
Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 DE RIVIEREN »E VECHT, AJSX.TTEJL, JtREGT, GEUZESLOOT, VE ZITJUMB, WEER EW XIEUWE WETERING. Het stuk, dat hier volgt, vonden wij in de adversnriavan Utrechtsche zaken, uit de Bibliotheek van wijlen den HeerBurgemeester J. van Doelen afkomstig, en thans in hetStads-Archief aanwezig. Deze verzameling, die uit S deelenin 4°, bestaat, is door eene ongeoefende hand bijeengebragt,schijnbaar tot de zamenstelling eener beschrijving van hetSticht, en bevat weinig meer, dan korte uittreksels uit ge- drukte werken. Dit stuk echter, achter het l&quot; deel gebon- den, is den bewerker der adversaria

geheel vreemd; hetschrift en papier is veel ouder, en het laatste ook verschil- lend van vorm. De ons, bij name onbekend gebleven schrij- ver , die van zich zelven zegt, de lees- en schrijfkunst in eenedorpschool te hebben geleerd, en zich met vertalingen tehebben moeten behelpen, heeft ons erachtens zich zoo lof- felijk van zijne moeijelijke taak gekweten, dat de helder- heid van 's mans brein , zonder beschaafde ontwikkeling, be- wondering verdient. Het nederige opschrift, aan hel hoofd vanhet opstel geplaatst, doel ons den schrijver in zijne eenvoudig- heid kennen. In plaats van eene drooge beschrijving van deVecht, leert hij ons den loop der meeste rivieren en kanalen,alsmede de bewoners

der onderscheidene streken kennen. Zijnbetoog, dat de Vecht haren naam van de Romeinen bekomen,heeft, en de wezenlijke regter- of noorder-Rijnarm is, welke aande zijde van Germanie in den Oceaan ontboe/emde, weet hijuit de oude schrijvers zoo duidelijk aan te toonen, en ande- ren die mistaslen, zoo oordeelkundig te wederleggen, en zijn Utr. voorheen en thans, I Dl. H St. 17







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 168 dan met reglit de naam van Ulteriut Trajectum op veele plaat- sen lager konnen geweest zyn, ja zelve tot Catwyek; doghhet blykt dat de Romeynen ende andere 6ri«ksche schryve-ren by dees Noorder Rhyn-Arm meenden een maghtiger stroomdan dit Leytse Rhynvlietge, alwaar men, lager komende, wy-der oevers en verdronke landen vond, onbequaam om toteen overtoght te gebruycken. Gesegde Romeynsehe Burght, Fethna, Fechta of Vechtenis de plaats als reets gemeld , waar ende van waar dees Noor- der Rbyn-Arm verkreeg de naam van Pech-, Fecht, Vecht,welke rivier de Vecht door Wil Ie m He da te

reghl alsooword Veda genoemd, dat is de Vaart, omdat men daardooropvoer ende afvoer , na, en -van hunne vlooien tot de Burglaop het Eyland Flcw, met alle hunne krygsbehoeftens, en isdees Romeynse naam Veda, na een verloop van zoo veeleeuwen aan dees rievier, na de Duytsche sehryftrant nog Vechtgenoemd, gegeven. Het sdhynt ook niet bnylen reeden datdese burght Vechten hadde een zeer bequame havenin&quot; oflegplaals voor hunne Rhyn scheepen, waarom deselvc Vccta oftebet Veer wierd genoemd, tot laaden ofte ontladon , om na be- neden af te sakken en op te komen zoodal dees burght en- de dit gedeelte van dees Noorder Rhyn-Ami door baar gebrnykwegens hunne

