
Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 DE RIVIEREN HE VECKT,JDREGT, GEUZESLOOT, I>E ZVJ9JDJB,WEER EST XZEUWE WETEUIXG. (Vervolg van Bladz. 119). M, ar luysterd nogh eens verder. Corbulo gelast zynde, met zyn volk aan dees zyde des Rhyns te koomen, heeftdoen graven een grafl van den Maas tot in den Rhyn (1).Sommige houden dees graft te zyn de Rotte, andere deScliie, dogh met veel kraght willen eenige beweeren, dat hetis de Vliet van Maassluys door Delft lot Leyden (2), ende desegraft zoude gegraven zyn, om de binnenlanden hooger op,te bewaaren voor de groote zeevloeden; kan niet denkeneymand meenen zoude dal dit dwars gekronkeld

Vlietie ofeenige van de andere aangehaald, zonder dat daar eenigedykinge of hooghle ooyt by te vinden was, zoude konnenhinderen, de lage landen van ondervloeying, ik kan ookniet gissen, dat den ouden ervaren Corbulo zyn volk aanzoo een verlooren arbeyd zoude geset hebben, dog geen anderRhynarm noordwaard, moester zyn, dan dat Rhyn Killetie byCatwyk, en waarom niet de Leek, met Ortelius, of lieverden Yssel voor Corbuloos graght gehouden? Ik denke al- thans voor het grootste gedeelte, alschoon^de rest verloopenen verland is, cours hebbende door de lage landen na Vech- ten of anders na Trajeetum, dat is Utrecht, en zoo in deNoorder-Rhynarm Yecla nu de Vecht genaamd. Dunkt ditnu eymand

vreemd, dat omtrent Vechten of Utrecht niet meervan dien loop van dees graft is te vinden, die magh denken,dat deselve het eyge lot heeft ondergaan, als den Rhyn, diouyt Utrecht quam, en na het Westen ging, daar ook geen-derhande voetstappen by die stad, ja van desselfs haven van (1) Gluverius, l Deel, pag. 110, enz. (2) Xiphelin ujt DionCassius, myu voll. I, p. 320.







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 198 segge, dat dcscive Joor het gebruyk, als reels hebbe gcseglit,zynen naam Vechten van Vecta of het Veer heeft bekoomeu ,als ook de rivier of Noorder Rhyn-Arm, de Vecht, welkaldaar zyn naam verkryght van Vecto of de Vaart, en wasdees Roraeynse burght Villa of Castra, A°. 726, al by denaam Felhna of Vechten bekend en alsnhoon de Burght is tegronde gegaan, heeft nogh de naam van Vechten, als ook dcesNoorder Rhyn-Arm zyn naam van Vecht als noch behouden,en werd alsoo dees rivier de Vecht (d), A°. 953, by KoningOlto doen nogh niet beschreeven, als een zeer voornamestroom, hebbende buyten

haar zelven waterloopen, visseryen,slaende wateren of poelen, welk uyt de gemelde Vecht haa-ren oorspronk hadden ? en volgens de oude schryvers blykthet nogh al verder, want Bonifacius, de tweede Bisschopvan Utrecht, A°. 754, voer den Rhynslroom af naar Vries-land , over het meer Flevo , segd B e k a , p. 16; was deesRhyn de Vecht niet? Heda (2) zal zeggen, ja, die noemdde Vecht, A&quot;, 4471, nogh den Rhyn, en merkt eens verder,dazen Bisschop Bonifacius in Vriesland orngebraght zynde,was weder gevoerd over het meer doen genoemd Eimeer (3)na Utrecht, welk meer B e k a weder noemd Flevi, gevolgge-lyk over de nu zynde Zuyderzee, door de Vecht (4) na U-trecht.

Odulphus gink ook van Utrecht na Vriesland overde zeeboesem, genaamd Almeer of Eimeer, was dit niet doorde Vecht, weet geen andere Vaart van Utrecht derwaards.En zied eens verder, A°. 834 Interim etiam Classis de Da-nis veniens in Frisiam aliquain partem ex illa dcvastavit etinde per vetus Trajectum ad emporium quod vocatur Dores-tadus venientes omnia deripuerunt (5). Dit zoo verre alsbegrypen kan, segt A°. 834 de vloot der Deenen ook in (1) He da, p. 78, 86. (2) Heda, p. 294. (3) Bala Sacra, 1«Deel, p. 260, 262. (4) Ibidem, p. 839. (3) Ant. Mattli., deNobilitate, p. SS.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 199 Vriesland koomende, heeft daar een gedeelte van verwoest endaarna door Vetus Trajectum (Utrecht) tot de coopstad diegcnaamt word Dorestadus (Wyk te Duerslede) komende, heb- ben alles uytg«plondert; dus. is dees Deensche vloot in hetmeer Flevo, ofdoen al genoemd Eimeer, ingevallen, verwoes- tende in hun doortocht een gedeelte van het doen genaamdeVries hartogdom, opvarende door Utrecht na Wyk te Duer-stede, gevolggelyk door de Vecht, want weet doen derwaardvan geen andere vaart, soo ook door den ouden Rhyn vanUtrecht tot Wyk te Duerstede, dit was met geen enkeld schipmaar met een gantsche weerbare

