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»Geen aandoening te hebben van ’t geene voor onzen 
tijd geweest en geschied i s , en geene begeerte te hebben, 
om des aangaande iets na.te sporen, noch te onderzoeken, 
noch te leeren, is zich zelven gelijk te stellen met spraake- 
fooze kinderen en redelooze dieren.”

P. VÀIC DER 8CHELLIKG.
Hollands aloude vrijheid, staats-regering en eigene wel- 

ten, enz.

GEDRUKT BIJ P . S. BARGHOORK TB GRONIHGBtf.

Digitized by Google



AAN

ONZEN BEROEMDEN OUDHEIDKUNDIGE,

den Hoog Edelen, Wel E ene aardt gen en Zeer Geleerden Heer

NIKOLAAS WESTENDORP
BIDDEN DER ORDE TAN DEN NEDERLANDSGHEN L E E U W , 

LITT. HUH. DOCTOR ET PHILOS. MAGISTER, 

PREDIKANT TE LOSDORP ,  LID DER PRO*

TINCIALB COMMISSIE TAN ONDRRTYIJS 

EN TAN VERSCHEIDENE BIN

NEN EN BFITENLANDSCHE 

GELEERDE GENOOT

SCHAPPEN,
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WORDT DEZE VERMEERDERDE VERTALING,

TEN B U JE S  DER. LEVENDIGSTE TER BERING VAN

’S MANS UÍTSTEKENDE TALENTEN EN VERDIENSTEN

IN HET GEBIED DER W ETENSCHAPPEN,

en tevens als een gering bewijs van ongeveinsde 

hoogachting en vriendschap 

OPGEDRAGEN

DOOR

Dr. attester hoff.
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VOORBERIGT.

Evenmin ais goedé wijn een' krans behoeft, even 
too min behoeft, naar het ons toeschijnt, het werk/ 
waarvan wij bij dezen onzen landgenooten eene Neder- 
dniUche vertaling aanbieden, van onze hand eene aan« 
prijzende Voorrede, om de aandacht van het lezend 
publiek op hetzelve le vestigen en zoo doende eene 
iB e e r  al gemeen e verspreiding des werks te bevor
deren. De titel toch alléén zal genoeg zijn, om 
eiken Nederlander, dien het niet geheel onverschillig 
is, of hij iets nopens de vorming en vervorming 
van den grond zijner geboorte en inwoning wete dan 
niet, bet boek met graagte en tevens met belangstel
ling in handen te doen nemen. Wij hadden deze 
vertaling dos, in zoo verre, door het overnemen 
van de Voorrede des Schrijvers zonder eenig Voorbe* 
rigt in het Hcht knnnen zenden, ware het niet, dat
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wij niet yan het] gewone en verj aarder  gebruik “wil
den afwijken, en tevens geoordeeld hadden, dat hier 
een woord ais Foorberigt tot den lexer te riglen, 
misschien niet_als geheel ongepast en overtollig xoude 

worden aanemerkt.
Het oorspronkelijke werk dan, geachte Lexer ! 

van fridrigh) arenps, waarvan dit eene vertaling is, 
verscheen het: vorige jaar te Emden bÿ iuteekening, in 
twee deelen, onder den titel : Physische Geschichte der
Nordsee. Küste und deren Veränderungen durch Sturmfluthen 
seit dem Cymbrischen Fluth bis jetzt in bet licht. 
Reeds dadelijk na de uitgave van hetxelve deed men 
bij den uitgever te vergeefs aanxoek ter verkrijging 
van een exemplaar van hetxelve, doordien het getal 
der gedrukte exemplaren dat der inteekenaren niet 
te boven £ging. Slechts eenige weinige exemplaren 
kwamenYdan "ook, dien ten gevolge, in handen 
onzer landgenooten, ais hebbende in ons land, 
blijkens'de lijstad er inteekenaren, slechts een elftal 
personen uit bet naburige Assenjen Leeuwarden de 
onderneming des Schrijvers begunstigd en de inteeke- 
nings-lijst door hunne naamteekeningen versierd. Ik 
had het geluk/al spoedig nadat het in7het licht wgs 
verschenen, een exemplaar dezes werks in handen te 
krijgen en te lezen. De titel boezemde mij, ais 
Noordnederlander, ais bewoner van de kust der 
Noordzee, die reeds lang — voor xoo ver mij dit in 
rogne omstandigheden doenlijk is geweest — de vor. 
ming cn gedaanteverwisselingen van onzen bodem met 
belangstelling heeft ̂ nagespoord en gadegeslagen, al 
aanstonds het hoogste belang in, terwgl de naam des
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SchrgTer» — di«, o u r  wg vernemen, udezt de oitgare, 
met xijn gesin [nser bet Eldorado der uitiinnige vrij
hei dftchreeiLwert^ naar Amerika, verhuisd is} om aldaar 
misschien iets te toeken, hetgeen bij in zijn Vaderland 
niet Tond — mg genoegzaam toi waarborg verstrekte, 
dat ik hier iets goeds te wachten had en op 'iets 
voortreffelijks onthaald tonde worden. Niet alleen 
toch in zijn Vaderland, maar ook buiten hetzelve en 
ook bíj velen onter is de naam van Aasans met roem 
bekend, hebbende hij zich reeds door vroeger uitge
geven werken — zoo ais onder anderen: Ostfriesland 
und Jever in Geograph. Statistischer und besonders Land- 
wirthsckafilicher Hinsicht, 3 deelen , Hanno v. 1822*); 
Erdbeschreibung¿ des Fürstenthums Ostfriesland und des  ̂
Harlingerlandes; Emden 1824; Abhandlung com Hasenbren
nen und dem Moorbrennen; Hannover 1828; Gemahlde 
der Sturmfluthen,Kremen 1826 ent. — als een knndig, zelf
denkend, teer bekwaam en onvermoeid werkzaam 
man van eene zeer gunstige zijde doen kennen. Ik 
uam het dan ook met gespannens verwachting in 
handen, las en herlas hetzelve en leide het niet dan 
uiterst voldaan wede? ter zijde ; mij niet minder over 
zijne grootsche, stoute en veel omvattende onderneming 
verwonderende, dan over de bijna op elke bladzijde 
ten toon gespreide vlijt, volharding, gelukkige en 
levendige verbeelding en het juiste én geoefende oor
deel van een’ man die, geene geleerde opvoeding 
hebbende genoten, hij zijne nasporingen bovendien met 
vele hinderpalen en moeijelijkheden te kampen heeft

*) Dit is de tweede nitg&ve, de eerste is van 18*8«.
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gehad en sich toch desniettegenstaande in staat heeft 
weten te stellen tot het leveren van an Ik een’ degelijken 
letterarbeid. . Het vele goede en schoone, dat wij in 
a b e n d s  werk aan treffen, gevoegd bij het gering getal 
exemplaren, die er van de oorspronkelijke uitgave 
gedrukt zijn, en bovendien de overtuiging, dat soort* 
gelijke werken met graagte door velen mijnfer land*
genooten worden opgenomèn   en wie zou ook niet
gaarne iets omtrent de lotgevallen van zijnen geboorte
grond willen weten *) — deed mij dus ook het plan van 
den uitgever, om er eene Nederduitsche vertaling van 
te bezorgen, al aanstonds goedkeuren en toejuichen, 
en wei te meer, daar er gezegd mag worden, dat wij 
/ian zoodanig werk tot hierloe volstrekt behoefte 
hadden en er alzoo eene opene plaats in onze Vader- 
landsche letterkunde door wordt aangevuld. Yan 
dezen aard toch hebben wij om zoo te spreken nog 
niets, en het weinige, dat wij dan nog nopens de vor
ming, nopens de vermoedelijke oorspronkelijke en 
aloude gesteldheid en nopens de gedaanteveranderin* 
gen, welke onze Yaderlandsche bodem ondergaan heeft, 
hebben, bestaat enkel uit brokstukken, uit veelal 
korte en verspreide aanteekeningen, waarvan vele 
bovendien het merk van onnaauwkeurigheid en onbo» 
drevenheid des waarnemers niet zelden op bet 
voorhoofd dragen. Niemand nog heeft het onder

nomen, om ons hieromtrent een eenigzins volle- 
dig geheel te leveren. En geen wonder voorwaar,

*) Te regt loch zegt c ic e r o , de Oral• *Tfescire au tem, quid 
antequam notus sis, accident, id est, semper esse puerunu”
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daar dit voorzeker ook geene geraakkelgke taak is, 
vooral niet, omdat wij veelal te vergeefs naar berigten 
nopens de aloude gesteldheid der dingen rondzien, 
waarom j o s t  ergens te re g t-zegt: »Dt« neidische
Zeit hat uns Spätlingen manchen erwünschten Blick tn 
die Vergangenheit entzogen, und das Ziel unserer Wisz- 
begierde mit dichtem Nebel umhüllt ” Doch wij hebben 
gelukkig, behalve eene beschrevene, ook nog eene 
onbeschrevene Geschiedenis, dat is met andere woor
den , dáár waar geschiedkundige berigten den natuur
onderzoeker verlaten, daar blijven hem nog en de 
gedenkteekenen van kunst en die der natuur overig, 
en vooral uit deze laatste kunnen wij voor de aloude 
gesteldheid en de veranderingen, die onze grond . 
voormaal» ondergaan heeft, indien wij namelijk met 
oordeel en kennis van zaken le werk gaan, nog veel, 
zeer veel putten ! Arends nu heeft het gewaagd, de 
bestaande aanteekeuiogen betrekkelijk de catastrophen, 
die de kusten dter Noordzee ondergaan hebben, vlijtig 
bij een te verzamelen, dic bestaande bouwstoffen aan 
eene gestrenge kritiek te onderwerpen en het nog 
ontbrekende uit eigen aanschouwen van de gedenk
teekenen der natuur zoo veel mogelijk aan te vullen, 
om dasdoende zijn oogmerk, van een geheel te leve
ren , te bereiken ; en naar het ons voorkomt, is hij 
in deze zijne poging niet ongelukkig geslaagd, en 
heeft bij inzonderheid veelal bij zijne navorschingen 
van de gedenkteekenen der natuur een gelukkig en 
meesterlijk gebruik gemaakt. Men denke hier echter 
niet, dat wÿ geene gebreken en onvolkomenheden in 
’s man» werk hebben aangetroffen en het in alles en
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overal mei hem een» zijn. In geenen deeïe! De 
aard des onderwerps toch doet reeds a priori het 
tegengestelde vermoeden, en daar bovendien het on
volmaakte steeds al bet menschelÿke aankleef! en al 
ons streven slechts stukwerk moet genoemd worden, 
zoo zal men ook hier geen volmaakt werk te wach
ten hebben, en wel vooral niet, aangezien dit de eerste 
onderneming van dezen aard is. Dat de lezer dus 
even ais wij gebreken in hetzelve zal opmerken, en 
het in zijne beschouwingen niet overal eens met hem 
zal zijn, zulks gelooven wij gaarne, en houden ons 
daarvan overtuigd. De botsing van denkbeelden, de 
gedachtenwrijvipg echter, die hieruit ontstaan zal, kan 
dunkt mij, geen andere dan voor de wetenschap 
hoogst nuttige strekking hebben, terwijl wÿ ons 
vleijen dat zijne wijze van zien, zijne gedachten en 
inzigten nopens de voor ons gewigtigste en belang
rijkste natuurgebeurtenissen tevens ook de aandacht 
desgenen zullen gaande maken, die een vreemdeling in 
de natuurkundige wetenschappen kan gezegd worden 
te zijn, en ook zoo doende misschien tot menige nieuwe 
navorsching aanleiding geven. Vooral is het te be
jammeren, en het heeft ons leed gedaan, dat de Schrij-

Í ver de Geologie en Geognosie niet beter en grondiger 
beoefend heeft en de belangrijkste werken dienaan
gaande zelfs niet eens heeft in gezien ! Hoe veel stouter 
en grootscher zouden dan toch zijne grepen niet ge
weest zijn ! Hoezeer zoude hij zijne nasporingen daaraan 
niet hebben getoetst of aangesloten ! Met hoe veel 
meer nut zoude een Geoloog dit werk dan niei ge
lezen hebben ! Hij had althans cuvieb, brogniard,
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tor masou)*, sffUBBRS) bûgkland en iozondepheid het 
toot bam soo bélangrÿke werk Tan tob, hetwelk nit 
het Engelaoh in het Hoogduitsóh vertaald is, kunnen 
raadplegen* Boek dit alles neemt echter niet weg, 
dat er veel geeds en voortreffelijks in zijn werk wordt 
aangetroffen, hetwelk onze bijzondere en belangstellende 
overweging over waardig, is en waarom wij eene over
brenging in onae taal zeer nattig hebben gekeurd. 
Zoo is in dit eerste deel, bij voorbeeld, het zoo hoogst 
belangrijke*) tafereel nopens de yorming der klei
gronden of liever van den aangeslijkten grond, die, 
een ¿00 aanzienlijk en gewigtig deel van onzen Va-
deriandschen bodem uitmakende, tot hiertoe   hoe
onbegrijpelijk ook ! — ais geheel vergeten daarhenén 
lag-f*), on de eerste ontginning en bevolking van de* 
zelve, meestal met ffksche en waarachtige trekken en

’) Te regt zegt s t e l t z h b b  in zijne verhandeling: Die
Martchgegenden tm Königreiche Hannover¿ io de Mögl. 
A m ai. der Landvoirthschafl, Band XX, Berlin 1327. S. 204: 
»Far dea Beobachter der Natur, ihrer Begebenheiten, 
ihrer Einflüsse, ihres Schaffens und Zerstörens — ist 
dies Eiqporsteigen des culturfahigen Bodens aus der Tiefe 
des Meeres höchst interessant/’ >

f)  Behalve de zoo even aangehaalde uitmuntende Ver
handeling van 8TBLTZHER, die a  r e n d s  niei gekend schijnt 
te hebben, bezitten wij immers niets over de vorming 
der aangeslijkte gronden, dan hetgeen de Schrijver daar
omtrent in het Isie deel van zijn werk Ostfriesland und 
Jever geleverd heeft. Het weinige en gebrekkige toch 
dat d e  LUC, in zijne Brieven, en a n d e r e n  daaromtrent 
hebben, kan hier niei wel in aanmerking komen.
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met eene grondige kennis Tan taken door hem ge
schilderd, en berat reel, dat roor menigeen teker geheel 
nieuw tai zijn; terwijl ook het stuk orer de Teenen 
en de aanklere ran dien, bij al het goede dat wij daar*1 
omtrent, ook in eenige onzer Yaderlandsche geschriften' 
reeds mogen hebben , over het geheel reel schoons 
behelst en menige belangrijke en nieuwe opmerking 
berat, welke teker tot nieuwe beschouwingen in deten 
aanleiding zullen geren.

Wij hebben gemeend, het werk gevoegelijk in 
drie deelen te kunnen splitsen, deels om eene al te 
groote lijvigheid roor te komen, deels' omdat nu ieder 
deel een op zich zelf staand bruikbaar geheel oplevert. 
De eerste afdeeling des Schrijvers — het meer bespie- 
gelend gedeelte zijns werks uitvnakende — biedt nu 
dit eerste deel aan en kan eigenlijk ais inleiding 
roor het volgende beschouwd worden. Zijne tweede 
afdeeling, waarin bij meer in- het gebied der ge
schiedenis treed, en waarin hij ons den alouden 
toestand en de veranderingen aan de kusten der 
Noordzee van tijd tot tijd voorgevallen, meestal op 
geschiedkundige gronden stuksgewijze en zeer geleidelijk 
schetst, en waarin hij vooral eene groote belezenheid, 
ook in onze Yaderlandsche werken, ten toon spreidt, 
zal de inhoad van ons tweede deel uitroaken, terwijl 
zijne derde afdeeling, welke, ingeval de twee eerste 
afdeelingen een gunstig onthaal te beurt mag vallen, 
mede in onze taal overgebragt ais een op zich zelf 
staand en afzonderlijk werk zal volgen,e e n e  Geschiede
nis der Watervloeden van de vroegste tijden tot en 
nibt het jaar 1830 behelst.
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Op verzoek dea uii geyeri hebben wij de ver* 
taling met eenige aanteekeningen vermeerderd. De* 
zelve loopen echter eigenaardig hoofdzakelijk over dit 
eerste deel, daar bet maken van aanteekeningen op 
bet tweede deel noodwendig eene vertrouwde be. 
kendheid met ‘de plaatselijke gesteldheid der kuststreek 
op den voorgrond stelt, waarop wij het geluk niet 
hebben ons te kunnen beroemen. Sommige onzer 
aanteekeningen zijn nog al wat uitvoerig geworden 
en mogelijk van eenig belang, anderen minder uitge
breid en misschien van geringe beteekenis; terwijl wij 
hier en daar, behalve om andere redenen, ook om eene 
al te groote uitvoerigheid te vermijden, geeue aan
teekeningen gemaakt hebben, ofschoon de tekst daartoe 
dan ook overvloedige gelegenheid aanbood; zoo ais 
onder anderen in bet tweede hoofdstuk, waarin over den 
oorsprohkelgken bodem gehandeld wordt en dat zekex 
bet slechtst bewerkte gedeelte des werks uitmaakt.l 
Het heeft ons bij het maken dezer aanteekeningen bij
zonder leed gedaan, geen gebruik van sommige bij 
dezen arbeid voor ons belangrijke werken te kunnen 
maken, en ook nu gevoelden wij weder levendig bet 
onaangename, dat er in eene afgezonderde en van 
goede en uitgebreide bibliotheken verwijderde woon
plaats voor den beoefenaar der wetenschappen gelegen 
is . Vooral had ik hierbij gaarne het werk van bklpatbb 

Mémoire sur les changements que la côte d* Anvers à\ 
Boulogne a subis depuis la conquête de César, voorko
mende in de Mémoir. de V Acad. de Bruxelles 1826, 
1827, willen inzien, doch»ook dit heeft mg niet mogen 
gebeuren. Ik heb mg dan in dezen met mgne eigene
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boekverzameling moeien behelpen en gegeven, wat in 
mijn vermogen was. Misschien heeft het door ons aan* 
gestipte voor sommigen eenige waarde ; voor anderen 
misschien jninder of wel in bet geheel niet. Het 
oorspronkelijk plan was om, de aanteekeningen achter 
ieder deel te laten volgen, doch veelsoortige en 

daaronder — vooral gedurende de laatste helft deses 
jaars — veelvuldige beroepsbezigheden, waaraan deze 
arbeid eigenaardig ondergeschikt was, verhinderden 
mij , alle aanteekeningen tijdig genoeg af te werken , 
om met dit eerste deel uitgegeven te worden. Zij 
zullen nu met het tweede deel, dat reeds op een vijf* 
tai vellen na geheel is afgedrukt, spoedig * volgen; 
terwijl dan tevens ook de voornaamste drukfouten die, 
zoowel in dit eerste ais in het tweede'deel onsmogten 
voorkomen, zullen worden aangewezen en verbeterd.

Wat de vertaling eindelijk aanbelangt, wij gelooven, 
dat die over het geheel getrouw is , misschien hier 
en daar in het oog van eenigen wel ai te getrouw, 
zoodat sommigen, ook zonder de vermelding daarvan op 
het titelblad, bij het lezen des werks wel zullen kunnen 
ontwaren, dat het. eene vrucht van Duitschen bodem is. 
Men bedenke echter, dat het geene proeve eener ver*, 
taling ia, maar dat het hier om het getrouw wedergeven 
van bet oorspronkelijke te doen was. Nopens de 
vertaling van enkele woorden hebben wg in de aan* 
teekeningen nader rekensobap gegeven.

Mogt ik in het vervolg ontwaren, dat desa 
myna geringe pogingen misschien iets hebben 
bijgedragen tot de betere en meer grondige kennis 
van slechts eenigen mgner landgenooten nopens de
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wording en de gedaanteverwisselingen van den grond 
hunner geboorte en inwoning — dat hierdoor sommi. 
gen mogelijk opgewekt zijn geworden, om hnnne op
merkingen en nasporingen te dezen aanzien te ver- 
m eer deren, voort te zetten en bekend te maken, en wij 
zoo doende door vereenigde pogingen*) in het vervolg 
eene volledige geschiedenis van onzen dierbaren Yader- 
landschen grond en van hetgeen er op is mogten' 
erlangen, en dat eindelijk de lezing dezes werks aan 
eenigen eene nattige en aangename uitspanning mögt 
verschaft hebben, dan voorzeker zijn de oogenblikken 
door mg aan 'hetzelve besteed niet geheel nutte
loos doorgebragt, eu zal ik mij misschien daardoor 
aangemoedigd gevoelen, om eenige eigene opmerkin, 
gen en beschouwingen nopens de oorspronkelijke 
gesteldheid en, de vorming van onzen bodem, zoo 
ais wij dien thans kennen, bewonen en bebouwen, 
eerlang door den druk algemeen bekend te maken.

Worfum den 22 Dec. 1834. Dr. R. WESTERHOFF.

*) ís  b e t  toch io het algemeen waar hetgeen m a r t i n  u l h i c h  

ergen s  zegt :
»Was der Einzelne nicht mit Riesenkräften erringet, 
Selbst das Schwerste gelingt leicht der vereinigten Kraft.” 
vooral op soortgelijken arbeid is dit van volle toepassing.
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V O O R R E D E
TAU DEK

%

SCHRIJVER.

B h  was mijn plan , dadelijk na de voltooijing 
pan m ijn werk over den Stormvloed van 1826, op 
hetzelve, ais aanhangsel, een tafereel der vroegere 
lekende stormvloeden te doen volgen Veelvuldige 
bezigheden vertraagden de uitvoering. Inmiddels 
doekt ik  verder over de zaak na. Eene bloots be
schrijving der stormvloeden 9 kwam mij niet vol
doende voor : bij al het belang toch, ’t welk het ver
haal van  zu lk eene gebeurtenis wekt} valt het evenwel 
niei te loochenen, dat de bijeenvoeging van zoovele 
in den grond zieh schier gelijk blijvende voorvallen 
iets droogs heeft, ten laatste vermoeit. Ik  besloot
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dus mijn flan  uit te breiden, en een omvattend, 
zoo veel mogelijk volledig tafereel der groote ver* 
anderingen, welke de kueten der Noordzee, gedurende 
een tijdvak van meer dan twee duizend jaren, 
door de zee ondergaan hebben, te doen voorafgaan, 
hetwelk m ij $ * H te, tçemohelijkér toeeeheen, daar 
geen ander oord der aarde, zoo verre de geschiede- 
nie reikt, zoodanige veranderingen in  zulk eene 
uitgestrektheid geleden heeft. Ik  heb m ij daartoe 
van een groot aantal werken, waarin aanteekenin
gen aangaande dit onderwerp verstrooid voorkomen, 
bediend en daaruit een geheel zamengesteld , hetwelk, 
zoo ais ik meert m ij te mogen vleijen, eene niet ge- 
heel onbelangrijke bijdrage tot de natuurkundige 
geschiedenis onzer aarde oplevert. W el is waar, 
de Heer von  H o f f  heeft, in zijn leerrijk werk 
over de natuurlijke veranderingen van de opperr 
vlakte der aarde, een dergelijk overzigt gegeven, 
doch hetzelve konde, overeenkomstig het doei des 
werksfin verhouding niet dan kort z ijn ; terwijl het 
daarenboven niet zeer volledig is, daar de schrijver 
geene gelegenheid zal gehad hebben, van de menig- 
vuldige Werken, waarin men berigten betreffende 
dit onderwerp hier en daar verspreid vindt, ge• 
brmk te maken. -  Eene beschrijving van den grond 
der kusten in zijne verschillende gedaante, benevens 
beschouwingen over deszelfs ontstaan, te doen voor
afgaan, kwam. m ij des te noodzakelijker voor, omdat 
dok daarover weinig en alleen in onderscheidene 
werken Verstrooid Voorhanden is. Reeds in m ijn
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vroeger, werk : Ostfriesland und Jever, is dat onder: 
werp Vrij uitvoerig behandeld; in het onderhavige 
hebbek getracht zulke verder u it te voeren, terwijl 
er tevene menige vroegere wijze van beschouwen 
verbeterd of gewijzigd, en meer acht op de afwijkende 
méeningen van anderen geslagen is. Op deze wijze 
2ijn de beide eerste afdeelingen nu de voornaamste 
gedeelten van het geheel, en is de derde afdeeling 
aan dezen meer ondergeschikt geworden; evenwel 
durf ik  hopen, dat mijn werk daardoor slechts ge
wonnen heeft.

Ik  heb m ij beijverd, uitzoo vele immer mogelijk 
en de beste bronnen te putten; dezelven zijn  in de 
aanmerkingen aangeduid. Van groote dienst, ten 
opzigte der streken ten oosten en ten noorden van 
ie Elbe, was m ij daarbij het Jahrbuch denkwürdiger 
Naturereignisse van den Heer K u s z . De schrijver 
heeft zich daartoe van eene aanzienlijke menigte 
gedrukte werken en handschriften, rakende de Deensche 
hertogdommen, kunnen bedienen, welke voor het 
grootste gedeelte weinig o f geheel niet bekend zijn , 
en uit dezelven, met groote v lijt, al datgene getrok
ken, wat voor zijn  oogmerk geschikt was, doch 
slechts tot aan het einde der vorige eeuw. Onge
lukkiglijk ontbreekt het aan berigten over de streken 
tusschen de Elbe en de Wezer*, terwijl er tevens 
weinig bestaat over het groothertogdom Oldenburg 
gedurende de laatste honderd jaren . Ten opzigte 
van Oost-Friesland is het m ij welwillend veroor
loofd, van de daartoe betrekkelijke acten, in het
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oude vorstelijk archief en de regerings-registratuur 
voorhanden, gebruik te maken, waardoor de berigten 
nopens dit gewest nog wel de meeste volledigheid 
verkregen hebben.

. inHÂTUI1’ 1R„ F rid .den 10 maart 1833.
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EERSTE AFDEELING.

OORSPRONKELIJKE TOESTAND EN GEDAANTE
VERANDERING DER NOORDZEEKUSTEN.

I.

DE NOORDZEE.

D e  Noordzee, ook wel de Duüsehe zee en in 
Denemarken de fPeetzee genaamd, ia eigenlek een 
uitgestrekte, niet geheel gesloten zeeboezem, een bijna 
regelmatig vierkant vormende, met eenen kleineren 
boezem vau dezelfde gedaante in het noordoosten en 
eenen tweeden, meer boogvormig, in het zuidwesten; 
aldaar door het Kanaal zich met den Atlantischen 
Oceaan vereenigende, terwijl de wjjde noordelijke 
mond met de IJszee zamenvloeit, nadat dezelve eerst 
door het Kattegat en de Zond de Oostzee heeft opge
nomen. In hare grootste uitgebreidheid strekt zÿ 
zich uit van 50° 57' tot 61° noorder-breedte of van 
Calais', het zuidelijkste punt, tot aan Bergen in Noor
wegen en de Shetlandsche eilanden, en van 14° 20'

1
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tot 26° 20' oostelijke lengte, tusschen Dungsby« 
Head in Schotland tot aan de kust yan Jutland bij This- 
ted. Hare grootste lengte, yan Calais tot Bergen in 
Noorwegen, bedraagt 150 geogr. mijlen, de grootste 
breedte tusschen Ringkiöping in Jutland en SL Abhs 
Kaap in Schotland 96, bg de noordelijke uitwatering 
tusschen Bergen en de Shetlandsche eilanden 45y 
in het naauwe tusschen Calais en Dover echter slechts 
6. De zuidelgke kleine boezem alleen heeft yan Ca
lais tot aan de lijn, welke yan den noord westelijken 
uithoek der Nederlanden tot aan Cromnes in de pro- 
yincie Norfolk loopt, eene lengte yan 30 mijlen, en 
in het noorden op gemelde lijn 41 mijlen breedte. 
De noordoostelijke boezem bg den ingang tusschen 
Thisted en Mandai heeft eene breedte yan 17 en eene 
lengte yan 21 mijlen. De geheele zee beslaat, vol
gens STEVEirsoK, eene oppervlakte van 153,709 En- 
gelsche of 7160 geogr. vierkante mijlen l).

De Noordzee wordt ten westen begrensd door 
Groot -'Brittanje; ten zuiden voor een klein gedeelte 
door Frankrijk, dan door België, verder door de 
NedeiSandeny daarna: door Duitschland tot aan de 
Elbe en eindelijk door Denemarken ; ten oostén door 
de Nederlanden, Denemarken en Zweden, vervolgens 
door Noorwegen ; door dit laatste ook ten noorden aan 
den noord *oostelgken boezem. Zeer verschillende is 
de kuststreek in het westen van die in het zuiden en

1) Stevenson, On the bed of th e 'German Ocean, in bet 
Edinburgh philos. Journal. Vol. III. p. 44, 46.
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oosten. Gêné iá over het algemeen rotsig en hoog, 
deze daarentegen, laag, aan den dagelijkschen zeevloed 
blootgësteld en op slechts weinige plaatsen hooger; 
gedeeltelik zand, gedeeltelik aangeslijkte grond, overal 
zonder eenig spoor van rotsen^ behalve in Franki 
rijk eo Noorwegen. Zoo wel ' de'Sbetladdsche eü'de 
Orkney-eilanden ais de noordkust van'Schotland be
staan. voor het grootste gedeelte uit zatidsteenrotsen ; 
de oostelijke in Aberdeen- en Bdnffèhire, daarente* 
geo, deels uit uitgestrekte zandvlakten, deels uit 
rotsen van de oorspronkelijke vorming, ais graniet, 
potfiet en sétpentijnsleeh; verder zuidwaarts heeft dè 
zandsteen weder de overhand en ten zuiden van de 
Tyne voor een gedeelte fijne kalksteen; Yorkshire 
heeft op de 100 engl. mijlen lange kust weder zand
steen- en kalkheuvels, door welke laartsten ook de 
zeeboezem', de JVash, omzoèmd wórdt. Het zandige 
strhad van Norfolk wordt aan de Theems vervangen 
door sutngeslijkten kleigrond, welke men ook in de 
provincie Kent aantreft, wkarop weder kalk- en 
krijtrotsen volgen, die tot aan Dover en verder voort- 
leopen en zich ook aân de kust v̂an het vaste land. 
bg Cédait vertoOüen, dóch slechts op eene kleine 
uitgéstrektheid ‘). Van daar tot aan Jutland bestaat 
het kustland uit eenen lagen, aangeslrjkten grond, 
algeméén onder den naara van Marsch bekend, 
dié zich in eene zeer ongclijké breedte van Vi tot 
10 en meer mijlèn landwaarts 'in tot aan den hoogereá r

1) Stevenson y Observ. upon the bed of the German Ocean, 
in Mem. of the Werner Society. II. 473-485.

1*
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zandgrond, de Geeet} uitstrekt, welke laatste op eenige 
plaatsen, ais een smal voorgebergte, zelfs tot aan de 
zee voortloopt en eenen tamelijk hoogen oever vormt. 
Gemelde lage kust wordt ten deele door hooge zand
duinen tegen de zee beschermd, namelijk de geheele 
westzijde der Nederlanden en «ene korte strook in 
het Eiderstadtsche; voor het grootste gedeelte echter 
moeten hechte, door menschelijke kracht en inspan
ning opgeworpene dammen — dijken -  den aandrang 
der zeevloeden breidelen. Jutland heeft eenen vrÿ 
hoogen zandigen oever, welke zich grootendeels boven 
de hoogste vloeden verheft. De kust van Noorwegen 
daarentegen bestaat geheel uit rotsen van graniet, 
porfier en andere steensoorten, welke zich tot eene 
aanmerkelijke hoogte, meest steil uit de diepte der 
zee, verbeffen.

Vele rivieren, groote en kleine, entlasten zich in 
de Noordzee: van het vaste land de aanzienlijke 
Rijn met de Haas, de Elbe en de Wezer, van 
mindere beteekenis de Schelde, Eems en Eider.; in 
Groot-Britlanje voornamelijk de Theems, verder de 
Humber, Tees, Tyne en Tay, Ook heeft de zee 
verscheidene inhammen gevormd, waaronder voorna
melijk de Zuiderzee in de Nederlanden opmerking 
verdient; welker grootste lengte van af Bunechoten 
in het zuiden tot aan Terschelling ten noorden 
21 uren, de grootste breedte van af Genemuiden 
tot aan Schardam 12 uren ’) bedraagt, beslaande

1) Engelberte , Aloude Staat der Vereen. Neder). 1. D. 
bia. 97, bepaalt de breedte op 14, de lengte op 20 uren.
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eenen omtrek Tan 60 en eene oppervlakte Tan 85 
lol 90 vierkante mglen -  Toorts de Lauwerzee, 
de Dollart en de Ley in Oost-Friesland, de Jade 
in bet Groothertogdom Oldenburg, de boezem Toor 
de Eider en Herer in Denemarken; de bogt toot 

de Theems en de Wash in Engeland; de zeeboe
zems (friths) Tan Forth, Tay, Hurray en Dornock 
in Schotland. De meesten bezit Noorwegen, welks 
kust overal Tan bogten doorsneden ia, waaronder; 
voor zoo ver dezelve tot de Noordzee behooren de 
greote inham bij Bergen voornamelijk in aanmerking 
komt, met eene breedte van 6 mijlen, 12 mijlen 
diep landwaarts indringende, waarop onmiddelgk de 
eenigzin8 kleinere Tungefiord volgt, aan welks zuid
zijde zich Stavanger verheft, beide vol rotseilanden 
en klippen.. Eilanden vindt men vele langs de kust 
des vasten lands, enkele sleehts aan* die van Groot- 
BrítUnje, geene in* het midden der zee zelve. De 
groolsten liggen in den zeeboezem van Bergen, 
welke het eiland Sylt* aan de kust van Sleeswijk 
evenaren zal, hetwelk 5 mglen lang, docb nog geene 
mijl breed is». Het merkwaardigste is Helgoland voor 
den mond der Elbe, 6 mglen van het naaste vaste 
land verwijderd, eene rots uit rooden, met leem ver« 
mengden zandsteen bestaande, welke zich tot eene 
hoogte van 206 voet uit zee verheft.

Door ontelbare peilingen heeft men de diepte der

1) M artin e t, Vaderlsad. I. 32 , bepaalt dit op* slechts 60 
H oi!, vierk. mijlen of 33a geogr. mijlen; zoo veel be
draagt het noordelijke gedeelte alleen.
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Noordzee en de gesteldheid ran derzelver bodem meer 
naauwkeurig leeren kennen, dan bg eènige andere 
zèe’het geval is. Daaruit blijkt de bijzondere om* 
standigheid, dát de diepte niet overal, zoo ais men 
gewoonlijk bg zeeboezems vindt, naar bet midden en 
de uitwatering allen gskéns toeneemt, veeleer blijft zÿ 
zich in de westelgke helft voor Vs , in de oostelgke 
vóór Vs van hare lengte over het algemeen gelijk; ter
wijl zij zich eèrst van daar af noordwaarts aanmerke
lijk verdiept, zoo ab ook de diepte in het midden 
geringer is dan aan de kanten, zelfs daar, waar geene 
zandbanken dezelve ómgeven. In de straat van Dover 
heeft men tot 29 vademen (174 voeten), 45 mglen 
verder noordwaarts slechts 18 tot 28 vademen diépte. 
Yan hier af neemt de diepte aan de Epgebche zijde 
toe^ aan de zijde van het vaste land eerst op de hoogte 
van Ringkföping aan den Stavningfiord, 30 mglen noor- 
délijker, waar de grootste diepte 40 vademen be
draagt; doch dan vermeerdert zij zich zoo snél , dat 
zij bg den ingang der Oostzee reeds tot 90 vademen 
is toegenomen; verder noordwaarts naar de uitwatering 
vermeerdert zij zich, in het westen niet herder, in 
hét ooélen echter tot 140 vademen (840 vt.) *). De 
middelbare diepte der geheele zee kan op 31 vademen 
geschat worden 3). De oügelgke verhouding der
1) Uit dp bij dit werk gevoegde kaart blijken de nadere 

opgaven der onderscheidene diepten.
2) Steveruon, On the bed of the German Ocean, p. 44. Ge

heel in tegenspraak met zijne eigene kaart voert hij aan, 
dat de diepte van bet zuiden naar het noorden overal 
toeneemt.
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verschillende diepten zal misschien door de stroomingçn 
veroorzaakt z§n. De groote úit Amerika komende golf
stroom wordt ten deele aan de Noorweegsche kust 
gebroken; hier verdeelt dezelve zich ín twee armen: 
de oostelgke loopt naar de Oostzee, de westelijke vloeit 
de Engelsche kust langs tot aan de straat van Dover 
en nog 5 niijlen verder tot aan de straat van Dunge-  
«te##, den zuidoostdijken uitboek van Engeland, alwaar 
de vloed uit den Atlantischen Oceaan denzelven te- 
gensiroomt J). -

De bodem der zee is aan dien van het vaste land 
schier gelijk. Dezelve bestaat over bet algemeen uit 
zand, meest grofkorrelig, vermengd met vele schel
pen, welke »eh dikwijls tot geheéle banken ophoo— 
pen; ook treft men klei, leem, modder en veen- 
axrde aan, de eerste en laatste zeer menigvuldig aan 
het strand onder het zand, voornamelijk langs de 
ifaderiandsche westkust, wáár dezelve overal op eene 
diepte van 2 tot 5 vt. liggen, leem; (eigenlijk klei) 
het meest *). Het is. de oödè áangeálijkte grond des 
vasten lands, in vroegere tijdtti door de zoe verzwolgen 
en noct zand overdekt« Ook nan dé Noorweegsche kust 
is de bodem zeer verschillend, nu rotsig, dan met 
leem, kalken biOdder bedekt *). Onderscheidene Poor
ten van zeegewassen verheffen zich op en uit den

1) Lötcenörn, Beschreib, d. Charte v. Canai. — v. Hoff, Na- 
türl. Veränderungen. I, 312.

2) Berkhey, Nat. Historie van Holland. 1. dl.
3) Pont oppidan, Naturgeschichte von Norwegen. I. 121.
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bodem, voornamelijk onderscheidene soorten van wier 
of zeegras, hetwelk hoofdzakelijk op rotsgrond in de 
diepte der zee groeit *), dikwijls ter lengte van 10 el
len *), in het bijzonder in groote hoeveelheid in Schot
land , welks bewoners daaruit door verbranding polasch 
of soda bereiden; voorts in de Zuiderzee, bg het eiland 
Wieringen, hetwelk daarvan deszelb naam ontleent3). 
Merkwaardig is de suikerwier (Fucus Saccharinum), 
dikwijls 1er lengte van 20 voeten, welke menigmalen 
aan de eilanden uitgeworpen wordt. Ook worden er 
vele koraalgewassen gevonden, voornamelijk aan de 
kust van Noorwegen, zelfs ter diepte van 200 
vademen, waaronder vele soorten worden aangetroffen, 
welke volmaakt de gedaante hebben van ontbladerde 
boomen met derzelver dunne en dikke takken 4). 
Daarentegen is het voor ons verborgen, wat onder de 
oppervlakte van den zeebodem zelven zich bevindt. 
Dat dezelve uit Iageji van verschillende soorten van 
grond bestaat, gelijk het vaste land, is aan geen$n 
twijfel onderhevig. Bijzonder opmerkelijk is de nog 
steeds raadselachtige barnsteen, welke overal aan de 
oostelijke en zuidelijke eilanden aanspoelt, ook aan 
het vaste land, voornamelijk aan het strand van 
Süderdithmarsen, meer nog aan dat van Jutland,

1) Zelfs op de granietsteenen, waarmede de voet der dijken 
op de gevaarlijkste plaatsen belegd is , ais ook aan de 
zoogenaamde hoofden of paalwanden voor dezelve.

2) Pontoppidan, I. 268.
3) Tegenw. Staat der Vereen. Nederl. VIIL 616.
4) Pontoppidan, 1. 271.
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waar dezelve in zulke' hoeveelheid wordt aangetrof
fen, dat daarmede een kleine handel gedreven 
wordt *). Hoogst merkwaardig is het, dat de aan 
de Duitsche eilanden uitgeworpen barnsteen, dik
werf aan aardpekkig hout (bruinkool) vast zit, 
hetwelk zich in groote lagen ten noorden der eilan
den bevinden moet ; de daar voor anker gelegen 
hebbende schippers althans beweren, dat zij dikwÿls 
met het anker groote stukken daarvan ophalen *).

Ontelbaar zijn de zandbanken, waarmede de zee 
opgevuld is, zoo wel aan de kusten ais meer van dezelve 
verwijderd. Gene strekken zich van het Kanaal af tot 
aan het uiterste punt van Jutland in eene onafgebrokene 
rij u it, langs de oostkust van Holland tot op 10 uren 
breedte, verderop veel kleiner, doch van den mond 
der Elbe af weder grooter. Zij vormen het strand, 
hetwelk bij de ebbe op eene aanzienlÿke breedte droog 
» , naar de zoe toe zich langzamerhand verdiept en 
aan de oppervlakte uit zeezand bestaat, dat tusschen 
de eilanden -  waar deze aanwezig zijn -  en de. kust, 
naar mate het nader aan den oever ligt meer fijn wordt, 
-  een gevolg van deonophoudelgke schuring der goi* 
ven, en zich aldaar ook met de slib vermengt, hetwelk 
in de bogten en in de Zuiderzee het meest en het 
diepst wordt gevonden. Aan de Britsche kust zijn de 
banken minder te zamen hangende, het strand veel 
smaller, dikwijls geheel ontbrekende, voornamelijk

1) Teten*, Reise. S. 39. 144.
3) W angerooge und das Seebad. S. 71.
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verder , noordwaarts, waar de zee zelfs hij de 
laagste ebbe aan dea rotsoever breekt, gelijk in 
Noorwegen. -  Van af den zeeboezem van Forth in 
Schotland strekt zich een zeebank tot ten minste 100 eng. 
mijlen ver noordoostwaarts in zee n it^b jj do zeelieden 
bekend onder den naam van Long forties $ eene an
dere loopt van de regt tegenoverliggende kust van 
Jutland, het JutlaneUohe r t f  genaamd, op 105 eng» 
mglen in eene noordwesteiijke rigting in zee l) en 
beslaat gedeeltelik uit steengroüd, waarin zich ver
steende boomen bevinden a). Eene dergelijke, kleinere 
zandbank strekt zich Van de westkust van Holland uit, 
onder den naam van de bree of breide Veertien. 
Midden in zee ligt de Doggersbank, eene bank van 
groote uitgestrektheid, welker noordelijk gedeelte den 
naam van lange bank, het zuidelijke dien van web- 
bank draagt eu het zuidoostelijk gedeelte de witto 
bank heet ; in het geheel zich tot eene lengte, van 
354 eng. mijlen van het zuiden naar het noorden 
uitslrekkende. Derzelver bodem bestaat uit zand van 
verschillende soort, van het fijnste tot het grofst 
korrelige toe, vermengd riiet koralen en eene zeer 
groote menigte van verbrijzelde schelpen, welke, 
soorlelijk ligter dan het zand, gewoonlijk de opper
vlakte dezer banken uitmaken 3). Vele kleinere ban
ken, voomamelgk in het zuiden en westen, sluiten 
zich aan deze aan, waaronder de Haaks voor Texel

1) Stevenson, 46.
2) Teten*, Reise, 134.
3) Stevensony 46, 48.
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borni anderen aan de .zeelieden bekend en een 
schrik voor hen zijn. De gezamenlijke banken wor
den in het geheel op 27,443 eng. vierk. mglen 
grootte geschat, das op bijna het zesde gedeelte 
(naauwkeuriger ö /̂4) van de geheele Noordzee of 
op ongeveer een derde van' bet geheele vaste land 
van Groot-Brittanje. Berzelver hoogte bedraagt in 
de doorsnede 78 voet boven den bodem der zee, 
hetwelk met 14 voet van de hoogte der geheele zee 
of met 28 voet van den omvang van Groot-Brittanje 
gelijk staat 1).

