


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 50 Muiden eindigde, doch zich verder voortzette tot het Vlie bijVHeland en voorts noordwaarts stroomende, vele tiental-len kilometers verder in de Noordzee stortte. Het zand wasbedekt met mossen, lage struiken en kruidachtige planten,welke vegeatie men meestal met den naam toendra aanduidt.Het klimaat, dat steeds warmer werd, deed de plantengroeiveranderen, en daarmee ook de zoogdierwereld. De menschen,die hier woonden, behoefden niet meer als Eskimo's te leven,doch konden jagen op rendieren. De stijging van den zeespiegel gaat intusschen voort, endeze zal wel van grooten invloed zijn geweest op een gebeur-tenis, die op de geheele vorming van den bodem, ook van deVechtstreek, van zulk een groote beteekenis is geweest: dedoorbraak van het land tusschen Dover en Calais of de grooteverbetering van de verbinding aldaar tusschen Noordzee enAtlantische Oceaan. Deze vond plaats

ongeveer 5000 j. v.Chr. Daardoor werden groote hoeveelheden zand door hetin het Nauw van Calais gestuwde water in noordelijke rich-ting vervoerd, die de schoorwal deed ontstaan (de duinen)die thans nog langs de Belgische en Nederlandsche kust tevinden is. Die oude duinen werden steeds hooger, en ongeveer3500 V. Chr. was de wadden-achtige vlakte, die zich daar'achter bevond, zoozeer opgehoogd, dat het zeewater erslechts bij hooge vloeden in kon vloeien. Op het afgezette slik ontstond een sterke plantengroei,die een dikke laag veen deed ontstaan. En is niet dit veen,dat later uitgebaggerd werd, oorzaak van het ontstaan vanonze onvolprezen Vechtplassen? Door de dikke laag veen zochten de rivierarmen zich eenweg, die uiteraard geen vaste was, doch nu eens hier, danweer daar langs stroomde. Steeds echter zetten zich langsde rivieroevers lagen zand en rivieflklei af. Dit gaat zoovoort vele eeuwen lang, tot + 1600 v. Chr. een klimaatver-andering intrad, het

werd droger, de afzetting van veenwerd kleiner, en het werd bedekt met heide. Deze periode,de subboreale, nam een einde ongeveer 500 v. Chr. Het toen weer vochtiger wordende klimaat deed opnieuwde plantengroei sterk toenemen, en een nieuwe veenlaag ont-stond. Dit veen is nog op zeer veel plaatsen in de Vecht-streek en op de grens van Holland aanwezig, al is er natuur-



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 51 lijk heel veel afgegraven. De Romeinen, die omstreeks deeerste helft der eerste eeuw zich in deze streken vestigden,troffen dus een moerassig veenlandschap, nauwelijks begaan-baar. De beste wegen waren de waterwegen en de padendie over de zand- en kleiafzettingen langs de rivierarmenliepen. Zoo is de Vecht voor de Romeinen een zeer belang-rijke handelsweg geweest. Maar zij was dat ook reeds te-voren, en als groote voorname handelsweg voor den handelop Friesland, gebruikt door Friezen, Saksers, Denen en Noor-mannen, is het aan de Vecht, dat de gouw Niftarlake haaropkomst en ontwikkeling dankt. Zooals alle voorname handelswegen in die toenmaals zooonveilige tijden, werden zij bewaakt en beveiligd. De voor-gangers van de Romeinen deden dat al door het oprichtenvan eenvoudige houten torens erlangs, die, het spreekt vanzelf, gebouwd werden op de hooge

zandbanken, die langsde rivier gelegen waren. Toen de Romeinen hier kwamen, namen zij deze beveili-ging hier ook grondig ter hand. De Vecht, als strata publicaaquarum (openbare waterweg) werd beschermd door castra(grootere vestingen) waartusschen op afstanden castella(kleinere vestingen). Tusschen de castella kwamen nog vaakde nachttorens (turres). Die alle vormen de voorloopers van de latere kasteelen,die, dat is ook thans nog na te gaan, veelal gefundeerd zijnop de oude zandbanken (b.v. kasteel Loenersloot, en hetthans verdwenen slot van Abcoude). Zoo is dan ook thans nog het aspect, dat de Vechtstreekvertoont in hoofdzaak te danken aan de gesteldheid van denbodem. Wij schetsten de geschiedenis ervan slechts in grootelijnen. Moge de nauwkeurige bestudeering ervan velen ge-noegen geven en bijdragen tot het versterken van den band,die bestaat tusschen de huidige bewoners van de Vechtstreeken den bodem, en in wijder

verband tot het versterken van-de liefde voor ons Vaderland. A. F. VAN GOELST MEYER.