vloot. Bekene dit benevensliet vooren gesegde een volkoomen bewys van de aloude.groolbeyd van dees beroemde rcghier of Noorder Rhyn-Arm,voor veel eeuwen al Vecta of de Vecht genoemd. Ook zullen wy liy deze gelegentlieyd aanroeren, den voo-rigen sland der Zuyderzee, die alhoewel merkelyk vergroot,«ghter niet anders is dan het oude Flevo, hetwelk omtrent desevende eeuw ook was genaamd Eimeer ook Almera. Sommige, onder allen den geleerden Heer A l tin g (1),schyuen van gedaghten, als of daar voor het jaar 1205 noghgeen Zuyderzee was geweest, en om dit zyn zeggen , also hydaght, klem te doen hebben, brengt hiertoe een kreupel bewysuyt Melis Stoke, als dat Graaf Willeni de eerste,

zynbroeders dood verstaan hebbende, uyt Vriesland te paard inhet dorp Zyp zoude zyn gekoomen. Stokius segd wel datgemelde Grave uyt Oostvriesland, « es hi ter Zipe comenghereden ende hi bat om ghelede (2),&quot; dogu hier word in hetminste niet gesprooken te paard, of met paarden, maar hetwoord ghereden, dunkt hem hier in zyn kraam te pas komd,maar hoe is het mogelyk, dat den lieer A11 i n g, zoo er-vaaren in de oude Duytsche woorden, dit woord ghereden (1) Outh. en gestig. van Yriesl., 2 d. p. 292. (2) Stoke vanAlkemade, p. 67.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 200 amlers verslaan wil als Melis Stoke selve en veel andereoude Duytsche schryvers, welke het doorgaande gebruykcn,om daar mede uyt te drukken gereed, bereyd of klaar lazyn. Derhalven bad gemelde Grave vorders om ghelede, datis om goed geleyde, om met zyn broeder ten grave ie kon-nen gaan. Segge, hoe konnen geleerde luyden hun met zulkemisselyke gedagblen troetelen, teegens de4 oude Romeynscheautheuren, die ons land en stroomen doen zoo wel bekendwaaren, net als men ook heeft gepraat, als dat men A°. i25ovan Enckhuysen lot Stavorden met een plank, raster of daly (1)nogh tot elkander konde gaan; spinrokkens praat die nu nietgeld.

Het is waar, volgens eenige Vriesche schryvers (2),zoo zoude Vlieland en Ter Schelling tot het begin der dar- tiende eeuw aan malkander vast zyn geweest (3), en zoo alszy schryvon, zoude daar maar een zeegat geweest zyn , tus-schcn Texel en Vlieland, dogh by laag waater waaren dieaan elkander ook vast, ik weet niet wat al meer, dogh datmen kort hierop door de landen hier tusschen geleegen vaar- ten hadde gegraven, om daar by waler te kunnen koomen,waardoor rnet der tyd door de Noorlweste winden zoo swaarevloeden, zulke inbreuken waaren geschied, dat dezelve totEylanden waren gemaakt, gelyk men op heeden nogh siet;liet kan zyn, dat men hier en daar wel doorsnydingen kondegemaakt hebben, om de stroomen te

verleggen, waar de zeedoor de Noordweste winden opgeset groole inbreuken en ver- woestingen gemaakt hebben, dat ook eerlyds Wieringen endeTexel aan een was geheght, ende dat by laagh waaier aanNoordholland vast was, schynd ook meede by de overge-stroomde steeden en dorpen, aldaar by laag waater ontdektdat ook de gaaten grooter en grooler ende den boesem kragh-tig is verweydt, leyd geen tegenspraak.(Het verwig hierna}. (1) Aant. op de besch. van N. Holl. 390. (2) P. Wiusemius,L 6. p. 1S7, 164. (3) C. Schota, 1. 4. p. 106.