Stzvkrsok denkt, dat al die zandbanken brok
ken des vasten lands zijn, althans door hetzelve 
aangehoogd worden. Hg tracht in het breede te 
bewijzen ft), dat de menigvuldige rivieren, voorna*- 
melgk die van het vaste land, eene buitengewone 
menigte zand en slijk met zich voeren, vdti hetwelk zij 
iich op den bodem der zee ontlasten; voorts dat de 
zee onophoudelijk de kusten, voornamelgk die van 
Engeland aangrijpt en van dezelve gedurig stukken 
afirukt en naar de zandbanken voert. Hg merki aan, 
dat de hoeveelheid slijk en afgespoelde stukken 
gronds, welke zulk een uitgebreid strand in een̂  enkel 
jaar oplevert, reeds invloed op de verhooging van 
de bedding der zee moet hebben, des te meer dus 
in een tijdsverloop van eeuwen. Hij haalt vele voor̂ -

D Sicventon, t. e. pu 47. De zandbanken aan de knst van 
bet vaste land, alsmede die in de Zuiderzee, heeft hij 
denkelijk niet medegerekend.

2) T . a. p. 48 en volg. bl.
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beelden aan van de sterke afbrokkeling der Britsche 
kast, waarvan wij in het vervolg gewag zullen maken. 
Hij stemt wel toe, dat terwgl er op eenige 
plaatsen land weggespoeld wordt, er op andere 
plaatsen weder nieuwen grond ontstaat, doch zulks 
komt hem voor in verhouding tol elkander le staan 
ais een drop waters tot eenen emmer vol. Uit deze 
verhooging van den bodem der zee trekt hg tevens 
het besluit, dat de zee thans heoger stijgt en hare 
oevers vaker poogt te overstroomen en te verwoesten, 
dan voorheen '). De hoeveelheid slgk en afgespoelde 
aardbrokken zonde inderdaad verbazend moeten zgn, 
om eenen zoo uitgebreiden waterplas ais de Noordzee 
slechts eenigzins te verhoogen. Bovenal is het hoogst 
onwaarschijnlijk, dat de rivieren haar zand en slgk 
op eenen zoo verren afstand zouden ontlasten. Het 
zand zakt reeds vroeg, verre boven de uitwatering in 
zee, op den bodem neer, het slgk alleen blijft nog 
gedeeltelijk in het water hangende en gaat mede naar 
den zeeoever; daar zal hetzelve zinken of misschien 
nog een eind zeewaarts medegevoerd worden; doch dat 
het honderden mglen door het water voortgesleept 
worden en op zandbanken nederzinken zoude, en 
dat nog wel tegen den stroom op ̂  mag men ronduit 
voor onmogelgk verklaren. Ook "spreekt de gesteld
heid van bedoelde banken daartegen, welke, zoo ais 
STBVENSOK zelf aanvoert, op de oppervlakte uit zand 
en schelpen bestaan; zette de rivierslijk zich nu op 
dezelve neder, dan moest de oppervlakte ook slijkerig
1) T. a. p. 60.

Digitized by Google



13

zijn, daar bet slgk soortelijk ligter is dan bet zand. 
Dat daarentegen de brokken yan rotsen, voornamelijk 
yan de kalkachligen yan Engeland, daarheen gevoerd 
worden, kan men ligter toestemmen; evenwel zoude 
men bet er voor moeten honden, dat dezelve niet 
zoo zeer naar bet midden der zee voortdrijven, dan 
wel voor den stroom af naar het zuiden. Zelfs yan 
hét eiland Helgoland worden menigmaal steenbrokken, 
met zeegewassen bezet, bg de Oost-Friesche en Je ver
sehe eilanden aangespoeld. -

Het water der Noordzee is reeds op eenen kleinen 
afttand van de kust, zelfs voor de Elbe en den Rijn, 
geheel helder. Hetzelve bevat, zqo al niet zoo veel 
ais dat van den Oceaan, evenwel eene aanmerkelijke 
hoeveelheid zout. Bbekhst verkreeg uit 1 Ô 2 '/» 
drachma zuiver zout, de aarddeelen niet medegere- 
kend'), dus twee ten honderd. Water, dat bg het 
Oost-Friesche eiland Norderney geschept was gewor
den, leverde bij onderscheidene proeven uit 3 9, 
622 greinen keukenzout op*), hetwelk 274 ten 
honderd bedraagt, dus nog meer dan berkhey ver- 
kreeg, waarvan men de oorzaak vermoedelijk daarin 
moet zoeken, dat bet zeewater bg genoemd eiland 
zniverder, en aan de Hollandsche kust nog eenigzins 
met bet Rijnwater vermengd is. De ontleding van 3 
gewone ponden water van Norderney leverde in bet 
geheel bet volgende resultaat op:

1) Berkkêy, Nat. Historie van Holland/1. dl.
2) Vom tiaU m , Beschreibung der Insel Norderney. S. 34.
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Zoutzuur nalrura (keuken -zout) . 522* grein
ZootzuFe ta lk a a r d e  1981/* »
Zwavelzure kalk (sefentet) . . . 23 »
Zwavelzure talkaarde . . . .  &% »
Hars of extraètifstof (humus) . . iy 2 »

Te zamen 7484/5 grein

of 249% grein =  4 V« drachma in 1 pond, hetwelk 
&V4 ten honderd beloopt; juist dubbel zoo yeel ala. 
hel Ooslzeewater bevat '), maar minder dan het water 
der Middellandsche zee: ha&sigli verkreeg uit 2 tt van 
hetzelve 6 drachma zout of 2 V4 ten honderd 2). Nader 
bij'd e  kust vermindert: de klaarheid des zeewaters, 
bet meest voor den mond der'rivieren J hetwelk vet^‘ 
oorzaakt wordt door de slib of het slijk,1 doót de 
vermenging van het zee- en rivierwater, ais ook van’ 
andere binnenwaters ontstaande. Deze hoeveelheid slijk 
neemt een eind wegs de rivier op gedurig toe, dan 
vteder langzamerhand af, tot aan het punt waar de 
vloed ophoudt, wanneer het water weder helder wordt!

De ebbe en vloed wisselen in de Noordzee niet 
zoo spoedig af, ais in den Oceaan. De vloed rijst 
regelmatig gedurende 6 uren, dan volgt er een 
stilstand van 12 minuten; de ebbe duurt even zoo 
lang, waarop een gelijke stilstand ais bg den vloed 
volgt, zoodat de zee telkens na 12 uren en 24 rnmu-

1) T. a. p. — Ook Vogel y Seebad von Doberan. — Der* 
gelijke proeven met bet zeewater bij Cuxhaven leverden 
dezelfde uitkomst op.

2) Berkhey, Nat. Historie van Holland. I. dl.

/
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tco vast eu afloopt, voornamelijk aan de Nederland- 
sche en Duitsche kust.. De tijd van vloed of hoog 
water is in; de verschillende, oorden, seer ongelijk on 
staat'geenszins in verhouding met, derzelver. onderlin- 
geo afstand. Wig late» bier eene opgavevandien tijd 
bg nieuwe en volle maan van. eenige plaatsen. volgen.
De vloed is op het hoogste te Dungtby - Head ( het 
noordelijkste punt van Schotland), om 8. uitrdO. mi" 
nuten, te Kinnardeh ead 12 u,,. 2 u. 5',
Newcaetle 4 u. , Yarmouth,8 u. 46', 11 u., 
âO*, Calado 11 u.; 45', Oetende u. 15', voor de
Haas 3 u., bij Texel , nan, den ingang, 0 / u. 45', - 
te Enlthutzen 12 v*yjdm*terdoM¡ & tV*., bet Vlie 
7 u., voor de Wester-E.ems 8, tt, voor de Oosterv 
îems 10 u., Emde» 12 u„ 15', bij Wangerooge 
U n. 15', voor de Jade. 11, u. 3ß', voor de Wèzeiy 
libe en Eider, alsmede. - bg. Helgoland 12 u ., te 

Brake en Bremo»6 u., te Hamburg 5 u.,
i u., aan de. Jutlandschfe kust 12 u., te 

(den zuidwçstelgksten hoek yan Noorwegen) 11 u.
15., le Bergen, l u. 30', lèD ro n  2 u. 15'.
De gewone vloed. stggt aan de Dnitsche en Neder- 
landâcbe kust 9 tot 10 voet boven de gewone ebbe, 
bg stofm uit. bet zuid- en noordwesten echter veel 
booger, voornamelijk wanneer de lautsten < door de 
eersten wprden voorafgegaan, bg buitengewoon zware 
stonne», zoo ais op den lfiden November. 1824 en \
3d^n Fsbruprij 1825, vau. 20 tot 22*/* voet'r terwijl 
aag ^e Epgelsche kust noardooste stormwinden nde '* 
hoogste vjjoeden veroorzaken. De . vloed stijgt dus hier
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op verre na zoo hoog niet als in den Oceaan en
voornamelijk in bet Kanaal; te 8t. Halo b. v. rijst
dezelve tot 45 en meer voeten. In de rivieren loopt 
de vloed ongelijk ver op: io de Haas tot 8 mijlen, 
in de 'Een», van af de uitwatering van den Dollart,
5 mglen, in de Wezer, van Blexen tot een weinig
beneden Bremen^ 7Vt mijlen, in de Elbe, van Cux
haven af aan, 16 tot 17 mglen, in de Eider 6 tot 
7 mijlen, in de Theems 11 tot 12 mglen; de sterkte 
van den vloed neemt natuurlijk af naar mate dezelve 
de rivier hooger opkomt, het water is evenwel, zoo 
ver de vloed loopt nog troebel, doch insgelgks in 
eenen steeds verminderenden graad, terwijl ook de 
vettigheid der slib allengs afneemt.

Of de stand van het water der Noordzee zich 
steeds gelijk blijft, dan wel langzamerhand af- of 
toeneemt, is dikwijls eene vraag geweest. De aller* 
vroegste tijd kan hierbij niet in aanmerking komen, -  
want dat toemaals zoo wel de Noord * ais de Oostzee 
eenige honderden voeten hooger gestaan hebben dan 
thans, kan men ais uitgemaakt zeker aannemen, -  
doch slechts de latere tijd, voor zoo ver de ge
schiedenis reikt, en dus een tijdvak van ongeveer 
twintig eeuwen. De verdedigers van het gedurig 
zakken der zee beroepen zich hoofdzakelgk op 
de verhandeling van den beroemden aterrekundige 
Celsius »over de vermindering van het water in de 
Oostzee, ” waarmede zelfs luucabus instemde. Doch de 
daarvoor aangevoerde daadzaken bewijzen deels meer 
het aanspoelen van den grond, zoo ais aan de Noord*
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zeekust, dan wel een eigeulyk zakken der zee; deels zijn 
dezelve onzeker l)* Lijnregt strgdig met deze onder- 
steUiog (hypothese) is die van het langzamerhand rÿ- 
ien der zee ; welke voornamelijk door Nederlandse 
geleerden ten opzigte der Noordzee beweerd geworden 
is. Hiervoor pleit schijnhaar meer. Het kan niet 
ontkend worden, dat er zich in de Nederlanden, 
zoo wel ais langs de geheele streek der Noordzee
kusten, vele en uitgebreide stukken lands bevin
den , welke lager liggen dan de gewone vloed, en 
dus vroeger boven denzelven moeten gelegen heb
ben , dewijl men ze anders niet zoude hebben 
kunnen indijken ; zelfs treft men overblijfsels aan van 
gebouwen en bosschen aan het strand, ten deele diep 
beneden de oppervlakte der laagste ebbe. v Even min 
kan het geloochend worden , dát de stormvloeden thans 
hooger aan de kust opgestuwd worden, dan zulks 
in vroegere tijden het geval was. Beide echter laat 
zich natuurlijker door het langzaam zakken van den 
aangeslijkten grond verklaren, waarop wij later 
zulien terugkomen. Dit onderwerp is door eene com* 
missie. in de Nederlanden onderzocht , waardoor het 
gebleken i s , dat, volgens waarnemingen van ver
scheidene eeuwen, de waterstand der Noordzee niet 
aanmerkelijk veranderd is2). Hetzelfde is met den 
Atlantischen Oceaan aan de Britsche kust het ge-

1) o. Hoff y (Natiiïl. Verander. I. 407-448,) heeft alle daar 
voor sprekende opgaven bijeen verzameld en grondig 
wederlegd.

2) Ostfr. Volksbuch von 1832. S. 16.
2
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rai; W&trvan uvaks een merkwaardig voorval bij- 
bréngt. In Wales, op de landtong van Carnarvonshire 
bevindt zich eeUte -aan de maagd Mark gewijde bron, 
Wélkte loo laag1 lig t, dat dtetdve bg den ^hoogsten 
tloed'teeuige voeten hoog door de5 zee bedolven wordt. 
Mteh vreet uit oorkonden en andere geschiedkundigs 
o v e r le v e r in g e n ,  dat deze bron in de 11 de, waareobiju- 
l i jk  iteeds in de 10de eeuw het doei eener bedevaart 
der naburige monnikken en vroine zielen was, en dal 
deze toen reeds den tgd der laagste ebbe voor hunne 
bezoeken moesten kiezen. Hiér heeft dos in ß of Ö 
eeuwen géén merkbaar dalea van den waterstand der 
zee plaats gegrepen ').

Hét wordt vrij algemeen aangenomen, dat de 
Noordzèe eenmaal werkelijk een zeeboezem geweest 
is en Eogéland en Frankrijk tusschen Caléis enf Donar 
te zamen gehangen hebben, gelijk ook Zweden en 
Denemarken. Noch Grieksche noch Romeinsche schrij- 
verá maken hiervan gewag; terwijl men ook te vér* 
geeft eene Say e daaromtrent tracht op te sporen: 
véle gronden evenwel kunnen daarvoor worden 
bijgebragt; \o v  hoff heeft in zijn leerrijk werk 
over d e1 natuurlijke veranderingen van de oppervlaktO 
der aarde2), de gronden voor de vereeniging in het 
zuiden aangevoerd en toegelicht. Het zijn hoofd- 
zakelijk de volgende: 1) De sterke gelijkheid der
wederzijdsche kusten in aard en gedaante , voor- 
namelyk op de lijn tusschen Dover en Folkstone

1) Joani, de Physique. T. I. (1777), v. Hoff, 1. 449.
3) I. Bd. S. 307. f.
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i* Engeland, entussohen Kaap Manenez: jen: B it- 
sánü in* FrfutkaijH ; h ie r is  de nàaixwstfe pláats - der 
tegenwoordige zeeêngtei, en tere»zgn hier de hoogste 
retoco yan do >befcde oeverfcy welke náár bet noorden 
en nrideuidur beide! agdeb läget* wórden? *-» 2) de 
afgébrtkeneí áteile' gedááatetan idea rotsoerer :Win 
weerskanten f  -h¡7 3) de gerióge' diepte dea i waters in 
de aeeëBgto' en het toenemen dér diepte aan beide 
n jdeatennóord-en  zuidwesten ; -  4) de gesteldheid 
ren den bodem der ¿eeëngte, welke ten uiterste 
onefcn is en uit takkigé' of hoekige rotsbanken en 
bokken taifrv rotsen bestaat; -  5) dé geringe - breedte 
der straat; -  8)ihèt bestaan* Yan wildé dieren^ zoo ais 
wolven/ eu dergelijkeri,’ in Engelènd in oude tijden 
7) de benanririg klif (eïi/f), welke men aan den 
rotoigen oever der straat’ geeft, ran to deape, splij* 
t» ,  afkomstig; -  8) de overeenkomst tusschen de 
«bode bewoners Yán Groot-Brittánje en van Galliê 
io taal, zeden , godsdienét enz., welke c a e s a r  , t a 

c o t s , s t r a b o  en anderen aairvoeren, hoewel er geene 
verbinding tusschen de beide Tolken plaats greep. 
Bet is toch niet te'denken y dat de ruwe Galliërs in 
vroegere» tgd zulk eene bekwaamheid ' io de 
rekeepvaart bemeten hebben , dát zíj het Kanaal kon
den oversteken, en reeds hierom moet men het 
voormalig beslaan Tan eene landengte, orer welke 
bet Tolk >zich' Ters{ireid tai hebben, en de latere Yèr- 
nietiging derzelve aannemen.

Het komt ons Yoor, dat de laatste grond, waarop
h s r a r b s t ,  d ie  d e n z e lv e n  opgeworpen h e e f t ,  v o o rn a -

2*
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rodijk steunt , juist de zwakste yan allen is. Het 
vooronderstelt wel geene groote kunst, een slechts 
weinige mglen breed water over te steken. Indien 
een ruw volk daartoe niet in slaat zoude zijn, van 
Waar dan de bevolking der vele honderden eilanden, 
welke 50 , 100 en meer mglen van het vaste land 
én van elkander verwijderd zijn, welker bewoners 
vroeger en gedeeltelijk ook nog even ruw waren ais 
de Geiten ? Even zoo zwak zijn de zesde en zevende 
gronden; de derde vervalt, ais onjuist, zoo ais boven 
aangevoerd is, geheel. De vierde zoude eerder ais 
tegenbewijs bijgebragt kunnen worden, want bij eene 
deorbraak zoude de straat niet dadelijk de tegen
woordige diepte verkregen hebben , maar slechts al- 
lengskens , en zoodoende de bodem door de aanhou-i
dende strooming effen geworden zijn. Alleen de 
gronden wegens de gelijkheid der wederzijdsche kusten 
zouden io aanmerking kunnen komen; zg pleiten 
wezenlijk 6terk voor derzelver voormalige verbinding. 
Heeft de doorbraak werkelijk plaats gevonden, dan 
moet dezelve evenwel ia zeer vroegen tijd geschied 
zijn, niet door den Gimbrischen vloed, zoo ais »alge
meen wordt aangenomen, al is deze ook reeds 350 
jaren vóór onze tijdrekening voorgevallen; nog minder 
leerst 110 jaren vóór de geboorte van Jezus Christus, 
zoo ais wiEBSKiKG beweert daar ptthsas van 
M anéitte\ die de Noordzee in de vierde eeuw vóór

1) Vom Einflusz der Baqwissenschaft auf das allgeni. Wohl 
und die Civilisation. 4 Abh. S. 1. Aangehaald dôorvon 
Hbjf t. a. p. S. 313.
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Christus’ geboorte bezocht, Engeland reeds ais eiland 
aantrof.

Yon h o f f  Termoedt, dat de doerbraak niet op cens 
ontstaan, maar langzamerhand Toorbereid geworden 
is , en dat dezelve niet van d ezÿ d e  des Kanaak, 
maar van die der Duitsche zee heeft plaats gegrepen* 
Ook houdt hg het er voor, dat het water in den 
zeeboezem eenen aanmerkelijk hoogeren stand gehad 
heeft, dan in het Kanaal en den Atlantischen Oceaan ; 
waarbij hij doet opmerken, dat zulk een hoogere 
stand van de eene zee tegen eene andere, door eene 
landengte van dezelve gescheiden, niets onnatuurlijks 
bevat, zoo ais’ zulks ook b. v. met de Koode zee bet 
geval is, welke eenige vademen booger ligt dan de Mid~ 
deUandsche. Dat dit ook met de Noordzee het geval 
geweest zij, schijnt daardoor bewezen te worden, dat 
devaste stroomingen der Noordzee en van het Kanaal 
elkander tusschen Dungene** en Ryebrty aan den 
zuidoostelgken uithoek van Engeland ontmoeten, en 
hier de vloed der Noordzee dien van den Oceaan 
overwint, een uur verder loopt en het water eenige 
voeten hooger opjaagt. -  Dat de doorbraak van het 
noorden geschied zg, is zeer mogelÿk $ mind{g waar* 
schijplijk is het echter, dat de Noordzee aanmerkelijk 
booger geweest is dan de Oceaan en eerst na de door
braak gezakt zoude zijn. De vergelijking met de:Roqde 
zee is hier misschien niet gepast, daar deze bij eene 
oppervlakte van meer dan 3000 vierk. mglen slechts 
eenen naauwelgks 9 mglen breeden en bovendien 
door vele eilanden bezetten uitgang heeft, daarenboven
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fangs den weg ter zee eenigfe duizénrf indien van de 
Middellandsche zee verwijderd ligt; de Noordzee daar
entegen door hare over de 60 mijlen breeder sTechts 
door de Shetlandsehe eilanden belemmerde opening 
onmiddelijk n e t den Oceaan verbonden is. Bg zulk 
eenen buitengewoon Wijden mond kan het bezwaarlijk 
eenigen merkelijkén invloed op den stand des waters 
Hebben , of de boezem iq de diepte geheel gesloten 
was9 dan of dezelve aldaar door middel van eene 
slechts weinige mijlen breede straat eene uitwatering 
in den Oceaan had. Wel is waar is bet eene 
daadzaak, dat de Noordzee in den alouden lijd eenen 
aanzienlijk hoogeren stand gehad heeft, dan in onzen 
tijd, maar even zeker is het, dat zulks met den 
Atlantischen Oceaan oók het gevalwas. Tot ovèr- 
tuigende bewijzen daarvan knnhen de menigvuldige 
8chelpbanken wan groote» om vang op bet vasté land 
en op de eilanden van Noorwegen verstrekken, wdk© 
ver boven den tegen woordigen waterstand der zen 
uitstekèn, zoo ais fa. v. op bet schiereiland Oer el and 
bij Dronthéim, óp het eiland Luröe, 20 tot SO voet 
boven den hoogsten stand der zee, b̂ j ^orfóe aan dnu 
Salleüfierd, ter zelfde hoogte en eenen onrvang vas 
meer dan eene halve vierkante mijl hebbende, op 
Tromsofe tot 20 voet, en dergelijke meer1),: -  alle 
plaatsen, ver aan gene zijde der uitwatering van dá 
Noordzee gelegen. Zoude men niet eerder mogen 
aannemen, dat zoo wel de golven der Noordzee ais
1) v, Buch y Heise durch Norwègen. I Bd. S. 307 , 308, 

327, 441.
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die van bet Kanadh cf n n  dan Qeeaan de d o Á M t 
der rots-keten bewerkt hebben ? BfeDi x&t j«qn de 
B ritscbe kusl welk gew eld de te© digtljjlu pp de*« 
u lte r rots-oever uitoefent ;, bee ta d  i sleeker noed 
zaika níet bet geyel aga in de .diepte«, n e  a m *  
inham, welke aan de eene ajjde gehepl mb de zwaM 
midwesle. stormen, aan de. anden©, hoewel zeldzame*» 
aan die nii bek noardooatea bloot lag. ,,De> boofdv 
aanval woest dan zekerlik va» den bant dea Kanaal» 
plaats gegrepen, hebben. Dot» zulk. een wedtefajjdaeb 
aandringen zou ' u ch  ook bet baal.' de oneffenheid van 
den bodem der straat laten verklaren.

II .

OORSPRONKELIJKE BODEM, ZANDGROND (GERST).

In dot allervroeggten voortijd* waarwul ulft. niei . 
bet minste berigt tot ona. gekomen is, moeten dook 
eene dier geweldige omwentelingen, door 'welke enz* 
aardbol toenmaals zoo dikwijls geschokt werd, de 
wateren der zee zoo laag gedaald zijn, dat zelfs de 
tegenwoordige bodem der Noord- en Oostzee, althans 
voor een gedeélte, droog werd. Daarvoor pleit 
de barntUen en bet verkoolde bont (bruinkool), 
welke in de diepte der beide zeeën worden
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gevonden, en geene voortbrengselen der zee, mear 
van het land zijn, voomamelgk het verkoeld hout 
(aard-of bruinkool), hetwelk niet zelden, tooral in 
de Noordzee, tegelijk met den barnsteen door de zee 
wordt uitgeworpen. Niet door omkeeringen der aarde kan 
deze hars met geheele pÿnboom wouden in de buiten 
hare oevers getredene zee neergestort zijn, zoo ais 
eenige natuuronderzoekers denken. Se bosschen moe
ten op den bodem zelven zijn gegroeid, waar het 
verkoolde hout wordt aangetroffen, en ook daar de . 
barnsteen ontstaan zijnJ Ook de bodem des vasten 
lands in den omtrek dier zeeën bevat barnsteen, nu 
eens op mindere, dan op meerdere diepte1).

Nieuwe omwentelingen stuwden de zee weder tot 
eene aanzienlijke hoogte op. Zij verspreidde zich 
over het grootste gedeelte der j Nederlanden, over 
Noord-Duilschland, Denemarken, een gedeelte van 
Polen, Rusland en Zweden; eindelijk werd zij ge
stuit door het Reuzen-* en Ertsgebergte, den Hartz 
en de bergketen in Opper-,Westfalen, welke zich verder 
westwaarts door het zuiden dër Nederlanden tot aan 
het Kanaal uitstrekt. De voet dier gebergten vormde 
den zeeoever; ten oosten de Carpathen en de hooge, 
groote stroomen naar het zuidoosten en noordwesten

1) Toen de golven bij den watervloed van den 3den Februarij * 
1825 niet verre van Einden den dijk doorbraken en in 
deszelfs voet een gat van 100 voet diepte woelden, 
kwam er eene buitengewone menigte barnsteen ten 
voorschijn, welke wijd en zijd over de vlakte verspreid 
werd.
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opleverende, vlakten *), tok aan hot meer tan Onega 
io Rusland. Eene verbazend uitgestrekte vlakte van 
het tegenwoordige vaste land werd toen zee, in 
Dnitschland alleen fcg de 2Ö0Ó geogr. vierk. mglen *). 
Honderden, ja , misschien duizenden jaren lang wen
telden zich aldaar de golven.

Missen wij al geschiedkundige zekerheid voor den 
hoogen stand des zeewaters ín den alouden tijd, de 
natuur zelve wijst otis zulks op vele plaatsen aan. 
Zoo treft men in de Nederlanden op den hoogen-
1) De vlakte, waarop de Wolga ontspringt, verheft zich

op hare hoogste plaats, niei ver van de bronnen van 
dien stroom , tusschen OttßaMow  en W aidai* volgen^ 
de waarneming van Dr. Pansners, 1051 Fcansche voeten 
boven d e  oppervlakte der zee; terwijl zij naar bet zuid
oosten langzamerhand, noordwestwaarts sterker afdaalt. 
Het omliggende land is met fijn zeezand en menigvul
dige keiateenen bedelft, en bevat vele versteeningen van 
voortbrengselen der zee (Verg. Edinburgh philos. Jour
nal for 1830* vol. III. p. 408 en volg.). De gropd be
staat van daar tot aan de Kaspische zee uit eene onaf- 
gebrokene vlakte, welke de duidelijkste sporen van 
eenen voormaiigea zeebodem draagt; van daar dat de 
natuuronderzoekers bet eens zijn, dat de Oost- en 
Noordzeeën met de Kaspische zee  in verbinding gestaan 
hebben. Ondertusschen kan men bezwaarlijk aannemen, 
dat zulks nog bet geval was in het tijdperk, waarvan 
wij spreken ; de zee moest dan meer dan 1000 voet bo
ven hare tegenwoordige oppervlakte gestaan, de bergen 
in Westfalen overstroomd en zich over geheel Zuid- 
Duitschland tot aan de Alpen uítgestrekt hebben, en 
hiervan is volgens alle geologische waarnemingen geen 
schijn, veeleer moeten die gewefeten reeds tegen het 
einde van den Vlot tijd droog geworden en gebleven zijn.

2) £vM«m«M’s deutsches Land. I Bd. S. 205.
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zandnlg bij de stad Groningen vele iieevöorlbreng- 
aelen aan, zoo als : terèbrtttalen, sterrest eenen (raadrepo- 
rá i ) en andere soorten van1 schelpdieren (conchyliën) io 
den zich aldaar bevindenden kalkstee* bijZWifen, pro
vincie Ove^gssel , voudra Ldca ) in een nieuw gegraven 
kanaal van 16 tot 20 voet diepte^ verscheidene soorten 
van schelpdieren (oonchyKcn), ook tanden van haaijen 
eik dierenbeenderen, wetke de beroemde campee voor 
overblijfsels Van * visseben Uit bet geslacht der walvis- 
sehen hield. In de krijtheuVels bij Lunehurg Vertoonen 
zich vele soorten van zeeschelpen en kinkhorens3). 
Het geraamte van eenen walvisck is in Schotland, niet 
ver van Stirling  ontdekt, liggende 248/4 voet boven den 
hoogsten springvloed iu den zeeboezem van Forth4). 
Bij het graven van het Holsteinsche Kanaal vond men 
eene geheele laag schelpen , 1,4 tot 10. voet diep 
onder den veengrond (Moorerde), en 12 tót 14 voet 
boven de Oppervlakte der Oostzee *). Van de 20 lot 30 
voeten boven de zee liggende sclielpbanken in Noorwe
gen hebben wij reeds gewag genaakt. Doch dergelijke, 
veel hooger liggende banken, : of liever klei-mergel 
met eone grootë menigte séhêlpen vermengd, treft 
men ook elders menigvuldig in Noorwegen aan ; zoo 
ais in de nabijheid van den zeeboezem van Drontheim  
aan de Figa Elf, van 400 tot 500 voet boven de

1) De Luc, Phyaikal. »oral. Briefe, 2 Bd. S. 348.
2) T, a. p. S. 379.
3) Ibid. S. 267.
4) Steveneon, t. a. p. 51.
5j Kuets Naturbescttn von Schleswig u. Holstein» S. 24.
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oppervlakte diens boezems^ inagetijkb in bet zuiden 
Tan Noorwegen bij H afiland aan den Glommen, ñabif 
Friedrithêhall, en aan den Di'aratne'-sttoó%ú, alwaar 
de klei (Thon) d mijlen opw aartstót áán geate zÿde 
van E f è r r  geheel met schelpen eri koralen door* 
mengd »*).. ZeKs een voUedig Wdviscbgerhamte Werd « 
in 1687 te TUtêdalen bij Friedriókshall ontdekt 7 ter 
hoogte Tan 40 vademen (240 voet) ondeé 1 zand en 
aarde bedolven *). Ook pleit daarvoor sterk de rönde 
gedaante der steenen, welke Overal in Noord^Duitsdb 
land, de Néderlaudeh é¿ elders op en onder de 
oppervlakté des bodems in groote hoeveelheid worden 
aangetroffen, brok -stukken van grOotere klomperf, 
door de eene of andere gèweldige omwenteling, gelijk 
men denkt, verbrijzeld en door deri vloed verja 
landwaarts in voortgestuwd , welker ronding zich 
slechts dáár hel afrollen en onophoudelijk a fep oefen 
k» bet water laat verklaren 3). Zij verstrekken tenens 
tot een bewijs, dat het land zeer lang de zfeebodem 
geweest moet tijh , want om den harden: graniet doordeh 
golfslag zoodanig af te rondeü vereischt tijd. Bet,' wel 
is waar weei geringer, vermogen* van lucht en regen 
beeft» aan de zodgenaanide Hónnebedden nog. geene 
tnerkbèro verandering* doen ondergaan, én deten kán

1) r. BiicA, Reise, Î Bd. S. 25Í.
PèhfiopptéÀn, Natnrgescft. v. Norwegen« I BA S. n i

3) Dagelijks siet t men* ztrikâ aan d p  doæeeringeo va* tig* 
chelsteenen, waarmede de voet der dijken op de gevaar
lijkste plaatsen belegd is; bij derzelver geringe hardheid 
worden zij zeer spoedig afgerond.
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men eenen ouderdom van 2000 eu meer jaren toe* 
schrijven.

Eindelijk trok de zee zich weder terug j eene 
uitgestrekte vlakte verhief zich 9 van af het Kanaal tol 
aan Sí. Petersburg meer dan 200 mijlen lang, in 
Duitschland 20 tot 30 mijlen breed, veel breeder nog 
in het oosten. Wanneer en hoedanig dit dalen der 
zee geschied zij, is voor ons verborgen ; het moet 
echter ia zeer vroegen tijd hebben plaats gegrepen r 
daar vóór 2200 jaren het nieuw versdienen land reeds 
sterk bewoond was en zelfs de aangeslÿkte grond 
(Harsch), die hetzelve omzoomt, toen reeds bestond. 
Algemeen neemt men aan, dat de zee door de eene of 
andere groole omkeering gedaald is. Zij moet de laatste 
op onzen aardbol geweest zgn, want de latere veran
deringen des bodems ontstonden onloochenbaar minder 
door dergeljjke geweldige voorvallen der natuur, dan 
wel in den gewonen loop derzelve; hoewel de gevolgen 
voor vele landstreken dezelfde waren als die, welke 
slechts dóór eene aardomwenteling konden veroor
zaakt worden. Vele natuuronderzoekers, zoo ais ra  
Luc ‘) en anderen, nemen eene algemeene omkeering 
aan, waardoor het vaste land aan de Noordzee eens
klaps droog liep. B o n ste tte n  daarentegen denkt, dat 
de zee niet op eens, maar trapsgewijze, doch in lange 
tu88chenruimten en dan met geweld terug getreden is1). 
Vroeger reeds iiitte von h a l e n  hetzelfde gevoelen ten 
opzigte van het Groothertogdom Oldenburg; hij houdt

1) T. a. p. en II. 378.
2) Scaodinavien und die Alpen. S. 85. 86.
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het er voor, dat daartoe tenminste twee hoofdom-' 
wentelingen noodig waren. Door de eerste werd het 
zuidelijk gedeelte des lands tot aan Wardenburg en 
Dingetedt, benevens de Bremer Geest droog, door 
de tweede het overige der Geest tot aan den aange- 
alijkten grond *).

Indien, zoo* ais men wel ais zeker mag vooron
derstellen , de zee in het begin eenige honderd voeten 
hooger stond dan thans, zoo zon men eerder mogen 
aannemen, dat zij plotseling tot aan den voet der 
bergen, misschien nog iets lager viel, zich daarna 
echter niet zoo zeer verder terug trok, dan wel hare 
bedding langzamerhand verhoogde, zoo ais later het 
Marschland. Daarvoor pleit de in evenredigheid flaanwe 
glooijing naar den zeekant; de bijzondere gedaante 
des lands, hetwelk over het algemeen naar de zee toe 
uit breede en smallere ruggen bestaat en in de nabÿ- 
lieid derzdve gewoonlijk nog eene aanzienlijke hoogte 

heeft, geheel onevenredig aan de hoogte hg den voet 
van het gebergte: de verschillende soorten van aard
lagen, voornamelijk in den bovengrond, zelfs de 
afgerondheid der .daarin menigvuldig voorkomende 
steenen, in bet bijzonder van de granietblokken, het
welk slechts door een dagelijks bespoelen der vloeden 
inogelijk is. De hoogte van den grond op den ver
sten afstand der zee zal welligt niet veel meer dan 
100 voeten beloopen. De Eems valt op haren loop 
van a f  de Pruissiscbe grenzen tot aan die van Oost-

1) Oktenbiirgsdic Geschichte. I. 32.
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Friesland, ter lengte Tan 22 geogr. mijlen, slecbU 
79 rijnl. Toeten *). In de Wezer cn de Elbe kan de 
Tai bezwaarlijk grooter zijn. Daarentegen stggt* de 
provincie Drenthe in de Nederlanden, liggende aan 
de Zuiderzee, en düs vóór de? marerhvofming aan dé 
Noordzee, tot 50 voet boven deze a). De OosHFriesche 
Geest verheft zich, 1 =  1 '/i mijl van bet noordelijk 
marachland, tot 42* x/t voet boven de oppervlakte dea 
waters in Etnden *). Sleeswÿk en Holstein zijn in 
derzelver aanzienlijkste hoogte 60 tot 70 voet boven 
de oppervlakte der Oostzee verheven 4). Het voorko
men van den nieuw geschapen’ bodem was geenszins 
aanlokkelijk) eene woeste, « onafzienbare i zandvlakte, 
bier en daar met kleine gelijksoortige heuvels, bezet, 
breidde zich tot aan bet nieuwe strand der zee uii. 
Hier vormde hetzelve eenen hoogen oever, i welke tus- 
sehen de Wezer en de Elbe dikwijls tot¿ 20, 30 en 
meer voeten hoogte zich verheft, zoo ais voornamelijk

1) Ostfr. Volksboek auf 1830. S. 8.
2) Tegçnw staal der Vereenigde Nederlanden. 23»dl, blz. 150.
3) Volgens in het jaar 1805 in het werk gestelde metingen

ten oosten van de stad Aurich, zoo ais Freese in zijne 
lErlänterungen der Charte von Ostfriesland,” S. 29 ep- 
geeft. De in 1829 in hetzelfde oord ondeniomene m«¿ 
tingan , .welke nauwkeuriger) heeren, ,geven dehoogte 
van het veen bij Neup/alsdorf op 31 voeten boven de 
oppervlakte des Kanaals bij Aurich, en het hoogste 
punt Van den ondergrond aldaar op 31 voet 8 d. 8 str. 
aan., Naar deze metingen zoude de hoogte bóven de 
oppervlakte des waters te Emden slechts 40% voet be
dragen.

4) Kun, Naturgesch. v. Schleswig vind Hblstein. €L 23«
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bg Blum enthal aan de Wezer, ín Gelderland en Ut
recht, en lager tusschen de Wezer en de Zuiderzee , 
waar de hooge vloeden op vele plaatsen den rand 
o verstrijken. In tallooze bogten en tongen strekte 
dene menwc oever zich langs de zee uit. Heuvels 
verhieven zieh op de vlakte; bier vele, ginds weinige, 
vooral iii Gelderland, welks hooge zandvlakten aan 
den Rijn zoo wel ais in het binnenland met on tec
hare, zich tot 40, 60 en 60 voet hoog verb effen de, 
heuvels ais bezaaid zijn, gelijk ook die tusschen de 
Wezer en Elbe en op het Deensche Schiereiland; 
minder daarentegen in * Oldenburg, Oost - Friesland en 
Groningen, wáár dezelve ook lager zijn. De >bodem 
heeft eene geheel golvende gedaante, onophoudelijk 
wisselen hoogten en laagten elkander af, de eerst* 
genoemden ever het algemeen van onbeduidende^ 
meestal ván sleohts eenige vóelen hoogte , doch van 
vrij grootenomváng,gewoonlijk uit onvruchtbaar, in 
den oorepronkelijken toestand sleohts heide voort* 
brengend «awi bestaande ; iterwjjl de laagten in dó 
oppervlakte humusachtig zand, ook wel álléén humus; 
dóch. meeat van eene. zure soort, bevatten, waaronder 
meestal óf loulfer of meer mergelachtig leem ligt, 
hetwelk zich op gdijke hoogte onder de aàngrçn- 
zendé heuvels ¡uitstrekt *), -  eèn bewijs dat het zand 
later aangespoeld is. Ook treft men hooge vlak
ten van aanzienlijken omvang aan ; waaronder de 
HundMig bijzonder uitsteekt, van de zuidelijke

1) In  Oost-Friesland althans is dit het geval, gelijk ook 
in  Groningen en Drenthe,
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grens tan Oost-Friesland aan gene zijde van bet 
veen io t aan de Hase »eh uitslrekkende 1er breedte 
van 3 mijlen; en van de Eems tot aan of over 
de grens van Oldenburg ter zelfder breedte, uit bet 
dorste zand bestaande, mei duinen, groote graniet- 
blokken en onuitputtelgke lagen van keisteeben op* 
gevuld, welke voorzeker nergens anders in zulke 
groote hoeveelheid worden aangetroffen. En evenwel 
is dezelve niets minder dan eene woestijn, in legen* 
deel, dezelve is bedekt met ontelbare kudden schapen 
en ook niet spaarzaam met dorpen en verspreid lig
gende huizen bezet, wipr bewoners hunnen dorren 
akker eeuen genoegzâmen oogst weten te ontwoekeren.

Hen noemt dezen grond op hel Deensche schier
eiland en voor het grootste gedeelte ook in Duitsoh- 
land aan de westzijde der Elbe, Geeit, in Oost* Friesland 
Gastland; in de Nederlanden gewoonlijk bloot zand
grond• Deszelfe oppervlakte bestaat over het algemeen 
uit zand van zeer verschillende soort en deugdelijk
heid, van het fijne, rijkelijk met humus, ook wel 
met enkele kleideelen vermengde en daardoor vrucht
bare, tot het onvruchtbaarste grove en fijne stuif
zand toe, waarin niet eens heide wil groeien. He* 
nigmaal is de grond leemig, ook wel , doch meer 
zelden, kleiachtig, dan echter bÿna altijd laag ; 
men vindt schier nergens eene hoogere zandvlakte, 
welker bestanddeelen leem bevatten. Zeer verschil
lend is de dikte van den bovengrond;, de leemachtige 
gaat gewoonlgk zeer diep, de zandachtige zeldzamer; 
onder dezen bevindt zich bijna overal, meest op
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geringe diepte, eeae dunne laag bruinrood, schier steen
hard en sterk mei gier bezwangerd zand, oer of roodoorn 
en inOost-Friesland ook wel Ortstein en Ahlerde genaamd, 
hetwelk waarschijnlijk in den bodem zelven ontstaan is 
en, volgens onderscheidene waarnemingen, onder daar
voor gunstige omstandigheden nog steeds bij voortduring 
schijnt te ontstaan, menigmaal in werkelijken ijzersteen 
- zodenijzeriteen of moeraserts, - overgaande, welke dik- 
argis op vele plaatsen in groote menigte wordt aangetrof
fen, zoo ais voornamelgk in Overijssel niet ver van de stad 
Deventer, alwaar eene vó¿r bijna 60 jaren aangelegde 
groote ijzergieterij nog steeds aanhoudend zulken erts 
bezigt Voor het overige vertoont zich de ondergrond 
in de meoigvuldig8te verscheidenheid, men vindt er 
kleiaarde in ontelbare soorten, van de taaiste, bijna zui
vere klei *), tot bet meest zandachtige leem; mergel, 
zoo wei zandachtig ais kleiachtig, in eenige oorden, 
veelvuldig namelijk aan de oostzijde der Wezer, me* 
nignuêl in mijlen-lange lagen, zoo ais voornamelgk 
ia Holstein, veel zeldzamer aan de westzijde dier rivier; 
dikwijls aanzienljjke lagen van kiezelbcddingen en zelfs 
kalk by S  teen wijk in Overgssel en bij Luneburg. Steenen 
van allerlei soort en grootte, zoo ais: graniet, kwarts, veld« 
spaaih, keisteenen, treft men overal op meerdere of 
mindere diepte, hier en daar, voornamelgk op en in 
de meest zandige velden, in verbazende menigte 
aan; zandsteen evenwel nergens. Slechts zelden biedt
I) T egen w. Staat. ¿V II. 36. Martinet, Vaderland. II. 246.
3) Zoodanige kleilaag bevindt zich onder anderen in Oost- 

Friesland in de gemeente Middels, bijna w it, veel met 
pijpaarde overeenkomende, welke tot 40 voet, zoo diep 
ala men gegraven beeft, zit.

