de dijk of de terp had aangelegd en welke
- een veenlandschap met een in de Middeleeuwen gesedi~
menteerde kleiafdekking - zo sterk in elkaar geperst raakte
dat de zee dit deel van het oude landschap, dat overigens
geheel verdween, niet heeft kunnen doen verdwijnen. Niet
steeds zijn de waarneembare ruggen in het landschap echter
dijkzolen. Van een drietal steeds duidelijker te onderscheiden
ruggen bleek de meest oostelijke, dicht nabij het noorden van
Schokland, geen dijkzool te zijn maar een smalle veenrug, die
zeer veel hout bevatte, en daardoor meer resistent was geweest
tegen de aanvallen van de zee dan het aangrenzende gebied.
Daardoor heeft deze strook zich de eeuwen door kunnen hand~
haven toen eenmaal het bovenste gedeelte was weggevaagd.
Binnen deze veenstrook lagen enige dijkzolen achter elkaar,
welke in de late Middeleeuwen en in de XV /XVI de eeuw
verdwenen moeten zijn, te oordelen naar de op deze kavels en
in de dijkzoolverbredingen aangetroffen vaatwerkscherven.
Het voorkomen van oude waterputten verduidelijkte herhaal~
delijk dat men in deze verbredingen met oude woonplaatsen te
doen moest hebben. Dat bij het doorgraven van één van deze
dijkresten vrij veel riet werd gevonden, dat in lagen aanwezig
was, duidde op het gebruik van rietbossen of los riet als zink~
stukken. Ook kwam hier· vlechtwerk van teen aan het licht.
Maar de bekleding van een dijktalud met krammat, zoals we
dat in de oude Zeeuwse dijken wel hebben kunnen vaststellen,
kon niet worden waargenomen. Uiteraard is de mogelijkheid
hier ook minder gunstig dan in de nog bestaande dijklichamen
met allerlei ophogingslagen. Het gebruik van los stro over de
klei, hetgeen ook elders bij dijkbouw in latere tijd veel werd
toegepast, kon hier in een waarschijnlijk gekanteld dijkfrag~
ment - dat de spittenconstruktie duidelijk vertoonde - wor~
den vastgesteld. Dit dijkgedeelte dateerde echter stellig na de
late Middeleeuwen.
Een merkwaardige dijkvorm werd in het noorden van het
eiland geconstateerd bij het oude Emmeloord: n.l. een wierriem
aan de zuidzijde bij de haven en een gedeelte van een uit zee~
gras opgebouwde dam aan de noordzijde van de haven. Wier ..
riemen zijn vooral uit het westelijk deel van de vroegere
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Zuiderzee bekend. Op Wieringen komt ten zuiden van de
grote weg die nu de Van Eeuwijkssluis met Den Oever ver~
bindt een wierdijk voor, welke nog vrij goed in tact is.
Bij het droogmaken van de Wieringermeer vond een door~
graving plaats van de Westfriese Zeedijk bij Medemblik ten~
einde het verkeer daar tot de polder toe te laten. In deze door~
graving kon men destijds vaststellen dat de dijk ook ten dele
als wierdijk werd gebouwd. De wierdijk van Wieringen is af~
gedekt met keileem. Het gebruik van dit materiaal is dus niet
zo modern als men wel eens geneigd is voor te stellen.
De Schokker wierdijken waren echter niet met keileem
gedekt. Bij nauwkeuriger beschouwing van het wiérpakket, dat
een aanzienlijkte dikte had, bleek dat er zowel de kleine als de
grotere soort zeegras in voorkwam (dus Zostera nana en
Zostera marina). Het is niet uit te maken of dit zeegras rond~
om Schokland kon worden geoogst of in een meer noordelijk
of noordwestelijk deel van de vroegere Zuiderzee, waar het
tot kort voor de afsluiting veel is voorgekomen totdat een
ziekte de planten nagenoeg uitroeide. Waarschijnlijk kon het
zeegras ook nabij Schokland wel groeien nadat in de XVIIde
eeuw de verzilting zich tot dit gebied had uitgebreid, al bleef
de invloed van de zoetwatertoevoer van de IJ ssel juist nabij
Schokland aanzienlijk tot in zeer jonge tijd. Dit blijkt boven~
dien uit de faunaresten.
Het zeegras is behalve voor deze wierriemen ook, maar niet
in compact pakket, voor de opbouw van de terpen Middel~
buurt en Zuidert gebruikt. Dit betreft kleine pakketten, die
hier en daar tussen de kleiophogingen zijn te vinden. In de
wierriem van Emmeloord komen palen voor die door het
materiaal heen geslagen moeten zijn om het geheel nog meer
hechtheid te verschaffen.
