




Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 207 Sommige zyn wel van gedaghten geweest; dat dil Almeerwas de Aelsmeer ofle de Haarlemmer meer, dogh is hetkenbaar genoeg, dat men voor een groote 200 jaar met eenkoddestok, daar reght over konde koomen van Rhysaterwoudetot Hillegom (1), ende dat het waaier daar doen zynde, maarzeer geringh was, en daar en tegens vind men all, dat voorde tyden van Adelboldus, A°. 866, dat de kerke vanUtrecht doen al bezat in Almeer, het reght der visscheryeende de tienden der groote viscbnetlen , ende daar en bovende Koninklyke Tiende die genoemd Coggeschuld (2), zyndeeen belastinge, die op groote

scheepen was geleght, watscheepvaard, indien doen daar geen Haarlemmer meer was,zoude daar geweest zyn , en wat groole visnetten zoude mendaar doen gebruyken ? andere zyn wederom van gevoelen,dat dit Almeer, by Alckmaar was geleegen, ende dat die stadhier van zyn naam hadde bekoomen; waar vind men, datalhier zoo groote vaart is geweest, met coggescheepen, ofhet moest geweest zyn op die valsch vercierde maghtige stadVroonen, daar men zoo veel tot belaggens toe van heeft ge-beuzeld, dus om gemelde reedenen meede niet aaimemelyk.Daar en booven hebben de Giaven van Holland, het landtusschen Haarlem en Leyden, als ook om Alkmaar altyd ge- rust bezeeten,

zonder dat de kerk of eenig Bisschop vanUtrecht, daar ooyt eenige eysch van reght op hebben ge-pretendeert wegens een Aelsmeer (5) of Alckmaar, maar worddit Almere geduerig by Muyden ende de Vecht, die daar inuytliep, opgegeven. Sied gemelde Odebaldus Bluffaard (4)ende de diplomaas ofte bullen der Keysers, zynde een vol-koomen bewys teeken, dat hel daar by, als gesegd, wasgeleegen. (1) S. van L eeuwen, Bal, illustrat. ,p.46. (2) A. M at t h. Epist.Syl.,p,84, 343. Hedae, p.. 84, 86. (3) Bosch, tonneel van HoII.,p. 26. (4) Hcdae, p. Si, 86, 87, 88 clc. 21&quot;





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 209 glnd, dus koude het Kliynwaater by de Grebbe overYloeyenen alle de Rbenensche veenen en lage landen aldaar onderwaaier setien, dogh de Romeynen ten laatsten dees ver-dronke landen doorwadende door het geleyde van een over-looper, heeft Civilus niet alleen het veld aldaar, maarzelfs ook Batavodurum ofte Duyrstede, doen open leggende,moeten ruymen , want dees riviere dus opgeslopt, hadde hetbenedenste gedeelte deser riviere geen doorslrominge van hetbooven waaier, maar doen de vreede , kort hier op , met deBatavieren getroffen wierd (1), was dees dam met den eerstenweggenoomen, om door

de stroom van het bovenwaaterdees Noorder Rhyn-Arm weeder vaarbaar en tot gebruyk vanhunne vaartuygen te houden , om met hunne scheepen te kun- nen afschieten , na de geleegene Batavische haaven by Flevo (2),als ook blykt, dat deselve nogh in de aghtsle eeuw volkoo-men bequaam was, ja zelve als gesegd voor een Deenscheoorloghs vloot van over zee gekoomen, die hier door ditdoen genoemde Vriesland, dus dees Noorder Rhyn-Arm , deVecht opvoer door Utrecht na de doen vermaarde koopstadDorestadus, nu Wyck te Deurstede. Cluverius (3) meend, dat Civilus den Rhyn doen inden boesem van de Leek hadde gestort; ik en kan niet zienwat Civilus zoude uytvoeren, met een

dam dwars in denRhyn te leggen, om door de opstopping van het boven wa- ter de lage landen aldaar onder te selten, zoo op die tydden Rhyn in de Leek dede uytstorten, immers behoefden dande Romeynen de Moerassen (4) ende ondergeloope landenniet te doorwaaden, om als reeds gemeld, Duyrstede te na- deren , indien den Rhyn boven die stad storten in de Leek,die bezuyden die stad zyn loop heeft. (1) P. Meruia, tydt threzoor, p. 136. (2) Siet hier roor. (3)CluY,, Bat. Oudh., i boek, p. 104, 114. (4) Tacitus, 1. 8, p. ma, es e.











Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 oude luyden liooren seggen , of het waar is weele niet, datmen voortyds van de doen geweese bruyker, nu Nieuwer-hoek, lieeden de plaats van de Heer Leonard Lups, daarmede oudslyds een steenoven hadde gestaan, dat men vandaar voor deesen met een draay konde over de Vecht gaanlot op het voorland voor het lieden zynde reghtliuys vanMynden, geen wonder dan dat P. Bor (1), A°. -1376, doVecht maar een vlietgen noemde; ook wierd den Rhyn byAernhem , hoe langer hoe drooger, omdat by Schenkenschanszig geheel in de Waal storten , zoo dat men heeft getrught,A&quot;. 1595 (2), waater uyt de Waal in

den Rliyn te inoogenleyden , dogh, Dort, Bommel en Nymegen waren hier tegen.A&quot;. 1628 hadden die van Gelderland verloff, om waater inde Eyssel te bekoomen, tot het leggen van een hooft voorMalburg (3), ter lenghte van drie a vier roeden, hetgeen zymaakten van aght roeden, voornemens zynde, het op twaalffroeden te brengen , waardoor de geheele Rhyn op twee roena, dight zoude zyn, die hier op onvermydelyk moeste ver-landen tot ruwiene van de daaraan gelegene steeden, doghde Staten Generaal, met consent van die van Ulrecht, tot con- servatie van den beneeden Rhynstroom, resolveerden, dat hethooft maar zoude zyn van vier roeden, dewyl men al bevond,dat de stroom

zigh al met maght in den Eyssel storle, duszoo deze en geene saaken maakten, dat den Rhyn en Vechtroor de Rhyn-scheepen onvaarbaar wierd, waar door alleswaare scheepen over Dort moesten, lot groot nadeel voorUtrecht, Amsterdam etc., dogh in Juny 1707 oorlogh zynde,brak of stak men een gat by Panderen in de Zuyd oosler-boek van de Betuwe, welk binnen wynigh jaaren zig zoo heeftverdiept en verweyd, waar door het waater uyt de Waalin hel voor- en najaar zoo geweldig stort in den Rhyn, zoo (i) P. Bor, Hist. 1. 9. fol. 144. (2) P. Bor, 1. 34. f. 103. (3)AiUema, deel l, p. 77».



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 215 tot de Leek, waardoor de Vecht meede zoo veel waaier be-komd, dat men alle desselfs bedykingen en kaayen heeft moe- ten verswaaren ende verhoogen, zoo dat nu niet alleen opheeden de groote Rhyn-scheepen konnen passeren, maar zelfsmeede scheepen van de Eyder etc. door de Vecht tot Utrechtkonnen opkoomen, ende indien men tot Muyden geen sluyzenbenodight was, en bequaame dyken haddc , konde dn schee- pen niet de vloed tut Utrecht van veele gewesten nogh op-koornen, als in de dagen van ouds. Dees riviere de Vecht heeden tot Mnyden in de Zuyderzeeuytloopende, was, A°. 866 (1), in zyn

geheel den eygendomvan S' Marlyns kerke tot Utrecht, en in dit reght was dekerk naderhand gevcstight (2), door verscheyde volgende Key-sers; dogh den dwingland Graaf Florens, de Se op onge-reghtelyke prelentien nam Muyden en Wesep wegh (5), enalzoo de volgende graven met dit euvel mede besmet waarenhielden zy de besiltinge van dezelve. De Bisschoppen woel- den in het eerst hier wel kraghtig tegen, en toonden ookhun bullen en brieven, maar waaren in geen staat in hetvervolg hun reght door het swaard te doen sland houden.Dus bleef hun reght op de Vecht, maar uylgeslrekt tot denHinderdam. Zoo mede de respective ingelanden van Loenenaan de bcyde zyden des Vechts

geseeten, hadden van oudsja van alle immemoriale tyden den eygendom, om te mogenvisschen met zeegens, wcrpnetten, schakels, setangels, alsandere vischluygen, met of sonder schuyten, van de Breukelsebrug af, noordwaards, tot Dirk Alambers Gade by Vrede-land Sr. And r ie s G ie s en, bezitter van Huys en Plaats,aan de riviere de Vecht, geleegen onder den gereghte vanWynden, leggende met zyn schuytie in de uytwateringe vande Brcukelewaardse Moolenvliet by de plaats heeden ge- (1) Jjoxh., Tonn. van Holl., p. 26. (2) A. Matt., de jure gladii,421, 423. (3) A. Matt., Epistul. Sylloge, p. 334.