3
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zich de gelegenheid aan, om den bodem tot eenige 
diepte te ondetzóeken; dea te merkwaardiger is des* 
we ge de uitslag eener onlangs te tot het daar*
stellen eener artesische bron, ondernomene boring. 
Op 35 voet diepte stiet men aldaar op eene laag yan 
grof keiachfig zand (Grand), met kiezel vermengd. 
De onderscheidene lagen bestonden uit 8 vt. 6 d. 
tuinaarde, 3' 10'' veenaarde, 3' 8" veenaarde met pirin 
vermengd, 2' zwarte aarde met grof keiachtig zand, 3' 
welland (Triebsand), 1' 6" welzand met keisteentjes, 3' 
scherp, vastzittend grof keiachtig zand, 2' 6" idem met 
kalk- en leemdeelen vermengd, 7' scherp, zuiver gro&and 
met keisteentjes; daarop hel grof keiachtig zand. Op eene 
andere plaats, in oenen tuin voor de stad, alwaar mep 
1er diepte van 256 voet boorde,* vond men de volgende 
lagen, ais: 30 vt. fijn, zuiver zand, tevens vermengd met . 
grof keiachtig zand, een weinig okeraarde en klei, 10' 
zand met eenige kalkdeelen, 14' koolenzure kalk met. 
flaanwe aderen van gelen zandmergel, 26' witte en gras
groene kalk,30' blaauwe vaste slijk (Wasserthon), ver
volgens donkere groenblaauwe slijk ¡). Bij eene 
dergelijke boring te Hildeiheim trof men daarentegen, 
tot op eene diepte van 143 voet, bloot eene buitenge- * 
woon digte, harde en schilferige soort van klei (Letten)

1) Hannoversche Zeitung auf 1832. No.95. Beilage— De opgave 
der lagen is niei regt duidelijk, men schrijft immers: op 
30 vt. zand, 40 vt. zand met kalk,54 vt. kalk, 80 vt. witte kalk 
etc.,110vt. blaauwe slijk (Wasserthon), 220vt. tot op dediep- 
teder boring donkerkleurige slijk. Hieruit zou men opma
ken, dat men eerst van 30 voet onder de oppervlakte af 
gerekend heeft, anders toch moe ter eene laag vergeten zijn.
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aan, wâatin eebige, water doorlatende, niet zeer zware 
beddingen tan groote keisteenen voorkwamen *). Nég 
belaBgrijker is de uitkomst geweest bij eene in 1605 te 
Amsterdam  gegravene put, waarvan varemos een berigt 
heeft medegedeeld. Aldaar hééft men de volgende 
lagen aangetroffen : tuinaarde 7% darg en veenaarde 
0% weeke klei 0' ,  zand 8' ,  aarde 4% tamelijk harde 
klei 10% aarde 4% zand (waarin de palen gehèid 
worden, op welke de huizen rusten) 10% blaauwe 
klei 2% wit zand 4% zandachtige aarde 5% weeke 
aarde I a, zand 14% zand met eenige klei vermengd 
5% zand met vezelen en zeeschelpen doormengd 
4% harde klei met dezelfde voorwerpen vermengd 
36% harde klei 66% zand, doormengd met kleine 
steentjes 6' ,  zand 20'. De geheele diepte, zoo ver 
men geboord had, bedroeg 232 voet *). Hier bevon
den zkh dos op eene diepte van 130 voeten nog zee-

1> T. a. p. No. m .
2) Berkkey, Naturgesch. v. Holland. II. 249. naar HarUoeher's 

Natuurkunde. 71, en Commelin, Beschrijv. van Amster
dam. De Lae, Briefe, ü . 367..— die insgelijks van deze 
pat gewag máákt, zonder echter de schrijvers santé ha
len , aan welk? hij zijne beriglen ontleend heeft,: — 
geeft ook de diept? wel op 232 vt., doch de lagen 
geheel anders op, n. 1. 51 vt. veenachtig zand, duinzand 
en klei door elkander, 22 vt. zuiver duinzand en klei, 14 vt. 
zuiver zand, 55 vt. zeezanden kleiaarde 'Letten), beide met 
schelpen doormengd, 49 vt. harde klei zonder schelpen; 
13 vt. zaaid met steen en vermengd,23 vt. zuiver zand. V a r e- 
o i u s  meldt-nog (Nederl. Oudb. 24. Aanm.},, dat mea ter 
diepte vao 100 vt. op eene laag zeezaud van 4 vt. dikte 
stiet,w elke met eene soort van schelpen doormengd was» 
hoedanige thans niet meer aan het strand gevonden worden.

3*
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gewassen. Zoo diep en, ohfcetwijfeld nog teel dieper 
tot ten minste 200 vt., ging dus vroeger bier de zee; bg 
Luneburg moet eens de bodem der zee even zoo diep ge* 
weest zijn, gelijk uit de verschillende lagen en voor* 
namelijk uit bet vinden van keisteenen aldaar blijkt, 
welke zelfs in gebeele beddingen gevonden worden in 
de klei bg Hüdeekeim. Het boven geopperde vermoeden 
dat de zee zich niet zoo zeer van den "voet der bergen 
teruggetrokken, dan wel langzamerhand haar bed 
«angeslijkt en opgespoeld heeft, zoude hierdoor nog 
iqeer versterkt kunnen worden.

De afhelling van den grond naar den kant der 
Noordzee is, zoo als hier boven werd gefcegd, gering, 
sterker naar de hoofdrivieren toe en in niets anders dan 
in ruggen en voorgebergten uilloopende. Zoo vindt men 
de hooge velden van de provincie Drenthe, welke» 
steeds smaller wordende, met verscheidene zijtakken, 
waaryan een in eene spits uitloopt, op welke zich 
Groningen verheft, tot digt aan Dohkum loopen. In 
Oost-Friesland gaat een hooge rug, die uit Olden
burg komt, midden door de provincie tot aan de stad 
jEten*, naauwelijks een uur van den zeeoever verwg- 
derd. Verder nog strekt zich de hooge grond tusschen 
de Wezer en Elbe uit, welke in drie ruggen noord
waarts loopt, waarvan de grootste zich tot aan Cux
haven uitstrekt en aldaar door de golven der zee 
bespoeld wordt; de tweede gaat tot nabij Neuen-  
haue) de derde loopt tusschen de Elbe en de Oste. De 
grootste dezer ruggen is die tusschen de Elbe en de Oder. 
Van de noordelijke grenzen van Bohemen komende, 
strekt dezelve zich tusschen de bronnen der Spree en
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derNeissenit, noordwaarts door Brandenburg, vervolgens 
noordwest eRjk door Mecklenburg naar Holstein en verder 
op, tol dat de zee, bg bet Schager-rak, denzelven palen 
steh. Tusschen de Oder en Weichsel daarentegen schijnt 
lieh eene hoogere vlakte van het oosten naar het wes
ten, op eenen afstand van 8 tol 10 mglen van de kust, 
oitte strekken, want er ontspringen rivieren op dezelve, 
die zoo wef naar bel zuiden ais naar het noorden stroomen. 

Het merkwaardigste is bet Deensche schiereiland. 
Yan ziSehagen, den noordelijksten oithoekvan Jutland, 
strekt zich naar het zuidoosten, ongeveer door het 
midden van Jutland door de groote heidevelden, dus 
door het grootste gedeelte des lands, een rteengrond, 
uit. Verder zuidwaarts in Sleeswgk wordt deze wel 
niet opgemerkt, doch in Eider stadt gaal door deEider 
tusschen Friedrichsladt en Tönningent een smal rotsen- 
út ineene rigting, waarin men hetzelve nog op an
dere plaatsen in Eiderrtadt en in Dithmarsen wil ge- 
roadea hebben; en daarnaar le oordeeleu schijnt het
zelve tot die zoo even bedoelde steen-bankin Jutland le 
behooren*)* Waarschijnlijk strekt zich dus deze rotsbank 
door geheel Jutland en Sleeswijk en veelligt nog verder 
naar bet zuiden uit. Ook op Fuurland in den Lijm- 
fiord komt een kalk- en zandsteengrond voor 2), 
welke welligt verder westwaarts in zee op, tot aan bet 
Jutlandsche rif gaat. Aan dit rif wierp de zee van 
heide zijden zand op en zoo doende ontstond het schierei
land ais zandbank midden in zee 3), hetwelk zich

1) Tetens, Reise, p. 170. 4 Dänischer Atlas IV: TA V. 197.
3) Tetens, t. a. pi.
3) Tetens, ibid.
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op deszeUs hoogste plaats, in den omtrek Tan het 
Holsteinsrhe kanaal, GO tot 70 Toet boven de zee ver
heft , en zoo wel naar' het oosten ais het westen afhelt, 
in het oosten tot aan de zee toe evenwel eene aan- 
zienlijke hoogte blijft behouden, in bet westen in 
tegendeel allengs afdaalt; De hoofdrug bezit in Hol
stein eene aanmerkelijke breedte en gaat bijna door 
het midden des lands, wendt zich in Sleeswgk daar
entegen, smaller wordende, naar het, oosten, digt bjjlangs 
Flensburg loopende1), ais ook in het zuidelgke gedeelte 
van Jutland, in het noordelijke weder meer naar het 
midden. Het opmerkelijkste daarbij is de ongelijkheid 
van den grond aan beide zijden der afhelling; want 
terwijl de westzijde in de béide Hertogdommen, gelgk 
eok het grootste gedeelte van Jutland, uit dor en schraal 
zand bestaat, biedt deoostzgde eenen vruchtbaren, uit 
zand en klei te zamen gestelden, rgkelgk met tuin
aarde vermengden bodem aan, welks ondergrond deels 
uit zand, veelvuldiger uit mergel, ook uit kalkaarde 
bestaat. Heuvelrijen van de meest onderscheidene ge
daante strekken zich over denzelven uit, uit welke 
zich vele enkele heuvels tot eene aaomerkelgke hoogte 
verheffen, het hoogste de zoogenaamde groene hoed bij 
W eiêtruf in Sleeswgk, tot 120 vademen, eninHolslem 
de 200 vt. hooge kalk-of liever gipsheuvels bij Segehurga).

Onzeker is het, of de rivieren reeds in de zee uit
waterden, toen deze het gebergte nog bespOelde, dan 
wel eerst na haar terugtreden zich eenen weg door 
hetzelve gebaand hebben. Voor het laatste schijnt de

1) K u * Z j  p. 25. ;
2) Kusz. p.v27 verv. 37.
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bijlandere gedaante de9 bodems, vooral aan de west
zijde van de Oder, te pléiten, welke overal tusschen 
de grootere en eenige kleinere stroomen in breede, 
allengs smaller wordende landtongen uitloopt, die tot 
digt aan zee ofwel in dezelve ukloopen. Nadat de 
wateren des oceaans waren teruggetreden, verbra
ken — zoo kan men redeneren — de stroomen hunne 
kluisters, stortten zich met groot geweld op den nieu
wen, nog lossen bodem, drongen denzelven hoe verder 
bruisende, des te krachtiger ter zijde en bewerkten zoo 
doende, dat het zand naar het midden geschoven werd 
en de bodem deszelfs tegenwoordige gedaante ver
kreeg *). Waren de rivieren daarentegen reeds vóór 
bet vallen der zee in dezelve gevloeid, dan zouden 
iÿ minder geweld op den bodem uitgeoefeüd hebben; 
lij zouden bedaard over denzelven zÿn voortgerold, 
wel eene bedding in het strand gewoeld, doch den 
bodem aan beide zijden niet met geweld aangetast 
hebben, — zoo ais thans nóg aan de stroombeddingen 
eu zoogenaamde balgen op het Wad te zien is, — en 
zich slechts hoe nader aao de diepe zeebedding des 
te meer hebben uitgebreid. De ligging Van. dcti 
groqd pleit niet voor déze stelling. De hoogte is 
te groot, dan dat de stroomen dfezelve hadden kunnen 
opwerpen; de velerhande lagen kunnen niet wel aan 
de rivieren worden toegeschreven, en, wat insge
lijks in aanmerking komt, niet slechts eene enkele 
]andtong strekt zich tusschen de hoofdstroomen 
uit, maar gewoonlijk meer. In Holstein loopen twee

1) G ut muih's Deutsches Land. 1« 267.
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ruggen zelfs van het zuiden naar het noorden naar de
Eider, in plaats van westwaarts naar zee toe. Het
zal dus het waarschijnlgkste zíjn, dat de. hoogten
en ruggen door de zee zelve gevormd zijn, toen zij
nog hare volle hoogte had, althans hoog genoeg was,
om dezelve te bedekken. Daardoor laat het zich
verklaren, hoe zij eene ten deele zoo aanzienlijke-
hoogte erlangen en uit de meest verschillende lagen
bestaan konden, -  beneden gewoonlijk klei en leem, van
verschillende soorten, boven zand, voor het grootste
gedeelte zonder humus, geschikt voor den groei van
den heidestruik. Dergelijke gewrochten schept dezee thans
nog in hare diepte, en op deze wijze ontstaan de zand-

*

banken, welke voornamelijk in de Noordzee zoo me
nigvuldig worden aangetroffen. Dat de rivieren daarbij 
eene zeer voorname rol speelden kan niet geloochend 
worden ; vermoedelijk wel legden zij zelven den eersten 
grond tot de vorming der ruggen. Wel is waar voor
onderstelt zulks, dat de rivieren zich reeds v¿¿r de 
terugtreding der zee in dezelve uitstortten, doch zulks 
is nog waarschijnlijker, dan dat zij zich eerst later door 
het gebergte eenen weg baanden.

Er verheffen zich wel menigvuldige heuvels op deze 
uitgestrekte vlakte, doch zij bestaan uitvzand, klei of 
leem. Nergens treft men rotsen aan, behalve de kalk
of gipsheuvels bij Luneburg en Segeburg '), en bet 
eiland Helgoland, hetwelk geheel uit zandsteen be
staats Des te opmerkelijker is het daarom, dat men

1) De rots, waarop de stad Bentheim ligt, schijnt oog tol 
de Westfaafsche bergketen te behooren.
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«Maar steenei) uit het geslacht der kegen: aantreft, 
welke afzonderlijk en. in geheele lagen, op eenige 
plaatsen minder, op andere meer, dikwijls in verba
zende menigte, zoo wel op de oppervlakte des bodems 
ah onder dezelve, op mindere of meerdere, soms 
zeer aanzienlijke diepte worden gevonden ; voorname
lgk in het Bremensche en Luneburgsche, op den 
Hnmling en in Drenthe, minder op de overige plaat
sen der Geest. Zij bestaan grotendeels uit graniet, 
in zeer verschillende grootte, van blokken van eenige 
honderden vierkante voeten tot het fijnste gruis, voorts 
veldspaalh, vuursteenen, keijen, -  deze in zeer groote 
menigte, -  kwarts, gneis (Gneus) enz. Op de Luneburgsche 
heide en op die vanDrenthe, bevinden zich granietblokken, 
van 8, 9, 10 en meer voeten lengte en van eene even
redige breedte en dikte. Alle, groot en klein, ook 
die in de diepte liggen, zíjn aan alle zijden afgerond, 
een voldingend bewijs dat de zee dezelve oneindig 
lang bespoelá heeft. Het rijkste aan dezen steen, van 
de grootste soort, zijn de wijd uitgestrekte heidevelden 
der provincie Drenthe. Aldaar hebben de oorspron
kelijke bewoners, waarschijnlijk de Cimbren ’), dezel
ve tot bet oprigten van praalgraven van de ruwste, 
maar verhevenste soort, tot de Hunnehedden gebezigd2),

1) Westendorp, Verhandeling over de Hunnebedden. Blz. 
297 en volg,

D L ijtp laa ts , van bet oud-Fri esche hunne — een lijk; niet 
van de Hannen, zoo ais velé geleerden, naar den overeen- 
stenwenden klank, meenen. (W iarda , ‘Ostfriesisches 
‘Wörterbach, onder Hünne).
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w e lk e  m e n  o o k  i r e l  in a n d e r e  o o rd e n  a a n t r e f t ,  d o c h  

n e rg e n s  in  z u lk  e e n e  m e n ig te  e n  y a n  z n ik e  g ro o t te  *); 

y a n  d a a r  d a t  t vest w d o e p  3)  z e  w o q f ¡ i e xuilm  van

1) Het grootste derzeíve is op de heide nabij het dorp 
Borger, 5'/, mijl zuidwaarts van Groningen, té  rinden. 
Hetzelve ligt op eenen lagen» zacht §1 ooi jenden henvel, 
waardoor bet reeds op eenigen afstand zigtbaaris. Hetzelve 
verheft zich 8 tot 9 voet boven den grond en is (volgens 
mijne meting) 76 vt., aan ¿ e buitenzijde en van binnen 68 vt. 
lahg, 19 V t van buiten en 8-8'/» vt. van binnen breed, 
en' bestaat, gelijk alle dtrgelljke begraafplaatsen, uit 
twee rijen regtopstaande, half in den grond zittende 
granietblokken, van welke er zich in de eene rij 13, in 
de andere 10 en nog eenige buitendien bevinden, van 
voren zoo wel ais van achteren door eenen steen gesloten, 
ter grootte van de inwendige breedte, meer hoog dan dik 
cn gedeeltelijk onregelmatig en ruw, bebouwen; zij 
steken 2 tot 3 voet boven den grond, 3 tot 4 vt. boven 
de inwendige ruimte, doch niet ter gelijke hoogte, uit; 
het hoogste zijn de sluitsteenen. Het bovenste gewelf 
bestáát uit 9 steenen, waarvan de twee grootste, naast 
elkander liggende, 12 vt. lengte, 6 -7  vt. breedte en 
3 -4  vu dikte hebben, beide aan de breed e zijde bijna 
geheel vlak cn elkander zoo volmaakt.gelijk, dat men 
bijna denken mag, dat zij éénen steen hebben uitge* 
maakt, welkë door kiinst gespleten is, hoe ongeloofbaar 
bét ook wezen moge, dat een ruw en onbeschaafd volk 
daartoe in staat geweest zoude zijn. Een andere, even 
zoo laoge deksteen heeft geheel de gedaante van een 
prisma; iedere zijde is 4 vt. breed. 'De kleur der steenen 
is meest wit en glinsterend even ais glimmer, gedeeltelijk 
groen beloopen« Rondom beeft eene rij van kleinere stee
nen gelegen, waarvan de overgeblevene holten nog te 
zien zijn*

2) Verband, over de Hnnnebedden. 3de Afd. 6de HoofdsU
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Bereute* houdt, welke de Romeinen in het land dev 
Friezen wiljen gevonden hebben *).

In  grooter getal, en dikwijls van meerdere grootte, 
bevinden zich de granietblokken in Zweden en Fin-; 
land, ais ook op de Depnsche eilanden a) , voorna
melijk op Seeland 3). de lug en meer andere 
natuuronderzoekers gelooven, dat dezelve van het 
Harlzgebergte afkomstig zijn; voit buch oppert in* 
tusschen de bedenking, dat, daar men in Seeland 
zelf geene granietbergen aantreft, de aldaar in zoo 
groote menigte voorhandene steenen langs de zee van 
het noorden daarheen gekomen moesten zijn, en 
indien de eene of andere oorzaak deze blokken naar 
Seeland had kunnen overslingeren, dan konden zij 
even zoo wel zelfs over de Oostzee naar Mecklen
burgs Pommeren en Brandenburg gevoerd geworden 
zijn4). Ware dit het geval, dan zou men mogen aanne
men, dat ook de op de Geest, aan de westzijde der 
Elhe, zích bevindende steenen door de Nootdzee daar
heen geworpen zijn, hetwelk meer voor zich heeft, dan 
bet afrollen van het Hartzgcbergte, daar bovendifen de 
plaats voor het grootste gedeelte nade£ aan de zee 
ligt dan aan dén Hartz, voornamelgk eene der voor-

1) Tacitus, Germ. c. 34. Reeds Piccard gewaagt van deze 
door anderen geurte tneehing in zijné Antiquiteiten van 
Drenthe>, blz. 27*, doch houdt dezelve; voor paatjes. 
Men zou dezelve veeteer op Helgoland kunnen'zoeken, 
dit komt beter met de woorden van Tacitus overeen.

2) V. Bonstetten, Scandinavian und die Alpen. S. 14*
3) v. Buch, Reise. I. B. S. 29.
4) Reise durch Norwegen. L 5 enz.
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naamste plaataen, de provincie Drenthe, ab ook de 
Humling; intusschen kan het niet ontkend worden, 
dat het afspoelen door de zee van de bergen yan Zweden 
en Noorwegen, even zoo wel ais hunne herkomst van den 
Hartz, veel tegen zich heeft. Wel kan de eene of andere 
aardomwenteling geheele bergen verbrijzeld en de brok
ken verre in de rondte geslingerd hebben, -  hetwelk 
zonder twijfel met de gebergten op het Scandinavische 
schiereiland het geval geweest is, welker overblijfsels 
in Zweden, voornamelijk op Schonen en voorts in 
Seeland den grond bedekken en in denzelven, tot 
eene aanmerkelijke diepte, verzonken liggen ') — docb, 
zouden zij zich zoo ver, op eenen afstand van 100 

en meer mijlen, kunnen verspreid hebben en dat 
zelfs over den bodem der zee, over hoogten en 
laagten I Stemde men hiervan ook al de mogelijkheid 
toe,,dan moest men ook toestemmen, dat, -  daar het 
voortrollen der steenen over den bodem der zee slechts 
door stormwinden bewerkt konde worden, welke tot 
zulk eeae diepte doordrongen , en deze echter in onze 
oorden voornamelijk uit het «westen en noord-westen 
waaijen, -  de steeneu voor het grootste gedeelte naar 
bet zuidoosten, en dus bet naast aan de westzijde 
van het Jullandscbe schiereiland, moesten gevoerd 
zÿn. Waren zij evenwel door eene over den bodem 
der zee gaande strooming voortgestuwd, dan hadden 
zij zich niet op eene uitgestrektheid van meer dan 
100 mijlen breedte kunnen verdeelen. Verder; ver* 
mogten de golven dezelve op 100 lot 160 mglen
1) v. Bomietíen, Scandinaviëo and die Alpen. S. 19« 37.
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naar hel zuiden, tot Drenthe, voort te rollen; op
welken grond zou men haar dan de kracht ontzeggen, 
dezelve nog 10, 20 of meer mijlen verder voort le 
stuwen? Dit is evenwel niet bet geval. Waarom, 
eindelijk, treft men juist de meeste en grootste
steenen op hooge vlakten en wel van den slechtten 
heidegrond aan, zoo ais in Drenthe, op den Hum
ling en in het Luneburgsche; waarom in evenredigheid 
oneindig minder (de oostzjjde van Holstein uitgezon
derd ) in de lage en betere streken der Geest, zoo
ais in Friesland, Groningen en Oost-Friesland? — 
Aldaar mogen in vroegere tijden wel meer steenen 
gevonden zijn geworden,, gelijk in Oost-Friealand zekerlijk 
het geval geweest is, -  want men ziet daar vele 
kerken, waarvan de buitenmuren met zware vierkante, 
doorgezaagde of .gespleteue stukken graniet belegd 
zijn, -  doch over het geheel genomen moet het aantal 
niei groot geweest zijn, daar er in den oorspronkelijkcn bo
dem, daar waar het veen is weggegraven geworden zelfs in 
dien van Drenthe en welke den Humling omringt, slechts 
weinige steenen worden gevonden; hetwelk wederom 
opmerkelgk is, omdat juist in de laagten de ophoo- 
ping der steenen het sterkste, op de hoogten hel 
minste zonde moeten zijn. Wanneer men dit alles 
te zamen vat en daarmede de omstandigheid in ver
band brengt, dat het zand van de Geest, vooral het 
nnvruchtbaarste, uit verbrijzelden graniet, in stukken 
of korrels van de meest verschillende grootte, be
staal; zoude men dan niet eerder mogen aannemen, 
dat dezelfde omwentelipg, welke den graniet tol
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kleine zandkorrels en tot grof keiachtig zand verbrijzelde, 
denzelven tevens tot grootere en kleinere stukken ver
brokkeld en dáár beeft laten liggen, waar dezelve 
nog op den huidigen dag ligt')! Hiertegen strgdt 
slechts, dat de bodem, zoo ais bewezen is, door de zee 
opgespóeldis gewordenen de steenen zelfs ter diepte tan 
100 en meer voeten voorkomen. Aannemelijker
zoude derhalve de door anderen gemaakte stelling 
zgn, dat de steenen in den grond zelven ontstaan
waren ; waarvoor ook nog pleit, dat ze alle,
even ais de grond, tot het geslacht der keisteenen
behooren. Door bet aannemen dezer stelling liet 
bet zich het gemakkelijkste verklaren, hoe de ver- 
deeling der steeneni zoo ten uiterste ongelgk konde 
geschieden2 ) , en dat eenige soorten, zoo ais de zooge
naamde koeijensteenen (Kuhsteine) vol gaten zijn, andere 
eene tweede steensoort, de poddingsteenen, in zich be
vatten 3), hetwelk beide slechts konde geschieden,

1) De LuCf ( Briefe, L 647 enz.) brengt vele voorbeelden 
van verbrijzelden graniet in de streek van Delde*t in 
Overijssel tot aan de Wezer bij.

2) In bet dorpschap Steenfelde in Oost-Friesland liggen 
vele keisteenen van dë kleinere soort, overal in den 
bovengrond van bet dorp zelf. en eeo eind: wega .aan de 
oostzijde van hetzelve naar den kant van bet Flachsmeer. 
Er zullen zich, zoo ais uit een in dit jaar bewerkstelligd 
onderzoek naar straatsteenen gebleken is» ongeveer 200 
kassen (Kasten) yan 16 kubiek voeten op deze^ kleine 
uitgestrektheid bevinden, waarbij het merkwaardigste 
is ,  dat er voor het overige in den geheelen omtrek 
geen spoor van dergelijke steenen is te ontdekken.

%) lM r>  Naturgeschichte, V. .
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toen de kiexelmassa in den beginne nog week Was. Stee
nen wórden thans nog voortgebragt; bij den zandsteen 
beeft on tvG zulks bij Harwich waargenomen* ') ; zelfe 
de harde vuursteen ontstaat nog ten huidigèn dage. 
Loo hééft men nôg te Seppenrùde, nabij Munster , 
in 1782 eenen grooten vuursteen gevonden, uit welken, 
bij bet aan stukken slaan, 19 of 20 kleine 'zilveren 
muntstukken, van de 16de eeuw, voor den dag kwa
men 2). Een in 1791, onmiddelgk bÿHamÎurg,  
gevonden vuursteenklomp bevatte eone geei koperen 
speld *). Daartoe behooren oók tersteenmgën, welke 
zelfs in zandgrond, hoewel niet dikwijls, wórden aan
getroffen.

II I .

B E D U I N E N .

De zandige oorspronkelijke kust bëeft tot aan Jutland 
een, ten deele verscheidene mijlen brééd, voorland, den 
aangeslijkten grond of het Marschland genaamd. De rand 
van hetzelve wordt omzoomd door eene smalle streep

1) Briefe. II. 6.
7) Ballenstedt, Archiv. II. 159. ♦ Trebra 9 Mineralien - Ca

binet, 64.
3) T . a. p. 160. * Bakewell, Geologie. 119.
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zandgrond, welke zich boven de meeste hooge 
vloeden verheft, bezet met vele aan elkander hangende 
heuvels, -  de duinen -  welke zich oumiddelijk aan dea 
zeeoever verheffen en, even ais het geheele strand zelf, 
uit zuiver zeezand bestaan  ̂ zonder eenig spoor van 
humus, klei of kalk te bevatten. Van Duinkerken toi 
aan Texel maken zij thans den rand uit van het vaste 
land en de Zeeuwsche eilanden; voorts tot aan de 
noordpunt van Jutland deels dien der eilanden, deels 
des vasten lands, ofschoon met groote tusschen ruim- 
ten. In twee of drie rijen, de eene heuvel naast den 
anderen, verheffen zij zich 20, 30 en meer* doch 
zelden tot 50 voeten boven het strand, nu van groo- 
teren, dan van geringeren omvang, tusschen de rijen 
door lagchende dalen afgewisseld wordende. Dor, on- 
vruchtbaar zand maakt hun bestanddeel uit, terwijl zÿ een 
spei van eiken wind blij ?en zoo lang ze in hunnen oorspron» 
kelijken staat daarheen liggen, en de nijvere <hand van 
den mensch niet ook aan hen haar vermogen beproefd 
ende oppervlakte eenige vastheid gegeven heeft, door het 
beplanten met daarvoor geschikte gewassen, voornamelgk 
roei den helm of zandhaver (Elymus arenarius) en hel helm- 
riet (Arundo arenaria); doch ook dan nog begroeijen hoofd- 
zakelÿk alleen de binnenrijen, daar de buiten-rg aan den 
zeekant zonder eenige groeikracht en alleen aan de binnen- 
zijde hier en daar een weinig bewassen is. Op eenen verren 
afstand reeds, ziet men de duinen, met eene schitterende 
witheid, glinsterende ais uit de zee verrijzen, terwijl 
zg een heerlgk contrast met de donkere door storm 
opgeruide baren opleveren. De zeewinden bestoken
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dezelve onophoudelijk, jagen het lïgte zand in de 
hoogte, Yoeren hetzelve in draaikringen rond of werpen 
het landwaarts in, breken de duinen zelfs wel bij stormen 
door, en maken niet alleen enkele, maar zelfs geheele rijen 
roet het strand gelijk en veranderen daardoor voormalige 
eilanden in kale en woeste zandplaten, zoo ais zulks nog in 
latere tijden met het eiland Grind in de Zuiderzee, 
roet Bosch voor de Groningsche kust, met Band 
en Buise voor die van Oost-Friesland, en met 
Minserolde -  Oog voor de Jeversche kust het geval 
is geweest.

Over den oorsprong der duinen is, voornamelgk 
in vroegere tijden, veel getwist. Dat zg niet altijd 
bonne tegenwoordige standplaats gehad, veeleer verder 
in zee op lagen, is ontegenzeggelijk. Ha&keneoth ') 
tracht door vele gronden te bewijzen, dat zij sedert 
de schepping aanwezig zijn en beroept zich voornamelgk 
op de plaats in den Bijbel, alwaar gezegd wordt, dat 
God aan de zee palen gesteld heeft, waaronder hij 
de duinen verstaat. Hij meent, dat, indien de duinen 
niei dadelijk in den beginne, geschapen, maar eerst 
naderhand door de zee opgeworpen waren, dezelve alsdan 
niet zoo hoog konden zijn; dat wij dan nog dage^ 
lijks nieuwe duinen moesten zien ontstaan, gelijk 
zg ook nog telken dage zouden moeten aangroeijen, 
terwijl zg in tegendeel gedurig afnemen; en dat er ook 
niet een enkel geloofwaardig schrijver gevonden werd, 
die van het bijeenwaaijen der duinen gewag maakt,

1) Oostvriescbe Oorspronkelijkheden. Blz. 474.
4
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enz. OuTBOF kleeft hetzelfde gevoelen aan *), als
mede F. . 8JOSKD3 7) en KUGBLBEB.TS 3) .  D b  LÜG 

dénkt anders over de zaak. Yan de heuvels in de 
nabijheid van Harwich gewagende, welke naar de 
zee toe lager worden en zich ten laatste in het vlakke 
strand geheel verliezen, merkt hij aan, dat bet vlakke 
strand zich aldaar aUengskens zoe ver verhoogd heeft 
kis de vloed reikt; »de vrinden hebhen gedurende de 
ebbe bet zand opgeworpen en daaruit eenen wal ge
vormd, welken de zee slechts in buitengewone ge
vallen overstroomen kan. Deze wal wordt steeds hooger 
en ten laatste zullen daaruit ware duinen ontstaan/* — 
Hij vindt hierin een voorbeeld van hetgeen in Hol~ 
land , Languedoc en over het algemeen aan eiken 
vlakken oever geschiedt,, zoodra de zee de bestanddeelen 
van denzelven piet meer losspoelen en ópnemen, ' maar 
slechts op- en afrollen kan 4). Een gelgk denkbeeld 
Wérd reeds vroeger door l i f s i ü s  gekoesterd 5). T e te u s , 

die vrij breedvoerig over de zeedpinen handelt, helt 
tot het gevoelen over, dat zij zoo oud ais de zand
grond (Geest) zijn, tfochzich aanvankelijk niet in 
hunne tegenwoordige gedaante van digt aan elkander 
sluitende heuvels en bergen, maar veelligt ais een 
hoogzandrif vertoonden. Hij ontkent wei niet, dat de 
duinen door de winden bÿ een gewaaid kunnen wor-

1) Watervloeden, 2de D n  p. 58*
2) Algem. Beschrijving van Vriesland. I. 96.
3) Aloude Staat der Vereenigde Nederlanden. I. 53.
4) Physical, moral. Briefe. II. 5.
9) In zijne aaoteekeningen op Tacilue.
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dea, zelfs vindt hij het waarschijnlijk ̂  dat i§ door 
den wind hunne tegenwoordige heuvelachtige ge
daante hebben verkregen ; doch hij.trekt iü twijfel of 
19 aan de zee, op een vlak strand, bij eenen bori« 
zontalen en sligtcn oever, waar het water steeds op 
bet effenen en vlakmaken werkt, en wel daar opeeh- 
waaijen kunnen, waar nog geehe bestaan of waar 
niet reeds een hooge oever voorhanden is, waarop 
bet zand steunen en zich vastbechten kan *). An-* 
dere, zoowel vroegere ais latere schrijvers, willen 
in bet veelvuldig voorkomen ván veen en klei onder 
de duinen een bewijs vinden voor bet latere ontstaan 
van dezelve, zelfs eerst na de vorming van den aan- 
geslrjkten grond3). Doch deze schijnbaar zonderlinge 
daadzaak wordt opgehelderd door hunne verplaatsing 
waarover wij in bet vervolg nader Zullen spreken.

Het is niet waarschijnlijk, dat de duinen reeds 
bij de schepping der wereld of, wat hetzelfde is, bij 
de laatste hoofdomweüteling -  waartoe de verrijzing 
van Noord-Duitschiand uit de zee wel niet gerekend 
kan worden — ontstaan zijn; maar nog minder mag 
men hunne wording aan late tijden toeschrijven, het 
allerminst eerst nadat de aangeslijkte grond reedB 
bestond, hoewel het opmerkelijk is; dat noch Grieken 1 
noch Romeinen gewag van dezelve maken, veeleer 1 

zich zoo uitdrukken alsof de zee onmiddelijk aan de lage z '  
kost paalde in deze bespoelde. Men zou zich de zaak min of 
meer op de volgende wgze kunnen voorstellen.Toen de zee

1) Briefe. S. 73. 78.
2 )  *Anemaat9 Hoek van Holland.

4*
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tot haren tegenwoordigen stand terug trad en de 
rand der Geest den nieuwen oever uiftnaakte, wierp 
zij, welligt ais een gevolg van hare plotselinge terug« 
treding en wederoprgzing, rondom de kust, op 
grooten afstand van dezelve, eene bank of een zand- 
rif op, hetwelk zich reeds toen of later boven den 
gewonen vloed verhief, ongeveer op dezefde wijze ais, 
volgens os luc, bg Harwich plaats had. Stroomen en 
winden voerden het rif steeds meer zand toe. ¿00 doende 
vormde er zich een wal, welke ten laatste slechts nog 
bg de hoogste vloeden door de golven bevochtigd 
werd. Het losse, alle groeikracht missende vliegzand, 
aan lncht en zon blootgesteld, droogde uit en werd, 
door den wind her« en derwaarts gejaagd, tot lange 
ruggen, hoogten en heuvels opgehoopt. Er was 
slephts een weinig beduidend voorwerp noodig om 
het zand vast te houden, even ais in den'winter de 
sneeuw; eene groote schelp, een stuk hout, een op 
bet strand geworpen zeedier of iets dergelgks geeft 
de eerste aanleiding, het zand zet zich daaraan vast, 
hoopt zich op en zoo doende ontstaat or een heuvel, 
aan welken zich andere aansluiten. Een zoodanig ophoo- 
pen van zand tot duinen, hetwelk aan teteits zoo ooge- 
Joofbaar voorkomt, Jtan op een effen strand zeer. goed 
plaats grijpen. Hiervan ziet men een voorbeeld bg 
bet eiland Norderney. Eenige honderd schreden tea 
oosten van het eiland hebben zich op het kale woeste 
Wad, sedert ongeveer 30 jaren eene rg duinen 
opgehoopt, welke reeds eenen aanzienlijken omvang 
beslaan en gedeeltelijk reeds bewassen zijn; bet Wad
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evenwel is aldaar niet eenmaal boyen den gewonen 
vloed verheven*

Heer natuurlijk komt mij de volgende beschou
wing voor. Toen de zee daalde, verliet zij niet slechts 
de tegenwoordige Geest, maar trad nog veel verder 
tenig, tot zoo ver ais de zandbanken aan gene zijde 
der kust en der eilanden zich uitstrekken; of, trok zij zieh 
van den voet des zeeoevers niet eigenlijk terug, maar 
spoelde zij veeleerhare bedding allengskens tot dat punt 
op, zoo ais wij hier boven ais waarschijnlgk hebben voor
gesteld , dan strekte die opspoeling of aanslijking zich 
tot aan den rand der banken uiU Dezethans verscheidene 
vademen diep liggende rand maakte den oever uit. 
De golven der zee, de stroomen en winden verhoogden 
denzelven langzamerhand, zoo ais zij met den rand 
der Geest gedaan hebben, welke over het algemeen 
naar den zee- en rivierkant steil afloopt, doch naar 
de landzijde op den a&tand van V4 tot Va uur by na 
onmerkbaar daalt en zich dan eerst weder verheft, — een 
verschijnsel, hetwelk ook dikwjjls bij bet Wad en 
het voorland, alsmede langs de rivieren wordt waar
genomen. Deze rand nu stak beven de zee uit, werd 
slechts door middenmatig hooge vloeden overstroomd 
en door het herhaald uitwerpen van zand uit de 
diepte der zee gedurig hooger. De wind wierp eerst 
hoogten, djaasna heuvels en eindelijk geheele heuvel* 
ketens op, naar mate de aanvoer van zand zich vermeer
derde, tot dat ten laatste de rand langs de geheele 
uitgestrektheid der ' kust van het vaste land eene aan
eengeschakelde duinen-ket en daarstelde. Eeuwen kunnen
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hierover verloopen zijnj misschien ook wel' slechts enkele 
tientallen van jaren. -  Ons komt deze wijze van beschou
wen dáárom aannemelijker voor, omdat duidelijke sporen 
bewijzen, dat'de iondergèond van den aangeslijkten bo
dem intolouden tijd boven de zee verheven lag; daar
voor pleiten ook de hoornen, Welke bier en dáár in den- 
zelven worden aangetroffén. Zoo heeft men in Oost- 
Friesland de groette zee (dae groeze Meer)'; eeri nicer 
van aanzienleken omvang op leer laag liggenden kange- 
slijkten grond, welke telken winter ónder waterstaat, ge
deeltelijk zelfs bij natte zomers, zoo ah in 182Ö en 1830. 
BeszéU» bodem, een vadte zandgrond, kan gereend wor
den 4 voet lager te liggen; dan het omliggende land, 
dus ten minste 2 voet beneden de laagste ebbe. 
Evenwel vindt men daarin boomstammen, alsook wor- 
telstobben, welke nog in den grond vastzitten en voor 
een gedeelte eene aanmerkelijke dikte hébben, in 
het water kondèn zij niet groéÿfcn, en ntoèten dus 
reeds ontstaan zijn toén de bodem nog' vast land 
was. Ook in Friesland treft taeh dezelve ' in eenige 
meren, zoo ais itv de Fljuessen en het SnèèkóPmeer, 
tot groot verdriet der visschers, aan *): HeVFIjues-
ser meer zoude’, ñaaé 'men wil, voorheeft één ;wbód 
geweest zijn op veenachtigeft grond, hetwelk' iii hét 
begin der 13de eeuw in brand geraakte én zoo doende 
het meer deed dntstaah *)■; doch dan hadden öbk 'de 
boomen tot aan het onderst gédeelte verteerd m odíen 
worden.

1) Tegenw. Staat der Nederlanden. XIII. 68*
2) O. Scarles Kronijk. 110.
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De stelling, dat de zee tot aan den buitenstee 

rand der zeebanken teruggetreden is, berat onzeâ 
bedunkens, zoo weinig onwaarschijnlijks, dat het Teel 
Terwonderlijker moet voorkomen, indien de zea aan 
den Tand der Geest staan, bleef en bet strand zich 
tot op 15 mijlen in lee Uitstrekte, zoo ais in het 
westelijk gedeelte ran' Holland. Men zoude dan al
leenlijk moeten aannemen, dat de eene of andere 
gebeurtenis in de natuur de zee wéder eenige vademen 
had doen rgzen. — Evenwel laat 'het zich door dit 
alles niet wel verklaren, hoe zulk eette dubbele duinen
keten zích gelijkmatig kodde verheffen; waarom er 
niet op de eene plaats, vele* duinen f op eene andere 
weinige, ginds weder geheel geene ontstonden. Want 
dat tolk eene keten zich langs de geheèle uitgestrekt
heid der kust verhief, valt niet te betwijfelen ; hier
van zien wij nog hek voorbeeULaan.de westkust van 
Holland; ook zijn ’ de lange smalle zandtongen aan 
de Oostzee, Welke hét .FWrcÄa- en Kurisohe-Hctff 
van de zee afscheiden, Van denzelidçn aard; gelijk 
ook die voor den Stavning$-Fiord in JndancL Zelfs 
langs de kust van Noorwegen strekken zich dergelijke 
zandbanken, op eenige plaatsen 4 tot 6 , op »andere 
12 tot 16 mijlen van het Vasteland verwgderd, en 10 
tol 15 Vademen onder de oppérdakte do  waters lig
gende, uit, terwijldezeealdaar 100 tot 266, ja , zélfs 300 
tot 400 vademen' diepte hééft *). -  Voor het* overige zijn 
onze duinen waarschijnlijk naar dezelfde fretten ontstaan,

1) Poni oppidan, Naturgesch. von Nörwegen. B. I« S. 123»
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ais op grootere schaal de bergen, welke dikwijls even 
zulke zamenhangende ketenen Tormén, die ook9 

althans gedeeltelik, door de zee daargesteld of met 
nieuwe stoffen overdekt zijn.

De mogelijkheid, dat de duinen oorspronkelijk 
niet uit zand, maar uit gesteenten bestonden, is, 
zoo al niet groot, evenwel ook niet geheel te ont
kennen. Trouwens, de Noorweegsche en het grootste 
gedeelte der Engelsche kust bestaat daaruit; Helgo
land, het rotseiland, lag aanvankelijk misschien 
in de duinenketen, en aan het rotsenrif, het
welk door het Jutlandsche schiereiland loopt, heb
ben wg nog een voorbeeld. Db l u c  vond, zoo 
ais vroeger vermeld is, in den omtrek van Harwich, 
aan het strand en op de plaatsen, waar de heuvels 
aan de kust doorsneden* waren, dikwgls eene zeer groote 
menigte van enkele zandeUenen of zamengepakte voor
werpen ( concretiën ), welke, zoo ais hij zegt, zich in de 
weeke massa gevormd hebben. Zg werden voornamelijk 
tu8schen de lagen aangetroffen, en aan eenige konde 
hij nog de doorloopende grenslijn van de beide 
lagen waarnemen 1). Het is derhalve niei ónmoge
lijk, dat een rotsenrif de kusten omzoomde, hetwelk 
later in zand is opgelost De zandsteen van Helgo
land ondergaat dagelijks, door de zee, hetzelfde lot.