gelegentheyd verkreeg door den tyd de naamvan Veda ofte het Veer ende de Vaart, dat hier alsoo ookwas op dees Burgt Vechten een magasyn van allerley oorloghsTuygh, ende een kraghllger besellinge als tot Trajectum,scheynd klaar by de zeer overvloedige Romeynsche overblyf-selen aldaar gevonden, alschoon de Burgt Trajectum ook Wil-tenburg genoemd, na verloop van tyd door de Willen, Frie-sen en Franken is tot een vastigheyd verkooren, ende doorde Bisschoppen tot zoo een maghtige stad is verheeven, ter-wyl de burgbt Veda die nogh na het jaar 200 was een be-seitinge der Romeynen, is te gronde gegaen ende geblevenalwaer nu de ploeg overgaat.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 170 stroomen, waardoor sy vele ende groote Eylanden maect, ....zodal den Rhyn door vele uytganghen in de Oceanische zee i»invloeyende (\).&quot; Cluverius en anderen (2), schyiien hierte willen hebhen, dat Caesar alhier weder de Wad en Maasmeend, die door dees verscheyde uylgangen de Zeeuwse ey-landen maakte, hoe kan ymand denken, dat Caesar zoonaukeurig en kondig van desen stroom, zoude noemen denRkyn, de Noordzee naderende, wanneer hy meende de Waalen Maas, hy wist emmers ook zeer wel als ook aantoond,dat de Zeeuwse eylanden door de Maas gemaakt wierden, enwel heysonder

met behulp van de Scheld, die hy seght metde Maas zigh beneeden vermengde, gevolggelyk deze maaktendoor hun gemeenschap de Zeeuwsche eylanden. Dit waren dieEylanden daer Caesar van seght, welke gewonlieken doorde vloet aldaar van het land gebrooken zyn. Maar Caesarvan de Eylanden der Noorder Rhyn-Arm spreckende, seght nietdat ze door den vloed van het land gebrooken wierden,maar door de verscheyde stroomen vele ende groole Eylan- den maakten, zodat den Rhyn door vele uylgangen in de Oce- anische zee is invloeyende, ende dat op dees eylanden doorden Rhyn gemaakt, veele inwoonders waaren die op vischleefden, ja ook op eyeren van vogels; daar legd nogh

opheeden het Eyerland, ende ten huydigen dage is het noghdie eylanders beysonder eygen op visch te leeven. Hadde denRhyn in Caesars dagen veel uytgangen in de zee, doenhadde deselve nogh haaren vryen loop, door geen dammingeof krebbinge gedwongen, tgeen naderhand van de Romeynen,denkclyk door Drusius, wel zal geschied zyn, om de besieschueringe des waters te hebben ter plaatse, alwaar het be-quaaniste en gelegenste was voor goede havening der vlooien,nu is bet een saak buyten kyff, dat by het middel Rbyn-lie te Catwyck, geen andere uylloopen nogh eylanden kon- (1) Caesar, L. 1. IV et VJ. (2) l Boek, p. 23, 182.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 172 aghtig eii laag was, dat emmers van de Velouwe nogh hetGooy niet kan gesegd worden. Pomponius Mela, dewelke leefde ten tyde van den Key-ser Claudius, spreekende van de Noorder-Rhynarm, segd:a dat die in het eerste nauw en sigh zelven gelyk, naderhandals de oevers wyd en zyd van malkander wyken, is hy geenrivier meer, maar een Meir, en de velden blank gezet heb-Lende, krygt hy den naam van het Vlie ; eyndelyk een eilandVan denzellden naam omringt hebbende, word hy weder naau-wer, en wederom een rivier geworden, stort hy zich in denOceaan.&quot; Plinius, Tacitus tydgenoot, beschryft des

Rhynsuylgangen of monden zeer net en singulier, en vind hier, ge- lyk Caesar, verscheyde eylanden , daar de Noorder-Rheyns armby, door, en langs liep, seggende: « in den Rhyn zelf, terlengte van byna hondert duyzent schreden, is het edelste eylandder Batavieren, der Kaninefaaten; en noch andere eilanden derVriezen , der Caukken, der Frisiaboneu, der Sturieren , derMarsacen, dewelken alle gelegen zyn tusschen den Helius enhet Vlie, dus worden de monden genoecit, langs dewelkende Rhynstroom zich ten Noorden in Poelen of meeren, tenWesten in de Maasstroom , uytstort, behoudende in het mid- den een kleine kil, die zynen naam behoudt.&quot; Dus wierd deregnter of Noorder

