
Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 RIVIEREN J»JB V ECHT , , GEVZESJLOOT , J9E ZUDBE ,WEER EST XIEUWE (Vervolg en slot van Iliadz. 216J. ItE JLlfXTEL. D, &quot;at den Anxlel een oude Vecht sprankel is, leyd geentegenspraak, zy hadde in heele vroege dagen, dat is A&quot;. 866 (1)de naam van Lonara Laca, van Loenen of Lonen, waar aanzy behoorden. De Leek in oude dagen noemde men ook Laca,Laka, Lokia, welke naam men van het Duytsche afleyde,als off dezelve was uyt den Rhyn uy(geleekt, afgeleckt, leekte,«ytlockte, dus waren der ook redenen, om Lonara Laca tehouden, voor een aflecking uyt de Vecht onder Loenen,hierom Lonara Laca of de Loender Leek

genoemd , ook blykthet by de diploma van Otto de Groote, A°. 933, dat al- hier waaren veel wateren en waterloopen, staande waleren enmeeren, dien doen uyt de Vecht voortquamen; dogh alschoondit waarheyd is, dat dit water Laca, uyt de Vecht zyn oor-spronk hadde, zoo zynder eghter bondige redenen, dat hetgeen Laca is genoemd, omdat van de Vecht uyt leekte, maardat het heeft zyn naam verkreegen van de Romeynen vanLaca, Lacus, welk seght poel, graft, sloot (2). Niemandstoote zigh hier aan, want het is bekend, dat de Romeynenhier hebben gehuysvest, welk uytwyst het steene doodval totLoenresloot gevonden, ten anderen vind men dit Laca all (1) Boxhorn, Tonn. van Hol). (2) Hedae, fol. 13. P. Schriverus, oud iiatav.,

p. 21. UtrechtsBisdom, deel 2, p. 419.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 orer de sestehalf honderd jaaren vertaald voor slot, slbet,sloot, als by het stamhuys Lonreslote, Loenresloot aldaar ge-i-bouwd, blykt, dus heeft eghter dit waater Lonara Laca, als- mede dit stamhuys, ende het vlek van die naam, hierop ge«legen, zyn naam van het over oude by geleegen Lona offLoenen bekoomen, en is de wagen ofte Reywegh van Loe-nen na Loenresloot, ook alzoo van ouds genaamd de slootdyk. Ook heeft dit waater voor eea gedeelie den naarn van Aaverkreegen, en quam voorlyds over het huys Oudaen, uyt deVecht aan de zyde van Rhyn en Vecht, en was dat waater^A°. 1585, aldaar all genoemd

den Alden ofte den OudenAa ; aghter Ruweel om loopende verkryght het den naam vannieuwen Aa, aan het dorp ter Aa den naam gevende ; vandaar tot Loenresloot word genaamd den Anxtel Aa, van daarweeder de naam Gain, hebbende dan Gaasp. etc. dat moge-lyk alle voortyds was de Lonara Laca of de Loenresloot. Heeden word hier dit waater voor een gedeelte, als gesegd ,-.genaamd de Anxtel Aa en Anxtel, dat het nu dees laalstebenoeminge heeft bekoomen van de Aemstels die hier voorden jare 1290 (l) een streek lands, langs dit waater, terleen bezaten van de Bisschoppen van Utrecht, als reeds ge- meld Pag.....is iia alle gedaghten waarheyd r om dat die lage lauden langs den

Anxlel, daarop de oostzyde geleegen, noghA°. 1424, waaren genaamd het Aemsterveldt, hetwelk menomtrent den jare 1500 weder noemde het Anxstel veld enhet Anxterveld, dit blykt te meer, dewyl dit waater ookniet verder den Anxster word genaamd, dan als het langhs-de Hollandse Loense landen loopt. Verders kunnen wy hier niet voorbey, zonder aan te roe- ren eenige groote geschillen, die hier voortyds zyn geweest.Men moet weeten, dat A°. 1285 den Yssel, op het oostend&van de Leek, is dight gemaakt met het goedvinden der Gra- (1) A. Mal., de Jure glad., pag. 427.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 232 ten van Holland ende der Bisschoppen van Utrecht, om datdie lande» daar langs leggende hun waaier daar in weegensde lioogc vloeden niet meer konden loosen. Middelerwvl isdit oosteyndc van den Yssel zoo verdrooghl cnde ondiep ge- worden , dat die van Heycoop sig meer en meer met hunwaater verleegen vonden, omdat in den Yssel hun waaierniet meer komle qtiyt geraken, zoodat zy verkrcegen, A°. 1585,van den Bisschop van Utrecht, om te inoogen graven door delaage landen de lange Vliet lot de Aa toe, en zoo doorBreukelen door de YecLldjk tot in de Veelu, om zoo hunwaaier door dees riviere tot in de Zuydcrzee te kunnrn loo- sen , met beloften

zonder eymand van hunne gebeuren schaadetoe te brengen , ende omdat deese waaieren niet zouden loo-pen in den Anxiel, ende koornen zoo ter beswaaringe vandie van Abcoude ende van Amstelland, is een dam gelegdby Gerrit Kaan; agliter Ruweel, in de Aa, daar men descbuyten overhaalden die van Amsterdam na Utrecht voereii.dogh vermids (ie zeegaaten wyder en wyder wierden, endede Vecht zonder schutsluysen tegens het zeewaater zymlo, wasveelmaal door de noorde winden opgeset, zoo dal die vanHeyccop met hun water verleegen raakte, daarop /oo kogh-len zy beden, A°. 1422, van Gerrit van der Aa, deschouwe van lust waaier de Aa, om zoo haar waater doorde Aa in den Anxiel op die van Abcoude en Amstelland tekunnen