Een hoogst merkwaardig verschijnsel bij de dui
nen is het, dat zij zich allengs verder landwaarts in 
begeven. Zulks wordt door de winden veroorzaakt.

Ij Phys. moral. Briefe. B» 2. S. 6.
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De bostelijke en zuidelijke winden hebben daarop 
weinig invloed, dewijl zij van de landzijde komen en 
de duinen aan dien kant over het algemeen begroeid 
zijn, daarenboven zijn zij zelden hevig. Groot ge
weld daarentegen oefenen de wesle- en noordewinden 
daarop uii. Zij tasten de duinen van den zeekant 
aan, waar deze voor het grootste gedeelte onbewas- 
sen zijn, jagen het zand naar den top en doen het
zelve aan de binnenzijde weder afrollen. Op deze 
wijze worden de oude duinen voortgeschoven of ver
dwijnen allengs en maken plaats voor nieuwe. Nog 
grooter geweld oefenen de stormvloeden uit. Indien 
al niet reeds het aantreden van'aangeslijkten grond onder 
de duinen, zelfs aan gene zijde van dezelve aan 
het strand, en duidelijke sporen, dat de grond 
onder hen bebonwd geweest is, deze daadzaak 
voldingend bewezen, dan zoude de dagelijkscbe erva
ring ons daarvan toch voldoende overtuigen.

Tbtbsvs brengt hiervan verscheidene voorbeel
den Lij. Hij zag in 1778 of 79 de overblgfselen der 
kerk van Ordingen, in Eiderstadt, midden in de 
duinen, welk gebouw, volgens de kaart van meijee 
van het jaar 1648, toenmaals nog binnen dezelve lag. 
In 1788 schoof de zee de duinen nog verder land
waarts in en bedekte de kerk met zand, terwijl zij 
thans aan strand onder hetzelve bedolven ligt. Bij 
S i.  Peter troY hij andere plaatsen, aan den voet der 
duinen en gedeeltelijk reeds onder dezelve, aan, 
welke eenige jaren vroeger nog bebouwde akkers 
waren. Het verstuiven van het zand is aldaar reeds
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op plaatsen merkbaar, welke meer dan */4 mijl van 
de duinen verwijderd liggen *). Yan af fPettherred 
in Jutland, ter plaatse alwaar de dijken ophouden, wordt 
het land aanhoudend door de. duinen met zand bedekt. 
Niet alleen binnen dezelve is, voor een gedeelte 
nog bij menschen geheugen, veelvoortreflelijk aangesttjkt 
land onder het zand bedolven geworden, maar ook 
aan het vlakke breede strand vindt men goede vruchtbare 
aarde onder hetzelve en graaft overblgfeds van boe* 
men, hier en daar zelfs verzonkene en onder het 
zand bedolvene bosscha» op2). De eilanden,van af TexeL 
tot aan de Elbe, getuigen even zeer voor het lang
zamerhand verplaatsen der duinen. Men neemt alge
meen waar, dat zij aan de west- en noordwestzÿden 
gedurig afnemen, aan den oostkant daarentegen zich 
bestendig uitbreiden. ' Overleveringen gewagen van 
vele dorpen, welke om die reden van de west- 
naar de oostzijde moesten verplaatst* worden. Na "don 
Kersvloed van 1917 nog, rcag mea zich op het eiland 
Juist daartoe genoodzaakt 3); zeUs wij beleefden een 
dergelijk geval op het eiland BuUrum, welks west
kant door den vloed van 1825 naoo hevig geteisterd 
werd, dat de rddaar staande huizen benevens de kerk 
afgebroken en naar het midden des eiland» verplaatst 
moesten worden4). De Nederlandsche geschiedschrij
vers hebben vele voorbeelden van huizen en gebade

1) Tetáis, Reise..S..,82.
2) T. a. p. S. 142.
3) Erdbeschreibung von Ostfrieshmd. S. 402.
4) SturttflOth von Î825. S. 107.
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dorpen ©pgeteekend, welke door het verstuiven der 
dninen in xee geraaktzijn. Men treft aldaar me- 
nigwerf onder,, de verwaaide duinen goed weideland, 
boomstammen, huisgeraad -en andere voorwerpen aan1). 
Het merkwaardigste hierbij is de ontdekking, op het 
eiland Walcheren, van' de overblijfselen van eenen 
ouden heidenschen, aan de Godin Nebalennia gewijden 
tempel, onder'de duinen, en van het Huis: te Britten 
buiten de duineh bij Katwijk, alsook van den Galloos- 
tolreo verder zeewaarts, waarover wij in eene vol
gende afdeeling nadere berigten zullen mededeelen.

Belangrijk is het onderzoek hoe ver wel de duinen 
jaarlijks landwaarts in verplaatst worden. Met juistheid 
laat zich zulks niet bepalen; nu eens gaat het spoediger, 
dan weder langzàm'er; één enkel jaar kan dikwijls meer 
schade veroorzaken, dán anders tien. Hevige stor
men eu hooge. vloeden zijn een krachtdadig middel 
van bevordering daartoe. Een naauwkeuriger resultaat 
zon men uit de gemiddelde berekening van eenige 
tientallen jaren of eeuwen verkrijgen : jammer slechts, 
dat de vroegere berigten daarover dikwijls zoo onbe
paald en gèbriekkig Zijn. De Raadsheer g h ä is t ia ic i  

begroot de jaarlijksche verplaatsing in de doorsnede op 
eene roede a). t e t e h s  , die ditaanhaalt, merkt hierbij 
aan, dat de fegen het midden der 17de eeuw 
2Ö0 roeden verder oostwaarts verplaatste kerk van 
Ordingen, toen hij die plaats bezocht weder aan den voet

1) Sjoerd», Beschrijv. van Vriesland. I. 97. *Smü», Neder- 
landsche Oudheden. 09.

2) Teten», Reise. 143. Noot.
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der duinen lag, welke dus sedert dien tijd  jaarlijks 
1 Va roede moesten zijn voortgerukt *). De stad Wen* 
dingstedl lag, volgens de overlevering, op de west— 
zijde van het eiland Sylt, 600 roeden verder, dan 
de oever in 1657 strekte. Die stad zoude in 1300 
door eenen watervloed verwoest zgn; de duinen 
waren dus in 350 jaren ongeveer 600 roeden verplaatst 
geworden, hetwelk l s/3 roede jaarlijks uitmaakt2). 
Deze overlevering is, wel is waar r niet geschiedkundig 
zeker, doch de waarnemingen in de Nederlanden 
gedaan komen daarmede vrÿ wel overeen. Volgens julii»  

caesar  stortte d e  Rijn zich 80,000 schreden of 20 

Holl. mijlen of uren, ieder op 4000 schreden ge
rekend , beneden zijne vereeniging met de Waal, in 
zee; de tegenwoordige afttand beloopt slechts 18 
mijlen: de duinen zouden zich derhalve in een tijd
vak van 1900 jaren 2 mijlen of 3Q00 roeden naar 
bet oosten verplaatst hebben, hetwelk jaarlijks 1V, 
roede bedraagt.

E ngelberts3)  gelooft zelfs, dat het vaste land der 
Nederlanden zich zoo verre in het westen heeft uit
gestrekt, ais de zandbanken loopen. Dit zoude van af de 
tegenwoordige kustbij de uitwatering der Maas een afstand 
van 6 uren, en verder noordwaarts bij na eens zoo veel zij n. 
Ware deze vooronderstelling, zoo ais naauwelijks te 
betwijfelen valt, gegrond, en hadde de vermindering

1) T. a. p.
2) Teten», 181. Dankwert», Beschreibung von Schleswig and 

Holstein. 89.
3) Aloude Staat der Vereen. Nederl. I. 130.
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tau den mond des Rijns steeds in gelijke mate plaats 
gegrepen, dan zonden daartoe ten minste 60C0 jaren 
noodig geweest zijn. Voorwaar een lange tijd! Doch 
wij weten niet, sedert hoe lang de duinen bestaan, 
noch wanneer de laatste omwenteling, welke het wa
ter der zee zoo diep deed dalen, heeft plaats gehad. 
Zoo veel laat zich evenwel ais zeker aannemen, dat 
de duinen onmiddelijk na hun ontstaan ook aanvingen 
over te stuiven en dus landwaartsin terug te wijken. In het 
noorden strekkefi de banken zich aan gene zijde 
der eilanden niet zoo ver uit, slechts 2 tot 4 uren; 
langs de westkust van het Deensche schiereiland 
daarentegen over het algemeen verder, slechts minder 
regelmatig dan aan de kust van Holland.

IV.

HET ONTSTAAN DER VEENEN.

De verbazend groote zandwoestijn, in hare grootste 
uitgestrektheid niet kleiner dan deLybische, welke nade 
terugdeinzing der zee ten voorschijn trad, leverde in den 
beginne een ten uiterste woest en afzigteiijk tafereel op. 

'Overal verblindend zand, gloeijende door de stralen 
der zon, of door den hevigen noordewind in draai
kringen rondgewarreld; hooge vlakten, gedurig door
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laagten, voornamelÿk in bet westen, afgewisseld; 
bier en daar groote waterplassen, in ontelbare me* 
nigte in het oosten; groole en kleinere heuvels en 
duinen over de uitgestrekte oppervlakte verspreid, 
afgewisseld door menigvuldige steensoorten, brokken 
van de verbrijzelde oorspronkelijke bergen of wel voort
brengselen van eigen’ aard : -  zie daar den toestand 
des nieuwen bodems, gedoemd, zoo het scheen, tot 
eeuwige onvruchtbaarheid. Doch niet lang bleef 
de grond in dezen staat. De natuur, immer werk* 
zaam, verspreidde weldra groei en bloei over deze on- 
metelijke zandzee» Het dorre zand der hoogere streken 
tooide zij met den donkerkleurigen, doch liefelijk 
bloeijenden heidestruik en menigvuldige soorten van 
mos, de lagere met allerlei gras- en bloemsoorten, 
of door hare scheppende kracht zelve, of zij deed 
door wind en dieren de zaden aanvoeren. Op de
zelfde wijze schoten daarna de boomen op, de oude 
Duitsche eik, de beuk en de pijn; deze meer in 
het oosten, gene voornamelijk in het westen. Geheele 
wouden van onmetelijken omvang verrezen, vooral in 
de vruchtbare streken en io de laagten, minder op 
de hooge heidevelden; aldaar zullen misschien op vele 
plaatsen mijlen groote vlakten nooit den vruchtbaar 
makenden groei van boomen deeláchtig geworden 
zijjn, namelyk in Drenthe, op den Humling en andere 
plaatsen, welker zeer dunne aardkorst zelden eenig 
spoor van vergaan hout ¿ bijna alleen van heide op- 
levert; vooral bewijzen de vele aldaar zich verheffende 
hupnebedden, dat ten-rnihsté sedert 2000 jaren
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gsene loover van boomen dezelve bescbadàwden. 
Het grootste gedeelte evenwel, Tan den schraakten bodem 
zelfs, wasmot ontoegankelijke, voor het daglicht oü- 
doordringba*e< wouden bezet r  Overblijfsels van zooda
nige oorspronkelijke bossehen zoekt mén in ohze dagen 
in DuisobUuid.te vergeefsÿ slechts de onbewoonde step
pen van Polen en Rusland leveren nog aanzienlijke 
brokstukken daarvan op. Onder dezen iá vooral de in den 
laatslen oorlog meerbekend gefrordenfßfo/cwf&zer heide 
opmerkenswaardig; een ontzettend woud daarstellende, 
hetwelk 31 Va mijl lang.en 27 mijlen breed is, be
slaande eenen omtrek van 112 mijlen en eene opper
vlakte van SP2 vierk. mijlen innemende; bewoond door 
wilde runderen (Auerochsen), elanden, wilde zwijnen, bee
ren en wolven. Pijnboomen ¡bereiken in hetzelve eenen 
ouderdom van 300 ; jaren ,dennen¡ en beuken van 200, 
eiken van 600 jaar; lOOjarige pijnboomen rijii 130 voet 
hoog, en 120jarige berken verbeffen zich 110 voet; 
men treft lindestammen: aan roet «615 jaarringen.

Eene weelderige groeikracht bezielde de laag- 
liggende streken. Niet slechts werd de planten-groei 
door de , vochtigheid bevorderd, ook de bodem was 
van eenen milderen, meer vruchtbaren aard, meest 
leemig, pok wel mergelachtigw Binnen korten tijd ontstond 
er eene , aanzienlijke laag van wegstervende planten 
eu bladeren en van gestorvene en omgewaaide boom
stammen, welke zich van jaar tot jaarmeer ophoopte. 
In  warmere oorden, onder eenen milden hemel, gaan de 
tot slooping overgaande planten in aarde, dikwÿls van 
eene allervruchtbaarste soort, over, zoo ais ook in Noord-
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Amerika tot op eenen hoogen graad der breedte, 
alsmede in onze tijden in het noorden yan Europa. 
Zulks was echter niet het geval in den alouden tijd. 
Toen gingen de wegstervende gewassen niet zoo zeer 
in eene algeheele verrotting over; er ontstond een zuur in 
dezelve, hetwelk den voortgang der ontbinding en sloo- 
ping tegenhield of slechts gedeeltelijk toeliel,en de boo
men met derzelver voortbrengselen geheel in hunnen 
vroegeren staat d blijven. Op deze wijze ontstond 
de veen- of turfgrond (Moor- oder Torferde), een 
voprtbrengsel van koudere luchtstreken, hetwelk in 
heete landen geheel niet, in gematigde zelden en dan nog 
in eenen on volmaakten staat voorkomt; doch in verbazende 
hoeveelheid, honderden vierkante mÿlen omtreks be
slaande ,  ̂daarentegen in koudere en aan de vorst 
onderhevige gewesten wordt aangelroffen. De Neder
landen, Noord-Duitschland, Polen, Rusland, vooral 
Siberië, Zweden en Noorwegen, Groot-Brittanje, 
voornamelÿk Schotland, zijn daarmede ais opgevuld, 
zelfs de poolstreken van Noord-Amerika, alsmede 
Groenland.

Velerlei onderstellingen (hypothesen) zgn er 
over het ontstaan der veenen gemaakt. De 
oude schrÿvers maakten zich deze zaak zeer ge
makkelijk. GuicciAADnr ‘), Friesland beschrijvende, 
gelooft, dat de veengronden de natuurlijke bo
dem des lands uitmaken en reeds dadel^k bij 
de schepping van hetzelve ontstaan zijn* Insgelijks

1) Beschrijving der Nederlanden, blz. 160.
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5GEOOKIU8 l) . S jo sa d s schijnt hetzelfde geroden te 
koesteren 2). S c h o ta ito  ran de bekende plaats uit 
ramus over de drijvende boomeilanden in het land 
der Cauchen gewagende, neemt daaruit aanleiding 
om (e beweren, dat de zeekusten ten tgde der 
Romeinen uit moerassen en wooden bestonden, de 
hoogere Geestlanden alleen uit de laatsten. Hooge vloe
den zouden de moerassen of reeaen van de kust opgdigt 
en haar de zandvlakten van Friesland, zelfs naar 
die van Drenthe voortgeschoven hebben, alwaar 
dezelve op de bosschen wéren neergezakt, dezen 
omverre geworpen en op deze wijze de hooge veenen 
(Hochmoore) hadden doen ontstaan *). Dat zoodanige 
vloeden tot eene hoogte van 40 of 50 voet hadden moeten 
stijgen, om slechts den bodem te bedekken, en dubbd 
zoo boog om de kruinen der boomen te bereiken, 
achgnt hem even min in de gedachte gekomen te zgn, 
ais het hem bekend was, dat ook de hoogste bergen vee* 
neo bevatten. Volgens anderen zoude de beruchte Cim- 
brische vloed, -  op welks rekening de Ouden gaarne 
alles schuiven, wat zich niet maar zoo zonder hape
ren naar hunnen zin laat verklaren, of aan fgden, 
vroeger dan de geschiedenis reikt, moet worden 
toegeschreven, -  ook het ontstaan der veengronden heb
ben veroorzaakt. P ic c a a d , die in zijne »Antiquiteiten 
van Drenthe” zoo veel goeds en treffends bg veel belag« 
chelijks en bijgeloovigs heeft te boek gesteld, beweert, dat

1) *De Turfis.
3 ) Beschrijving van Vriesland. I. p. 126.
3 ) Schotanus, Beschrijving van Vriesland, hls. 10 en ook f86.

5
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alle oorden, waar. thans veengrond gewaden wordt, voor
heen deels digteen vochtige bosschei deels lage beemden 
wanen: DeCimbrische vloed, welken hij 340 jaar vóór 
Christus stelt, zoude de bosschen neergeworpen en den 
bodem met zeegras, bladeren, hooi, gras, stroo, riet, biezen 
en boomtakken bedekt hebben, al hetwelk na hét 
afloopen des waters in veenaarde (Moorerde) veranderd 
zoudezijn *). De goede fig g a jld  heeft daarbij slechts 
eene onbeduidende zaak vergeten, om namelijk op 
te géven, waar toch wel de vloeden die verbazende 
hoeveelheid gewassen aigemaaid hadden, toereikende 
om. daarmede eenige honderden vierkante mÿlen, ver
scheidene 'voeten hoog te bedekken« Dit is des le 
meer van hem tè verwonderen, daar hij even te vorm 
de. stelling van oude schrijvers, die de veenen van 
Noorwegen laten aandrijven, voor te  obnoozel ver
klaart, om eene wederlegging waardig te zijn. Ook 
van de stelling van p i c c a e »  behoefde men even min 
te gewagen ais van de- overigen, zoo niet behalve 
vele oudere, zelfe nieuwere Nederlandsche geleerden 
nog idergelijke meenin gen waren toegedaan. Zoo 
zegt de schrijver van eene anders verdienstelijke, 
onlangs bekroonde Prijsverhandeling over de duinen 
in Holland ■), dat hel aan geenen twijfel onderhevig 
is, dat in vroegere tijden vreesselgke orkanen aan 
de Nederlandsche kuSt gewoed hebben, waarvan de 
nitwerksekh nog overal rigtbaar waren ; Friesland 
zoude daardoor geheel veranderd, bet hooge veen

1) Antiquit. van Drenthe.) bia. 30 en votlgt
2) Verhand, over de Duinvalleijen. bia. 16.
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opgeworpen, de Zúiderzee ontstaan, eû de uitge
strekte bosschei!, welke díe próViricie, afeihëde een 
groot gèdeelte van het noordelijk Euifapa' bedekten, 
omverre gewofpeil zÿn 5 van daar oók de darg' waarin 
de overblijfselen Yan zekere booiüert nog klaaiblykélgk 
te zién zouden zijh. -  Bij den tegenwöordigen stand 
der wetenschappen zoude mert dërgélgkè steflidgek, 
Yooral in eene Prijsverhandeling. niet verwachten.

Dè meeste oude ' en schier alle nieuwere schrijvers, 
die ovér het veeii handelen', nemen ah' zeker aan, dat het
zelve niet oorspronkelgk bestaan heeft noch aangedreven 
is, maar allengskens uit vergane plántgewassen op deS- 
zelfs plaats ontstaan zal zijd '). Slechts over de wijze Van 
dat ontstaan verschillen zij van elkander in 'gevoelen. 
Bau , die een schoon werk' over hét vteen géschreven 
heeft, het eerste stelselmatige van dien aard, voert 
de meeste meeningen breedvoerig aan en licht dezel
ve toe *J, waarheen ik den lezer dus verwijzen moet. 
Eenigen schrijven dèszelfs ontstaan aan vergane bos- 
scben toe3), anderen laten1 hetzelve in nieren en 
poelen ontslaan *), weder anderen door dè zee *),

IJ Tegenw. Staat der Yereen. Nederlanden. XXII. 196 en 
volg. X X ill. 309-347, bevat veel goeds. — Abildgaardi 
vom Toff. 41. — Äebaz, Über den Torf. 135. 181. —
Visbek, Niederwesef. 102. — F t eeae, Fehne, 12. en meer
anderen.

1) Handbuch über den Torf. ,62-101*
3) Andreeent Rennie. — Dau haalt ten onregte ook mij aan

ais die meaning toegedaan.
4) Degner, Abildgaardi O Ivf een, de Lvcy van Marum, Crome9 

Einkofi Anderson.
5y Riem, Degner.

5 ♦
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n o g  a n d e re n  h o u d e n  h e t  T een  zelfs T oor e e n  in  e n  

ander s t i ls ta a n d  w a te r  g r o e ije n d  e n  b lo e i je n d  g e w a s  *), 

t e r w ÿ l  e e n ig e n ,  e in d e l i j k ,  d e n  o o rsp ro n g  d e s  T een s  

n i e t  a l l e e n  i n  e e n e  z e k e re  s l i jm a c h t ig e  g r o n d s to f  

m a a r  teT en s  i n  z e k e re  m in e r a le  w a te r s  w i l le n  T ra 

d e n  * ) . A lle n  m o g e n  g e li jk  h e b b e n ,  d o c h  d a a r in  z g n  

zij h e t  s p o o r  b i js te r ,*  d a t  ie d e r  h e t ,  o n ts ta a n  e e n z ijd ig  

a a n . s le c h ts  é é n e  o o rz a a k  to e s c h r i j f t  e n  a l le e n  e e n e  

e n k e le  so o r t T an  T een  a a n n e e m t ,  d a a r  e r  to c h  m e e r  s o o r 

t e n  z ijn , d ie ,  a l  k o m e n  ze  d a n  o o k  in  d é  h o o f d b e s ta n d -  

d e e l e n ,  a is  v o o r tb re n g s e ls  v a n  h e t  p l a n t e n r i j k , o v e r 

e e n ,  v o o r  h e t  o v e r ig e  to c h  w e z e n lijk  v a n  e lk a n d e r  

v e r s c h i l le n ,  zoo  a is  z ic h  o o k  v e le r h a n d e  o o rz a k e n , w e l k e  

t o i  h e t  o n ts ta a n  d e s  v een s m e d e w e r k e n ,  la te n  o p g e v e n .

Wjj kunnen ons niet met de ontleding der 
onderscheidene stellingen over het ontstaan der 
veenen ophouden, slechts die van Prof. c a o n , 
een’ der meest ervarene natuuronderzoekers, en daarna 
die van d a u  mogen hier eene plaats beslaan. -  C&omk 
zegt in den aanvang te regt: »men moet niet denken, 
dat het slechts eene of weinige planten zgn, welke 
het veen doen * ontstaan ; er bestaat eene aanzien- 
ïyke menigte, en zelfs in verschillende streken zÿn ook de 
gewassen verschillend die tot deszelfs zamenstelling mede
werk en , hoewel ik niet wil ontkennen, dat er eenigen 
zgn, welke men op eiken veengrond aantreft.” Na 
.deze inleiding, welke veel laat verwachten, beschrijft 
hij het on8taan der veenaarde, zoo ais hij zulks in

1) von W olttrt.
2) von CarlomtZf Zant kier.
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veeaputten (Torfgmben) heeft waargenomen, wette 
deds slechts weinige, deels 6 - 10, andere 1 0 -2 0  

jaren en langer na het graven van den turf gelegen 
hadden, en past dit op het ontstaan van den veen- 
grond in het groote toe.' Te zamengetrokken komt 
bet hierop neer: Verscheidene soorten van eonfervsn
en ulvsn ') vertoonen zich in eenen nieuw aangesto
ken9 veenput en vormen het groene slijm of de geleiach* 
tige stof, welke dikwijls op de oppervlakte des waters in 
zotte veenputten wordt aangetroffen. Zÿ ({uren ten langste 
een jaar, doch vermeerderen zich op eene verbazend 
snelle wijze: de gestorvene planten zinken op den bodem, 
verrotten daar en vormen de eerste modderlaag. Het hen 
tegelijk, somtijds ook eenige jaren later, laten zich 
grootere waterplanten zien, zoo ais: vele soorten van 
fonteinkruid (potamogeton), waterweegbree (alisma), 
ranonkel (ranunculus ), egelskop (spargantum) enz.; 
daarna andere soorten van moeras- en veenmos: deze 
vormen door hunne takkige en vooze ligchamen een ste
vig plantaardig weefsel, hetwelk slechts op het water 
drijft en zich niet in den grond vastwortelt. Nu gaat 
het ontstaan van den veengrond reeds sneller voort,» 
daar de planten zich voornamelijk door uitspruit-
1) Op stilstaand water ontstaat des zomers dikwijls een 

groen slijm, hetwelk, vooral in veenputten en veendob- 
ben, dikwerf in één jaar tot eene dikke massa aangroeit : 
dit slijm of deze huid is de ulve, welke vele 
soorten telt. Con/erven bestaan uit draden met knob
bels of bladertjes, welke op het water drijven ; zy wer
den menigvuldiger dan de ulven, meest in vlietend wa
ter, aangetroffen. — Voor menig* lezer zal deze ophel
dering misschien wel niet overtollig kunnen zijn.
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stk zeer, sterk vermenigvuldigen* met dea lijd vermode
ren zij bet voorheen vloeibare water in een vast plan
tenbed, waarak weder andere gewassen ontspringen: 
de waterwilg, de Boheemsche rosmarijn (U d u m  p a -  
lu s tr e ) , de roode veenbes en meer andere; dan gras
soorten , ais: de eironde bies (sc irp u s  ovatus)^  hel 
twéebukig rietgras ( carex  d io ic a  ) en dergelgke; ein
delijk heide, varenkruid, mos, enz., waarmede de 
veen vorming voltooid is 4). 7- Bijna op dezelfde wijze 
beschrijft i>x luc *) den gang van. het ontstaan des veenà 
in de veenpatten in het Bremensehe, volgebs de waar
nemingen van den veenopzigter. potdoof, waarbij bij 
aanvoert, dat dp die wijze de geheele 6 voet diepe groeve 
in 30 jaren met een’ vooze sponsachtige stof (Schwamm) 
opgevuld is, op welks oppervlakte heide en heester* 
gewassen groeijen ; doch tevens doet hÿ opmerken, dat 
dit veen wel nimmer de vastheid van het oude zal. 
erlangen; hetzelve w a s  te sn el on tstaan  en e r  o n t-  

brú ksn vele  p la n te n  aa n , w elke aan  hst oude veen d e s -  

ze lfs  và s th e id  gegeven hebben. Db luc oordeelt hjer 
zeer juist ; daarentegen moet het ons bevreemden, dat 
een natuurkundige als cepmb, die bovendien, zoo ais 
hij zelf opgeeft, de veengronden in Mecklenburg en in 
het Luneburgsche gedurende 10 jaren opmerkzaam 
heeft gadegeslagen, en zelfs die op den Hartz, op het ten 
eenenmale onjuist denkbeeld konde komen, dat het 
oorspronkelijk ontstaan van de veenstof op dezelfde wijze 
heeft plaats gegrepen, zoo ais zulks tegenwoordig in

1) Hermbêtadt, Archiv der Agriculturchemie* IV . 260.
2) Phye. mor. Briefe. IL 322.
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de waterdobben opbetveenen inded itgebaggerdë  
veenputten- geschiedt1). . : '

Nadat de Heer b a u  de tfeifeohiUradeiori^enteHhi* 
gen (hypotheaen) over het ontstaan der booge^vee- 
utn aangeTQerd. en toegeliebt keëfl, : geefthij aan 
diegene de véorkéur, welke door Hutaaos* e» Maurea« 
voorgedragen zijn*). Zÿ stellen iich de zaak xipdeze 
wijze voor* Et weidt daartoe leen* jeetiigzh»; doch» slèékta 
weinig, laag legende bodem verekcht, welke of bitzjch 
zelvennaten vochtbendehdis, zoot els b j^ k le ï  of klei» 
mergel, of zulks door de gesteldheid derptaato wordt; 
logerai d a e  ib denen gröoténomtrekgeese afhelling heeft, 
Dé grond, waarop;bet.vëenrast; zaldusin hetmicfcUhéf 
op andere plaaisenjéepeeèc&gzins- gvooter ediepte heb
ben, welkeláge plaatsen ab kleine, ondiepe »«neten 
aangeüen ! kimnen Worden; eu in - zoo berrie necrtt 4$ 
wording tod fast hooge reen ids dedle in het* water 
eenen aan vang. Op de hoogere {daatseh, echter* be^ 
rinden zich die planten, wdke ^oor eenen zeer.nat* 
ten bodem geschikt zijn. Deze kuntoen van versohil- 

- lende soort zijn. Riet* biezen, rietgëwasseoeirtaówan 
leggen den g ro n d s la g h e tw e lk  nku ookdoorwaar-* 
nemingen op bet Hemmelveen in ¿Holstein bevestigd 
vindt, welks onderste groenzwarte veengrond hoofdza
kelijk uitzülke gewassen bestáát. ~ Zoodra er echter, 
door de slooping van eenige geslachten dezer planten, 
eene reeds aanzienlijke modder- of veenmàssa ontstaah

1) In Retín i Beobachtungen uber den Torf* N* ll>. en 17.
2) Doth Haodbaeb. 8. MNtï. '
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m , moeteo deze gras- en biessoorten uitsterven, dewijl 
zij in geenen veengrond tieren, doch dan ontstaan er 
in hare plaats nevens het mos, dat altijd blijft, andere 
soorten Tan gras en vooral de beidesoorten, benevens 
(vaccinium) boschbessen, ( empetrum) besheide, (li
chen) mos en dergelijke. Inmiddels zal de veenlaag 
reeds de hoogte van die wéinige voeten bereikt hebben, 
welke de veenbodeni op de laagste plaatsen dieper was. De 
oppervlakte zal thans eene waterpasliggende vlakte vor
men en begint nu, door het verder voortgroeijen der thans 
onveranderlgk bestaan big vende veen gewassen,steeds hoo- 
ger te worden en voornamelijk allengs in het midden veel 
sterker toe te nemen, dan aan den omringenden rand.- 
Dau voert wijders aan, dat in plaats van de gemelde 
rietaardige gewassen, misschien ook wel geheel andere 
plantensoorten hier en daar den eersten grondslag tot de 
veenvorming zullen gelegd hebben. Daartoe rekent hg met 
CEOMB vooral de viven en de daarmede overeenkomende 
toater-algen. De ulven kunnen, naar zijne meaning, 
onder zeer gunstige omstandigheden zelfs in groote 
menigte voorhanden zijn, en daar zg bijhet sterven 
eene letterlijk geleiachtige, kleverige massa achterla
ten , kunnen zg de grondstof vormen , waaraan bet 
veen zijnen oorsprong te danken heeft ; men zal de
zelve althans in die veenen ais den eersten planten
groei kunnen beschouwen, waarin onder op den bo
dem eene bijzonder gelijkaardige, vaste en zware en 
sterk met aarde vermengde veenstof, die evenwel zeer 
brandbaar is, gevonden wordt. -  Overigens zouden 
zich na de ulven ook weldra conferven vertoonen,
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wdke de geheele watervlakte overdekken, schier ge
heel vollen en de ùlven verdringen*

Ik heb deze vvijze van zien in het breede aan ge
voerd, omdat zg veel waars bevat, althans meer voor 
zich heeft dan alle andere onderstellingen. Bij eenige 
kennis van de gesteldheid der hooge veenen zal tnen ech
ter ontwaren, dat niet deze, maar veeleer de lage 
veenen op die wijze kunnen ontstaan zijn. Over ket 
algemeen zoude ik het daarvoor houden, dat de Heer 
DAU, terwijl hg aan schier alle over de veenen han
delende schrijvers kennis der hooge veenen ontzegt, 
zelf geene omvattende kennis van dezelve bezit. Wel 
is waar beschrijft hg in zijn »Handbuch” eenige 
zulke veenen volgens eigene beschouwing, zoo ais hg 
zegt, en meer nogin zijn later werk coverde veenen van 
S e e la n d maar dit zijn slechts kleine veenen van eenige 
morgens grootte, weinige slechts van beduidenden om» 
vang; het Doeeneeen bealaat niet mecar dan vierkante 
mijl. Wie den aard ei\ de gesteldheid der hooge veenen 
dieper doorgrónden wil, moet dezelve op de voornaamste 
plaatsen van haar bestaan opzoeken en nasporen ; voor 
Duitscbland dus in de streek tusschen de Neder-Elbe 
mi de Zuiderzee. Hier treft men op eene uitgestrekt
heid van weinige dagreizen hooge veenen van verba
zenden omvang aan. Het zoogenaamde Bonrtanger 
Moeras alleen, zal misschien meer dan 40 vierkante 
mijlen * bestaan ; Oost - Friesland, 52 '/, vierkante
mglen groot, bestaat voor het vierde gedeelte 
uit veengrond, van zeer verschillende geaard- 
heid, van het ligste, ter naauwer nood den sterken
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wind; jfréérst&andé mos veen tôtde.zwàarstc seiner áán 
steenkolen gelijke veensoort; boveridieninaUegriáden vm 
rijpheid en aoio wel Sn dfcn volledigen ooKrsprorikèlijken 
toestand ais in den hoogst en tra p: vao beboúwing;wec- 
neo, Wdke ëoor'het Vee nog io het gebed niet óf 
sléchts wéinig betreden, itjn tót die i wdke dagelijks 
onder de grazende runderen en schapen schudden* Te-, 
venís kan men in de veengravergen^ aoó vjel »op de 
geheel tof: gedeeltelik afgegraVene plaötseto ais gedurende 
darzdver vesgrating, de. gesteldheid: der veengronden na
der onderzoeken. Op wdkeplaétaeaheb ik inOostfftrifeé- 
lfend, OtderllHirg , Gromngen én Drentlie rayne e rta -1 

ring opgédaaó. ïï-
Mijne denkwijze jovoil het ontstaan der hooge veenten 

hek iki in eén vroeger werk: beknopt ontwikkeld 
Daü haalt dezelve méde aani 2), doch.onder de tu -  
brink:ván die héllingen, volgeji&iwHdka.’de veengron
den alleen uit .vérgane jbósschén ontstaan zouden zijn, 
hetwelk toch géerisiiös* inajae, meeóing b  eu : evenmin 
aldus deor mij is .vooffgedragem Gedurende 12 ¿aren,, 
sedert de rerscb^nipg van boven bedeeW vve^  héb 
ik ten deele bijna onroiddelgk aan eéneo'hdogea veen** 
gcobd, ten deele op ten hoogste een bajÜf uur afr 
stands van* denzdven gewoond ; ik beéat en gebruikte» 
zelf. ondcrscheideoe veenen, en ben dus nader mpt der 
zelve bekend geworden, etenwél; bob ik geen e reden 
gevonden om van myae eerst aangenomens wgté van 
beschouwen af te wijken ; deze is ié den .grond nog

1) Óstfriesland and Je ver, I. 54- f.
2) HantibactK 83> 1
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dezelfde. De oorspronkelijke grond .dec veenen was 
vddr. bet «plata«» Tap deeen goene tee, zo» ais ook 
»mí op eeae andere plaats toestemt '), voor bet, groot
ste gedeelte zelfs niet eigenlijk moerassig, — want,hoe 
bedde» andere, daarop pijn- eu,denaeboomen; kunnen 
groeijen? -  çobter wel vochtig, uit i de.bpven .opgOgevauo 
oorzaak, bjjjna zoo ais de. lage aangesl ijkte, grond. .Haft 
zu)ke ,laag liggende .gronden reed«,dopr .hare ipeerdere 
yochtigbeid den plantengroei krachtdadig bevorderen, is 
eene bekende daadzaak.;, .meer npg .tnoet .zulks ) het 
geval .wezen, wanneer de. bodem .tevens uit .zich zdr 
Ten. vruchtbaarder „is, .dan. de boogere zandvlakten, 
zoo ala dan- ook- inderdaad , het, getal .lis. Dê 
vooronderetelbng. dat degelijke bodem ;ziehi<dadelijk 
met grassoorten ¡w¡and«re.plantp»,¡boomen.enstn»-? 
ken bedekte, ligt zop. gebeel in ,don .aaid;,der zaak,* 
dat het beweren dea.tegeudppla zonderling uibeMehijoem 

Qokvetmen dit.nog:bij voortduring,ori deralleJncbtstre-, 
ken, .behalve, aan. de polen, .plaats vjnden? overal itijri 
Tochtige gronden. bet. sterkste .bewareen. ,Ik boud bet 
er dus voor, d a t ,uit, de. jaarlÿk»;stervende grassoorten 
en andere plantgewassen, u it bel loof der booroen/nJU- 
medeuit de verstorvene, of omgevallen« boomen zèlven, — 
geenszins echter ait: de laatstçn «¿ben. -  de veenaarde 
ontslaan ,is;. niet, pit eigeolÿke moerasgewassen en. 
vecomOs, bet allerminste uit laatstgenoemde plant]; 
dit ware oorzaak en uitwerksel te verwisselen. Yeen-, 
naos 0» gelgksoorligo gewassen. kunnen eerst onlspra».

1) ,T . * . p . M ?. > . . : .
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ten zijn, toen de veen- of turfgrond reeds daar was, 
doch niet omgekeerd. Over het algemeen tiert het 
mos niet op lagen grond, hetzij zand of kleigrond, beter 
op hoogeren bodem.

Het bewijs voor onze stelling geven de veengron
den zelven. In schier allen vindt men, hier meer, 
daar minder, boomstammen, voornamelijk eiken, 
berken, elzen, pijnen en dennen, velen afgebroken, 
eenigen met den wortel daaraan, dikwerf ook hel 
onderste gedeelte in den oorspronkeKjken bodem of 
in den veengrond zelven vastgeworteld; voorts treft men 
overblijfselen aan van boomen, boomschors en takken, 
in alle toestanden, van dien der volste gaafheid tot 
dien eener algeheele verrotting toe, zelfs boorivrtteh— 
ten, zoo'ais: eikels, pijnappels, hazelnoten, -  dezen 
menigmaal in groote hoeveelheid, -  en meer derge
lijke onwederlegbare bewijzen, dat de ondergrond 
en ook een’ tijd lang de veengrond zelf met bosch 
bedekt is geweest. Zijn er al eenige, kleine zoo wel 
ais meer uitgestrekte, veenlanden, waarin geene 
boomen worden aangetroffen ; onze stelling wordt 
daardoor geenszins ontzenuwd, want de boomen kun
nen zich geheel in aarde opgelost hebben, zoo ais 
zulks met het grootste gedeelte in de oorspronkelijke 
bosschen het geval is; daarenboven vindt men dezelve 
niet alleen in de veengronden van Noord -Duitschland, 
maar zelfs overal, zoo wel op bergen ais in dalen, op de 
Alpen ais in Schotland, Siberië en Groenland. Slechts 
die veenen in Noorwegen, welke op schelpbeddingen 
rusten, schÿnen geene te bevatten; v . buch althans
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maakt daarvan geen gewag. Ook geven de onderste 
lagen gewoonlgk duidelÿk te kennen, dat zij voor
namelijk uit grassoorten en andere planten, benevens 
uit het loof van boomen ontstaan zÿn: kortom, der- 
zei ver gesteldheid komt in het algemeen overeen met 
diederplantenaarde in debosschen, met dít onderscheid 
alleen, dat deze geheellijk tot verrotting is overgegaan 
en zich in wezenlgke aarde heeft opgelost, doch gene 
niei, aangezien de voortgang der verrotting daarbij veeleer 
door de eene of andere oorzaak is tegen gehouden. Wel 
is waar, men vindt in de meeste, veenen ook over
blijfsels van moeras- en waterplanten, voornamelijk van 
biezen van de grootste soort, riet, kalmus enz. ; zij 
zullen evenwel nergens, behalve in kleine veenstuk
ken van eenige morgens omtrek, het hoofdbestanddeel 
uitmaken. Daar de ondergrond eene golvende gedaante 
beeft, en daarbij waterhoudend is, moeten vele plaatsen 
voordat de veenstof ontstaan is, in het regenachtig 

saizoen, voornamelijk nadat de bodem met bosch 
begroeid was, meer of minder drassig, ten deele 
zelfs met water opgevuld zgn geweest, en alzoo de 
daarvoor passende planten voortgebragt hébben; men 
treft dezen ook thans nog in de bosschen op daar
voor geschikte plaatsen aan. De zeer diep, 20 , 30 
en meer voeten dieper dan de oppervlakte der om
liggende zandvlakten, gaande veengronden, welke 
oorspronkelgk poelen en meren geweest zullen zijn, 
kannen ook wel ontstaan wezen op de wgze, zoo 
ais c a o n  stelt; evenwel komt het ons waarschijnlijker 
voor* dat de veenstof van den aangrenzenden ; hooger

Digitized by Google



78
liggenden veengrond daarhenen1 stroomde. 0 b  t u e  ¡8 

met die meening' zoo zeer ingënomeri , da t hg zfelfi 
het veen hetwelk men onder den aangeslijktentgrond aan- 
treft voor een afvloeisel derhooge veenen houdt ^  zon
der daarvoor erven wel duchtige bewijzen bij te b rengar, zoe 
ais mg ookandeTs geenedaarvoor pleitende voorbeelden 
bekend zgn, dan een, hetwelk vóór niet langen1 tÿd, in 
1793, Oost- Friesland opleverde. In het regtsgebied n. 1. 
van Norden, bij de kolonie Leezdorf, geraakte eene gröote 
uitgestrektheid' boog veen Ios en verschoof zich op 
het aangrenzende uitgegravene, ten deele reeds be
bouwde, lage veenland in eene oitgebreidheid van meer 
dan 100 deimatten (van 400 rgnl. roeden)', alwaar 
hetzelve voor een gedeelte nog zit. Men schreef dit 
merkwaardig natuurverschgnsel aan den, gedurende 
den zomer van dat jaar, veelvuldig gevallen regen toe, 
waardoor de week en losgewbrdene veengrond zich mis- 
schien eerst opgeligt,en daarná verschoven zoude Jkuönen 
hebben *). Een dergelijk, nog zeldzamer Vdorval heeft 
in Oldenburg bg Altendorf, in hèt kerspel 
Strüekhaueen, plaatsgevonden. In den nacht van den 
8sten op den Oden November 1704 scheurden aldaar 
op de heide 20 en meer voeten diepe en 4 tot 6 voet 
breede spleten in den grond, terw^l het oüstdijk'ge
deelte van bet aldaar aanwezige roggeland (Rocken- 
moor) op eenige plaatsen 50 en meet schreden naar 
het ztiidóosten voortgbschoven werd. De akkers, bene-

1) Physical, moral. Briefe. Iii 303.
2) ' WiarÚQ, Ostfa Gvscbvehte B. 10* S. 116:

Digitized by Google



79

ven* de daarover loopende tij wegen efa voetpaden 
werden* n ie t1 slechte te zamen geschoven, máár ook 
uit hunne regte westwaarts gaande rigting naar het 
tuiden ‘gedrongen en verloren voor een gedeelte bijnä 
de helft hunner vorige breedte. De in die rig
ting liggende veengronden werden op eenige plaatsen 
hooger, op andere lager. De uitgegraven^ diepe veen
patten, welke te voren vol water stonden, werden tot bo
ven aan den rand toe met eenen witten vasten veengrond 
opgevuld. Dit nataurverschÿnsel vertoonde zich op 
eene breedte van 200 roeden. Verrtioedelijk was eene 
onderaardsche waterbeweging de oorzaak van hetzelve1).