Rhyn-Arm duydelyk by dees twee schryversaangetoont, dat dezelve by Flevo of het Vlie in zee liep,ook denkt Cluverius (1), dat indien de rivier de Vecht daardoen was, de scheydinge tussche de groote en kleyne Vriesengevoeggelyk konde zyn, en met het seggen van Plinins heelwel konde strooken, dogh dit was by hem maar een gladdegissinge. De eylanders door Plinius aldaar opgenoemd, kanhy niet dulden, dat die aldaer bezuyden Vlevo zoude gezee-ten zyn geweest, als ook will met kracht en geweld hetmiddel Rhyntie, welk door Leyden in zee zoude hebben ge- il) Deel II. p. 195, 1%.









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 176 algcmeeir. Ende indien meu nu «leid, als gelooflyk is, dateen groot gedeelte van het volk aan dees zyde van de regh-ter Rhynarm, het Vlie, Vriesen, by afkomst waaren, waaromby Tacitus de kleyne Vriesen- worden genaamd, kan nietsien ense eere daardoor verkort ofte verminderd zoude zyn-,om redenen dat de Vriesen alloos stout en kloekmoedig heb>-ben gestreeden voor liaare vryheid, daar de Batavieren welals bontgcnooten en met de naam van broeders en vriendendoor de Romeynen verklaart wierden t omdat die dvvinghlau-den, om loon, met al haar vermoogen dienden, om alle vryevolkereu der drie

werelddeelen te helpen maaken tot tributa-rissen van de heerssuchtige Romeynen, en wat dank zv hiervoor hadden blykt in Taeitus, in de aanspraak van Clau-dius Civilis aan zyn volk en bonlgenooten (1), en alschoondees geschillen niet zonder veel bloedstortinge wierden byge-legd, zoo waaren ten laatsten de uytgemerge'de Batavierennogh bleyde, om onder de Vriezen te koomea, waar by hetgantsche Batavie ook Vriesland wierd genoemd. Dogh- gelyk eene quade bevaltinge weder anderen na sigsleept, hebbe alhier nog wat te seggen, waartoe sal gebruykeneen Engelsche vertalmge van Plinius gedrukt, A°. 1635 (2),,die als onverschillig in ons dispuet is, waar vind, dat Pli- nius segt: « in den

Rhyn ter lengte van omtrent hondert duy-sent schreden, legt het alleredelste eyland der Batavieren, en Can-nenufates, en nogh andere der Frisen, Cauchiaaen, Frisiabo-nen, Stury en Marsasy, alle gelegen tusschen Helius en Vle-vius, dit zyn de monden door de» welken den Rhyn sighvan een scheyd en uytstort, en ontlast ten Noorden in seec-kere meeren, ten Westen in de rivier Mosa, maar in demiddel mond tusschen beyden is het maar een kleyn loopie,canaal of waterleydinge, dewelke syn eygen naam behoud.Helins en Vlevius&quot; dus waaren de twee uylloopen des Rhynsgenaamd, dogh omdat Gluverius enz. der Batavieren eyland ~~(1) Hist., L. IV. 098, 601. (2) Nat. Bist., L. IV. § IS.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 178 * kerk, hetwelk seyde, dat A°. 1050 den Rhyn door Leydendoen nogh in zee liep; indien nu eenige deser getuygenissenhadden eenige seekere merhen of bevvysen in de outheyd,zouden de voorige en hedensdaaghse schryvers daar zoo nietals na gissen. Dogu aleer hier Van scheyde moet nog een plaats of ette-lyk van Tacitus nasien, die ons land kondig was, en onstot light voor de oulheyd dient, om als meene, dat mynegesegde bevestigt. Gemelde Tacitus segd in het tweede jaarvan Tiberius (1), dat « het eilandt der Batavieren is beleyc-kent gheweest, om aldaar met de vloote by een te komenen te versamelen,