Overigens heeft men enorm veel zorg besteed aan het onder~
houden van de dijken van het eiland Schokland, dus aan het
behoud van het eiland. Men heeft grote hoeveelheden dijk~
materialen aangevoerd. Voor zover men niet beschikte over
bekledingsmaterialen voor het dijklichaam moesten deze elders
worden gezocht; wellicht waren klei, zand en riet het enige dat
men voorhanden had. Klei kwam in grote hoeveelheid op het
eiland voor. Schokland was eertijds een veenlandschap dat
door tal van overstromingen werd afgedekt met klei. Deze had
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men dus direct bij de hand. Ook zand was te vinden in het
keileemlandschap aan de westkant van het noordelijk deel
van het eiland of op enkele kleine plekken waar de pleisto~
cene ondergrond dicht onder het maaiveld verschijnt. Enkele
jaren geleden werden er achter elkaar twee scheepswrakken
opgegraven, welke beide naar de bouw te oordelen tot de
oudere scheepstypen gerekend konden worden. De schepen
hadden beide zand aan boord gehad, grof zand en andere
materialen, die tezamen tot de conclusie leidden dat ze vóór
hun ondergang geladen waren geweest met dijkmateriaaL
Daarbij was ook vlechtwerk van wilgentenen, dat groen ge~
vlochten moest zijn; er bevond zich nog veel blad aan de
twijgen. Voorts vonden we aan boord bijeengevlochten riet ,
dat als rietmat mocht worden beschouwd. Helaas waren deze
stukken zodanig uit elkaar gegaan dat niet meer de grootte van
de mat kon worden vastgesteld. Van een fraai stuk biezen~
vlechtwerk kon niet meer worden bepaald of dit ook iets met
het dijkwerk te maken had.
Een ander schip uit de XVIde eeuw, een zogenaamd water~
schip, dat voor transport werd omgebouwd, kon opgegraven
worden ten oosten van Schokland, dicht onder de kust. De
aanzienlijke hoeveelheid zwerfstenen aan boord, veel meer dan
alleen maar ballast, maakte duidelijk dat dit een lading stenen
betrof. die waarschijnlijk voor dijkbouw was bestemd. Men
mag aannemen dat deze gedachte juist was , gezien grootte en
type der gesteenten. Er kon door het onderzoeken van de
gesteentegroep bepaald worden dat het geen zwerfstenen
waren van onze Drentse of Gooise heidevelden, maar van
de Deense westkust blijkens de rijkdom aan gesteenten die
typisch zijn voor het gebied rondom Oslo (Oslo gesteenten)
als rhombenporfieren , tuffen en dergelijke. Reeds in de XVIde
eeuw dus vond aanvoer van dijkstenen uit zo noordelijke stre~
ken plaats, waarschijnlijk niet per waterschip maar met grotere
pinasschepen of andere scheepstypen, die met ballast terug~
keerden en deze stenen dan overlaadden in kleinere Zuiderzee~
schepen. Het betekent echter niet dat alle dijkstenen, welke
rondom de Zuiderzeekust gebruikt werden, deze reis per schip
hebben gemaakt. Tal van stenen werden nadat zij de tocht
met het landijs hadden volbracht en vele eeuwen in onze
morenelandschappen hadden gelegen, door kleine boeren en
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landarbeiders in Drente en 't Gooi gezocht of uitgegraven. De
brokken steen werden vervoerd naar de dijken, o.m. rondom de
Zuiderzee. Ook deze Drentse associatie, waarin nooit zoveel
Oslogesteenten voorkomen, kan men op allerlei plaatsen langs
de huidige IJsselmeerkust nog bekijken. Men ziet echter ook
tal van glooiingen van ander materiaal zoals bijvoorbeeld
bazaltzuilen maar men kan zeker zijn bij bazaltglooiingen met
betrekkelijk jonge bekledingen te doen te hebben omdat dit
Belgisch materiaal eerst na 1840 in Nederland wordt ge~
importeerd. Overigens leent het zich bijzonder voor het hou~
wen van glooiingen, zodat het ook in de moderne dijkbouw
nog veelvuldig wordt toegepast, ja zelfs min of meer in beton
geïmiteerd in de bekende betonzuilen. Wij zullen op deze
moderne dijkbekledingsmiddelen als ook andere betonelemen~
ten of asfalt niet verder ingaan. Maar wel werd bij de bazalt~
zuilenbekleding waarschijnlijk al vroeg, mogelijk ook wel direct
gebruik gemaakt van baksteenpuin als vloerlaag. Zo vond men
langs de Schokker kust duizenden tonnen baksteenpuin, waar~