Het aantreffen van boomen in deh veengrond 
wordt op verschillende wÿzen verklaard. Eenige oudere 
schrijvers laten ze aandrijveft, andere door watervloe
den, voornamelijk door den Cimbrischen, omstorten. 
Hieuwere schrijvers intusschen, geven over bet algemeen 
toe, dat dezelve in den grond zelven gegroeid zijn. 
De meeningen verschillen slechts over de wjjze, waarop 
de boomen onder het veen zullen geraakt wezen. 
F ie e s b  gist, dal de bopmen door de Franken in hunne 
krijgstogten tegen de Friezen omvergehouwen zijn, om 
deze, die hunne godsdienst-plegtigbeden in geheiligde 
wouden en bosschen vierden, des le perder tot de 
christelijke godsdienst te bekeeren. Voor geheele le* 
gers was het eene kleinigheid om wouden, zelfs van

l)  K oh li, Beschreibung v. Oldenburg B. I. 76. Ook *01- 
denb. Calender auf 1800. S. 158. noot. 44. — *Oldenb« 
B lä t te r  auf 1822. n9. 33.
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aanzienleken omvang, te vellen: de omgehouwene boo
men bleven, liggen en de veengrond groeide daatover 
heen '). Deze wijze van beschouwen heeft weï veel 
voor zich, maar hoe het dan te maken met de boom
stammen, welke in de veengronden van Siberië, Groen
land en van vele andere oorden gevonden worden, 
waar het Christendom niet met het zwaard is ingevperd, 
en daarenboven niet in zulke vroege tijden. Bovendien 
stelt zulks op den voorgrond, dat die veenen eerst in de 
8ste en 9de eeuw moeten ontstaan zijn. Zulk een laat 
tijdstip van derzelver wording strijdt tegen alle na* 
tuur- en geschiedkundige gronden.

Het is evenwel niet noodig, eene verwijderde oor
zaak op te sporen, daar de meer natuurlijke voor de 
hand ligt. Waarom zal men niet aannemen, dat 
wind- en stormvlagen, zoo ais nog dagelÿks in de 
bosschen geschiedt, die boomen voor een gedeelte afge
broken en gedeeltelijk met den wortel uitgerukt hebben; 
terwijl ook velen door ouderdom en verval zullen zijn 
omgestort. Dit ziet men dikmaals nog duidelijk genoeg, 
zoo wel aan de gebrokene stammen ab aan de nog 
io den bodem vastzittende stukken, -  eene daadzaak, 
waartegen niets is in te brengen. Dat evenwel, niet 
alle in den veengrond voorkomende boomstammen op 
deze wijze, maar ook vele door menschenhanden ge
veld zijn, is niet te ontkennen. Men kan dit echter 
niet van geheele wouden denken; zulks zal alleen met 
enkele boomen en kleine bosschen het geval zijn geweest

1) Fehne 63 f. voorn.73-82.
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zijn, e n  hierbij zal de stelling/ vau f b e k s e  yan toepas
sing kunnen wezen. Op deze wijze zal bet zich ook 
met eenen, vóór eenige jaren afgestoken’ veengrond 
van geringen omvang bij B lo m h a rg , tusschen Eten* 
en A urich , hebben toegedragen. Het veen op den- 
id  ven zat 4 voethoog. Bij het afsteken ontdekte men, 
dat de ondergrond bosch geweest was ; de boomwortels 
zaten nog in den bodem vast; de stammen lagen er 
nevens, hard ais steen en zwart ais ebbenhout; zij wa
ren niet afgeknakt, maar, zoo ais duidelgk te zien 
was, met de bijl geveld. —

Maar hoe ontstond eigenlijk het veen? -  De 
oudere schrijvers, die. over hetzelve handelen, gaan 
dit stilzwijgende voorbij, slechts een gedeelte der 
nieuwere gewagen daarvan en %dan nog alleen op
pervlakkig; zelfs b a u , die anders zoo volledig is, loopt 

„ over dit onderwerp met weinige regels heen. En 
evenwel is dit juist hot merkwaardigste en gewigligste 
bij de beschouwing der veenen. Al het overige ging 
bij bet ontstaan van den veengrond den gewonen gadg 
der natuur, zoo ais wij zulks nog ten huidigen dage 
in de bosschen, velden en moerassen kunnen waar
nemen. De gestorvene planten hoopen zich jaarlgk* 
op, hier minder, daar meer, naar mate de ligging 
en de grond daartoe geschikt is. Zij gaan over in 
aanle, doch nergens in veenstof, behalve op de veen
gronden of onder den invloed derzelve. Hierin juist 
ligt het wezenlijk onderscheid. Een onderscheidend 
kenteeken bij de veenstof bestaat in eene soort van 
olie en aardhars of pek, hetwelk dezelve in meerdere
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of mindere mate beait; vandaar dat zij in den onbe- 
’ werkfcén staat ùp het gevoel veel overeenkomst met zeep 

beeft, voornamelijk de zwarte turf, almede de beste- 
bruiné; terwijl de lichtbruine en gele daarentegen 
slechts een gering aandeel van bovenbedoelde, bestand- 
deeletr bevat« Volgens verscheidene ontledingen be~ 
vatten 10O doelen turf 2 1/* tot 1/1 deelen zoodanige » 
olie ') ; 3 pond van eene tnrfeoott in Frankrijk zelfk 
bö oooen harsaéhtige olie, gelgk aan die u it steen* 
kolon, benevens i '/* pond zawelzuurgzer 2). Dit. laat» 
8te wordt in groote hoeveelheid in de veenstof zangen 
troffen; men/ontdekt zulks reeds, wanneer men veen
water met: een afkooksel van eikenschor» -vermengt, 
daar hetzelve dan dadelijk de kleur van zwarten inkt. 
aapneemt; Voorts bevat do turf vele. zuren * voorna— 
melijkphosphorzuur en azijnzuur, ook vlug loogzout, 
atanedei eene groote menigte onoplosbare ebtraotiC-s 
stofif),. dikmaals ooktzwavel, het meest in de bovenste 
lpagv De door het verbranden van den . turf ontstaande 
asch, bestaat volgens Bnmors ontleding uit klei, kalk
aarde, kiezelaarde, phoephorzure kalk en ijzeroxgde4).

Gromb verklaart de schei- en .natuurkundige 
werking, welke bij het ontstaan van den turf plaats 
yindi, opr de volgende wijze: De veenplanten en de 
daarop levende dieren maken, met,hulp van het wa
ter, der warmte en deé lichts den aanvang met de 
thrfviorming* Wanneer' de gestorvene planten en 
dieren door het Stilstaand watèr ais het ware week

Bau * Handbuch. 173*
3 ) .i4 \  *» p . - -  jBw ib . S . 217-
3) Thaefñ Grundsätze des Ackerbaus. II. 119.
4) Hgrmbitädt, Archiv. I. 373, 377.
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getbfiákt zgn, geraken'zg door'dën invloed tan dé 
zonnewarmte en het licfat aan hel: gist én) hupne ving- 
lige deelen , voornamelijk de waterstof, ontsnappen; 
bet grootste gedeelte echter van; dcVzëlver koolstof 
weerstaat de werking der gisting eb'zakt met de ve* 
zelen en eenige aardsoorten in dé gedaante tan 
zwarten modder op den bodem neer. Daétbij » tb r- 
bindt zich de ontbondené zuurstof gedëëltélijfc met 
koolstof lot koólstofzuur, gedeeltelik :met' koolstof 
en waterstof tot al^nzuUK weldrSr ook met ztfa- 
vel of phosphorus, waardoor het' zvfatel- en phoa- 
phorznur ontstaan. Al déze zuren verbindet zich ten 
naanwste met den zinkenden moddèr'en brëhgèriden 
zoogenaamden zuren humus voort. Wanneer daarna 
het digte veenbekleedsel — waaruit de turf voortge
komen is -  de türfgroeve mét1 een vast weefsel over
trokken heeft en andere planten,‘ vóornatnelgk gras* 
soorten ontsproten zijn, gaat de veenwording mis
schien op eene eenigzins andere wijze voort. Het 
water, overvloedig met extractifstof van verrotte plan
ten bezwangerd, van boven digt met een mos-bekleed- 
sei overdekt en van alle verbinding met den damp
kring verstoken, wordt ontleed, deszelis bestanddeelen 
worden evenwel niet vlugtig gemaakt, maar gaan in 
een vast ligchaam over. De warmte der zon bewerkt, 
dat de verrottende gisting van de ingeslotene voor
werpen tot eenen hoogen graad stijgt, zoodat alles 
in eenen halfverkoolden toestand overgaat. De water
stof verbindt zich daarbg met de koolstof tot die 
massa, welke het meest brandbare gedeelte in den

6*
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turf ukmaakt, of  ̂vormt met de koolstof aardhars, ook 
ooms ia plaats. hierran, door de sterke onderaardsche 
bitte, eene eropyreumalische olie. De zuurstof ran het 
water brengt tegelÿk weder zuren roort, welke zich 
dan met aard* en metaalsoorten verbinden1). -  Eihhof 
is yan eene andere meening. De planten, zegt hij, 
welke zich in de lage streken ophoopen, voornamelijk 
uit de klasse der onzigtbaar bloedenden (crytoga- 
iiten), sterven en gaan tot verrotting orer. Gebrek 
aan vrÿen toegang der lucht, een sterke graad ran 
vochtigheid en de door deze vochtigheid veroorzaakte 
lage temperatuur, doen de ontbinding en slooping der 
planten op eene eigenaardige wijze plaats grijpen en 
onderhouden dezelve. In het eerse tÿdperk der ver
rotting ontstaan er grondstoffen, welke den verderen 
voortgang der verrotting tegenhouden en het ontstaan 
van bijzondere voortbrengselen veroorzaken. Thans 
ontstaat er voor het eerst een zuur, hetwelk de planten 
tegen dè schielijke vernietiging beschermt en, in 
verbinding met de overige, bij de verrotting [ plaats 
grijpende, omstandigheden , bewerkt, dat door eene 
langzame ¿fscbeiding der waterstof mét een gering 
gedeelte koolstof, de plantaardige massa steeds meer 
den verkoolden toestand nadert; ja , somtijds veroor
zaakt het zelfs eene geheel bijzondere vereeniging van 
koolstof, waterstof en zuurstof, en uit de vereeniging 
van deze grondstoffen ontstaat eene zelfstandigheid, 
welke vele overeenkomst met aardhars heeft. Hoe 
meer de veenstof tot den verkoolden toestand nadert, 
1) Hermbêtüdt, Archiv. iV. B. 4. S. 268. f. — Dait, Hand

buch. 88.
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des te sterkeren weerstand biedt tij der verrotting; 
ten laatste schijnt zij in het geheel niet meer aan 
dezelve onderworpen te zgn, zoodat zij duizenden 
jaren lang zonder zigtbare verandering op hare plaats 
kan blgven rusten J). -  Dan tracht het beloop der zaak 
op deze wijze Jle verklaren: alle planten betratten over 
het algemeen slechts weinige bestanddeelen, welke 
tot verrotting overhellen, waartoe voornamelijk de 
kleefstof en de stijfselstof behooren. Hen ziet dit 
vooral aan het hooi en stroo, hetwelk zelfs in de 
mest zeer langzaam verrot. Bovendien sterven deze 
planten in het water, zoodat de, volgens de schei
kundige wetten der doode natuur, bij dezelve noed- 
zakelgke verandering reed9 plaats grijpt, terwijl zij 
nog half levend en nog met de levende deelen vast 
verbonden zijn. Eindelijk vindt deze verandering 
plaats in een water, dat ten minste reeds eehigzin» 
met plantaardige deelen bezwangerd is. Na dit alles 
scbijat de zaak een' zeer natuurlijken gang te gaan, 
wanneer de in deze, geen voedsel verkrijgende, ge
wassen • voorhandene en met de daarin bevindelijke 
aardsoorten, gelijk het schijnt, vast Verbondene kool~ 
stof, na het verdwijnen van de het ligst veranderde 
stof, in het water tot eene massa overgaat, welke 
aan geene verdere verandering onderworpen is. Ook 
zoude, gelijk e i k h o f  denkt, eene door de vochtigheid 
veroorzaakte koelere temperatuur de snelheid van 
den chemischen voortgang kunnen matigen1).

1) Hermbttädty Archiv. I. 358. — Dan. 95. 
»  Handbach. 143.
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Oei# verklaringen .kunnen .004 geenszins bevredi
gen, .bet minstfe die van cäom b. Mçnmoet zkdi er 
•¡▼er verwonderen,.dat deze, anders zoo scherpzinnige, 
geleerde dèn loop der lurfwording hoofdzakelijk in de 
sterke veifritting. dér stof onder de oppervlakte konde 
zoeken» Juikt daardporl wordt veeleer de geheele var* 
rotting hnordird . >Hiervanbadhij zich op de meest 
vélddeüde wijze bÿ de bperen ra het Luneburgsché 
kunnen overtuigen. Déze moéten, gelijk . de meeste 
boeren in de heidestreken, :bij gebrek aan genoeg- 
zauien veemest^ bet. grootste gedeelte van hunne 
meststof uit heideplaggen bereiden. Zij steken deze 
zeer dun af en hoepen : ze met mest te zamen, af
wisselend eene of meer lagen plaggen en eene laag 
mest.: Zijn dé plaggen nu in den vereischten staat, 
d* i. noch te nét noch te dróóg, dan geraakt de hoop 
dadqlÿk in gisting of aan . het broeden, en wordt zeer 
heet; na Verloop van eenige maanden zijn de gras* 
zoden geheel, de heide ¿en veenplaggen meer dan 
vopr jdé h^ft verrot en vallen in stukken uit elkander. 
Zijn daarentegen de plaggen te vochtig, dan vindt 
er geene broeijing of gisting plaats, zÿ komen weder 
in' denzelfden staat uit den hoop ten voorschijn, ais 
zij in denzelven gelegd zijn, en men kan níet be
smeuren , dat zij op den akker werken. E ik h o f  oor
deelt dus meer juist, wanneer hij, lÿnregt in tegen* 
spraak met de meening van c k o h e ,  eene lage tem
peratuur voor de iurfvonbing mede dienstig houdt ; 
over het algemeen is zijne wÿze van beschouwen 
misschien de beste van allen, en zonder bedenken 
zoude men dezelve durven aannemen, indien ook
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nég ia  o B té  dagen de vorming ran veemtef bestendig 
baren gang ging. Both hierin ligt juist de zwarig
heid: er ontstaat geen veen meer, behalve idaar, 
waar hetzelve reeds aanwezig is, zelfs met in moê* 
raipoelen, hoewel atdafcr nog juist die gewassen 
groegezt, waaruit het veen ontsta» ¿oude aÿn. Zeer 
in het oog vallend vertoont zich zulks bij derf heide
struik, een gewas, dat alleen op,eenen 09vruchtbaren 
zandbodem pn den veengrond tiert. Wanneer het 
sterft gaat het op den laatstgenoemden grond in 
veen, op eerstgenoemden in zwart-bruine aarde over. 
In het algemeen bepaalt zich de voortbrenging van 
den turf niet alleen tot die planten, welke mopijelgk 
tot verrotting overgaan; zoo ais in tegendeel ook dezen 
.niet juist turf vóórtbrengen. Afgevallen eikenloof, 
b. v. kau een jaar lang in vochtige laagten liggen 
zonder lot aarde over te gaan ,̂ de kleur verandert 
zich in geelbruin ; eerst door verloop van tgd veran
dert hetzelve in aarde (humus), turf evenwel ontstaat 
daaruit thans nog niet,

Waren deze uitleggingen jnist, waarom zoude 
men dan niet overal turf vinden; waarom ontstaat 
dezelve dan niet nog thans in de poelen, moe
rassen en wouden? -  Men, moei dus tot andere 
verklaringen zjjne toevlugt nemen; of men even
wel voldoende opheldering omtrent dit punt zal 
kunnen geven, is zeer twijfelachtig. Zoude men ais 
eersten grond niet mogen aannemen, dat er eenmaal 
de eene of andere stof in den dampkring aanwezig 
waa, welke de algeheele ontbinding en «looping der
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teelaarde tegenhield en dezelve in reenstof veranderde, 
en die, eenmaal bestaande, bewerkte, dat de later 
op den reenbodem ontspruitende gewassen insgdgks 
hierin overgingen? Het komt rog voor, dat deze 
voorstelling nog de waarschgnlijkste is, en dat zich 
daardoor het best de zoo in i e t  oog vallende omstan
digheid laat verklaren, dat de thans builen den in
vloed der veengronden ontstaande plantenaarde niet 
meer in veenstof overgaat, alsmede dat de moerassen 
zich in de noordelgke landen zoo ver hebben uitgebreid.

Dat tot de veenvorming koude of ten minste een 
zeer lage graad van warmte vereischt wordt, laat zich 
daaruit afleiden, dat de veengronden slechts onder 
de meest gematigde en onder de koude luchtstreek, 
ais ook op bergen worden aangetroffen. Zelfs in die 
landen, welke het naast aan de noordpool gelegen 
zgn, bevinden zich veengronden van groote uitge
strektheid; zoo ais in Siberië, Groenland, aan de 
noordelijkste kusten van Noord-Araerika, ja zelfs in 
Spitsbergen, terwijl er tevens dikwijls boomen in de
zelve voorkomen, welke tegenwoordig in zoo hoog 
noordelgk liggende landen geheel niet meer tieren ; 
vindende men daar slechts struiken en mossen : -  een 
bewijs, dat het luchtgestel daar in den voortyd milder 
was, dan thans, iets, hetwelk ook uit oude schrijvers blijkt.

In het algemeen laten de veengronden zich in 
twee klassen of hoofdsoorten verdeden, in hooye 
vemen n. 1. en in lage of baggerveenen, welke laat— 
sten men in Duitscbland, niet oneigenaardig, ook wel 
Wieten- of Grünlands-Moore noemt. De eerste be—
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vinden zích over het algemeen slechts in hoogere 
streken (zelfs op bergen), welke de vloeden thans 
niet meer bereiken, zoo ais in Noord-Duit9chland 
op de Geest ; -  de laatste ook wel eens op vrij boog- 
liggende vlakten, doch gewóonlijk in lager liggende 
oorden en wel hoofdzakelÿk op den aangeslijkten 
grond of liever onder denzelven. Tot deze laatste soort 
behoort de derrie of darg. De Heer d a ü  l) neemt vier 
hoofdsoorten aan: hooge veenen, groene of hooiland* 
veenen (Grünlands- oder Wiesenmoore), hout* of 
hoêckveenen en moera* • of meerveenen of de zooge
naamde darg. De tweede en vierde soort kunnen 
inlusscben gevoegelijk onder ééne klasse gebragt wor
den, zoo ais ook de eerste en derde. Zelden vindt 
men veengronden, welke geheel alleen uit hout ont
staan zijn, alle hooge veenen leveren hetzelve daar
entegen op, vindende men het op sommige plaatsen 
io buitengewone hoeveelheid opgehoopt, terwijl het 
op andere geheel niet wordt aangetroffen. Er zijn 
verscheidene ondersoorten van veenen; wilde men ze 
naauwkeurig opgeven, dan zouden vier klassen nog 
te weinig zgn.

Hooge Veenen.
De hooge veenen liggen, gelijk zoo even gezegd is, 

over het algemeen hoog. De bodem, waarop zij 
rusten -  de moeder- of ondergrond -  is evenwel 
eenigzins lager dan de omliggende zandgronden, dik- 
wijls naar het midden toe afdalende, veeltijds ook 
niei; schier altgd van eenen anderen aard, dan de
1) Handbach, zweiter Abschnitt.
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omringend# grond, nu eens leem achtig, den weder 
mergelacbtig, dikwijls met verweerd zodengzersteen 
(Urre), rodoorn (Oer), en moeraserts (Ortstein) 
vermengd, en steed* waterhoudend of door deszelfc 
bestanddeeleu, of door deszelfs komvormige ligging. 
Zij vormen eene zeer ouevenredige dikke bedding, van 
2 tot 7 , 8 , 10 en raeaigmalen, voornamelgk naar 
bet midden toe, van nog meer voeten dikte. In het 
midden zijn zg op sommige plaatsen zeer diep, soms, 
doch zelden, tot 3Ó, 40, zelfs tot 60 vt. Zij ver
heffen zich, bijna zonder uitzondering, naar het 
midden toe, en vormen daardoor zeer vlakke, ronde 
of langwerpige hoogten of ruggen, eene rijzing*welke 
slechts daardoor merkbaar wordt, dat men, aan de 
eone *yde van een veen staande, weinig of niets 
ziet - van de huizen en boomen welke zich op de 
andere, tegenoverliggende zijde bevinden, wordende 
.deze voorwerpen al meer eu meer zigtbaar naar mate 
men bet veen verder opgaat. Eenige veenen zijn er, 
welke zich in bet midden 25 tot 30 voet boven den 
omringenden rand verheffen, -  zoo ais bet Dosenoesn 
by Neumuntter in Holstein ‘), — bg de meeste daar
entegen is deze verheffing slecht* zeer gering, zoo ais 
b. v. het veen tusschen Fahne en thio in Oost- 
Friesland, hetwelk bijna V4 uur breed is, doch waar 
men aan de noordzijde duidelgk de kleine huizen van 
de kolome Ludiei^sdorf ontwaart, welke aan de 
tuidzgde .des veens gelegen zijn. — De bovenste veen
massa is zeer Ios, slorpt het ; water,, even al* eone
1) DaUf Sr 37.
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spans, op en laat het niet ligt weder varen; de on*» 
derate ilagen zfjn vaster en meer zamengepakt. De 
oppenviakte ia deels ¡met heideplanten en naos, deels 
met verscheidene soorten van wolgras (Eriophorum) 
en eenige andere plantensoorten ibegroeid. Zij streks 
hen ïieh in zeer ongeJijke grootte, van eenige mor^ 
gena «tot op .varsobéidene vierkante mijlen,, nit; tol 
de laatste behooren: bet Düvdeveen ín het Bremen* 
sobe, tússchgn Bremervörde en de Wumme, hetwelk 
bijna 6 mgle(n letígte en 1 tot 2 (mijl .breedte beslaat* 
bet veen tuSschen de Eeme en de Hunte, hetwelk 
zich ter; lengte van 7 mglen uitstrekt, 2 tot 5 mijlen, 
van de Lida  tot aan den Humling, breed is, en in 
het wetten, ter breedte raja 1. tot 2 .mijlen, nog verder 
noordwaarts door het gebeele oosten van OostFriesland, 
tol op eene'mijl van de kust, voortloopt, alleen door 
eest paar zeer smalle strepen zapdgrond eb een paar 
beékjes afgebroken wordende; voornamelijk bet Bour~ 
tanjfer veen, hetwelk een uur ten noorden van Bonde, 
in Qott^.Friesland, begint en onafgebroken 13 mglen 
zuidwaarts, aan de oostzijde digt b ij langs de Eems 
eu aan de- westzijde tot na aan Koevorden in Dren^ 
the, voortloopt en .dan nog 4Va mijl verder tot aim 
Meppd gtal, beslaande in het midden tot 4 mglen 
en .in hiet zuiden slechts 1 mijl breedte.

> flet * zonderlinge verschijnsel, dat de hooge veenen 
zich over het: algetneeti naar het' midden tüe verheffen, 
tracht DAU te verklaren door de gesteldheid van den 
ondergrond, welke gewoonlijk uit leem of dergelgke 
waterhoudende aardsoort bestaat, de naaste omtrek

Digitized by Google



02
der veenen echter uit zandgrond, die het water ligt 
tot zich trekt. De veengewassen, en door deze de 
veenstof zelve, kunnen deze grenzen niet alleen niet 
overschrijden, daar het losse zand hnn het noodige 
water onttrekt, maar ook om diezelfde reden aan 
deze grens niet zoo welig tieren, terwijl bovendien 
de lucht en warmte hun van het water bçrooven, 
hetwelk daarentegen in het midden meer opgehoopt 
gehouden wordt. Ook wordt aan den boitensten 
omtrek van hel veen de groei van hetzelve nog door 
vee van allerlei soort sterk tegengehouden, hetwelk 
zich in het midden niet kan ophouden, dewijl het 
dan in het water zoude moeten staan niet alleen,1 maar 
zelfs moeten liggen (!). Ook de insekten uit de nabij 
gelegene zandstreken zullen tot dergelijke verwoesting 
der veenplanten mede bijdragen ; eindelijk nog zal 
het veelvuldig be trappelen door het groóte vee eene 
aanmerkelijke zamenpersing der veenmassa, en dus 
eene vermindering harer hoogte te weeg brengen *). — 
Of de eerste grond voldoende eu bevredigend k , 
moeten wg daarlaten; aan het vee echter kan men 
geenen invloed toeschrijven. De oorspronkelijke be
woners hadden voor hnn vee genoegzame weide en 
waren niet genoodzaakt, om tot het veen hunne toe- 
vlugt te nemen; het allerminst kan zulks met veenen 
van eenige mglen lengte en van zoo spaarzame be« 
bouwing, ais b. v. die van Drenthe, het geval ge
weest ign.

1) Handbnch, 189.
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O m  den ouderdom vder hooge veeoen bestaan 
zeer Terschilleode meeningen. Terwijl eenigen aan 
dezelve eenen gelijken ouderdom. ais aan de wereld 
toeschrjjven, zíen anderen hen voor zeer jong aan, ja 
willen dezelve zelfs eerst ek na den aanvang onzer 
tijdrekening ontstaan hebben. Men mag ongetwijfeld 
met zekerheid beweren, dat het ontstaan der veenen 
zich van bet begin van den plantengroei dagteekent, 
geenszins echter dadelijk ais ware veenstof: ik houd 
bet er veeleer y oor, dat deze eerste later, welligt 
eerst na verloop vau eenige honderden, misschien 
duizenden jaren, ontstond. Tot aan dien tpd zullen 
de gestorvene gewassen in denzelfden toestand ver
keerd hebben, waarin dezelve zich in de. bosschen en 
moerassen van onzen t ĵd bevinden. Het bew$s daar
voor ligt in de gesteldheid der veenen zelven. Defr 
uelver onderste laag toont, voor zoo veel zich daarvan 
nog laat onderscheiden, dat derzelyer bestanddeekn 
met de aarde in vochtige bosschen overeenkomen, 
alleen met dit onderscheid, dat zij vaster en schier 
verkoold, ja somwijlen bijna aan steenkool gelijk is. 
Daarenboven vindt men boomen en wortelen niet 
alleen op en in den ondergrond der veenen, maar 
ook lutschen de veenlagen zelven: boomen groeijener 
echter, op weinige uitzonderingen na, op de hooge 
veenen niet; deswege zullen er geene meer opge
schoten zijn nadat de bodem zich io veen veranderd 
heeft, wel echter zoo lang de veenlaag pa eer aardachlig 
was. Bovendien bewgst de hoedanigheid der onderstè 
veenlagen reeds dat deze, toen de natuur ze in veen
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veranderde, bereids* tot eenen hoogen graad vari ver
rotting overgegaan en aan aarde of humus gelijk 
waren, dewijl men daarin slechts in eene geringe 
mate nog hare oórSpTönkelgke besländdeelen ontwaart, 
welke rich' in de bovenlagen daarentegen veel ‘dui
delijker vertootoen, -“ een verschijnsel, hetwelk men 
geheel ten onregte aan den hoogeren ouderdom en 
de sterke drukking der bovenlagen toeschrgft;

Veel pleit er buitendien voor den hooge* ouder
dom der veenen. Er ligt ook veen onder* den aan- 
geslijkten grond, welke reeds ten tijde dér Romeinsche 
krijgstogten in Doitschland aanwezig was; dezelve 
kan dus niet eerst toen ontstaan zijn, maar dit zal 
meer waarschijnlijk ved vroeger plaats gegrépen heb- 
*ben. Rei is evenwel natuurlgker aan te nemen, dat 
de veeuen rich vroeger in de hoogere, dan ili de lagere 
streken vórmden, dan wel omgekeerd. Verder pleit 
hiervoor* hetaatttreffen van Romeinsche munteh, welke 
parn soms TU de veenen op onderscheidene diepteen 
ook op deW ooTspronkdijken bodem vindt1), zoo ais 
onlangs in het Böuftanger veen plaats vond; sterker 
bewÿs hiervoor is nog dé ontdekking van zeventien 
onde nttiwtslnkkeil mét ChaïdeeuHotohe en Syrische 
ietteiieekeais, welke men in 1827 in eetf veeh bij 
Sünderhirkéby, op hét eiland Falster, gevonden beeft*), 
en die waarscbyn^k afkomstig tÿn van p y t h e a s ,  die

■...........■ . . j . . . .  . . • 1 »
I) Tegenw. Staat der Vereen. Nederlanden. XXIII« 337.
3) Hamburger Corresp. auf 1827. No. 114« — Bremer Zeitung«
u m  m .
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in de 4de eeuw vóór onze tydreketiing, op i |b o  scheeps
tolen, ook de Noordzee bevaren heeft. Alfceeflgrööt 
hewijs voor de hooge oudheid der véenen kuftnen ndgv 
worden bijgebragt de gereedschappen, Wfelke men 
«orotijds op ‘den ondergrond derzelvé, voornamelijk in ' 
Drenthe, aantreft, en die in eenen tgd vervaardigd' 
moeten zijn, toen er nog geen gier bekend' was, dus 
lang védr de aankomst der Romeinen. — Zyj, die dë’ 
vemen eenen lateren oorsprong toeschrijven , voeren 
daamoor daadmken áafn, welke boofcfeakelijk op enkele 
waarnemingen van het schielijk aangroeÿen van hét 
Tem en op oude berigten van vroegere bosschen, 'die 
thans veenen zgn, berusten. Zoo dénkt dav >), dát 
het Hemmelveen en anderen * in Sleeswijk en Holstein 
io de 5de eeuw ontstaan , en dat die plaatsen bosch 
geweest zouden zijn, hetwelk de Angelsakséft geveld' 
m daaruit hunne schepen voor dén óvèrtógt: naar'En
gland gebouwd zullen habeli i ' Sedert' zouden ' dié 
Temen ontstaan zijn ; in Denemarken 400 jhrendatèr, 
ten tijde der DeenSche heerschappij veering over En
geland. Verder voert hij uit feEttitife nog vele vöoiv- 
beelden van latere veenwordmg in Engeland aan. In 
dé 12de eeuw bestond er b§ Paùley een woud, voor 
welks onderhoud te zorgen, de bezitter van Duüscag- 
Wood in 1524 nog belast werd: thans is aldaar gettt 
ipoor van dat woud meer te vinden; daarentegen treft' 
mén er een uitgestrekt veen aan,’ dat vele voeten dièpté 
heeft. Ingelijks bevond er zich in de 12de eeuw een 
bosch bg Strathaven en Avondale, dal thans gaat 
1) Handbuch 129.
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Teen bedekt is *). Dergelijke Toorbeelden bewgten 
intusschen niets meer, dán dat de Teenen aanhoudend 
voortwassep en zich verder uitbreiden. Hieromtrent 
heeft toen veelvuldige waarnemingen. Zoo is: de bed
ding der Domebbe, zijnde een oude, thans toege— 
slijkte tak der Wezer tussçhen de kerspelen Strück
hausen en Jahde, geheel met veen overgroeid, waar
door de te voren aan de zuid - en npordzÿde van dien 
riyierlak gelegene hooge veenen vereen igd zÿn. Zelfs 
geheele meren kunnen zich, dikwyls in eenen ppge- 
loofelijk korten tijd, in veen veranderen, althans m et 
eene dikke veenlaag overdekt worden. De Heer d au 
brengt hiervan verscheidene voorbeelden bij • zoo rust 
het 3 mijlen lange veen bÿ Oldenburg iu Holstein 
op den bodem van eenen voormaligen zeearm» welke, 
volgens DA.VKWE&TH, nog in 1320 bestond2). Op Lan
geland zijn vier voormalige meren geheel en al toe
gegroeid, en met veengrond opgevuld3). Zoo b e 
vond zich pok in Oosi-Friesland, in de gemeente H a tt-  
hausen, een klein meer, waarin men, zoo ,ais v r b s s k *) 

berigt, in het midden der vorige eçuw nog sterk 
vigchte en hetwelk ten zijnen tijde (hÿ schreef v<Jór 
ruim 40 jaren) zoodanig toeges)ijkt en overgroeid 
was, dat men er d,es zomers met paard en wagen 
kende o verrij den. Op eene kleinere schaal kap men 
nog dagelijks bij de veenpullen in het veen dergelijke 
waarnemingen doen. C jlo h s  heeft dezen veeugroei z e e r

1) T. a. p. 131. 2) T. a. p. 6<f. 3) T. a. p. 64.
4) Fehne. 58. '
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juist beschreven, en zich slechts daarin vergist, dat 
bij zulks op het ontstaan van alle veenen toepasY» 

Hoogst merkwaardig is het, dat men in de hooge 
veenen, hoewel zeer zelden, zeegewassen aantreft , 
idh op eenen aanzienleken afstand van de zoe. Von 
IDHOLB vond in het veen bij Linum , 6 mijlen van 
Berlijn en zeer digt bÿ Fehrbellin, zeeplanten, voor
namelijk het suikerwier (fucus saccharinum), ,nog 
even frisch en onbedorven ais men bet bÿ Helgoland 
in zee vindt *). Het geheel vlakke en offene schier
eiland Oereland, in de nabijheid van Drontheim, 
bestaat uit eene dikke veenbedding, welker onderste 
lagen schier alleen uit half vergane zeeplanten (de 
lange bladen der zostera -  zeegras -  en and.) bestaan 
en op schelpbanken rusten ; terwijl de bovenlagen 
dedita moerasplanten en zoodanige, welke men op lage 
vochtige graslanden aantreft, bevatten 2). Waarschijn- 
lipt vormde bet wier bij Linum  insgelÿks de onderste 
laag; doch hoe kwam hetzelve daar? ten minste 
16 mijlen van de Oostzee, meer dan tweemaal zoo 
*er van de Noordzee verwÿderd en aanmerkelijk 
boveo dezelve verheven. Die planten moeten dus van 
dieo tÿd zÿn, toen de zee hare, golven daar nog 
wentelde. Welligt ontstond ter dier plaatse na de 
terugtreding der zee een ondiep meer, hetwelk nog 
eenigen tÿd ziltig bleef en den groei der zeegewassen 
begunstigde. Toen het water eindelijk zoet werd,

1) v. Buch, Reise. I. 4. #Bergmännisches Journal 1792,
I. 551.

V V. Buch. I. 5. 306. 'Fabricius, Reise nach Norwegen. 264.
7
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kwaaien cr raoerasplanten ten voorschijn, welke, 
even ölfc bij de tage veenen, snel aangroeidèn , de 
zeeplanten bedekten , en, al vroeg in T e e n  overgaande, 
dezelve voor ontbinding en slooping bewaarden. Op 
Oereland zal baar groei misschien langzamer en daar¿- 
door het zeegras reeds voor bet grootste gedeelte 
vèrrót geweest zíjn. -  Op’ deze wijze, meen ik mij 
de Zaak bet natuoriijkste te verklaren.

Eèn eigenaardig verschijnsel bij de hooge veenen 
is, dat men vele kleinere en grootere meren op de» 
zelve aantreft, voornamelijk in Oost-Friesland en? bet 
voormalig Bfunstersche, minder aan de oostzijde der 
Wezer, alsmede in Drenthe* Het grootste zal misschien 
het Ewige-  óf Ever*-meer in Oost-Frieslarid rijn, 
hetwelk % uur lang en half zoo breed is ; de ove
rigen zijn kleiner, tot op èen paar morgens otnvang. 
Zij bevatten altijd, ielfe in de droogste zomers, water 
ën hebben over bet algetaefen eenen bodem van vast 
zand. Waarom ook zij niet tot veen overgegaan- zijn, 
Iaat 'zich niet gemakkelÿk verklaren. De hoofdman 
von FLE5SBORG houdt het voor waarschijnlijk, dat men 
de oorzaak daarvan in; bet uit eenen diepen grond 
ontspringend bronwater moet zoeken, toen deszelfs 
áfVlóeijing door het rondom verdikte veen belemmerd 
wérd, hetwelk eenen steeds aangroeijenden trechter’ 
om hetzelve vormde *). Deze verplaatsing zoude mis
schien bij vijvers en zeer kleine meren van toepassing
kunnen zijn, doch niet bij grootere van 50 en meer
* * • * *
1) Über Moore und deren Anbau in Norddeutschland; in 

MallinkroiViMigas!». L »7.
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Borgens om flung, zoo als er. vele zgn. Dottel ver ver* 
schijbing is des te merkwaardiger, daar zÿ, tea 
minste hel grootste'gedeelte , : vóór het ontstaan dar 
veenen nog geen meer zijn konden, dewijl hun bodem 
meestal niet dieper Kgt, dan de ondergrond van het 
omringende veen j zoodat j wanneer het veeii van -.de*- 
xefre afgestoken wordt, ook. Het meer Vervloeijdó en 
verdwijnen zal ̂  ook vindt mén niei zelden over
blijfsels van boomen in zoodanige meten *).

IJ Daartoe behoort het voormalige Sappemeer in de provin
cie Groningen, 'thans eene veenkolonie Van denzelfden 
naam„ prijkende met de schoonste hulzen, welke voor 
bet gTootste gedeelte op den bodem des voormalig en 
meers zijn opgetrokken«

2} Merkwaardig in dit opzigt is boven anderen het Nord- 
meer in Óost-Friesland, 2 uren ten noordwesten van 
Aurtch, ‘en deszelfs omstreken. In het veen aldaar treft 
men ondefr het turfgraven vele boomstammen aan, >vt>or 
een gedeelte afgek nak tm eest echter nog overeind 
staande en vastgeworteld, verscheidene voeten hoog, en 
voor het grootste gedeelte 1, ook soms*2 vt. dik. Hel 
jneer zelf, ruim '/, uur lang en half zoo breed, is door 
middel van eene, vóór eenige jaren gegraven e, waterlei
ding voor won gëdeëlte van deszelfs wwer ontlast, zoo
dot de zuidzijde van hetzelve des zomers ter lengte van 
eenige bpnderd schreden droog is. Alsdan ziet men 
eene zeer grootc menigte van stukken hout en boomwor
telen, ook overblijfsels van geheeîe stammen van eenige 
voeten lengte, hier en daar ook vastgewortelde stobben, 
wélke in getal toenemen, naar mate men verder het 
meer ingaat, het meest aan de westzijde, alwaar zij 
gemeenlijk '/, tot 1 vt. boven den grond uitsteken. Ik 
vond een paar stammen in bet veen, welke klaarblij
kelijk afgehoowen waren; bij de overigen waren de

7*
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De hooge veenen, zoo ais zij zich thans voor
doen, bestaan uit twee, dikwijls ook uit dríe lagen 
veenaardë: de eerste is zwart of donkerbruin, meer 
of minder vast en hard; de tweede minder vast en 
van lichter bruine kleur; en de derdé zeer ligt en 
sponsachtig, van eene; meer heldere kleur, van het 
geelbruine tot het heldergele en bijna witte. Dese 
laatste soort maakt de? bovenste laag uit en is voor
namelijk met heide, dikwijls ook in eehe uitgestrekt
heid van eenige uren lang in plaats daarvan met mos 
en grassoorten r  vooral met het schedeyoerend wolle
gras (eriophorum vaginatum) enz. bewassen. AJs 
brandstof bezit zg geetie waarde, weshalve meö de
zelve in geregelde turfgravergcn in groote hoeveelheid 
afsteekt en in de nabij gelegene uitgeveende putten 
kruit , alwaar ' zg vervolgens, met het onderliggende 
zaad vermengd, den nieuwen bouwgrond uitmaakt. 
Ook de tweede laag doet,4 behalve wanneer zg met 
aardhars (Torfohl) doortrokken is, weinig nut op den 
haard, omdat zij zeer schielijk verteert; evenwel is 
zg zeer bruikbaar ais brandstof in de glasfabrgken, 
kalkbrandergen en steenbakkerijen, en de eenigzins 
bétere soort ook in de bierbrouwerijen en jenever
stokerijen ; doch alleen de eerste, de ópderste, laag 
is de eigenlijke « haardturf, welke echter weder 
zeer verschillend uitvalt. Hen treft daaronder eene 
soort aan, die zeer vast en bijna aan steenkool gelijk

stobben te zeer verweerd, om te kunnen onderscheiden 
of rij afgebroken, dan wel afgehakt waren.
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il, en waarin zich naauwelijks eenig spoor Van [flan- 
ieaweefsel laat bemeten. Op veengronden, welke 
slechts eenige roeten diep gaan , is gewoonlÿk de 
derde soort geheel niet te vinden ; zeer dikwijls bestaan 
zoodanige veeneu slechts uit eene enkele laag rau 
bruinen of zwarten turf* meesttijds evenwel vari de 
eerste soort; terwijl de laatste zelden dezelfde hard¿ 
beid en deugdelijkhèid bezit, ais de onderste laag in 
de veenen, welke eene grootere diepte hebben. Ook 
in deze bestaat de bovenste : laag meestal uit goeden 
bruinen turf.

Alle ovar het veen handelende schrijvers, geene 
uitgezonderd, schrijven deze ongelijkheid der lagen 
un den ouderdom en de ongelgke graden van ¡rap
heid der veengronden toe. Thaer gelooft, dat dit zich 
ver gemakkelijk laat verklaren: »Het veen ontstaat 
nkt op eenmaal, maar allengskèns vormt zich de 
cene laag op de andere. Eerst nadat er een geslacht 
van planten gestorven is, ontspruit er op denelver 
overblijfsels een nieuw geslacht en zoo verheft 
rich langzamerhand de geheele veenbedding; de on* 
derste lagen hebben dus eenen hoogeren ouderdom ed 
de verrotting is daarin reeds verder gevorderd, dan io 
de bovenste« Daar nu de slooping en ontbinding dé 
overgeblevene deelen der planten, naar matie d ftz ij 
verder gaat, steeds’in eenen meer verkoolden 'toestand 
doet overgaan, zoo zullen de onderste lagen dokimeer 
ontbonden, zwarter en meer steenkoolachtxg zgn *).”

