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Adriaan Anthonisz (ca. 1543 - 1620)
Adriaan Anthonisz was een Nederlandse wiskundige, landmeter, cartograaf en vestingbouwkundige die vanaf 1582 enige tijd ook burgemeester van Alkmaar was.
Wij kennen de namen van drie van zijn zonen: Dirk, Adriaan en Jacob die alle bekwame wiskundigen waren en de achternaam 'Metius' aannamen. Vermoedelijk is de naam Metius
onstaan uit 'meeten' (landmeetkunde) en betekent dus zoiets als 'De (Land)Meter'.
Adriaan Metius werd veruit de bekendste, ook om zijn astronomische werken en zijn
hoogleraarschap te Franeker. Jacob Metius wordt (volgens Decartes) de uitvinding van de
telescoop (hollandse kijker) toegeschreven, hoewel ook de naam van Lippershey genoemd
wordt.

Bij onze zoektocht naar het Dremmelandt (zie hierboven) vonden we in het Alkmaars Archief de
onderstaande plattegrond van de Bergermeer, die Adriaan Anthonisz in 1568 heeft getekend.

Adriaan Anthonisz’ kunde en precisie als landmeter wordt pas echt duidelijk als men er de
Topografische kaart uit 1965 naast (of overheen) legt - de geel gekleurde lijnen in de bovenste helft
van onderstaande afbeelding, zijn de contouren van de kaart uit 1568! :

Hieronder is te zien dat de gegevens uit 1568 (lichtblauw) ook de vergelijking met hedendaagse
instrumenten als Google maps kunnen doorstaan. Bijna onvoorstelbaar als men bedenkt hoe een
jongeman van amper 25 jaar dit heeft gerealiseerd met de primitieve meetinstrumenten en
hulpmiddelen van die tijd. Het was dus zeker niet ten onrechte dat de familie de naam Metius ging
hanteren.

Hierbij een aantal foto’s van het Dremmelandt en de Bosmolen.

Dat eenzelfde precisie ook ten grondslag lag aan Cornelis Drebbel’s plattegrond van Alcmaer is te
zien op de volgende afbeelding waar we de Drebbelwandeling op de kaart uit 1597 naast een
actuele Google map hebben afgebeeld.

Een andere dynastie van landmeters en kaartenmakers uit die tijd was de familie Langedijk, waarvan
de stamvader Dirk Jansz samen met Cornelis Drebbel’s vader fabriekmeester was onder Adriaen
Anthonisz. (zie www.drebbel.net)
Hierboven is een Kaart (uit het Alkmaars Archief) van de bedijkte Egmondermeer uit 1620, gemeten
door Gerrit Dirksz Langedijk (waarschijnlijk opgeleid door Adriaen Anthonisz) en zijn zoon Dirk
Gerritsz Langedijk. Opmerkelijk is het functioneel kleurgebruik dat in 1589 voor het eerst door Gerrit
was geintroduceerd. Hieronder wordt de geweldige precisie weer geillustreerd door een superpositie
met Google maps.

Tenslotte nog een voorbeeld, nu van de Schermeer. De Haarlemse landmeter Pieter Wils maakte er
in 1635 onderstaande gedetailleerde kaart van en de drooglegging van deze polder is ook
opgenomen in de Canon van Alkmaar.

Ook kaart van Wils hebben we gesuperponeerd op een negatief van een Google map van de
omgeving. De belijning van kavels en sloten uit 1635 stemt weer uiterst precies overeen met de
situatie in 2010. Deze vergelijking hebben we geïllustreerd met een video op Youtube.

Ook op Youtube: de Bergermeer uit 1568 en de Egmondermeer uit 1620.
Meer over de landmeters en kaartenmakers van Alkmaar is te lezen in “Alkmaar op de kaart gezet”
bij het Regionaal Archief Alkmaar.