uyl oorsaacke dat daar goede gelegentheytvan havenen was, om aan landt te komen, en heyrkrachtenbinnen de schepen in te nemen en te onlfangen, als oockseer goede bequaamheyt, om de oorloghe te wenden, waarsy wilden,&quot; en dewyl een vloot van duysent scheepen, daarby een zoude koomen, ook was het maaksel der scheepen,om over de watten te gaan , en niet over de volle zee , de- wyl men na den Eems ende de Weser den corlogh zoudegaan voeren; vorder seght Tacitus heeft men do uyt Diiylsch-land koomenden legioenen met hunne voorraad, Fossa Drusianaof Drusius graft, vervolgens door den Eyssel afgevoerd, zoodoor meeren tot de zee. Kan nu ymand denken, dat

dees kleyneKil by Catwyk , dees schoone gelegen havening hadde, bequaamom zoo een vloot te verzamelen tot dees Noorder scheeps-tocht? ik denk neen, eghier was het betekend deze vloot tevergaderen in dees Batavische haven, ook zoude het een gek-kelyk overlegh zyn geweest, om uyt den Rhyn, Drusiusgraft, ende den Eyssel af te schieten, indien dees samelplaatstot Catwyk was aangesteld, dus blykt het klaar, dat Dru- sius graft en den Eyssel afgekoomen zynde , quam men wee- der aan het cyland der Batavieren, daar die wel gelegenehaven was. (1) Lib. U. zijner jaarb., W. SS.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 179 Verders de burght Flevum was een veslinge der Romey-ncn, welke den oever van de Noorlzee bewaarde, belegertzynde, van de over Rhynse Vriesen, heeftLucius Apronius,stedehouder des Schouts van Neder-Duytschland, uyt de bo- ven preventie by hem ontbooden de uytgelesenste legioenenvan Ruytery en voetvolk, en is met beyde dese heyrkrach-ten den Rbyn afgekoomen en teegens den Vriesen aangevallen.Dit was emmers het Leytse Rhyntie niet, van hetwelke nooythebbe gelioort, dat daar ooyt eenige gedaghtcn waaren, datdaar op den oever der Noort Zee de burght Flevo stond, maarwel op het eyland

Flevo oft het Vlie, op de grensen der Vrie- sen , die door dees Noorder-Rhynarm van de Batavieren waa- ren afgeslooten, en uyt dien hoofde genoemd, een over Rhynsvolk, denke niet, ytmind hier zoude gissen, dat T a ei lus hierde Fossa Drusiana en Eyssel meent. Neen, die word, alsgeseght, nooyd by de oude schryvers den Rhyn genoemd,maar wel de rivier, nu Vecht genaamd, als hier doorslaandeblykt, ende by desselfs hoedanige gelegcntheid, als zelfs deieeden ook uylwyst, dewyl in dit meer Flevum uytstorten,alwaar ondergevloeyde landen en meeren waaren, daar deVriesen om en aan woonden, gevolggelyk niet omtrent Catwyk. Doen Gannascus den baas met de Emder Vriesen op

deNoordzee speelde, heeft Corbulo teegens haar uylgebraghteenige galeyen met drie roeygangen, leggende in den (Alveus)boesem van den Rhyn; voorts heeft hy over de verdronkenlanden, en door eenige gragten tegens baar uytgevoert eenigeandere scheepen, die hiertoe bequaam waren. Dese schepenlagen in den Boesem of het Diep van den Rhyn. Dese scheep-tocht moest, Noorden op, om desen roover na te jagen; deesverdronke landen en graften zyn emmers de meeren en poe- len , en oude gedamde en afgekrebde uylloopen des Rhyns,by Caesar gemeld, waar, volgens Plinius en Mela, deNoorder-Rhynarm by , in , en doorliep.(Het vervolg hierna).