1) Radoüelfè l^ndWÍríbSckáft. II. 118.
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Io bespiegeling is deze verklaring volkomen juist, 
ddch in beoefening is zij r zóo ais dit dikwijls bet 
g é v a l  is, niet T a n  toepassing. De onderscheidene lagen 
moesten, volgens deze theorie, langzamerhand in elk
ander overgàah. Dit is echter diet : bet geval ; men 
beschönige sleehts een nieuw a a n g e b o d e n  vpeastuk 
in doorsnede., en, op weinigen uittondçringen na, tai 
men. dé scheidingeh tüsschen de lagen duidelijk* kun
nen zien , de onderste laag alleea tai men onderaan 
gewoonlijk digter en zwaarder bevinden, 'somtijds zal 
dit ook bg de beide bovenste lagen vtaargenomeii 
worden. Toorts gebéurt het niet 2eld«n, ¡dát bet 
bruirie veen tot aan den ondergrond reikt, en wel 
onmiddelijk naast het zwarte veen, zelfs in veenén van 
8 -tot 10 vt, hoogte; ook dringt tg  zich, hoewel te l
den, i in de laag v a n  het zwarte Veen in, zöodat boven 
dezeieene laag bruin veen komt, daárna wedet zwart. 
Ook is de brnine turf in het algemeen niet, gelijk de 
tw d rtem et die harsacbtige olie doortrokken, welke 
dan den turf ais brandstof voornamelijk zijbe wéarde 
g e e f t , '  daar. zoodanige - turf langzaam verbrapdt, zeer 
lang (kool houdt en daarentegen zeer weinig asch op<- 
lévert!; waarom dan ook bet bruine veen, wanneer 
hktzelvle met deze oliè doortrokken is, zoo tab dikwijls 
het gevad is, vene voortreffelijke brandstof öjrieverb 
Het voküngendsie bewijff echter, dat niet dfe ouderdom 
en drukking/bet veen digten zwart maakt, leveren 
die veensti op, welke np den aaOgesftjktea grónd 
voorkomen. De aldaar, 1er diepte van 4 tot 10 en 
meer voeten, onder den aang^Jÿkten grond liggende
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renatoi bestaat gedeeltelijk slechts' ait eene enkele 
lug en deze blijft zieh oteral, in 'de diepte zoo wel 
ab bovenop, gelijk, bestaande uit eene zeer ligte eu 
spmachtige massa, die bet midden houdt tusschen 
de beide bovenste lagen derhooge veenen. Wanneer 
meo overweegt, dat een vierkante voet graauw en 
bruio veen 5 tot 12 % weegt, een vierkante voet 
klei daarentegen 80 tot 100 voorts dat het zwarte 
reen der hooge veenen slechts door eene 3 tot 6 vt. 
dikke laag van bruin cn graauwe veen wordt gedrukt^ 
terwijl de veenstof op den aangeslÿkten grond dikwÿjs 
bet gewigt van eene nog dikkere laag, en dat wel 
Tan klei, die in hoogten (terpen of wierden) zelfe tot 
40 vt. stijgt, en dus tot 4000 *3 op de oppervlakte 
Tan ééoen vierkanten voet, te dragen heeft: dan 
ul ook de ongeloovigste van de onjuistheid der aange- 
voetde stelling overtuigd worden. Nog meer: in 
Holland bestaat de veenstof, onder den aangeslijkten 
grond liggende, uit twee lagen, eene ligte van de 
opgegevene soort en eene zware zwarte, welke den 
toogenaamden baggerturf oplevert, die de beste en 
zwaarste van alle turfsoorten is ; deze maakt de io- 
veneie, gene de onderste laag uit. Ook in de 
booge veenen wordt in enkele gevallen eene laag ligte 
turf onder den zwaren aangetroffen *), zoo ais ik zelf 
eétts in Oost-Priesland, bij het nasporen van eeiie veen- 
bmg onder het vcfcri, i t  Wiesederfehn heb waargenomen, 
thvaar oüder eene laag:van goed zwart veen, die de

1) Beèimanri, Beitrage. IV. 24. - Tegenw. Staat Van Dfen*
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dikte yan 3 Va tot 4 Va vt. had, eene andere laag lag, 
welke ligt en graauw van kleur en 1V) vt. dik was. 
De graad der zwaarte, ligt dus niet in den ouderdom, 
maar moet eeniglgk en alleen in de geaardheid der plan. 
ten gezocht worden, welke den veengrond gevormd 
hebben.

Zoo ais de hooge veenen thans bestaan zijn zij, 
behalve met eenige andere planten, ten deele geheel 
met heide bewassen, welke ontstaan zal zijn toen de 
veengrond eene bepaalde hoogte bereikt had en de 
boomen gestorven waren f waarop het, in verbinding 
met het veenmos, de grasplanten voor en na verdrong 
en voortaan geene andere gewàsssn in eenige hoeveel
heid nevens zich liet gedijen ; ten deele met heide en 
eenige zure grassoorten, vooral met bet wollegras 
vermengd, of uitsluitend met laatstgenoemde en on
derscheidene mossoorten, welke voornamelijk daar, 
waar de veengrond zeer vochtig is , in uren-Iange uit
gestrektheid voorkomen, zoo ais in Oost - Friesland op 
het veen ten noordoosten van Aurtch , bij de kolonie 
Langefeld, en op het uitgebreide veen tusschen de 
ambten Friedeburg en Stickhausen. De met heide 
begroeide veenen hebben eene vaste oppervlakte, zoo- 
dat zÿ met eenen wagen bevaren kunnen' worden; dify 
welke met wollegras bedekt zijn, kunnen alleen des 
zomers menschen en ligt vee dragen % ofschoon zij in 
de boven-lagen beteren turf opleveren, dan die, wolte 
met heide begroeid zijn, daar die turf van eene don
kerder kleur, en ‘meer vast is, en met verloop yan 
tijd ongetwijfeld in den zwarten turf der onderste
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laag oTcrgaat. Menigmaal treft men plaatsen aan, 
waar bet bloote veen voor den dag komt en gebed 
naakt is, dikwijls in zulk’ een' vasten staat, dat men 
daarover in het drooge jaargetijde gaan kan , meest 
echter ais eigenlijk moeras, zelfs een ligt heideschaap 
den toegang weigerende* Zoodanige plaatsen noemt 
roen in he t Munstersché Fladder. Verloren, zegt *
niNSBü&G, is hg, die dezelve betreedt1). Ook is der
gelijk vloegend veen, gelijk men het noemen kan, wel 
eens met eene vaste viltachtige korst bedekt, welke 
menscben , zelfs zwaar vee draagt , zoo ais b. v. de 
zoogenaamde Jordan op het Favder-vem in Oost- 
Friesland, hetwelk, onder het bedeksel uit geheel vloei
baar moefts en water bestaande, gelijk is aan een 
onderaardsch meer van aanzienlgke diepte.

Wij hebben boven vermeld, dat de veenen be
ëdig voort wassen. Dit is eene daadzaak, voor zoo 
hog zij namelijk nog in den oorspreaketijken toestand 
wkeeren. De meeste schrijvers, die over het veen 
kandelen , beweren, dat, wanneer een veenstuk met 
waterafleidingen voorzien en bebouwd géwordén is, 
roet alleen alle verdere aangroeijing ophoudt, maar de 
»aroa tevens sterk ineenzakt. Niei in aller opzigten 
kan men hiermede instemman. Slechts de meier vaste 
veenstof krimpt hg het droegen te zamen, doch de 
bovènste ligte niet; al verliest deze in den droogen 
toestand y, o of meer van deszelfe gewigt i dè ©invang 
Mijft sich echter, wegens hare sponsachtige gesteldheid,
—  t  Í  I n - « »  '  'r  ■ ’  '  ‘  ‘

t) NehUkkrodt, Magazin. 1. 39. - ^
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n jf  wel gelijk. Zonder moeite tan nien een stak  
toodanig ligt veen met de hand, te zamen 'dxhikken, 
het zal zich evenwel bg . het loaUteU dádelijk: Weder 
lot deszelfe vorigen omvang uitzetten. Het nawassen 
houdt echter op, zeodra. cea veenland bestendig be
bouwd wondt, doch bij de gewonewijze, waarop het 
veen eenige jaren met boekweit bezaaid en daartoe 
gebrand wórdt, vervolgens weder eene raeta n o  15, 
2 0 'tot 30 jarefi blijft liggen, wordt het weldra met 
heide cri andere op den veengrond tierende gewassen 
bedekt, welke zich, wanneer zij gestorven rijn, te 
ramen weder in veen veranderen, eb bet veenland 
tevens hooger maken.

Eene uiterst merkwaardige daadzaak is bet, dat 
thans, en vermoedelgk reeds sedert eeuwen., dáár 
geen veen meer ontstaat, alwaar hetzelve nog niet 
aanwezig iê , hoewel de grondstoffen tot deszelf? vor
ming schijnbaar nog dezelfde zijn ais in den vóórtijd. 
Men ziet zich dus ais bet ware genoodzaakt , het 
oorspronkelijk ontstaan van het veen aan eene bgzoo^ 
dere tijdelijke eigenschap van den dampkring toó te 
schrijven, te itieer omdat er zoo vele, voornamelijk 
kleinere, veenen door dikwgls aanzienlijke tusschm  
ruimten van eeoen hoogen vasten.bodem van elkander 
gescheiden rijn. De.boroeibde faatutirondertodber.vaw 
wanum te: Haarlem wil, ■ Wel is waar,< opgeúnerkt hebí- 
ben , dat er nog tegtawóordig veengrimd ontstaat op 
phaléen, waar dezelve; vroegbr niet aanwezig rWas.’ Ik 
eene kom, welke hij 10 vt. diep, tot aan het zand 
toe, graven lie t, ontstonden weldra waterplanten,
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bet flap of <iekéo-Tlag (c(m/Vrf^ Wru¿arwv dgenlÿk 
faaeùsima) en hel aardragend vederkhiid (myrio
phyllum apicatum) , Welke zich zoo sterk vérnieiiig- 
vddigden, dat na verloop van. £'járen, dft diepte dèr 
waterkom' niet meer dán 0 v t.. bedfoeg '; men gtoáf 
dttehre Weder tot -op dem enden bodem nii ëri yetvri 
kreeg zuiveren turf, welké even alsr ander turf; 
knudde en ook zoodanige kolen opteverdé. Hierro 
vertoonde Web weder hét vederkruid, dodh hét < cie* 
ken-vlag bleef terug ;' bíj eene herhaalde tritgraving 
kwam er geep turf, maar déohts slijk of modder tën 
voorschijn. Vau mabtjh trekt daaruit het beslnit, dat 
bet flap of de béek^cönferVe de ifaoerasplant iŝ  waar- 
iii het veen ontstaat1). Daarentegen wórdt in de 
Jma$cke aüyem. Literatur > Zeitung tr. Jahre 1804, 
tfo. 118, zéér juist aatrgemhrkt, dat de vezelacbtige 
hotanddeelen van hét veen ovèr het algemeen van1 
km  anderen aard zijn , en hek veen dbrhalte niet 
vut deze conferva afkomstig kan rijn'; terwijl tóen 6ök 
oetgtns hééft waargenomen , dát tril dezelve op' an
coren bodem, welkte geen veeribodetn *is, veen is 
ooitaan , niettegenstaande z§ overal veelvuldig'Wordt 
Hagetroflfen. flëi spóédig ophóépen van dé »véfenStof 
io gemelde waterkom, zoude zich beter en minder 
gedwongen uit het Vjan alle kanten toeschieten van 
fci bodem op éepe natuurlijke wgze laten verkla
ren *). # w . .

é  4

*r  ' 1 ‘ ~  U* >

1) Hermbitadt, Archiv, t  419, .
ï)T . «. p. IV. joi. . . -,
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Hier en \ daar ontwaart m ea bij de hooge veenen 
sporen, dat de ondergrond derzelve bewoond en be
bouwd is geweest. In Drenthe yindi men overblijf
sels yan sloothn, wallen, en zelfs yan huis- en leger
plaatsen; in derzelver nabijheid dikwgls houtskolen :en 
uit klei gemaakt vaatwerk, naar het schijnt in  de 
zon gedroogd, ook ronde deorboocde steenen, zelfs 
eeae regtuiOoopende doornheg en andere voorwerpen 
meer*). Meii wil, dat uit dea ondergrond • van een 
veen, liggende 6 W mijl van Oerebto in Zweden, 
zeife het onderste gedeeltè van eene oude schuur op
gegraven is, welker hoeken nog in derzelver vereiach- 
ten staat schenen le zijn2). Ook ik heb dergelijke 
sporen gezien. Vóór eenige jaren wees een rogner 
arbeiders mg in een door hem gepacht stuk veen bg 
Fahne, V« uurs van A urich , op den 9 voet diep 
liggenden ondergrond, geregeld liggende akkers aan, 
van het zuidèn naar het noorden loopende r ter breedte 
van 3 tot 4 schreden, en behoorlek gerond. Zij be
stonden, eenen goeden steek diep, uit bijna zwart 
zand, even ais gewone akkeraarde op de Geest, slechte 
eenigzins donkerder; onder hetzelve werd verweerde 
oer (Ortstein) gevonden. In de akkeraarde ontdekte

11 Tegen w. staat. XXIII. 340. — Van Lier (Oudheidk. B rie- 
ven, p; 1^9 en volg.) houdt die steeneniwaarv&n er eea 
15-16 vt. diep onder het veen op den zandbodem ge
vonden was, voor werpschijven (discus) der oorspron
kelijke bewoners, reeds aan de Grieken en Romeinen 
bij hunne spelen bekend. v

9) Reusz, Sammlung. S. 3. ~  -
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vom nog vela gehefel vetkeoULé planten^ als ook io 
de oer, doch hierin! beter bewaard, niet zoo .murw 
ei ook sterker. Defgeirjke akkers bevonden neb ook 
onder de ten westen daaraan g^renz^nde’gedeelten van 
dat veen.' Aan de tegenovergestelde zuidi^de: van 
dit, een groot half. uur breed veen, iop het Iblodr 
reen, moeten zich ook dergelijke akkers op den on
dergrond vertoonen, zoo ais mij door éen’ geloofwaar
dig man aldaar verzekerd werd*Bij de akkers aan 
de noordelijke. zijde is het bijzonder mérk waardig, dat 
iij zoe diep liggen , aanmerkelijk dieper dan de eenige 
honderd schreden van daar verwijderd liggende ¿ánd— 
akkert van bet dorp . FaAiie, voorts dat: juist .hier: het 
veen bijzonder, zwaar en deugdelijk is, voornamelijk 
de onderste, 2 tot 4 toet diep liggende; laag; hierin 
hst zich schier geen spoor van planten vezelen. ont
dekken, de daaruit gestokeqe turf, VeHeert onder bet 
hfamien zeer langzaam * geeft. .eene sterke hitte en 
houdt b g zonder lang kool.  ̂ - ■ r * I ./

Hoe wonderlijk:: deze Ontdekkingen Ook mogen 
•dignen, de zaak jaat zích evebwet op eene géheel 
natuurlijke wijze verklaren. Be ondergrond der vee* 
aen is, wel is waar, lager dan de omliggende bodem, 
«war toch voor bet gvoblste gedeelte hoog genoeg om 
bebouwd en .bewoond te worden. De hoogçre* bodem 
omzoomt denzelven «slechts zelden' aan alle zÿdeu, 
ko minsteniet afgebrèken; overal komen lagere, plaahcb 
voor, waardoor bet iwater van den ouden bodem der 
veenlanden in de beken en vlieten kan afstroomen, 
hoewel dan ook veeltgds langs om wegén, zoo ais in
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Jiet Teen achter Fahne het geval is* Er komen, wol 
m waar , véle . ¡uitgebreide, streken Voor, welke nog , 
lager liggen; en daardoor Oorspronkelijk moerassig 
.waren, iole *1» wij ook. bijonze stelling oVerhetont- 
staan der veeneb hçbbetttpegestemd ;dezem*zu!len 
teridefclö misschien Altijd, ten deele gedurende den 
winter epn meer of 'minder ondiep moeras' geweest 

-zgnV dát wel voor den groei van hout, maar niét 
;voor dén. akkerbouw: geschikt was. Dergelijke plaat- 
isèn( kunnen hier dus niet in aanimerking kofnen , doch 
güeen de boogpre. Dat ook deze slechts door ge-

- schikte 'waterafleidingen voor den akkerbouw bekwaam
< gemaakt waren, wordt bewezen door dedooten ,

*

- welke men daar aaogetröflen heeft, juist zoo als dp 
tide* kleistreek: Qok zal dezelfde oorzaak, welke de
«bewoners naar de aaugeelijkte breken lokte, hen té
vens overgehaald hebben > 'zich ; op den lagen Zandbo
dem neder te¿ zetten, meerdere vruchtbaarheid name
lijk, vooral daar de gerst,-welke de oude Duitschèrs

/wel verbouwden, ‘doch geene rogge, juist op 
zulke akkers het beste tiert , en op hoogen* zand
grond niet voort wil. De ín Drenthe ópgedol- 

, vene voorwerpen moeten eenen overhoegen < ouderdom 
i bereiken ,: ver boven onze tijdrekening , zoo ais de ge- 
• xeèdschappen^ voornamelijk de steeneii wiggen, be wij- 
. neb, welke laatste.de plaats van bglen vervangen zullen 
tfcebhéq. * Zioödanige wiggen/treft men menigvuldig in 
¡de . aldaar raáowezige Jtunaebeddeo aao. De akkers 
.bÿ  Fah** en /Abt. zullen missébten ván latere dag- 
teekpuing x,ÿn. Reeds. Wjj de komst der Rómeiaen
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légden ■ àe Duitschers lieh op den landbouw^ toe; óf 
zij: echter dektinstvèrstonden om regelmatige akkew 
en slooten, tot afleiding deS waters, aan te leggen, kan 
ipèh uit de»Rtomein$che*berigten niet opmaken. ' De 
lótmimtende boedaDégheid van deel over die akkert? 
liggenden veengrond bëwijst nogniet, dat » dezelve 
zeer oud is, daar de deugdelijkheid van dè veeoatof* 
zoo ais wij alrede bewezen hebben, niet uitsluitend een 
gevolg van den óuderdoiri is. Het kan zijn, dat de 
bedoelde akkers reeds vóór 1800 jaren met veenaarde 
bedekt werden,- maar ook even zoo goed, dat zulks 
vóór 1000, of zelfs eerst voor 500 jaren plaats greep.

Veelvuldiger sporen van de vroegere en latere 
tegenwoordigheid van menschen worden er gevonden 
in de veenen zelvep. Schier overal, hoewel zelden, 
en op onderscheidene diepte vindt men gereedschap- 
den van verschillende soort, van ijzer, steen en hout, 
leéren schoenen van eene oude gedaante, zelfs ta
bakspijpen van de kléinste soort, munten, wadron- 
der enkele oude Romeinscbe, enz. In bet jaar 
1805 is op de Rahesler veenakkers, niet verre* 
van A urich , eene groote, úit roode koeharen ver
vaardigde muts, gévonden, welke slechts een weinig 
boven den ouden ondergrond lag !) ; eenige jaren vroe
ger eene soortgèlgke,’ die wegéna hare grootte voor 
geen tnenschelijk hoofd geschikt was, maar waar- 
schijnlijk aan de oude Friezen voor een veldteekeri 
diende1). Sporen van dieren, zoo als: koehahr, paar»

IJ Gemeinn. Nachr. I. 263.
2) W4úrda , A\í(t. Wörterbuch, 193.
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destaarten , klaauwen en horens , -  de laatste deels 
kleiner, deels grooter dan die van onze grootste ossen, — 
komen nog menigvuldiger voor; eene buitengewoon 
groote horen is vóór een paar jaren  in het veen bij 
Tannenhansen y ten noorden van A u r ic h , gevonden, 
welke denkelijk aan een wild koebeest zal hebben 
toebehoord.

Lage o f  Bagger-veenen.

Zeer verschillend van de hooge veenen zijn de 
lage veenen of die, welke wij op den aan geslijk ten 
grond (Marschmoore) aantreden, en welke wij thans 
nader zullen beschouwen.

Nadat de duinen verrezen waren, ontstond er 
tusschen dezelve en den raud des vasten lands eene 
gtoote binnenzee, moeras of laagte, welke zich in zeer 
verschillende breedte, van weinige tot misschien 15 en 
meer mijlen , waarschijnlijk van het Kanaal tot aan 
de noordelijke punt van Jutland uitstrekte. De duin- 
ketcn kan op de geheele linie onafgebroken voortge- 
loopen, doch ook hier en daar kleine openingen gehad 
hebben, gelijk die van het Frische- en Kurische Ha ff 
in de Oostzee en van den Stavningfiord in Jutland; 
doch dezelve waren te naauw om veel zeewater door 
te laten, waardoor deze binnenzee of Haff zoet, al
thans een slechts weinig zout of brak water bevatte, 
zoo ais het eerste dan ook met de beide Haffs aan de 
Oostzee het geval is. Een gedeelte slechts zal geheel 
zee geweest zijn, een groot gedeelte was des zomers 
geheel droog of slechts drassig. Dit wordt bewezen
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door de boomen, welker overblijfsels io eenige mo
ren op den aangeslijkten grond nog voorhanden zijn 
en waarvan wij boven reeds, gewag hebben gemaakt; 
welligt zakte de bodem langzamerhand naar den 
zeekant, of wel van de land - en duinenzijde tevens. 
De landzijde ten minste stelde een groot dal daar, 
hetwelk vochtig was en sterk bewaterd werd door de 
stroomen en de ontelbare menigte van de Geest af— 
vloeijende beken. Des winters zal misschien alles zee 
geweest zijn. In zulk eenen toestand kwamen er 
weinig grassoorten voort, doch het riet, biezen en 
soortgelijke gewassen bevonden zich daar op hunne regte 
standplaats en in hun waar element. Even ais de 
oppervlakte van de hoogere Geest, zoo had ook die 
van dit dal eene golvende gedaante. Hier en daar 
verhieven zich onderscheidene hoogten, allen uit het 
zand van den oorspronkelÿken grond bestaande, deels 
van meerderen , deels van minderen omvang, eenige 
van zoodanige hoogte, dat ze boven den nu aanwezi
gen aangeslijkten grond nog uitsteken en zelfs door de 
hoogste vloeden niet bedekt worden. Daaronder is 
bet aanzienlijksté de zandvlakte aan de Zuiderzee, nabij 
de stad Stavoren, welke ter lengte van 2 uren den 
zeeoever uitmaakt, en bet merkwaardigste bet digt 
daarbij gelegen roode kl i fy een groote zandheuvel, die 
insgelÿks door de golven der zee bespoeld wordt en 
door oude kfbnÿken en Sagen beroemd is. De
zelve zoude in den voortijd onderscheidene malen 
vlammen uitgebraakt hebben, zoo ais in de jaren 4, 
155 en 230 na de geboorte van c h b x s tü s , de laatste

8
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keer niet minder dan 11 dagen lang ̂  -  opgaven, 
welke men niet maar zoo aanstonds vlak weg voor 
sprookjes mag verklaren ; men wil immers dat de bodem 
inderdaad sporen tan eenen toormaligen volkaan ople
vert *)« In Oost-Friesland bevindt zich de meer dan V4 
nura lange en breede zandduin, waarop de onde stad 
Narden zich verheft , en de kleinere, welke het dorp 
Roggenstede draagt; in het Eiderstadtsche de Tí m$l 
lange, maar smalle zandrug met bet vlek Gording. 
Hieronder moet ook gerekend worden de rots van 
Helgoland, die waarschijnlijk eenmaal eene schakel 
der duinenkelen uitmaakte, zich 206 v t boven de 
oppervlakte der Noordzee verheft en in den alouden 
tijd als rote eenen nog veel grooteren omtrek moet 
beslagen hebben, zoo ais de brokken aan baren voet 
bewÿzen, welke zich ver in zee uitstrekken. Al deze 
en andere hoogten moeten vóór en niet na de terug- 
treding der zee ontstaan zijn, daar derzelver bodem 
met dien der Geest overeenkomt en geen duinzand is. 
De uitgeslrekte zandvlakte tusschen den Rijn en de 
Zuiderzee kan niet wel tot de aftonderlijk liggende 
hoogten gerekend worden; zg hing ongetwijfeld met 
de Geest aan gene zijde der IJssel en des Rijns, vóór 
dat deze rivieren baar doorbraken, te zamen.

Aan den voet van den hoogen oever der Geest 
zoo wel als der hoogten, en vermoedelgk ook aan 
dien van de duinenketen, ontwikkelde zich het eerst

1) O. Searlei, Chronyk. blz. 6. 11. 18. — Schotanus, Kron. 
60. 61.

2) Van Leeuwen, Watervloed, lol, 16.
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plantengroei. H etzoo yrñch*b*re riYiewfi)er, v^prr- 
namelijk dat der grapte stroomeû> yeelligt reejfy met 
eenig zeewater vermengd,, was oorzaak. • vap„flenpp zeer 
weelderigen plantengroei , eu zoo pp. de meesje plaa{r 
pen al geepe boomen en grassoorten mogenvppçtge- 
kpmen, zijn, de overige Irata* rr :en¿ moeraspUnten 
tierden des te beter. Zg vervulden eindplgkhekge^ 
böeje, verbazend uitgesirekle, ,dal¿ eoj, verhoogden den 
bodem door hare jaarlijks st$r*ende; stengels en 
bladeren zjoo zeer, dat allea een moeras werd, ipet 
uitzondering alleen der rivierbeddingen en yan de 
hpogere plaatsen yan ; den oorspronkelgkçn : bodem, 
Deze gestorvene deelen gingen evenwel niet geheel en 
al tot verrotting over, alles veranderde zich veeleer 
in eene soort van; veen, in de DuiMche en Deensche 
kleistreken geweonlijk . d a ty , en in. de, Nederlanden 
derrie geheeten, welke eene geelbruinekleur heeft 
en even sponsäehiig is ais de gelijkkleurige turf; van 
dehóogè veenen, zich echter hiervan daardoor we*- 
zenlijk onderscheidt, dat deze'veenstof veel minder 
vergaan is, maar veeleer met de grootste duidelijk
heid die planten vertoont, uit Welke zg is ontstaan 
en die van eenen groveren aard zijn, dan die'der hooge 
veenen. Onder deze nog kennelijke planten bévindt 
zich voornamelijk eene zeer groote soort van biezen, 
1 tot 2 duim dik, welke thans nog aan den Rijn, de 
Waal en de Haas, op plaatsen, alwaar het water4 nog 
zoet is, in groote menigte groeijen, v o o r n a m e l i jk  .ook 
in het Biesbosch, niet ver van Dordrecht, hetwelk 
daarvan deszelfs naam ontleend heeft, kis brandstof

8 *
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ialïèze derrie' niet geschikt, daar ; dezelve eenen on^ 
aangeiiatóeii èh'binderi y keir zwavelstank verspreidt en 
hem d* ható&chtrge olie vao den turf der booge vee - 
tién hritbPëetU'1* Aatnde werking der vrije lacht bloot
gesteld zijnde*5 gaávbij na verloop van eenige jaren 
jtij èene fijne zwarle aarde over, welke evenwel niet
vttichtbadt i s .  ; . / . ’

De darg of derrie, welke in alle Deensche en Bait* 
fecheaangéslijktégronden; alsmede in die van Gw* 
hingen * gevótiden Wordt, is in het wezenlijke overal 
'gelijk-; over hèï álgemeen tnaakt dezelve dechts eeae 
enkele* ldàg tiït, welke1 evenmin boven ais onder of 
ín bet midden eenig onderscheid van belang oplevert. 
Gehfcd átiders1»  bét daarmede gesteld in de Neder- 
lándsche provinciën friesland, Holland eO Utrecht, die 
Weet van denzel ven bevatten , dan eene dér overige 
étre&enj' ‘Daar bevindt zich ook wel derrie, doch slechts 
in eene dunne laag; boven denzelven treftpnen overal 
eeae.fijne zwarte turfaarde aan, welke de beste van 
alle tnrfsoorten r- den zoogenaamden bßggurturf — op-  ̂
levert, die zich zoo wel door zÿne, buitengewone hard- 
h d d  en zwaarte, , ais c|oor het geven ebener sterke 
hiltq. en een ?eer langhaam , verbranden, zelfe boven 
de beste sporten van turfuit de hoogeveçnen onder
scheidt; voornamelijk die van Zuid'Holland en Utrecht. 
.Jbpi de .omstreken der stad Utrecht ligt deze aarde I V* 
tot 2 vt. diep onder den bovengrond, de beste soort 
gewopnlijk ter dikte van 2 vt., zwart van kleur, een* 
nigzins donkerrood opschijnende en zoo week in het 
aantasten , dat men dezelve tusschen de vingers even
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fijn wrgven Jean akhfltifgnste uw b _ Dwpp TpJ# 
eeae tweede. laag, die insgelijks, hpiçl vene^uigzios 
rooder Tan, klpur en met vezçlei* ^oorrçevpn .is, welke 
zich evenwel met geringe moeite tot ̂  e^nejpaplaleo 
kneuzen, waarin z ijn ietm eer te :;ypelpn .zijn. 
derde laag maakt aldaar de derrie uit , van eenp 
meer roode kleur , sponsachtig en vol vezelen. Het 
geheel beslaat gewoonlgk eene diepte van p  tot .10 
en somtijds zelfs tot 15 vt. !). . Op andere plaatsen 
bestaat de veenslof zelfs uit vier soorten ; zijnde de bo
venste laag steeds de beste en hardste, de volgende 
lagen allengskens slechter wordende, zoodat de on
derste sponsachtig en met riët doorgroeid 'is*)i In 
Zuid -Holland, vooral in Rijnland, ligt dó Veenmod
der gemeenïgk 9 tot 10 vt. diep,1 met 1 vt.' %àià- 
aarde bedekt; de onderste láág beschrijft behkhbt 5) 
ais eene taarje, bruinroode en houtacbtrge tùrfsperie 
of derrie van 1 tot 2 vt. diktè, terwijl het overige 
uit zwarte veenaarde bestaat. In Noord-HoIIaridii 
dit insgelijks het geval. Merkwaardig is het, dat men 
in die provincie hier en daarin de onderste, ook Wél 
in de tweede laag, geheele boomstammen met derzek- 
vertakken, ais ook boomwortels aantreft*)* ; :

Het opmerkelijk vèrsehrjn&el , dat de veenstof 
der kleistreken in de Nederlanden in de bovenste, lv- 
gen vast en zwaar is , en verder naar ofcdereb ligtor 
en sponsachtiger w ordt,dusjn eone regt^r.^eka tegeor 
overgestelde verhouding, van de veenl$geji v $ |h g t

1) Degner, Vom Torf. 27. 2) T. a. p. 61. ;. f
3) Nat. Hist, van Holland. I. 4) T. a. p. (
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hoo^e^tíén*, — Invert bet voldingendste bewijs óp Yan 
¿le onjuistheid der stelling, dat de Yeènstof door den 
ouderdom en het zamendrukken digter en beter wordt. 
Dááruit blijkt Yeeleer op de overtuigendste wijze, 
dat, zoo ais wij boYen bij de beschrijving van het 
hooge Teen ontwikkeld hebben, het verschil in dezen 
in de hoedanigheid der gewassen, welke het Yeen 
hebben daargesteld, zoo niet uitsluitend dan toch 
hoofdzakelijk, gezocht moet worden. De bodem moet 
daar ter plaatse drooger geweest zijn, dan in de 
oostelijke streken, zoodat op de derrie-laag grassoorten 
konden Yoortkomen, of de bies- en rietgewassen 
moeten, op eene voor ons onbegrijpelijke wijze, aldaar 
vroeg verkoold en in de zoo fijne aarde overgegaan 
zgn. De Heer daü meent, wel is waar, -  zich op 
mgne aanhaling beroepende, dat de derrie in de 
lucht allengs zvfart wordt *), -  dat de vrije lucht het 
bovenste gedeelte Yan den darg in Holland in den 
tegenwoordigen voortreffelijken veengrond veranderd 
wd hebben, welke langzamerhand verder Daar onderen 
ib den nog onveranderden grond -  den eigenlijken 
darg — overgaat, en met de toenemende diepte steeds 

Sneert en meer aan den invloed der lucht onttrokken 
wbrdt *); -  maar ware dit het geval, waarom greep 
ztilks dan niet insgelijks bij de overige veenen plaats, 
welke op den aangeslijkten grond worden aangetroffen? 
Dezelfde oorzaak zoude onder gelijke omstandigheden 
overal dezelfde uitwerking moeten gehad hebben.

1) Ostfriesland und Jever. I. 32.
21 D au , Handbuch. 163.
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Ook ontbreekt er veel aan, dat de aan de lacht 
blootgestelde derrie zich door bearbeiding in zware 
baggerturf-aarde zoude laten veranderen. Voor het 
overige zal de darg zich ook-wel niet overal tot aan 
de oppervlakte gelijk blijven. In Oost-Friesland, in 
de gemeente Osteel, ambt Norden, vindt men eene 
vlakte op den aangeslijkten grond, welke in plaats 
van darg eenen zwart-bruinachligen veengrond oplevert, 
die Somtgds gestoken wordt en even goed is ais de 
middelmatig goede turf van het hooge veen, doch op 
verre na niet de deugdelijkheid en hardheid van de 
beste soort van hetzelve bezit, en veel minder met 
den baggerturf te vergelijken is.

De zoogenaamde groénlands-veenen komen in het 
wezenlijke volkomen met de inarschveenen overeen, 
zoo ais zij dan ook geheel op dezelfde wgze ontstaan 
zgn; de bodem was vroeger moeras, waterpoel of 
meer. Zij liggen even min ais de marschveenen aan 
de oppervlakte bloot, maar zgn met eene laag, groo- 
tendeels ligte, aarde bedekt, van eene deels weinig, 
deels middelmatig en deels zeer vruchtbare soort, juist 
zoo ais op de kleistreek. A b il d g a a iu » deelt zeer goede 
berigten omtrent dergelijke hooi- of groenlands-veenen 
mede. »Mea v in d tz e g t hij, (in de Deensche sta
ten) »vlietende beken of veenen, welke of geheel 
toegegroeid zgn, of vol van moey liezen , riet en 
long gras staan, behalve van vele andere planten, 
die tusschen de boven - lagen of op het water drijven 
of onder op den grond wassen, waardoor dan ten 
laatste zoodanige waterachtige en moerassige plaat-
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sen binnen korten tijd geheel toegroeien en tot Tast 
land orergaan’ ‘). Overigens verschillen zij daardoor 
van de veenen op de klei en komen dáárin meer met 
de hooge veenen overeen, dat de veenmassa beneden 
dikwijls beter en zwaarder b dan boven, voornamelijk 
op het eiland Seeland, alwaar men vele dergelijke 
hojoilands-veenen aantreft, die eren wel slechts klein, 
ten hoogste van eenige honderden morgens omvang 
zgn. Dau denkt, dat die met gras begroeide veenen, 
bloot uit rijpen; zeer zwarten en aardachtig lossen veen
grond bestaande, derzelver tegenwoordigen toestand 
wel het meest te danken zullen hebben aan eene 
plotselinge afvloeijing van het water van de reeds, 
bestaande veenmassa; anders ware het schier onbegrij
pelijk , hoe dezelve zich juist bovenop geheel rijp veen 
konde bevinden Waar echter zoodanige plotselinge 
'afstrooming des waters niet plaats greep, daar moest 
de waterplas door riet, biezen enz. toegroegen, door 
welke gewassen het onrijpe veen ontstaat, hetwelk 
zich door deszelfs geei - bruinachtige of groenachtige 
kleur en door de blÿkbare plantaardige vezelen, 
waaruit hetzelve bestaat, van het rgpe veen onder« 
scheidt 3). Die verklaring zal welligt niemand be
vredigen. Hoe kan eene plotselinge afstrooming des 
waters zulk eene verandering te weeg brengen ?

De diepte der veenen op den aangeslijkten grond 
is zeer verschillend. Zg gaan het diepste onder den

1) Abildgaardi Vom Torf. S. 54.
3) Torfmoore Seelands. S 11.
3) T. a. p« 10.
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todera der slechte soort van marschgrond ; aldaar ge* 
woonlrjk tot 8, 10, 12 vt., op enkele plaatsen nog 
dieper: bij Brokdorf iú de Wilstermarsoh zoude het 
▼een zelfs 20 vt. diep gaan ')• In de beste kleistre
ken, alwaar de kleilaag dikker is, heeft de veenlaag 
daarentegen mindere dikte, tot éénen voet en daar 
beneden. Het veen strekt zich, wel is waar, schier 
overal onder den kleigrond uit, doch men vindt ook 
plaatsen en zelfs geheele distrikten, waar hetzelve 
niet aangetroffen wordt, zoo ais b. v. in Dilhmarsen, 
in Jever, en ook hier en daar aan de oevers der 
rivieren, alsmede in de meeste polders en greeden. 
Regelmatigheid treft men hierin over hel algemeen 
niet aan ; zulks werd door de rivieren en stroomen 
verhinderd, ook is de oude oorspronkelijke grond op 
vele plaatsen der kleistreek hoog, alwaar dien ten 
gevolge waarschijnlijk nooit veen ontstaan is, zoo ais 
zulks in Dithmarsen en voor een gedeelte ook in het 
Jever8che het geval zal geweest zgn. In enkele ge
vallen treft men zelfs veengrond hoven de klei aan, 
onder anderen op verscheidene plaatsen in Holland. 
Ook onder bet Wad, tusschen bet tegenwoordige 
vaste land en de eilanden, kan men overal darg 
vinden, zelfs nog aan gene zgde der eilanden en 
aan bet strand buiten de duinen, hetwelk zich even
wel door bet verstuiven van dezen laat verklaren.

De veenen op den aangeslijkten grond zgn steeds 
met eene meer of minder dikke laag van klei of

1) Kutx, Naturbeschreibung. 36.
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Ueiachtige, ook soms Teenachtige, aarde overdekt. 
Aan de Wezer en de Elbe, doch op eenen aanmerkelij- 
ken afstand van derzelver uitwatering, verbeffen zich 
evedwel tusschen den aldaar aanwezigen lagen kleigrond 
en de Geest insgelijks veenen, welke ongetwÿfeld eene 
voortzetting van genen zgn, hetwelk daaruit blijkt, 
dat zij onmiddelgk aan dezelve zgn verbonden en van 
daar af een eind wegs allengs hooger worden, zelfs hoo- 
ger dan het hoogste gedeeltevan den aangeslijkten grond 
en daardoor ook door de hoogste stormvloeden niet 
worden bereikt, Zoodanige veenen vindt men in Ol
denburg op de geheele uitgestrektheid van de Hunte 
tot aan de Jade, alsmede aan de oostzijde der Wezer, 
alwaar dezelve, zoo men beweert, 20 tot 30 vt. diep 
zullen zgn *), voorts aan den westkant der Elbe. Haar 
ontstaan laat zich daardoor het gevoegelgkste verkla
ren , dat zg, daar de marschveenwording aan den voet 
der Geest begon, hier ook hooger en naar de kanten 
der rivieren toe langzamerhand lager werden. Toen 
eindelijk de zee de duinenketen verbrak en zich over 
deze veenen uitstortte, dezelve daarbij tevens met 
slijk overdekkende, hadden de veenen in de nabij
heid van de Geest reeds eene hoogte* bereikt, dat zg 
of in het geheel niet meer, of slechts bg buitengewoon 
hooge vloeden door de zeegolven overstroomd werden; 
zg konden dus onbelemmerd voortgroeÿen en hooger 
worden, en ten laatste de geaardheid der hooge vee
nen aannemen. Aan dezen zgn zg thans gelijk, even

1) V iib tk , Niederweser. 101. f.

Digitized by ^ o o Q le



123

wel schijnen ze Tan eene betere hoedanigheid te we
zen; Toor den landbouw althans zgn zij geschikter* 
zoo ais zg dan ook oyeral bebouwd worden, en dé iigyere 
vlijt des landmans niet karig beloonen: — rogge tiert 
er het weligst, zoo ais ook boekweit en aardappelen. 
In Oost-Friesland bevindt zich een zoodanig veen in 
het Oberledingerland, voornamelijk in de gemeenten 
Steenfelde en Potshausen en in het aangrenzende 
Saterland, gelijk ook in Reiderland in de gemeente 
Wijmeer, alwaar de veenakkers slechts alle 2 of S 
jaren eene bemesting noodig hebben.