bij blijkbaar zeer veel als afval opgekocht moet zijn van de
steenbakkerijen, getuige de talloze misgebakken of samen~
gekitte klinkers. Dit was echter niet alleen als vloerlaag ge~
bruikt puin, maar er werd ook zeer veel baksteen gebruikt om
ruimte tussen twee, vrij dicht bijeenstaande paalrijen op te
vullen. Deze fantastische hoeveelheden baksteenpuin hebben
intussen bij de inpoldering weer dienst gedaan als erfverhar~
dingsmateriaal zo als de bazalt zelf nog kon dienst doen voor
de bekleding van de dijk van de Noordoostpolder en nadat
dit materiaal na het sluiten van deze dijk weer is weggehaald,
opnieuw voor de bekleding van de .dijken van Oostelijk Flevo~
land. Wie weet waar deze bazaltzuiltjes uiteindelijk nog zullen
belanden. Overigens zijn de bazaltbekledingen weer mede een
gevolg geweest van grote moeilijkheden, die men allerwegen
in Nederland, dus ook rondom de Zuiderzee met de zee~
weringen ondervond. Immers in de tweede helft van de
XVIIIde eeuw deed de paalworm (Teredo navalis) zijn in~
trede in de zoute wateren in en rondom ons land en dit heeft,
zoals bekend, onze zuinige voorouders behalve veel hoofdbre~
kens ook schatten geld gekost. Er is van alles geprobeerd om
het dier, dat lange gangen maakte in het hout, te bestrijden.
Want het hout werd zodanig aangetast dat het zijn resistentie
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verloor en afknapte op de grens van water en zeebodem. Men
heeft getracht het euvel te voorkomen door o .a. ijzeren spijkers
met grote koppen in de palen te slaan. Nog ziet men af en toe
wel zulke palen met korsten ijzeroxyde er op . Men kan zich
de schade, die de paalworm kon aanrichten, indenken wan~
neer men weet dat grote delen van de Zuiderzeekust met paal~
schermen waren bekleed. Hiertoe waren tienduizenden palen
gebruikt, waar het invasieleger der jonge paalwormpjes een
welkome en uitgebreide legerplaats vonden.
Bij Schokland alleen werden in de oorlog 40.000 palen ge~
trokken en deze kwamen toen wel te pas voor allerlei doel~
einden. Maar nadien vond men bij het puinruimen nog op elke
strekkende meter tenminste 4 palen, die oudtijds reeds verloren
waren gegaan en waarvan slechts de punt nog restte. Beden~
ken we dat Schokland zelf ten minste een 5.000 meter lange
kustlijn had dan betekende dit ook nog eens ruim 20.000 palen.
De oudere bewoners van het Kampereiland kenden trouwens
deze Schokker palen wel, die bij stormweer hier en daar uit de
kust werden gelicht en op het Kampereiland konden worden
gepakt.
Er bestaan nog in Lemsterland en in het Gaasterland kleine
stukken van deze paalschermen, die echter in snel tempo ver~
dwijnen en waarschijnlijk zal binnen een vijftal jaren daarvan
niets meer te vinden zijn.
V rij oud >
is ook het gebruik van oude grafstenen, die men
opkocht van begraafplaatsen en welke stenen men gebruikte
als dijkmateriaaL Wij denken hierbij aan de vondsten bij
Schokland waar op de begraafplaats geen grafzerk te vinden
was, maar waar de westelijke dijk tal van grafsteenfrag~
men,ten bevatte. Het waren geen stenen van Schokland. Zij
werden van elders aangevoerd evenals de grote gave graf~
steen van de familie De V alckenaere uit Gent, welke in de
proefpolder Andijk werd gevonden en daar ook als dijksteen
was heengevoerd.
Deze en nog vele andere minder belangrijke materialen
hebben eeuwenlang de bevolking rondom de Zuiderzee in
staat gesteld zich te verdedigen tegen het water, dat vrien d en
vijand tegelijk was. Met deze hulpmiddelen en met hun ver~
stand hebben zij de strijd gestreden, die zeer wisselvallig is
verlopen en die tenslotte bij een machtige tegenaanval. nadat
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het water wèer eens zijn schrikkelijke kracht had getoond, met
een grote overwinning voor de mens is geëindigd. Althans
voorlopig. Niemand zal kunnen zeggen hoe lang, misschien
enige eeuwen, misschien langer. Gedragen door een lange er~
varing op het gebied van dijkbouw, een ervaring van wellicht
1.000 jaar, zal men ook in de toekomst dijken blijven bouwen
en land inpolderen.
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