loosen, waarop die van Abcoude, Dennemark , Vinke- veen, met den lieer van Loenresloot hebben een nieuwendam geleght, by de Aa kerk in die Heerlykheyt van Loen-resioot, ende die Aa in gesegde heet lykheyd lalen toe groeyen;als die van der Aa nu sagen, dat zy met het Heycooperwaater beswaard waaren, zoo wierd die stads watcringe nugenaamd de drase vaart, gegraven, om daar alzoo in deVecht meede te konnen uytwaateren, ende alzoo die Vechtmeer en meer door de hooge vloeden der zee haar waateryeeltyds niet qnyt koude geraaken, hebben zy Heycoopers,



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 233 A&quot;. 1484, de schouw gekoght vjn de Aa en de Anxlel vanlieer D i rek van S weeten, Heere van Loenresloot, endehebben den Dam by de Aa kerk opgebrooken, ende hebbendo Aa, doen genaamd de ruyge Aa, laaien opgraven ; dogdoen die van Abcoude en Amstellaud dit sagen , hebben zyterstond by Loenerslool in bet Gain, onder die heerl)kheydvan Abcoude wceder een dam gelegl, don wolken by naghtweeder was opgebrooken, en waaren daar spinrokkens by ge-stooken, eeveu als off het vrouwen hadden gedaan ende ominedecze saaken,

zoo zyn verscheyde dagvaarden gehouden lotINeywersluys, tot Amsterdam ende elders, dogh om de oor-loogen zyn die t samencotnsten altyd vrughteloos geweest.A°. 1025 beeft Keyser Ca r el ingesteld een schouw op denringli van Amstelland, om hun te bevryden van dat Heycoo-per waaier, waarop met die van het Sticht een accoord isgesloten, om een dam in de Aa te leggen, alwaar hy nuleght, dogh de onlusten inet Spangien opgekoomen zynde, ge- raakte die dam weeder oopen, die men met veel vrindelykevermaningen niet weeder dight konde krygen, tot dat dievan Ouderkerk, Amsterveen, Abcoude , Loenen, Wesep ,

enWesepper carpsel, A°. 1579, vrywaarende de Ed. Heeren,Borgemeesleren van Amsterdam, die dezelve hebben dightgemaakt, ten coste van gesegde dorpen, Loenen uytgeson-derd, hebbe deze onlusten weegens het Ileyeooper waaier zookort als doenlyk verhandeld, die zoo lange tyd hadden ge- duurd , het waaier van den Anxtel men segd is Sticht, endehoord onder Loenresloot, dogh het sandpad of jaagpad, al- daar is Hollandse grond. DE JDRECHT. Dit waater is meede eene der walerloopen., in de diplomavan Otto de Groote gemeld, en komd van de Loosdrecht,en vald door de Myndersluys in de Vecht. Het woord

Drechtvoor die geene, die het waater kend, zoude wel gissen met





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 235 brengen, heeft men hier en daar by lyden en geleegenlhedenafwateringen moeten graven, waarom ik my houde verseekerd 7dat de Geusesloot ten dien eynde is gegraven, om het wa- ter uyt de veenen te kunnen lossen in den Anxtel, het schyndmyn alzoo ook toe, dat de jurisdicties of heerlykheeden vanAesdoem Proosdy, Vinckeveen, Denmaricken, Oueoop en eengedeelte van Abcoude eerst met haare liniale afgravinge hunbegin hebben genoomen, en dat met dees gegravene uytwa-teringcn deeze landen eerst bequaam wierden, om met veete

beweyden etc. De. beyzondere naam van Geuseslool heefthet naderhand verkreegen van de Geusen, die dezelve vanhier omtrent gedurig op en affvoercn na Willis, na eenenHenderick ten Brinck, geweezene Schoolmeester lot Ant- werpen, die met de komst van Duc de Alba van daarwas gevlugbt en alhier in stilte den Evangelischen godsdienstleerde. Men segd alzo, dat de genaamde Wilde Geusen,aldaar op een affgelegen hoek hebben gecampeerd. DE JFEERE OF FOYE. Ten zuyden van Mynden en Muyeveld, of liever als gezeghtMynreveld, comd de Weere van het hooge lot in de Vecht,zynde door Hertogh Albert van

Beyeren gedolven, om- trent A°. -1580, tusschen die van de Loosdrecht en Breu-keleveen, lot een landscheydinge voor Holland en het Stichtvan Ulrecht (1), waarom doen genaamd was een vuye, voye,hetgeen segd, omtrek, grensscheydinge, gelyk ook het woordAVeere. DE HriEUJTE JTETERINGE. Gaande van den Anxler na de Nieuwersluys, tot de Vecht;wanneer dezelve gegraven is, is myn onbekend, dogh vinde,dat de Niewersluys al is gemeld, A°. 1448, gevolggelyk was (1) Boxh., Touneel van Holland, p. 330.