Ren mag ais uitgemaakt zeker aannemen, dat 
bet veen in zeewater niet ontstaan kán ; bet is veeleer 
het geschiktste middel om de in het veen aanwezige 
zuren te neutraliseren en de veenstof zelve in vruchtbare 
aarde te veranderen. Deswege laat zich het ontstaan 
der verbazend uitgestrekte dargvdden aan de kust 
der Noordzee slechts daardoor verklaren, dat reeds 
vroeger de duinenketen aanwezig wasN welke de zee 
verhinderde in de vlákte tusschen de duinen en de 
oude oorspronkelijke kust, de tegenwoordige Geest, le 
stroomen, of slechts eene geringe hoeveelheid zeewa
ters doorliet, zoodat de lage vlakte, zoo al niet ge
heel zoet, ten minste slechts brak water bevatte, het
welk zelfs nog eenen tgdiang nadat er reeds grootere 
openingen in de duinen ontstaan waren, bet geval 
tai geweest zgn. Zeift ’het water der Zuiderzee is op 
verre ila zoo ziltig niet ais dat der Noordzee, hoewel 
het verscheidene mijlen -breede openingen of ingangen 
beeft. Wanneer men dus aan of onder het tegen
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woordige zeestrand veen aantreft, dan dnrven wij re
delijkerwijze vooronderstellen, dat de vloeden hetzelve 
van elders weggerukt en aangespoeld hebben, of dat 
hetzelve, zoo ais in de meeste gevallen plaats gr^pt, 
op de plaats zelve ontstaan is; terwijl de zee aldaar 
echter later inbraken gemaakt en den bodem met 
zand bedekt heeft, of de duinen verder landwaarts 
ingestoven zgn. Zoo doende laat het zich verklaren, 
dat men in alle kuststreken onder het Wad niei al
leen tusschen het vaste land en de eilanden, maar 
ook onder het strand aan gene zgde dér eilanden en 
duinen, menigvuldige dargvelden van aanzienlijke uit
gestrektheid, zelfs aan het strand des vasten lands van 
Holland, Zeeland en ook van Jutland, aantreft, welke 
gemeenlgk onder eene laag van klei liggen. Merk
waardig is intu88chen de zoogenaamde Mariöro of het 
zeeveen ¡ waarvan a b il d g a a e d  in het »Daneke ökon* 
Magazin" gewaagt, hetwelk aan de noordelijkste' kust 
van Jutland ( aan den zeeoever onbedekt en bloot 
ligt en ook aldaar in het binnenland onder het 
zand wordt aangetroffen. Deze veensoort is digt, zwaar* 
en zwart of zwartbruin, zonder vermenging van aarde 
of zand, verspreidt geenen onaangenamcn reuk, laat 
slechts weinige asch achter en heeft op het uitwen
dig aanzien veel overeenkomst met steenkool. Mea 
vindt dezelve aan de steile kust, die 2 tot 4 vademen 
hoog is. Hier, zegt a b il d g a a h d ,  ziet men van boven 
af in het witte en losse zand verscheidene waterpas— 
loopende lagen dezer veensoort, van welke eenige eene 
halve el en minder dik, doch anderen veel zwaarder
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zgn, zoo zelfs dat zij eene dikte Tan 2 tot 3 dien en 
daarboven hebben1). Uit deze, hoezeer onvolledige, 
beschrijving volgt evenwel reeds ais van zelf, dat bet 
geene eigenlijk in zee:gevormde veenstof, maar veel
eer, zoo ais DAtj te regt vooronderstelt, hoog veen is, 
hetwelk dedita daardoör aan de kast bloot ligt, om
dat de zee de kost ‘heeft afgespoeld en iñgestokt* 
Voor opmerkelijker mag mep het honden, dat er 
in I:den derrie ook zeeplanten gevonden wovdeió', 
hoezeer dan ook op zeer enkele plbatsen. * D au maakt 
gewag van zulk een, hoewel klein, veenland, hetwelk 
op het eiland Alsen digt aan zee ligt, zijnde hetzelve 
van deze slechts door eene smalle streep kustzang 
waaroveir de zee door stormén. dikwijls wordt heen ge
jaagd , afgescheiden ; de massa van < dat veen bestáát 
hoofdzakelijk nit zeegras, met vele moerasplénten, 
vooral eenige soortén van: paardenstaart [equïxetüm) 
en derg. vermengd. Hij merkt intussctíeta aan , dat 
de met gras begroeide oppervlakte niets boogér <i* dán 
de zee, en dat bet zeegras ongetwijfeld door de goi* 
ven daarheën gespoeld zal zgn, tóen de zandstreek 
waarschijnlijk nég niet aanwezig was *). 4 Bij Galmt- 
hüll in Sleeswgk ligt onder het Wad veenaarde, waar
uit mea »  vroegere jarra zout kookte; in dezelve 
bevonden zich vele zeegewassen3). Deze veenaarde 
zal gelgksoorttg zg n met die, waarvan raineras in hét 
8ste deel der Werken van de Koninklijke Maatschap« 
pg van Wetenschappen te Koppenhagen, onder den

I )  Dauf Handbuch, 145. 2) T . a. p . 72«
3) T tU n *  Reise. U6.
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naara van strand- en zeeveen gewaagt, waaruit het 
Fciesche keukenzout getrokken wordt, en welk veen 
vrij wat zeegras en andere, grootendeels vergane, 
zeegewassen bevat; terwijl men er tevens stengels en 
wortelen van heide in aantreft. Dit laatste houdt 
tABEiqius voor een bewijs, dat de grond in vroegere 
tgden, toen dezelve nog niet door de zee overstroomd 
werd, wezenlijk veen geweest zal zgn !) , iets waarin 
h f'zeer jub t oordeelt. Andere voorbeelden van dien 
Aird zgn mij niet békend. Alleen uit het niet- 
aantreffen van zeegewassen zoude men bet overtui
gendste bewijs kunnen opmaken, dat de veenen der 
kleistreek buiten den invloed der zee ontstaan zgn. 
Aten zou, wel is waar, daartegen kunnen inbrengen, 
dat de darg soms ziltig is, zoo ais vooral in de 
Nederlandsche provincie Zeeland plaats vindt, alwaar 
WW in vroegere tijden insgelijks zout uk dentel* 
yen bereidde, en wel in zoo groote hoeveelheid, dat 
geheel Holland daarmede verzorgd konde worden. Hen 
grpef den derrie zoo wel binnen ais buiten de duinen 
van onder de kleilaag op, verbrandde denzelven en 
Vjpnqepgde de asch met zeewater. De stad Ziçrikzee 
VßftFpamelijk, beaat vele zulke zoutkeeten , reeds in 
de 13de eeuw ’). Insgelijks had men dezelve op het 
^Uand Galmtlüll aan de kust van Sleeswijk, alwaar 
anen den, darg uit het Wad groef en de asch eenige 
malen met zeewater overgoot3). Dit begieten '*net

1) Dau. 74.
2) Tegenw. Staat. IX. I5& vooral 3Ï1 en volg.
3) Teten.a, t. a. p.
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zeewater maakte zeker de hoofdzaak uit, en daardoor 
zal de asch aanmerkelijk Tele zoutdeelen meer ver
kregen hebben. Dat de darg ook uit zich zei ren 
zoutachtig wás, kan veroorzaakt zijn doordien 
dezelve dikw^is door het zeewater overspoeld werd en 
zoo doende Teel zout opgeslorpt had, gelijk reeds uit 
zijne ligging^ grootendeels aan het strand, volgt; 
buitendien moet dezelve, ais digt aan zee gelégCn, 
bij het doorbreken der duinen, vëelvuldiger door het 
zeewater overstroomd zijn, dan de meer verwijderd 
liggende derriegronden, en hierin moet de voornaamste 
oorzaak van deszelfs zilligheid gezocht worden. Daar
enboven bevat de turfasch 'reeds uit zich zelve zout; 
zeKs de asch van turf uit de hooge veenen.

Het tijdstip, waarop de wording der veenen van 
den aangeslgkten grond begonnen zal zijn, is even 
min le bepalen ais zulks van het ontstaan der hooge 
veenen het geval is. Het laat zich vooronderstellen,' 
dat de veerien der kléistreek later dan de hóoge 
ontstaan zijn, evenwel misschien ook niet veel later. 
Zoodra toch de zee de Geest verlaten en lot buiten 
de duinen teruggetreden was, zal ook de plantengroei 
in het moerassige dal begonnen zijn, dat is: zoodra 
het zeewater door het rivier- en regenwater terugge
drongen of overtroffen en van deszelfs Zoutdeelen 
beroofd geworden was, -  en ook niet eerder, want 
anders zouden er immers eerst zeegewassen, vooral 
zeegras, ontstaan zijn en de grondslag van het veen 
gelegd hebben, zoo ais op Oereland in Noorwegen, 
waarvan zich echter, behalve deze weinige uitzonde*
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ringen, nergens, eenig spoor vertoont, yéèleer bestaan 
alle gewassen, die men in deze veensoort aantreft, 
uit moeras-en zoetwater-planten. Even min laat het 
zich beslissen, of de stervende planten dadelgk of 
çerst na verloop ván eenigen lijd in veen aard e over*̂  
gingen. Daarentegen kan men met grond aannemen, 
dat de wording der klei-veenen sneller voortging, dan 
die van het hooge veen, zoo ais buitendien ook reeds 
uit de aanzienlijke menigte der jaarlijks stervende 
plakten, 5 tot 10 maal grooter dan op de hooge 
veenen, moet voortspruiten. Hoe buitengemeen spoe
dig. zulksy geschieden kan, heeft.,men >in Friesland 
waargenomen. Naar aloud gebruik stak men aldaar 
den turf uit lange groeven en liet lusschen ieder 
derzelve eene strook van den veengrond zitten, waarop 
men den gestoken' turf te droogen legde. In dé 
uitgestokepp . groeven . ontsproten dadelijk riet- eu 
dergelijke, watergewassen, dip zich zoo sterk vermeer* 
derden, dat, zoo ais door vele voorbeelden bewezen 
werd, hel; uitgegraven veld na yerloop van 100 jaren 
weder in ( goed grasland herschapen was ')•

Ook ontstaan de klei- of hooilands-veenen beden 
tçn dage eyçn min ais de hooge veenen. Dezelfde 
water? en andere gewassen, waaraan zij hun bestaan 
verschuldigd zijn, komen nog steeds in de> lage 
landen, moerassen en stroomende en stilstaande f zoo 
wek geheel zoete ais brakke, waters voort; menig« 
mftü vullen zij kleine meren geheel op en maken den

I) Vegtlin ih m  Claerb*rgen% Veengraverijen.Jbl. 85.
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bodem allengskens hooger, doch nergens gaan zíj la 
veen of derrie over; uit de jaarlijks stervende deelen 
ontstaat veeleer eene fijne, bruinachtige aardsoort, die 
wel is waar ligt, doch over het algemeen vruchtbaar 
van aard is. In de Nederlanden en in Oost-Friesland 
treft men vele zulke voormalige meren aan, welke 
thans uitgedroogd en geheel met zoodanige aarde op
gevuld zijn, hoewel onmiddelijk onder dezelve darg ligt. 
Ook de weder toegegroeide veenputten in Friesland, 
waarvan wij zoo even melding gemaakt hebben, be
staan niet uit veen, maar uit goede vruchtbare aarde. 
Bg de slooten, waarmede op de klei de stukken land 
omringd zijn, is Zulks insgelijks het geval; zij groei- 
jen wel spoedig .digi, zoodot zij zeer dikwgls, gemeen
lijk alle 6 jaar, schoongemaakt moeten worden, doch 
de nieuwe aarde is even zoo min veen als die in de 
meren, om het even of de oude bodem uit vasten 
grond of uit darg bestaat. Misschien zullen er uit
zonderingen zijn, bij welke de oude veenaarde op het 
nieuwe voortbrengsel zulk eenen grooten invloed uit
oefende, dat er insgelgks veenstof ontstond, doch dit 
kan niet ais regel worden aangenomen*

V.

HET ONTSTAAN VAN DEN AANGESLUKTEN GROND.

Het groote, welligt 900 tot 1000 vierkante mg-
len beslaande dal , was daif nu in óen verbazend uit*

9
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gestrekt veenveld herschapen, slechts door de rivieren 
enbekeninvple grootere en kleinere velden verdeeld, 
en afgewisadd door lage zandvlakten en verspreid lig
gende zandheuvels van geringe hoogte. Het zonde 
misschien teeds geheel of voor het grootste gedeelte 
hovea den gewonen winterstand der vloeden verheven 
zijn geweest, sleehts door hooge vloeden overstroomd 
worden en ongetwijfeld - ten laatste de eigenschappen 
des hbogeh veens hebben aangenomen -  zoo ais zulks 
ook hier eh- daair aan den voet der Geest, in den onptrèk 
der Wezer en Elbe, werkeiyk heeft plaats gegrepen, 
ware het niet,' dat'een voorval in de uatiiur deszdfe 
verdere voorigroeging pa*l en^perk had gesteld.

De groote rivieren, welke veel slijk met zich 
vóerm, zotten reeds gedurende of zelfs nog vóór bet 
ontstaan van den darg begonnen zijn, zich van heb- 
zelve te ontlasten; en wel het eerst ver landwaarts in, 
op plaatsen, welke sedert den vlottgd nooit door do 
z ^  bespöeld zgn geworden, doch later verder bene-  ̂
deh in hét land. Hier ontstonden daardoor onder an
deren de Oder- en Ifetze-meeden, de kleilanden aan 
de Elbe tot ongeveer áán de grenzen des gebieds van 
Hamburg, de kleilanden der Wezer boven Bremen, 
die aan den Rijn van af Coblentz, gelijk ook verder 
aan de Waal en voornamelijk een gedeelte van hét 
eiland tusschen Rijn en Waal. In deze aange- 
sl$kte gronden bevindt zich onder de klei voor een 
gedeelte geheel geen, voor een gedeelte slechts wei
nig veen, en. ook toont hunne gesteldheid aan, dat 
zy niet; onder den. vryen; toegang van hét zéewater'
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ontstaan z§n. De grenzen tussehen hen en de nit zee 
aangeslijkte gronden laten zich niet naauwkeurig aan* 
wÿzen, gewoonlijk loopen beide zonder eenen zigtharetf 
overgang in een* : ^

In bet begin kenden destrootoen en rivieren 
hun overtollig water heinde en terre verspreiden} 
zoodra echter de oppervlakte des veem hooger werd, 
werden zij in een steeds naanwer bed terug gedron
gen , waarvan bet gevolg was, dat hun water hoe lan
ger zoe hooger steeg» Volgens dév wetten der zwaar* 
tekracht werd hetzelve, naar mate het zich verderven 
destella bron verwijderde, met des te meer geweld 'naar 
de kust voortgestuwd. KndeJpk moesthet deduinenke- 
tea doorbreken o£, indien er reeds openingen in "dezelvw 
waren , deze al meer en meer verwijden. Nu konden4 
de rivieren zich dand van haar overtollig waler om
lasten ; een natuurlijk, gevolg echter hiervan was, dat 
thans ook de zee, bÿ eenen lagen stand van bet bin
nenwater en bij stormen, door die openingen naar 
binnen drong, in bet eerst wel niet sterk, doch ver-' 
volgens, naar evenredigheid dat de openingen in de1 
deinen wijder werden,-iaateeds ruimere mate» Deih 
het zee*, rivier- en veettwater voorhanden zijnde aard-* 
soorten en zouten werden, na de vermenging dezer 
wateren , tot een geheel d verbonden en daaruit onb- 
stond een fijn, vet Ueiaçbtig bezinksel (slijk of slib), — 
deklei, wetfce zieh eerst nederzette aan de oevers dér stroo- 
meu en rivieöeo. op de aldaar aanwezige dunne darg- 

, Uag éf Wel odroídddgk bp den oorspronkelgken 
grond , alwaai wegens de boogere ligging geen'veeo
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voorbanden of, 200 bet er vroeger bestond, weggespoeld 
was. Verre kende bet zeewater zich nog niet verspreiden; 
bet rees niet boog genoeg om de getoete veen
vlakte te overstroomen ; slechts de oevers der stroomen 
en . rivieren mllen misschien aan den dagelijkschen 
vloed blootgesteld zijn geweest, alsmede de binnen
zijde der duinen, alwaar bet veen eene geringere 
hoogte bereikte, dan verder landwaarts in. Deze stre
ken besloegen eene meerdere of mindere breedte, 
menigmaal van eenige uren. Op die plaatsen zette 
het slijk, dat over bet algemeen kalkhoudend of mer- 
gèlachtig en met zeeschelpen vermengd was, zich 
neder; terwijl verder landwaarts in, of liever hooger 
ep, langs den rivieroever andere kleisoorten, die geenen 
kalk bevatteden, zich vastietteden, gelijk zich ook ver
der naar zee. toe dergelijke, geen’ kalk houdende klei, 
hoewel in geringere hoeveelheid, neerliet.

De. dùin-openingen verwijdden zich, bet zeewater 
steeg hooger, stortte zich nu over de onmetelijke veen
vlakte uit en verspreidde zijn slijk over dezelve. De be- 
standdeelen echter van dit dijk waren onderscheiden van 
die van bet vroeger nedergeplofte; n. 1. eene ten uiterste 
vast, dikwglsschiersteenharde, ijzerhoudendeen zureklei- 
aarde, die zich overal, zoo verre het zeewater stroomde, 
nederliet , zoo wel op de veenvlakte ak op de reeds 
gevormde, meer edele, kleilaag; uaar den zeekant toe is 
zij zandig, doch daardoor niets beter noch milder, naar 
de landzijde zonder zand. • Bet is do in Oost-Friesland 
en andere streken maar al te wel bekende Knik, ook 
wel Dtoer of Dwo gonaamd, die in Hokteid ook wel
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rood* Vo9 f Stort of Biet geheet en wordt. ' Hen treft 
denzelven overal op de geheele uitgestrektheid Tan den 
aangeslrjkten grond aan, voornamelijk in deDeensche 
hertogdommen, in Duitscftland en in de Nederland’sche 
provincie Groningen, doch yerder westeiyk in gerin
gere hoeveelheid; daar ligt het overal onder den bo
vengrond , gemeenlijk in dunne lagen van een paar 
duimen lot 1 vt., doch nader bij de kust en de t> 
vieren somtgds tot 2, zelden tot 3 vt. dikte; op plaat
sen, alwaar hetzelve niet gevonden wordt, is de zee 
m latere tijden doorgedrongen en heeft, na eerst den 
grond weggenomen te hebben, eenen nieuwen bodem 
geschapen, of zij stroomde daar niet zoo ver landwaarts 
in , zoo ais in de nabijheid der Geest, ver van de kust, 
alwaar slechts eene ligte, weinig vruchtbare aarde boe
ven op den darg ligt of alwaar beide deze grondsoor
ten met elkander vermengd zijn, die verder naar de 
kust toe allengskens in knik overgaan. -

Geiyk schier ovër elk onderwerp, zoo heerschen er ook 
verschillende meeningen over het ontstaan en de vor
ming der aangeslijkte gronden. Eenige oudere, en 
ook nieuwere, zelfc uitstekende geleerden *) meenenr 
dat de aangeslijkte grond niet door aanslijking ont
staan , maar even oud ais * dé overige bodem des 
▼asten lands is. Hierbij lullen wij ons niet ophou
den. Het langzaam ontstaan der aangeslgkte gronden 
door nederzetting of bezinking van slib is le dui-

1) B. v. F. Sjoerds in zijne Beschrijving van Friesland f.
Engelberte, Aloude Staat. Berkkey, Naturgeschichte von
Holland.
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cjelijk, dan dat anibs neg eenigen twijfel zoude 
overlaten; nog dagelijks zelfs beeft het voor onze 
oogen plaats. Hierover zijn ook sqhier t allen, die 
pver dit onderwerp geschreven hebben, , het eens, 
slechts niet over de wgze,, waarop hetzelve geschiedt.

De algemeen beerschende meening is, dat de 
stroomen en rivieren het slijk met zich voeren en 
aan de kust laten vallen, waardoor de bodem, allengs 
hooger, en. eindelijk voor de bebouwing geschikt wordt* 
Velen schrijven aan bet zeewater ook eepig aandeel 
daarin toe. Ds luc stelt, dat de vorming van den 
ftsuigeslijkten gronduitsluitend aan de rivieren, welke 
de . aarde en de. klei yan de yelden en bergen der 
hoogere streken wegvoeren en ais slÿk aan haren 
mond latçn vallen, moet. worden toegepchreypn *)♦ Hg 
ontwikkelt deze meening naderhand nog breeder en 
strekt dezelve ook tot het ontstaan der deinen, uit J). 
Zeer juist merkt hg daarbij aan, dat de rivieren.in 
het begin nog yeel meer slijk en slibdeelen in zee 
moesten voeren dan tbags 3). T b tek s, die anders zoo 
veel goeds en Jeerrijks over de aangeslijkte gronden 
bijbrengt, is jne t die meening zqo zeer ingenompn, 
dat hg zelfs berekeningen maakt over de hoeveelheid 
van het alÿk, dat door de Elbe wordt afgevoerd *). 
Het verst in dezen gaat s tb v k h s o h , die zelfs ,al de 
in de Noordzee aanwezige zandbanken aan de sjjjjk-

1) Pbys. moral. Briefe. I. 180 en op meer andere plaatsen.
2) T. a. p. 533. 3) T. a. p. II. 458.
4) Briefe. 45. 158 en elders.
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ontlasting der rivieren toeschrrjft *): deze tonden dns, 
volgens die stelling, in een tijdsverloop van ëenige 
duizenden jaren eene massa van meer dan 1700 vietk. 
geogr. mijlen, in de doorsnede 78 vt. hoog, aan 
het vaste land ontrukt en in de zee ontlast snoeten 
hebben, de aangeslgkte grond zelf dan nog met 
eens medegerekend! Eene stelling, welke met de 
verouderde theorie der aarde a) van de  luc  overeen** 
komt, die een langzaam veranderen van het vaste 
land in zee en van de zee in land vooronderstelt!

De rivieren voeren klaarblijkelijk slijk, dikwijls 
in aanzienlÿke hoeveelheid, met zich. Bij eene 
naauwkeurige beschouwing der aangeslijkte gronden 
zal zich intusschen aan iederen onbevooroordeelden 
beschouwer, de overtuiging ais bet ware opdringenj 
dat zij niet aan de rivieren alleen hun ontstaan ie 
danken hebben, maar veeleer dat , er. nog eene andere 
oorzaak moet bestaan, welke daartoe, en wel 
geenen geringen graad, zal hebben medegewerkt. 
Duchtige gronden pleiten daarvoor. Indien de rivie
ren door haar alijk alleen het ontstaan van den nieu-r 
wen bodem konden te weeg brengen % wat was dan 
de reden, dat zij vóór en gedurende den tijd dat 

r  de veenen op den aangeslijkten grond ontstonden* 
I geen slijk ontlasteden, althans niet dáár, waar de 
\  veenaarde (darg) zich bevindt? Inderdaad een hoogst 

vnerkwaardig natuurverschijnsel, des te merkwaardiger 
nog doordien de veenen der kleistreek zich, zoo al niei

1) Zie boven blz. 11.
1) Briefe. If. X ide Afd. voornamelijk in den 138sten Brief.
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overal, dan toch over bet algemeen, tot onmiddçlijk 
aan den oever der rivieren, zelfs Yan groóte stroomen, 
zoo als de Elbe, de Wezer en de Rijn, uitstrekken. 
De toevloed van slijk was in den oYeronden tijd veel 
aanzienlgker, dan in onze dagen, en moest zulks 
ook zijn , doordien men zich thans op het zorgvul- 

! digste begvert, om den aangebouwden grond tegen 
I den aandrang der riyieren te beschutten, en zelfs 
' voorzorgen neemt, om de door stortregens wegspoe

lende fijne aarddeeltjes op te yangen en daarna aan 
den akker terug te geven '). De stroomen konden 
zich aanvankelijk in de uitgestrekte moerassen en 
meren, tusscben de duinen en den oorspronkelijken 
oever, onbelemmerd uitstorten, en moesten juist d&àr, 
en ook dáár alleen, hun slijk laten Yallen, het naast 
aan den voet der hooge Geest en der duinen, minder 
in de nabgheid van hun bed, alwaar de aanhoudende 
strooming geen bezinken toeliet. Geen spoor daarvan 
is er evenwel onder den darg te vinden, maar alleen 
zand, hetwelk van eenige duimen tot op 1 vt. diepte 
wel is waar met zwartachtige aarde, echter met geeno 
klei vermengd is. Wel is waar ligt er in de oude 
rivierbeddingen zelven en in hare nabgheid, zoo ais 
in Noord- en Zuid-HoUand, in de Wezer- en Elbe- 
8treken, dikwijls klei onder het veen, doch dezelve 
is blgkbaar niet uit het bezinksel der rivieren alleen 
ontstaan, maar, gelijk de overige aangeslijkte grond, 
in vereeniging daarvan met de zee; iets hetwelk insgelgks

1) De Luc handelt hierover breedvoerig in de 4de afd. van 
het late dl. zijner Brieven.
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bet geval 1a met die klei, welke, afwisselend met 
veenlagen, somtijds voorkomt. Waar bleef dan gedur 
rende al den igd, waarin de veenen op den aangeslijk- 
ten grond gevormd werden, -  hetwelk vermoedelgk 
eenige eeuwen geduurd heeft,- het rivierdijk? In de 
zee konde het niet àfvloegen, of althans in zeer geringe 
hoeveelheid. Eerst nadat het veen zijne hoogte bereikt 
en de zee de duinenketen doorgedrongen was, begon 
bet slgk zich op deze veenen neder te laten. Voorts, 
van waar de groote verscheidenheid van den aange- 
slijkten grond ; waardoor is de ondergrond van den- 
zelven naar den zeekant gemeçnlÿk kalkachtig, en 
meer verwijderd, al is het ook aan den oever der 
rivieren, evenwel niet; uit welke oorzaak bevat de 
oppervlakte van het, na de indijking der aangeslÿkte 
gronden gevormde, nieuwe land-de polders, greeden eu 
kwelders -  over het algemeen kalk, en die van den ouden, 
verder binnenwaarts liggenden kleigrond niet? -  Maar 
vooral, op welke wgze konden de rivieren den knik 
doen ontstaan, eene kleisoort, welke voorheen niet 
aanwezig was, later nimmer weder ontstaan is en zich 
ook niet in de door de rivieren gevormde kleilanden 
bevindt? -  Het ontstaan van den knik is een even 
merkwaardig verschijnsel ais dat van den darg, zoo 
wel wegens deszelfs bijzondere eigenschap, ais ook, 
en wel voornamelijk, doordien dezelve over de gehede, 
meer dan 100 mijlen beslaande, kleivlakte verspreid 
en, zoo ais zijne ligging duidelijk bewijst, overal 
ten gelijken tijde ontstaan is. Zonden dan alle rivie
ren op eenen en d&izelfden tÿd deze knikstof mede-
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gevoerd en optlast, en naderhand wederpm alle daar
mede op hetzelfde oogenblik opgehouden hebben? 
De waarschijnlijkheid althans pleit daarvoor niet, -  
Eindelijk, waardopr bevindt er zich zoo veel aange- 
slykte grond in het gebied der Eems, d. i. in de uit
gestrektheid tusschen de stad Groningen en Eeene of 
Norden ; en waarom, naar evenredigheid,. zoo weinig 
in het stroomgebied der veel grootere Wezer en. bo
vendien nog der Elbe? De Eems is naauwelijks meer 
dan eene kustrivier, en stroomt van hare bron af tot 
pan de Oost-Friesche grenzen schier alleen door zand
gronden , meestal van de schraalste en slechtste soort, 
terwijl ook hare zijtakken gedeeltelijk door zandgrond, 
gedeeltelijk door veen loopen: hoe kau dus aan deze 
eenig aandeel aan de vorming van den aangeslijkten 
grond, hoe gering dan ook, worden toegeschreven? — 

De overleden kamerraad f r e e s r  leverde eene 
nieuwe theorie over het ontstaan der aangeslijkte gron
den ‘), die wel niet door hem zelven, maar door den 
Rammer-Direktor ih e r m g  (overleden in 1759) ont
worpen was. Zijn zoon deelde dezelve aan den Heer 
f r e e s e  mede en door dezen vterd zij daarop voor het 
eerst openlijk bekénd gemaakt. Volgens déze theorie 
zoiide voornamelijk het VetnWater ití vereeniging met 
het zeewater'de kléi vóórtbrengen. Hg grondt zulks 
op de waarnèmiog, dat'* een weinig veenstof (Murt), 
met zeewater overgotén wordebde, een » bezinksel ach
terlaat, hetwelk met klei overeenkomt, en dat wan
neer men veen -  en zeewater te zamen in een glas

1) Ueber die Fehne» 51. Ostfries- and Harlingeriand, 349» 
Ook ’Hannoversches Magazin ani 179% No 41 en 5.
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doet, ook daaruit een bezinksel ontstaat, dat op bet 
gexigt en den reuk volmaakt aan kleiaarde gelijk is. 
De daadzaak is jui^tl), doch niet de gevolgtrekking. 
Eqkel humas of plantengfirde, waaruit het teen be
staat, kan zich onmogej^k in klei veranderen, daar 
de bestanddeelen van beide die aardsoorten geheel 
verschillend zijn: eenig aandeel aan de vorming yan 
den aangeslijkten grpnd mag men evenwel gerust aan 
bet veenwater toeschrgyen.

Het onvoldoende der opgegevene theorie heeft mij 
op een ander denkbeeld gebragt, hetwelk mij meer 
natuurlijk voorkwam en in mijn werk : » Ost frit eland 
und Jever*'1) , onder aanvoering der gronden, welke 
daarvoor pleiten, nader ontwikkeld is. Ik geloof na
melijk , dat de zee zelve het voornaamste aandeel aan 
de vorming van den aangeslijkten grond heeft. Mijne 
gronden daarvoor zijn deze :

1)' De bodem der zeeën is alleen eene voortzetting 
van het vaste land, inzonderheid die der Noord- en 
Oostzee. Gelijk ¡a den grond des vasten lands de 
xnenigvqldigste verscheidenheid heerscbt, daar men nu 
Mfld, dan klei, leem, mergel, kalk enz., dan weder 
rotsen aantreft, moet zulks insgelijks met den bodem 
der zee het geval zijn. Het tegendeel te vooronder
stellen zoude opzienbarend en onnatuurlijk voorkomen, 
ja  volkomen ongegrond zÿn, daar het tegenwoordige

1) Althans wat de vermenging van het zee- en veenwater 
aangaat. Enkel tnrfmolxn met zeewater overgoten, bleef 
bij de proeven, welke ik genomen heb, onveranderd. •/ 

2} I. 62 en volg« voornamelijk 70.
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vaste land yan Noord « Duitschland en verder oostwaarts 
tot aan de Kaspische zee, voorheen insgelijks zeebodem 
geweest zijnde, hoewel gedeeltelijk slechts aan de 
oppervlakte, doch meest onder dezelve, juist dezelfde 
verscheidenheid van grondsoorten ab de zeebodem op* 
levert; Van daar ook, dat wij daor de omstandigheid^ 
dat de oppervlakte van den bodem der zee voor het 
grootste gedeelte nit zand bestaat, niet in de 
war gebragt kunnen worden, daar hetzelfde geval met 
de oppervlakte des vasten lands in de zoo even ge
noemde streek plaats grijpt. —

2) Het bezinken van slÿk aan de kust der Noord« 
zee, helwelk in den voortijd naar het schijnt zeer 
sterk plaats vond, beteekende in de middeneeuwen 
weinig, ja hield nu en dan misschien wel geheel op, 
doch is sedert de laatstverloopeue vijf eeuwen weder 
aanzienlijk vermeerderd. Hadden nu de rivieren de 
aangeslijkte gronden doen ontstaan, dan moest de 
verhouding geheel anders zíjn: in de middeneeuwen 
zoude er nog veel land ontstaan zij», doch sedert dien 
tijd reeds minder, dewijl de geheele landstreek, welke 
de rivieren van Duitschland doorstroomen, bebouwd 
is en de bebouwer vlijtig zorg draagt, dat er niets 
aan zijnen akker ontrukt worde.

3) De aanslijking is geenszins dan het sterkste, 
wanneet1 de rivieren en andere waters het meest op
gezwollen zijn, -  dus des winters en des voorjaars,— 
maar veelmeer bij den laagsten stand van het binnen
water, in den zomer en het eerste gedeelte van den 
herfst. ^

/
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4) Het meeste aangeslijkte land ontstaat overal niet 
¿leeds in de nabgheid van groote stroomen, maar dik
wijls meer aan de kleine rivieren, zoo ais aan de Eems.

6) De aangeslijkte grond is, zoo wel in den bo^ 
ven - ais ondergrond, van de meest verschillende soort, 
van de hoogst onvruchtbare, zoogenaamde pulveraarde 
tot den vetsten poldergrond toe, welke nimmer bemes
ting noodig beeft. — Bg deze, in opgemeld werk 
breedvoeriger voorgedragene gronden, voegen wij nog 
de volgende: a) de bovengemelde aangevoerde daad
zaak, dat de veenen der kleistreek onmiddelgk op 
den ouden oorspronkelgken grond rusten, b) Het 
water is in de rivieren, boven bet punt, tot waartoe 
bet aan den invloed van ebbe en vloed onderhevig 
is, over het algemeen in mindere of mèerdere mate 
helder; eerst van dat punt af en verder beneden- of 
aeewaarts begint het troebel, d. i. met slijk vermengd, 
te worden en wel te meer naar mate de zoutdeelen 
toenemen; daarna wordt hetzelve langzamerhand weder 
helderder en het* slgk verdwijnt tot dat ten laatste al
les kláár zeewater is. e) Hoe heviger de weste- en 
noordewinden woeden, hoe meer troebel en slijkerig 
het zeewater is; in mindere mate is het zulks naar 
evenredigheid* dat de wind zwak is, en zelfs bij eenen 
aanhoudenden oostewind, waarbij de zee zeer laag 
blijft en het rivierwater zich daarentegen verder ver
spreiden kan. Eindél^k, d) beslaat er een wezenlgk on
derscheid tusschen de gronden, welke door de zee en 
die, welke door de rivieren gevormd zijn geworden^ 
hetwelk Steeds duidelijker in het oog valt, naar tnate
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men de rivieren verder opgaat, tot zoo ver da de ebbe 
en vloed reiken. De grond, zelfs die, Vrelke in onze 
dagen ontstaat, wordt steeds ligter, minder vruchtbaar 
en meer tot bet voortbrengen van gras, dan wel tot 
bet verbouwen van granen geschikt. De door de zee 
gevormde landen, vooral zoo : ver bet zeewater nog 
zout is, hebben gewoonlgk eenen zwaren bodem., 
welke slechts verder naar de kust toe, door vermenging 
met bet zeezand, ligter wordt, maar toch nog zeer vrucht
baar blijft; terwijl dezelve ook kalk bevat, hetwelk 
met de door de rivieren gevormde, gronden niet het 
geval is. Hen vergeljjke slechts den zwaren bodem 
der Zeeuwsche eilanden met dien, welke verder land
waarts in aan dezelfde rivieren, de Maas en de Waal, 
ligt eu -  welk verschil'!

Al deze gronden en bewijzen, welker getal men 
nog zou kunnen vermeerderen, geven de overtuiging 
aan de hand, dat het aan de Noordzeekust voorna
melijk d e . zee is, waaraan men bet ontstaan van den 
aangeslijkten grond moet toeschrijven, doch geenszins 
daaraan alleen, maar onder medewerking van de ri—: 
vieren en kleine binnenwaters, vooral van die, welke 
van de vçeuen afstroomen. De~ zen is nooit in rust, 
zelfs niet in de diepte. Hel geweld van den windt 
dringt tot op den diopsten bodem der zee door: bet 
bçwijs hiervoor levert de barnsteen, welke juist bg 
stormen bet meest wordt uitgeworpen. Dergelijke 
voorbeelden ontdekken wij pok aan. het ^trpnd des 
vasten lands eg dçrroiland£U* IViet zçldcn bedekt 
de zee aldaar hjjr ¿tWP: aanzienljjke streken, ver-
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schètdeàe toeten hoog., m’er haat tand; terwijl zij op 
andere plaatsen eten hoogé zandbanken in een oogen^ 
blik gehëel wegspoèlt. Er ligt dtrt' niets onnatiiqrlijks 
in de voorstelling, dat de golven bij 'wijlen, nu hier, 
dan dáár, nu eens aanzienlijke kleibeddingen voor 
eènige tientallen of honderden jaren, dan weder 
kleinere voor korteren tijd, oüthleoten, losspoelen eu 
zich door middel harer zoirten ten naauwste met de 
fijnstè déelen vereen igen,* — even zoo ais zulks met de 
opgelöste schelpen, welke aan het zeewater de kalk'- 
stof mededéelen , en zelfe met het zand het geval is, — 
vervolgens alles tot eene bijzondere massa omwerken 
én omzetten ert bg daarvoor gunstige gelegenheid ais 
slib of slijk op het strand nederwerpen. Eet bewijs 
daarvoor ligt in de bestanddeelèn van hët zeewater 
zelf. Boven reeds') hebben wij zulks opgegeven. . ’ 
Het water der Noordzee bg Norderney'bevat in 
47« drachma of &'/4 teri honderd vaste deelen, welke 
uit ongeveer & drachma keukenzout eu gevolgelijk 
úit I'/« drachma of omstreeks 1 deel ten houderd 
talkaarde, kalk en humus, dè hóofdbestanddeelen 
der klei i bestaan.-HoO, gering daarentegen is niet 
in evenredigheid dë hoeveelheid van slijk inf * het 
rivierwater. Het ontbréekt'daaromtrent neg aan een 
naauwkeurig onderzoek; de opgaven dienaangaande 
loopen verbazend wgd uit een; voir h o f f  heeft eenigen 
aangehaalda). Mabfuedi neemt 7i7« aarddeelen in

1) Blz. 13 en 14. <
2) Veränderungen der Erdoberfläche. I. 332«
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het rivierwater aan l) , k a ju it  slechts Vi7oo ; h a r t -  

sobkbe vond in het water van den Rijn (waar?) Vit« 
aaiddeelen 3); stauhtoh berekent V2 0 0  deelen in de 
zoo slibrijke Hoangho (Gele rivier) in China. Een 
ander schrijver daarentegen zegt, dat het troebelste 
rivierwater op 120 niet meer dan ongeveer 60 
grein (V4 lood) aarddeelen bevat. Dat zoude dus 
•naar de onderscheidene schrijvers 4/7, Vi7 , 1 ,  */i en 
Vis4 ten honderd uitmaken. Hartsoe£er zal waar
schijnlijk Rijnwater onderzocht hebben, dat reeds aan 
den invloed van dèn vloed onderworpen was, apders 
zeker had hg er niet zoo vele aarddeelen uit verkre
gen, daar de oneindig meer slijk houdende Gele rivier 
— die zelfs aan haar geelachtig slijk haren naam ont
leent -  slechts y» ten honderd zoude bevatten. Ook 

i  heb ik in den zachten winter van 1811-12 bet Rijn- 
water bij Arnhem , Nijmegen en Keulen op bet 
uitwendig aanzien zoo helder bevonden, dat men het 
zonder eenig bezwaar konde drinken ; bij Dordrecht 
Was het reeds zeer slijkerig. S h a w  bepaalt de hoe
veelheid dijk in den zoo uiterst slijkachtigen Ngi slechts 
op Vis o of V« ten honderd3); tbtens, eindelgk, dat 
van het Elbewater op ViM 0  of op Vio ten honderd4). 
Wij willen van deze zeven opgaven de hoogste

1} Evenwel op een tijdstip 9 toen de rivier -  de Reno ia 
Italië - opgezwollen en het meest troebel was. Telen*, 47» 

t naar: BaccoUa <P Auiori dei Morimento dell acqm. VII. 40.
2) Doch, volgens een ander berigt, slechts wanneer de 

rivier opgezwollen en troebel was. en dan zelfs aarde en 
tand te samen. Telen*, t. a. p.

3) Telen*, 47. '¿feit* Voyage. II. 168 4) T. a. p. 161.
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aannemeo, dus tan 1 len 100, én hiernaar berekenen 
hoeveel aarddeelen het water der Elbe bevat. .Laat 
d e . breedte van deze rivier bij Geesthacht, tot aan 
welke plaats ongeveer de vloed oploopt, 150 roeden, 
de diepte 8 voet e# de snelheid van bet afstroomead 
water lVi vt. ia  eene seconde zgn. Volgens dezen 
maatstaf zoude de rivier in ieder uur 77,760,000 teediqg 
voeten water in zee uitstorten, of 1,866^240,000 teerling 
voelen dagelijks, en alzoo 182/, millioen teerling voeten 
aarde '). Even zooveel zullen misschien de Wezep, de Eetds, 
de Eider en de overige rivieren, tusschen de Eider en 
de Lauwerzee, te zamen afvoeren, in het geheel dus 
37 V, mill, teerling voelen. Men wil, dat de zee langs deze 
uitgestrektheid van 30 mijlen hij elkên vloed 8 voet 
rgst, de rivieren en inhammen vult en zieh aan de 
kust tot eene halve mijl-'breedte uitstrekt; <dit zoude 
te zanden ongeveer 60 □  mijlen bedragen : ;ingevolge 
deze berekening zoude de zee bij eiken vloed 276,480 
mill, cubieke voeten water aanvoeren, dus het dubbele in

1) Tetens') maakt insgelijks eene berekening vau de hoe
veelheid aarddeelen, welke de Elbe, benevens de Slör, de 
Eider en de overige nevenrivieren jaarlijks in zee afvoe
ren, doch hij verkrijgt niet meer dan 56Va mill. teerling voe
ten in een geheel jaar. Zijde berekening bevat evenwel eene 

. zeldzame ioutf hij bepaalt, namelijk, de breedte der Elbe 
bij Geesthacht en van de overige rivieren te zamen op 
slechts 200 voet) hoewel de Eider alleen bijna defcé breedte 
zal hebben. De snelheid van den stroom bepaalt hij op 
slechts éénen voet in iedere seconde en de flifepte des 
waters op 8 vt.

') Reise, 161.
10
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24vretn,eá derhalve bijna 4950 mill, teerling toeten kléi- 
aarde ; hetwelk 132% maal meer wordt , dan Tan dé 
opgerioèmde mieren. ’
. t: Deze berékenirig is e e n ig e n  alleen ontworpen
om eewe vergelijking ie maken. Het zoude ten hoogfté 
onjuist ii§n, indien-nien daaruit een rééíiltáát aangaande 
da werkelijke hoeveelheid tau slijk', Weflte er wórdt 
aangespoeld, wildé opmaken, hoezeer ook misschien 
de waarnemingen omtrent de hoeveelheid , díé dé 
rivieren en dé zee bevatten, naauwkeurig mogeiïi 
rijn.: »De'Ondervinding leert veeleer, M zegt de Héér 
voir ¿OFP te xegl *j, »dat de werking der zee bg1 bet 
aanspoelen van zand én slijk veèK gerroger en het 
éïrttfaan í ‘ván wiénw laad daardoër veel langzamer 
gaat , dan zulks doer de meeste berekeningen gestëM 
Wórdt. Indién men, b. v., dó. berekening vari éritJK- 
to» op den Bijl téepaésew wildé, dan zondé ‘men 
tot het bfeiagehelijke resultaat komen, dát h e t1 Delta 
win den Wijl, hetwelk eerie oppervlakte van ongeveer 
100 geogr. □  mijlen beslaat, in weinig meer dan 306 
járen ontslaan ware.” Intusschen laat zich daaruit het
O ' *, , *
verschijnsel verklaren, dat de aanslijkingvannieuw land 
sQxnwgleQ.zeer snel, doch omgekeerd op andere lijden 
ook wedér zeer langzaam plaats kan grijpen.

Het zout moge al éen 'oorspronkelgk bestanddeel 
v^p, het zeewater zÿn, de klei-aqrdc, den kalk Ori de 
qstc&ctifsfcpf mag men. aan den bodem zei ven, aan de 
séhetpdicten, alsmede aan de verrottende gewassen en

1) T. a. p. 234.
♦ » »
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zcelrëworiers toescbrgtem Zij schijnen echter, op 
eénë voor oüs onverklaarbare wijze, zeer naauw met 
het zeewater verbonden te zijn; en tan daar ook dat 
Zij bg eenen kalmen toestand des waters niet op den 
bodem neérzinken, maar het Water teêlëer zooTieiaer 
bigft,^ dat daarin geheeí geene vreemdsoortige stoffen 
schijnen opgehouden te worden. Hef is dáármede dus' 
geheel anders gestéld, dan itfefc het' rivierwater:1 dif ; 
neemt de genoemde stoffen slechte werktuiglijk op \ 
en laat de fijnste deeltjes eerst dan vállén, Wanrieer h 
hel in rust komt , de grovere reeds tèrwgï hef nog * 
stroomt. . In dit opzigt komen de minerale Waters meer 
met het zeewater overeen: ook die veifOonéft ïfch 
helder en klaar , eri ér ontstaat geen bezinksel wfciP- 
neer men dezelve in rost laat, dèch door seheiÜuit* 
dige middelen laten de verschillende bestanddebleá 
Zích* afscheiden. Dézelfdfe eigenschap neetht menTbij 
het veenwaler waar ; hierbij duidt reeds de bruinach* 
tige kleur en de .eigenaardige, hoewel níet onaange* 
name, smaak hét' aanwézen van vreemdsoortige bestand- 
deeïen aan' welke zich éven' min wetktttigelijk, maar 
sléchts op eene scheikundige wijze öfwd dooi* uitdamping 
laten afscheiden. In deze naaüwe verèeniging van de 
vasfe beslanddeelen met het zéëwalér mhet dok de 
oorzaak liggen van dé , anders zoo wonderlik voorkom 
mendé, daadzaak, dat er geene klei ótisfcaaf áán de j 
teezgdë iler eHanfféb, noch aan hét btrand, alwaar de 
bhtóenwaterenT^géenen invloed op Bet zeewater uit
oefenen, en in bet algemeen niet op die plaatsen, 
alwaar bet laatstgenoemde alleen heerscht/ In het

10 *
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Heine laat zich de afscheiding, door gepaste scheikun
dige proef- of tegenwerkende middelen (reagentia) 
zonder moeite bewerkstelligen, in het groote slechts 
gedeeltelijk. Het rivier- en overige binnenwater, 
voornamelijk het veenwater, schijnt hier de oorzaak 
te wezen, waardoor zulks bewerkt wordt; wanneer deze 
zich met het zeewater vermengen, wordt het water 
troebel en deze troebelheid wordt door een gering 
bezinksel opgevolgd. Dat hierbij het zeewater alleen , 
niet* bedoeld wordt, maar ook alle andere tegenwer
kende middelen (reagentia) haar aandeel daartoe bij
dragen , volgt van zelf. Dienaangaande oordeelt 
8TS7FE2TS zeer juist, wanneer hij zegt: »in de veenen 
ontstaat, door het verrotten van de stervende planten 
in het water, eene olie, die insgelgks uit water en 
koolstof zamengesteld is. Olie en loutsloffen zijn er 

f blijkbaar in de vette klei voorhanden: zij vereenigen 
\  zich tot eene zeep ” enz.')• De overleden Dr. ïHzanra, 

een grondig kenner van het veen wezen, zeide mij, 
daarmede instemmende: »uii het veen- en zeewater 
wordt eene derde grondstof -  de klei -  afgescheiden. 
Niet de fijne veenstof zal de stof opleveren, maar de 
stofdeeltjes van al het veen- en zeewater te zamen zullen 
elkander doordringen, de verwante deelen zich ver
eenigen en zoo de klei vormen. Het zout van het 
zeewater, deszelfs kalk, de talk; de extractifstof uit 
beide, de zureu en oliën van het veenwater, de 
aarddeelen daarin vervat , zullen zich te zamen ver-

1) *Schelling’s Zeitschrift! für sp eco!. Physik. I. 16f. *
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eenigen ert elkander bezwangeren en doordringèn. 
In de' klei worden die stoffen aangetroffen.” Hg had 
nog^êchts van het rivierwater ais medewerkende oor
zaak melding behooren te maken. -  Het vroeger door 
mg bloot ais een vermoeden geopperd denkbeeld van 
de scheikundige vermenging en afscheiding, heb ik 
later bewaarheid bevonden. TerwQl namelijk, zee - 
water, bij de eilanden geschept, door vermenging met 
veenwater een kleiachtig bezinksel opleverde, ontstond 
bij vermenging van het laatste met zeewater, dat 
in de bogt van de Ley, waar het zeer slgkhoudend 
is, geschept was , noch eenige troebelheid noch* be
zinksel. Dit water werd bij de ebbe uit killen ge
nomen, waarin hetzelve eenige uren stil had gestaan, 
en daardoor even zoo helder en even zoo zout was 
ais zeewater ; doch de klei - en aarddeelen hadden 
zich reeds van hetzelve afgescheiden en nu konde er 
verder geen bezinksel uit ontstaan. De Heer von 
h o p t  heeft over deze stelling in het breede uitgeweid. 
Het komt hem voor, dat de aangevoerde gronden eer 
bewgzen , dat de rivieren , zoo zij al de stof tot het 
nieuwe land voor het geheel of voor een gedeelte 
opleveren, evenwel tot het aanslijken van hetzelve 
weinig toebrengen , maar haar sfijk alleenlijk aan de 
zee overgeven, en dat er dan nog andere werkingen 
der natuur moeten bijkomen, om hetzelve le bewerken, 
om te zetten en le verdeelen *). De ontwikkeling van de 
scheikundige werking bij de slgkbezinking is hem ook

1) Notftrl. Yerandtr. I. 221.

r
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met dadelijk genoeg ; m?P ^udp dafryoqr, zegt b& 
in allen gevalle een meer afdoçpd bewijs mogeq . vra
gen ; wan! wilde mep ook al aan bet in zee strooraend 
rivierwater het vermogen toekennen 9 om eene schei- 
kundige scheiding der bestanddeelen te bewerken, dap 
zoude daarbij toch een nederploffen van het rivjerslgk 
te gelijk met de in bft zeewater bevatte bestanddeelen, 
plaats grjjjpen en zoo doende do vorming van de af- 
zonderlijke onderlagen van het vruchtbare nieuwe 
land pog njet verklaard en ppgebelderd zijn. Hij 
ptel| zich de zaak liever op de volgende wjjte voor: 
de rifiereq, het veepwatOC eP Qver bet algemeen alle 
ip zee hortende afstropnpqgeq vap het land leveren, 
tÇgoljjk root d® door de zçp zelve , werktuigelgk en 
roPgejyjL ook scheikwpdig, qpgelostp deejep van dep 
vasten zeebodem , -  welks bestanddeelen met die van
bet vaste land overeenkomen ? de stoÇ op tot de
vorming van het nieuwe laqd. De zee echter werkt 
door bare bewegingen, 200 niet alleen, dan toçb vqor 
bet grootste gedeelte * op den vorm, welken deze opr 
geloste doelen op haren bodem en aan hare oevers 
aannomen, Mep zou kqnqen toestemmen, dat ten 
minste op vele plaatsen, alwaar welligt geene stropmen 
ygn do eerste grootte in zee vallen -  zoo ais juist aan 
de noordwestkusten yan Duitschland het geval is -  
en waar welligt de zeebodem uit ligt oplosbare eu 
gemakkelijk te ontbindene lagen bestaat > het. mate
rieel , dat yan dep bodem der zee losgespoeld wordt, 
het door de rivieren aangevoerd slijk in hoeveelheid 
kan overtreffen. Daarentegen kau in andere eerden,
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to o  a ls  k  v i - ó a a .ö e 'm o n f l e f r  'Tah ¡ d e a  G a a ^ o s  è f  v a n  

<koNijl;!ottigekeerd fetft riviersigt wider!de overhand 
hebben. 1 Bij bet op dem "hodeita dè* née öedergeTahen 

maar %n verdeeld :dijk ial odgetwijfeld eene 
sfeelp werhtuigelgke j deels s c h e ik u n d ig e  afcbheidiég 
piaptd hebben. 'Het *toaardeire zahd lal 'bij de land- 
WaartschebeWegiiigderiee, duá b§ dtat vioed^ die 
rMtuuriijkerWijze dé Werkdadigsteia, rèeds áán dé 
btiitenste keten.der eilanden , altaar de vee steeds ki 
beweging ie en dé fijiiëre deeltjesbetbérihkep 
niet toelaàt , nedertallen. Deze laatste tullen tot ¿ah 
d e  k u s t  tau bet vaste landvoortgestwwd en daar steeds 
op die wijze aangespoeld worden, dat d e  ligtste deehjeè 
den fijqén ppldepgrond o f  de bovenste bag vormen1).

1) T. a. P- 223 CTI velg. -*• in  tégenspféak met deib stelling 
ontwerpt de Schrijver later (bl. 310 en volg.), bij de ver
melding van eene vermoedelijke doorbraak der Noordzee 
tusschen Calais en b o ter  9 eene geheele andere stelling. 
Hrj houdt het er Voor, dat zóó láng de afengëftóméne 
landengte bestond, de zèevlöeden al het zand j dat dé rl* 
vieren met zich voerden, bij elkander bielden en legep 
de kusten aanspoelden. Door deze aanspoeling ontstond 
het Tage land, zoo wel aan de Ñededandsche bí Duitsche 
ais aan de Ëngelsche zijde. Zoo vormden zich Holland, 
Friesland enz. alt eéne groot* zandbank, welke gedu
rende den leep der tijden steeds hooger werd. Toen de 
dooBbraak dér bedoelde landengte plaats greep en de 
stand der zee lager wérd, vloeide zij van de Nederlanden 
af en liet dátgene ÿ wat tot dien tijd slechts zandbank en 
ondiepte w as, ais droog land achter. W ij kunnen aan 
deze Wijze van beschouwen onzen bij vak niet schenken, 
Ofschoon de Schrijver bet er voor houdt, dat dezelve 
schiet géeno hypothese« i s ,  maar veeleer zelfs ais eéne
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In den grond komi deze .verklaring metí mijne 
wijze van zien overeen, dezdvè is slécht* in andere 
woorden uitgedrukt. Ik erken gaarne , id mijn bo
ven aangehaald werk aan de rivieren van Noord- 
Duitschland veel te weinig invloed op de vorming wét 
het marschlánd te hehhen toegekend ; tg dragen 
daartoe ongetwgfeld meer bij , al ia bet dan ook niet 
ten allen tijde. Bij die ontwikkeling had ik de küss
ten der Noordzee sléchts in het algemeen, en be
paaldelijk die van -, Oost -Friesland en. Jever in 
het oog. ! Dat er zich in veleiandere oorden aan de 
monden van groo te atroomen , inzonderheid van den 
Ganges, van den Ngi, van de Amazonen-rivier, van 
den Missisippï en anderen, insgelijks wijd uitgestrekte 
aangeslijkte landstreken bevinden , was mij Vvel be
kend ; doch van de gesteldheid derzelve , ais ook van 
de bestanddeelen van het zeewater aldaar, had ik 
geene kennis , hoewel het hoogst geloofelijk voorkomt, 
dat op die plaatsen de rivieren bet voornaamste aan
deel aan de vorming des lands zullen hebben. Alleen 
moet ik nog aanmerken, dat, wanneer de Heer von 
h o f f  zegt, dat het betoog van de scheikundige wer-

daadzaak, als eene stellige waarheid kan worden aange
nomen ; hij stelt immers op den voorgrond dat er vóór 
het ontstaan van den aangeslijkten grond geene duinen 
bestonden, en dat de zoetwaterplanten, waaruit de veenen 
op den aangeslijkten grond, of de darg, bestaan; gelijk 
ook de daarin voorkomende boomen zich 20 en meer voe
ten diep uit den bodem der zee verhieven en in het loüte- 
viater groeiden. Het eerste i* onwaarschijnlijk, leo het 
laatste mag men ronduit voor ónmogelijk verklaren»
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king b§ deslijkbezinkiog meerafdoende bewijzen 
vorder! * Wjiij die. stellísg niet regt dilîdelgk it. Het 
veen en ze^watèr zijn beide op bet gezigt helder, 
en in een* onbewogen* toéstand listeri hetzelve geen 
bezinksel op $ maar mengt men dezelve obdereen, 
dan ontstaat er. eerst eené troebelheid, daarna eene 
afscheiding der .vaste bestanddeelen en eindelijk zet
ten deze zich op den bodem neer, waarna bet ver
mengde water weder beider wordt. Heeft dé af
scheiding hier nu niet op eene scheikundige wijze 
plaats gegrepen , op welke wijze geschiedde dezelve 
dan ? -  » Nog duidelijker blijkl zulks uit de waarnt* 
mfng dat zeewater y hetwelk, : eenmaal met rivier-en 

. veenwater vermengd ,. reeds een bezinksel heeft laten 
vallen , geene verdere verandering ondergaat wanneer 
het andermaal daarmede vermengd wordt«

Nog een grond voor den overwegenden zinvloed 
der Zee ligt Or in deongelijkeverdeeling van den 
aàngeriijktea grond aan de nóordzéekust opgesloten. 
Er zijn áán dezelve ; vier hooftlstreken , die ieder een 
riviergebied uitmaken , namelijk : dat van den Rijn 
en  Haas, van de Eems, van de Wezer en datvan 
de Elbe. De grenzen tusschen dezelve laten zich het 
natuuriÿkste door de vooruitspringende tongen der 
Geest bepalen. Het gebied van den Rijn zoude zich 
dus van do Wester-Schelde in het zuiden tot aan de 
stad Groningen * noordelijk uitstrekken ; dat van de 
Eems van genoemde stad tot aan E sens ; dat van de 
Wezer van Esen* tot aan Cuxhaven9 en dat van de Elbe 
van daar tot aan Jutland. Rekenen wij nu alles zoo

o
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goed'nMÍge}§k^>ianien, danb6VnKle& vtij, dat de tegm* 
itoordúfe uitgestrektheid der aangeslgkte gronded op 
de átiigtedtude istteek ongeveer 390t Q  geogr.-míj* 
leniedhiagi ^-daarVaoa ieálaat: , , . >

-  bet gebied) van den Rija 249 □  mglen,
: >» ; i) . : óet* Eemß 48 V4 : ' ^

mi- , » , ,  ,, ,;derW eier 2ftVa • 

en! »i ü -i&rr . : derJSllie 04 tío» v ^
Welk» èfene verbazend; oberedredige Terhoüdingl 

* De Rijn en de H an, welke. te .nansen toch niei 
gróoter zgti dán de Elbe en de Wezeiv-ljebben bÿda 
viermaad zbovieel aangeilijktfen grandi als deae; de kleine 
Eems beeft : slechts y* minder dan de filbe^ hoewel 
veie: tan de talioozO’ rivieren, trelke zich in deze 
uitstorten, voor zieh.alleen greoter zijn, dan ide Edtn» 
en ook meer vruchtbare , aarde moeten afrtrhomdnJ 
Von b o f t  merkt over déze , voör zqo tor ik  weetr 
het’ eerst door mij■ /veutnëlde en in ;bet dog vallende 
daadzaak aan: edat alleen op zekere daarloe gesdyikta 
plaatsen van den zèebedem en der kusten, afgespoeldo 
brokken , zand en :slijk worden te aámeú gehouden 
en zich ophoopei* en dat van andere plaatsen hetzelve 
steeds weder zal worden weggesp odd. Het aábslijken vaé

■i i i i  i ■ • * . ’ . .  „ * > ,> . , ,  . • *

ij  In mijn' tafereel van den stortóvloed van 1825 heb ik  
gefradit, de hoegrootheid der aangeslijkte gronden tS elke 
prov,ifïcie ,n«ir de voorhanden? kaarten eu çeajge keèoip 
vao de plaatselijke gesteldheid le berekenen, en daarop 
zijn lyijne opgaven gegrond. De kleigronden aan de Elbe 
zíjn slechts tot daar, waar deze Hvier de Lnhe opneettf, 
berekend. 1

O
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Jar^ gfiM^itídt ilflarami dechtr op.eenigé fiaaÜMs; arfp 
«ndeee tespettrt mâfi j^ k s  kiieiyiDiàéT wdl k d  tegéw- 
. deel ̂ verwoesting eú afspoeling dor. k daten. Zo? bewerkt 
b* de Jn de Noordzee heerschrode, ;v*n btt'aoordén 
naar' bát zuiden gerigte, golvende betoging »des wa¿̂  
lers, dft* aUe *eearqaen5 iíelte door deviiitwálerpi£ 
Tan meren en stroom en in díe lee gevormd ¿íijn* 
steeds meer cñ meer naar bfit ioiden lTerpkal^ wojir̂ r 
dea door de zand&ankeá, die liob Ton»eo, ön dat 
op plaatsen*, alwaarzij meer dan : eenent zeearm gÚ+ 
varmd bobben, de zmdelgkston de d is te n  «ÿnendeineer 
noordelijken hmme diépte verliezen. Bk.verscbflnaeHëi- 
hlaart zich daardoor, dat daar, wear hetzelvei.xioh 
opdoet, de noordelijke oevers der rivieren áadháée 
uitwateringen eenen schutsmuur tegen de sterke, : uit 
bet noorden komende, stroommg bpwterperi ou bot 
rustig neervallen . en vastnetten van : het rivierzand1) 
vcroorloovcp ; terwijl de zuidelijke oever» daàreritegcçi 
aan de besnoeiing van deze heecachende stroóming 
lijn blootgesteld, waardoor bet’ itodervaUende zand 
steeds van dezelve wordt, weggedreven , zg adven 
nitgespoeld en verdiept wohkn en too dpondo. de 
mond aUengskeds eene verplaatsing naar bet zuiden 
moet ondergaan.. 2) MogQ deze wijze van beschouwen 
ook al in bespiegeling waar en io eeoige gevallen 
van toepafcsing zÿn, over het algemeen leert evçnwvi

I) Eigenlob r rivierai*^. Op meer plaatsen nog zegt de 
schrijver gemeenlijk ïand in plaats van slijk; beide zijn 
evénwel zeef verschillend.

1)T. a. pi m  i
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de oodfcrvigding aan onze kusten Bet tegendeel? ja 
•zelfs, dat de schijnbaar het meest voor winden' en 
.tttroomingeii beschutte plaatsen weinig,, en daarentegen 
tdicj welke aaq beideir blootgesteld zijn, sterk aàngroei- 
jear. r Zoo iis -dei vdór 600 jaar ontstane, Biésbosch 
hg * Dordrecht eeuwen lang open gebleven en slijkt 
pent ina ; digt. De Jade is nog open. Daarentegen 
zijn de voormalige groate zeeboezems in het noorden 
Ván de provinciën Friedand eta Groningen, alsmede 
die tuaschen Oost-Friesland en Jever in een paar 
eeuwen geheel tpegeslijkt; de noordelijke oever der 
-Elbe is van Cuxhaven tot Freiburg met eenen breeden 
zoom van nieuw * aangeslijkten grond ontgeven en hét 
eiland Dijkzand, aan den tegenover liggenden oever, 
met het vaste land verbonden.. De zee valt bij stormen 
regt op dezp beide laatste streken ongehinderd en met 
hare volle kracht aan, daar niet eecs eilanden het 
geweld der golven eenigermatè verzwakken , zoo ais 
aan de westkusten./ In de Zuiderzee, alwaar volgens 
deze stelling, veel land zoude moeten ontstaan en 
waarin bovendien een arm van den Rijn uitwatert, 
vertoont zich integendéel weiqig nieuw aangewassen 
land, zelfs de meer: dan- vijf eeuwen bestaande zeeboe
zem het IJ is nog water en bègint eerst sedert ette» 
lijke jaren toe te slijk en; Siuvevsok meent, wel is 
waar, en velen geven hem hunnen bgval, dat al het 
slgk, hetwelk door de rivieren wordt aangevoerd, zich 
door de geheele zee zal verspreiden. Volgens die 
meening zoude men kunnen- aannemen ¿ dat b. v. 
het slijk der Elbe en der Wezer naar de streken der
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Eeips trok en zich daar nederliet. Intusscben is 
zulks niet zeer waarschijnlijk. De strooming loopt,: 
wel is waar, gedurende de ebbe aan de noordkust, 
Tan het oosten naar hel westen, maar in bet begin bestaat 
alles uit zeewater, later bij ebbe, wanneer het rivier- 
water de overhand krijgt, is het Wad tusschen da. 
kust en de eilanden reeds droog; hierdoor moet de 
ebbestroom meer noordelijk vloeijen, zoo ais dan ook 
over het algemeen de strooming, yan de Jïlbe af aan, 
zich reeds dadelijk meer daarheen wendt, bijlangs de 
Sleeswgk -  Holsteinsche kust« -  Wij keeren thans; 40t 
.0113 onderwerp terug.

De aangçslgkte, grond was alzoo gevormd gewor
den; doch zeer waarschijnlijk niet in deszelfs tegen
woordige gedaante. Verreweg hot grootste gedeelte 
bestond uit reen, met slechts een weinig aangeslijkten 
grond oyerdekt, meestal slechts ter dikte yan een paar 
duim tot 1 , ten hoogste 17» vt., bestaande gedeel
telijk uit knik, gedeeltelijk uit vfermengde klei*aprde; 
alleen aan de rivieren lag er meer en eene betere 
soort yan klei, minder veen.. Deze bodem bedekte 
de ruimte tusschen de oorspronkelijke kust en de 
duinen geheel en al j dezelve hing niet te zamep, 
maar werd door vele, op de Geest en het hooge. veen 
ontspringende, beken, welke bier en daar in elkan
der vloeiden, in ontelbare grootere en kleinere eilan
den en schiereilanden verdeeld en was ook met vele 
meren Voorzien, waaronder* vooral in, aanmerking 
komen: bet zuidelijk gedeelte der Zuiderzeç, hetwelk 
ongetwijfeld uit verscheidene kleine meren, ontstaan
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is1, too als later het Haarlemmermeer; vervolgens Veler 
in' de Nederlanden en Oost-friesland, en zonder 
tvttjfe! ook ín dé noordelijke helft der Zuiderzee, 
toenmaals rïog land, alsmede op het tegenwoordige 
Wad." Dezélve zullen te tatnen eenen omvang van 
véle vierkante mijlen beslagen hebben.

DergeÜijke inferen ' vindt riieh alleen in de* lige, 
met darg opgevulde, kleistreken, doch níet in den 
hooger Hggendén kleibodem; op de geheelé uitge
strektheid der kust is ér geen voorbeeld van dién 
áárd bekend : zeker eene merkwaardige omstandighéidf 
-  Hoe en wanneer ontstonden deie meren? Reeds 
dàdëlijk bij het ontstaan van de darggronden?*Maar 
tMétöm slikten zij dan niet digt, toen de vorming 
véW den aangeslijkten grond begon? -  ín hen tóch 
móést het vloeibare slijk zich* het eerst tiederlaten eö 
dézdve Weldra geheel vullen, zoo ais zulfcs nog ten 
hlddigen dage overal geschiedt op plaatisen, alwaar de 
iefé vrgen löegahg heeft. De zoogenaamde spitdobben

Ifhiet petgaten genoëmd) -  kuilen, door bet uitgraven 
van aarde.tot herstelling der dijken ontstaan -  zijn 
Sikvvgls ín een paaf jaren weder1 met slgk aangevuld. -  
Ontstonden zgf eerst gedurende de vorming van den 
iraägeslgkteä groñd, welke kracht vermögt dan ioo 
vëlé'èri zoo' groote kuilen ín het veen" te wöèlën, 
en waar Metf dé uitgewoelde karde? De lagen van 
den aangeslijkten grond toonén1 aan, dat de vorming 
Van denzdven,' behalve in dé haftijheid’ der rivieren, 
op éerie rustige wijze plaats greep, zelfs de sttóoirtin- 
get^ oefenden; daaroíp: eenen geringen invlbed uii4;
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dtáfom ifr hét voorkómen1 vanmérefl des te onbé¿- 
grgpelijlíei^én vooral 'dát dexétve ib 'xuii eeneburifen*
¿éWdón grbtfte menigte • worden aangelróffen l): i l  
kau míj rdèfee ia a l ‘niet vetklarën* ‘ Dë zekvloèdeti 
hebben te¿eé ktorèhi gbdoeg om groóte gaten ' ín 1 dén 
gfottd té woelërt, teHk tót> eehe ongéïtofefene diepte *)**
Mttr1 vftdit ' dèrgelgke ‘gaten tariet* melden in de nietiw 
aangewassen gronden aan de bitióenxijde der dijkett; 
x^b&téfa’ ktílkén, ook' grielen eb braked ̂  en on&tâàn  ̂ ( 
Marmeer de ' rloedSi : overr do dijken storten, dock 
ïnetiigYuldiger bÿ bet doorbréken Tad deten, aki 
wanneet* er ‘geWooldgk op de dóorgebrokene ' plàatè 
éen diep gat ontstaat. Tbtevs voert bij bet Vermelderi 
der hoofden en van het paalwerk der Elbe nog eene 
andere wijze taB hét ontstaan dér kolken aan. »Der- 
gelijké hoofdeb en paalwerken veroorxdken eene rond» 
dTaagénde béwegiog in bet w a te t,'’Waardook' in de 
Hbe de groote diépten veroorxaakt worden. Het 
Water, in eebeh maaïstroofri rondgévoerd, ’ boort in* deb 
grond dooreo maakt gaten -  'kolken-, vooral dáár,
Waar de1 grond ieënachtïgis, xoo ais daar‘ter plaatse 
nt' dej Elbe bóvfen’' Bbtnshûiül bet ¿évál ‘ is.
Vérder 0{*, tegenoveb de !W?btémarech, x ijri ár plaat
sen in dié ti^iëlf j óp Welkè iriëh eerst Op eene dieptd

-  i » /  h  • . i  » ' • >* '

1) In Óóst-Friesland alleen telt men 119 yan dezelve*
1 waarvan zicfc ongeveer ‘ de helft opdenaangeslijktèn* 

groadbevindh • !*'-
S) Bij den stormvloed van 1825 woelden zij niei verre van i 

Emden, bij de Larrelter kolk, een gat in den voet des 1 
dijks ter diépte van 100 vt. ' 1
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va® 20 tot 24 vademen grond aantrçft, Waarschjjnlÿk 
is uit deze gatçn h#  yqen weggespoeld. In de haven 
yan K id  ia ook zulk eendiep gat,, niet yer van het 
land, alwaar de grond insgelijks veenachtig is” !). — 
Maar tusschen zulke kolken en de meren bestaat een 
groot onderscheid. De zee, woelt op eene elleae 
vlakte, waar zij zich ongehinderd verspreiden kan, 
n^et diep in den grond, en ook zullen daarbij be
zwaarlijk maalstroomen kunnen ontstaan; veeleer zoude 
de veenbodem door de vloeden opgeligt en wegge
spoeld kunnen zijn, doch ook dit is bij meren van . 
100 morgens omvang naauwelijks te denken, veel 
piinder .nog bÿ grootere, r welke eenen omtrek van 
eenige uren beslaan.

-— Hoogten of heuvelen wprden er op de aangeslijkte
gronden in groote menigte aangetroffen« De meeste 
dorpen zijn op zoodanige hoogten gebouwd, zelfs ge- 
heele steden, zoo ais: Em den , Dokkum, Glückstadt$ 
Tönning en en meer andpre; men noemi , dezelve 
W arfen , Wehrden, W ürden , W urth , in friesland 
Terpen en ook wel V lieber gen. Zij verheffen zich 
slechts tot eene geringe hoogte van 6 , $ tot 10 vU* 
boven bet omliggende land, zelden boogef, doch 
beslaan voor een gedeelte eenen aanzienleken omtrek, 
daar velen uitgebreidheid genoeg hebben voor 40 tot 
100 buizen roet de daarbij behoorende tuinen. Vele, 
ín Groningen en Oost - Friesland misschien alle, glooijen 
.aan alle zijden zeer flaauw af, zoodat men somtijds

1) Reisen. 331.
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1er naauwernood bemerkt waar zij eenen aanvang 
nemen. Eenigen zgn schier rond/anderen langwerpig; 
zelfs tot eene lengte van een paar honderd roeden, bij 
eene zeer geringe breedte. In Oost-Friesland vindt 
men vele zoodanige heuvelen (Warfen) aan de oevers 
der Eems en van eenen vermoedelijken óuden arm 
van dezelve, ais ook aan haren tegenoverliggenden 
oever in Groningen, alwaar men tevens de grootsten 
aantreft : insgelijks worden dezelve aan de beide kan
ten van de Wezer en aan den westelijken oever der 
Elbe gevonden. De meeste geleerden zgn van oordeel,- 
dat deze heuvels door de vroegste bewoners der klei
streek opgeworpen zijn, om daarop bÿ hooge vloe
den met hun vee eene schuilplaats te vinden; zelfs 
de geleerde oudheidkundige w b s te b d o e p , zelf bewo
ner van dusdanige terp aan de Berna,, is die meening 
toegedaan!). Ongetwijfeld is zulks het geval met 
de kleineren, of voornamelgk met die groote menigte, 
welke slechts ruimte voor een enkel of een paar 
huizen aanbieden : het meerendeel echter zal door de 
natnur geschapen zijn, hoofdzakelijk door de stroomen 
é n , zoo dan ook al niet regtstreeks in de rivier» 
bedding zelve, dan toch na aan dezelve, zoo ais door 
de diepte van den bodem wordt bewezen. Zoo gaat 
in de terpen aan de Eems, gelgk bg het graven van 
putten blijkt, de klei 22 tot {44 vL diep, daaron 
der dan begrepen de 8 of 9 voet van de hoogte des 
heuvels^ io sommigen gaat dezelve nog wel dieper:

I) Honnebeddén. ^

4ft
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too heeft men t e Loppersum (in Oost-Friesland) en 
wel nabg den voet des heuvels op de diepte van 60 
Voet nog klei gevonden. Juist deie ligging levert het 
stfefkste belwijs voor den natuurleken oorsprong dier 
heuvels op« Indien de natuur deze verblijfplaatsen 
niet aait de eerstë bewoners dier streken had aange
boden , zouden zij het zeker niet gewaagd hebbed zich 
zoo ‘na aan den oever der zee neder te zetten; en 
bovendien was de veefokkerij, en niet de visscherij 
hun hoofdbedrijf. Daarvoor pleit ook de ten uiterste 
ongelijke verdeeling dezer heuvels: zoo treft men id 
Oost Friesland , aan de beide oevers van de Eems, van 
af den mond der Leda tot aan de Leij, eu aan den 
vermoedelijken oostelijken Eemsarm, 60 van dezelve 
aan, waarop, zich geheele dorpen verbeffen; in de 
vier noordelijke ambtén op eene gelijke lengte slechts 
15, doch daarentegen vele lage heuveltjes, vau 
eenen omvang, waarop slechts 1 of 2 huizen staan 
kunnen ; voorts pleit daarvoor de gesteldheid der 
onderscheidene aardlagen, daar er zich loven de 
kniklaag, welke op eene gelÿke hoogte met die iu 
bet omliggende land ligt, overal zuivere klei van de 
beste en zwaarste soúrt bevindt, die daar niet konde 
zijn, indien de heuvels doorkunst waren opgeworpen, de 
aardsoorten zouden alsdan veeleer vermengd door elkander 
heen liggen ; -  eindelijk wordt derzelver natuurlijke oor
sprong bewezen door hunnen grooten omvang. Hen 
moge het ronduit oYiuiogetijk noemen, dat de vroegste 
bewoners, dic buitendien, even ais ieder ruw volk, 
van allen aanhoudenden arbeid afkeerig waren, heuvels
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ter grootte tan 6, 10 tot 20duizénd vierkante roeden 
verscheidene toeten hoog ronden hebben opgehoopt; 
zij zulleft zich veeleer vergenoegd hébben om dààr, 
waar er geene bestonden ‘ óf slechts een gering aantal 
tau dezelve voorhanden wás, kleine hoogten óp te 
werpen, die slechts ruimte hadden om hunne bótten 
en vee te kunnen -dragen; too ét) tnen dergdgke 
op den aangeslijkten grond en op de dáár aanwe
zige onbedijkte eilanden oteral inmenigtefïndt. Daar
onder zullen misschien ook énkele tan grooteren om* 
tang geweest zijn, wanneer eenige huisgezinnen zich teree- 
nigden; daartoe kunnen die gerekend worden, tan welke 
EumicHS melding maakt en die hg in bet Stadt- en But« 
jadingerlaûd onderzocht heeft. Dezelte bestaan, volgens 
zijne opgave, uit afwisselende lagen van slgk en teen* 
plaggen, rustende óp eenen bodem tan afgebakende, met 
etroo aangevulde} tierkanten, welke óngeteer tier toet 
onder het tegenwoordig maaiveld liggen. Hieruit tolgt 
reeds, dat zoodanige hoogten niet zeer groot konden 
zgn, want welk eene verbazende* hoeveelheid stroo 
zoude er toe vereischt worden, om slechts den omtrek 
van het kleinste dorp daarmede te bedekken! Hm* 
am«« geeft niet bepaaldelijk de plaats op alwaar dear* 
gelijke heuvelen gevonden worden; zij zullen denkelijk 
weinig in getal en ¡verder landwaarts in op den lagen 
grond voorkomen. Die, welke aan den ‘westelijken 
oever der Wezer gevonden worden, bestaan niet uit 
zoodanige lagen, maar uit klei1), hetwelk mede met

1) D eich-, S ie l-  und Schlengeaíbau. I. 81.
2) Volgens bijzondere bcrigten.
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4ie aan den oostelijken oever bet geval is Febesb 
dwaalt dus zeer, wanneer hij de opgave van b u n k ig h s  

op alle terpen toepast3). Het grootste gedeelte der 
kleinere hoogten daarentegen draagt zigtbare blijken, 
dat zij door kunst opgeworpen zijn; de aardsoorten 
zgn meer vermengd en zelden gaan zij zoo regelmatig 
in de hoogte ais do grootere. Men moet echter toe
stemmen , dat vele dezer laatsten, hoewel dan oorspron
kelijk deor de natuur gewrocht, niettemin door derzelver 
bewoners van tgd tot tijd, naar mate de vloeden zich 
meer verhieven, zgn aangehoogd; in eenigen vindt 
men zelfs sporen van vroegere bebouwing; ook zal 
deze bebouwing en de naar evenredigheid sterke be
mesting geen onbeduidend aandeel aan die verhooging 
gehad hebben. Enkele groote terpen zgn er zelfs, 
die voor een gedeelte ook bij de hoogste bekende 
vloeden niet door bet water overstroomd worden, zoo 
ais een klein .gedeelte van Emden op de oude stad 
(Altstadt), Tönning en3), Büttel, Offenwarden en 
anderen aan de Wezer4).

w   Wie is er die vermag te bepalen, wanneer de
\ wording van den aangeslijkten grond eenen aanvang 

nam, en wanneer dezelve de opgegevene uitgestrektheid 
heeft verkregen? De veenen der kleistreek zgn niet 
jong, doch bezwaarlijk zoo oud ais de hooge veenen. 
Het aangeslgkte land moet dus nog jonger zgn.

1) Vièbeky Niederweser. 107.
2) Ostfries- und Harlingerland. 229.
3} Dankwerth. 148. Tetene. 195.
4) Viibek. h  3. *
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Indien de darg op eene kleilaag rustte, dan kon men 
met zekerheid aannemen , dat de wording yan den 
aangeslijkten grond onmiddelgk na het terugtreden 
der zee yan de Geest en na de verspreiding der rivie
ren over den achtergelaten* zeebodem eenen aanvang 
nam; doch daar zulk» niet het geval is, behalve in 
oude rivierbeddingen, zoo moet het tijdstip van deszelfc 
ontstaan in latere tijden gesteld worden*. Tot de vor
ming der kleilagen , welke den ondergrond* van bet 
betere gedeelte van den aangeslijkten grond, vooral' in 
de nabgheid der vlietende waters en det kust, uitmak
ken, zullen’ welligt duizend en meer jaren noodig 
geweest zgn, iets hetwelk vooral begrijpelijk wordt 
wanneer men in overweging neemt, dat de zee slechts 
eenen geringen toegang tot het land had; met de 
kniklaag echter, welke het veen of den darg bedekt, 
moet de geheele vlakte tegelijk en in eenen zeer 
korten tijd overdekt zgn geworden, iets hetwelk hare 
doorgaande gelijke gesteldheid en hare geringe, slechts 
hier en daar door de plaatselijke gesteldheid veroor
zaakte meer aanzienlijke, dikte aantoonen. Het is 
zeer ligt mogelijk, dat er zelfs geen eeuwkring 
vereischt werd, om de ruimte, van 900 tot 1000 □  
mijlen aan te vullen* Waarschijnlijk bestond de aan- / 
geslijkte grond in zulk eenen toestand reeds vdór 
3000 j'aren.

Weldra werd de piruwe bodem, welke nu niet 
meer dagelijks, maar slechts bij booge vloeden over
stroomd werd, met groen bedekt. Daarna verhieven 
lieh boomen, voornamelijk de eik; zg véreenijgden zich
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îot boséhaadjea en grootere en kleinei? wouden, doch 
ni et yan die uitgebreidheid en digtheid als de wouden 
op de Geest, terwijl zij oTeral door onafzienbare 
weide vlakten warea afgewisseld. Het frissche groen 
lókte de dieren tot zich, die bij het rijkelijk Toedsel 
snel vermenigvuldigden , de beer, de eland en het 
wilde rundvee vervulden wouden en beemden en nog 
heden ten dage worden in • het veen de duidelijkste 
sporen dezer dieren aangetroffen 1). Eindelijk ver
stoutte zich ook de bewoner van den ouderen bodem, 
van de Geest, zich daarheen te begeven. Reeds 
vroeger had zich alles naar den rand der oude oor- 
speonkelgke kust begeven. Hier ontstonden dorpen

1) Bij den stormvloed van 1825 kwam er, niet ver van de 
stad Genemuiden in Overijssel, uit een door de zee in den 
voet des dijks aldaar, ter diepte van 44/t voet, gewoeld 
gat bet bovenste gedeelte van den kop met de kern der 
horens, van een dier uit het rond erengeslacht ten voor
schijn, althans vond men zulks eenigen tijd daarna in de 
nabijheid vah die plaats, tusschen den uitgespoelden deiv 

, rie en het welzand, met beide welke stoffen al de hollig
heden opgevuld waren. Deze kop was volmaakt gelijk 

' aan dien, welke in 1816 in eene turfgraverij bij Arpajom 
gevonden en door c u v ie r  (Recherches sur let osaemena 
foaaütt. IV . 15L) beschreven en afgebeeld is , naar wiens 

... meening dezelve van een uitgestorven d i erg es lacht afkom
stig was, van hetwelk ons rundvee afstamt1)« In hetzelfde 
jaar vond men in het wad bij Neuharlingersiel in Oost- 
Frieslànd, op eene diepte wan 7 voet, de helft van eene 
groote bertenkroon.

•) Pelkmjk, Overijsselss Watersnood. 141. Mijne Sturmflulk- 
861,
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of Koter rijen Tan huizen, dikwijls een half uur 
en meer lang; de bewoners namen het nieuwe land, 
dat aan den roet hunner woonplaatsen ontstaan was, 
in bezit, lieten hun tee daarop grazen en wonnen 
hooi van hetzelve. Doch er was te vpel land voor 
hunne kudden. Enkele huisgezinnen waagden het 
om zich midden in de nieuwe schepping neder ,te 
zetten; weldra werden zij door anderen gevolgd  ̂ iets 
hetwelk tan tijd tot tijd toenam. Even ais overal op 
eenen nieuw ontgonnen’ grond, zoo termenigmldigden 
ook hier de aankómelingen zich sterk; ten laatste 
bezetteden zij de geheele streek tusschen. bet oude 
land en de duinen, hoewel dezelve zeker«niet eten 
sterk ais thans bevolkt zal zijn geweest. Zij slopgen 
hunne woningen op lage heuvels op, welke zij of 
zelten opwierpen of voor. het grootste gedeelte reeds 
door de natuur geyormd, voornamelijk io de nabijheid 
der rivieren, aantroffen. Velen zullen zich misschien 
ook op den vlakken bodem hebben nedergezet,. -  
eene daadzaak, welke, hoe onwaarschÿnlgk dezelve 
ook moge voorkomen, evenwel door sporen, die men 
niet zelden in en onder de heutelen aantreft, klaar- 
blijkelijk bewaarheid wordt. In . het bijzonder levert 
Jeter daarvan sprekende voorbeelden op. Aldaar 
heeft men in de terpen van de dorpen Hohenkirchen, 
fPiarden? bij Tralene, enz.* op de hoogte van het 
daaraan grenzende maaiveld,, menigmaal mestvaalten, 
asch, stroo, beenderen van schapen van de kleinere 
soort (het heidçsctaaap) en dergelijke gevonden'}*

1) Uitvoeriger hierover OslfrieeUmd und Jever. II. 190. f. -

Digitized by Google



168

Deze ontdekkingen bewijzen voldingend, dat de klei- 
bewoners in den overonden tijd door de zee niet vec- 
ontrust geworden zijn, alsmede dat zij zich op den 
akkerbouw toelegden, zoo ais het stroo en de daar
mede vermengde mesthoopen aantoonen. Hen zoude 
zulks misschien op het natuurlÿkste kunnen verklaren 
door te stellen, dat de openingen in de duinenketen 
zich na de wording van den aangeslijkten grond weder 
vernaauwden en daardoor de zee verhinderden, om 
zich even verre ais te voren over het land te ver
spreiden. Anders zoude men móeten aannemen, dat 
zoodanige plaatsen eerst na de bedijking der kleistreek 
bebouwd geworden zgn, doch hiermede strookt weder 
niet, dat men slechts beenderen en mest van schapen, 
althans in de terp van Traient, gevonden heeft, daar 
immers de bewoners zich reeds ten tijde der Romei
nen met de rundveeteelt onledig hielden.

Eenwen lang leefde de herder en visscher gerust en 
veilig op zgn nieuw verworven eigendom. Veeteelt 
was wel de hoofdbezigheid van den eersten, doch hij 
beoefende tevens den akkerbouw, hoezeer zich dit 
veelligt alleen bg de teelt van zomervruchten be
paald zal hebben; de zeevloeden stegen niet hoog, slechts 
zelden .zullen misschien alle velden overstroomd zijn 
geworden, en dan nog tot eene geringe hoogte. Ook was 
daarenboven hel overstroomende water niet zeer zout, 

^  - een gevolg van de geringe hoeveelheid zeewater in 
evenredigheid tot het binnenwater. Maar nog niet ge
heel gesloten, begonnen de openingen in de duinen 
zich reeds weder te verwijden, zg lieten meer zeewa-
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ter door en de vloeden kwamen vedvuldiger en reien 
booger. Menigmaal zullen misschien bgzonder hooge, 
door zware stormen opgestnwde vloeden de velden be
dolven hebben; veelligt verzonk ook toenmaals het 
Jutlands^e rif, zoo het namelijk eenmaal land geweest 
is, in den afgrond en baande der zee eenen buiten
gewoon grooten en steeds geopenden toegang tot het 
land. Vele streken, welkétfiu aan de zee en de 
stroomen lagen, werden zelfe door niet zeer hooge 
vloeden overstroomd. Dikwijls vond het vee geen 
voedsel en zelfs de mensch moest gebrek lijden ; me
nigmaal rukte de zee aanzienlijke gedeelten zijner 
velden weg, ja somtijds gebeele dorpen. Bij hooge 
vloeden boden nu zelfs de hoogten (Warfen) geene 
veilige toevhigtsoorden meer aan. Velen kwamen in 
de golven om, en die gespaard bleven, werden door 
vertwijfeling aangegrepen. Zij verlieten het erf hun« 
ner vaderen, om in ver verwijderde en vreemde oorden 
een nieuw vaderland te zoeken. Nergens echter wa- 

' ren vaste verblijfplaatsen te vinden; langen tijd dus dool
den zg rond, tot dat eindelek het zwaard der Romei
nen hen in de vlaktén van Italië verdelgde. Die 
volksverhuizing moet reeds in de 4de of 5de eeuw 
vóór de geboorte van c h m s t u s  begonnen zijn, daar 
reeds a e i s t o t k l e s  en s &a .to s th k k k s  daarvan gewag 
maken1). Missen wij ook al in dezen bepaalde en

1) In bet kanton Schwyz, vooral in Oberhastithal, houdt 
zich nog steeds de door den vader aan den zoon over
geleverde Sage levendig, dat n. 1. hunne voorvaderen uit 
het land der Friesea derwaarts verhuisd zíjn. E r zou een
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zekere geschiedkundige berigten, « de toespelingen 
daarop bij de onde schrijver» *) laten deswege even* 
wel geeoen twijfel meer over. Alle inwoners 
ecbter zullen hua land niet verlaten ; hebben, .velen 
zullen misschienzgn achtergebleven, .vooral zg, die 
verder van de kust verwijderd woonden. Ook de 
verlatene streken zullen wel niet lang onbewoond ge" 
bleven zgn. Trouwens, de Teutonen of Germanen, 
zoo ais zij door de Romeinen genoemd werden, van 
bet oosten komende, overstroomden* Duitschland en 
namen ook de strekep langs de kust in bezit. Alle 
van éénen stam zijnde , verdeelden zg zich ' ini meer-* 
dere takken, zoo ais de Jutten en Sassen op bet 
Gimbrische schiereiland, de gauchen tusschen de 
Elbe en Eems, en de Friezen van dáár tot aan den 
Rijn. Zg vermengden zich met de achtergeblevene 
oorspronkelijke bewoners dier streken en niet lang 
zeker duurde bet nu of het land was weder bevolkt. 
Door de rampen hunner voorgangers gewaarschuwd 
zijnde, verhoogden zg hunne woonplaatsen tot boven

dure tijd over Friesland gekomen zijn, waarop men be- 
, sloten had, .dat de tiendi man bet land zoude verlaten,, In 

drie hoopen , onder drie aanvoerders, 6000 strijdbare man
nen sterk, trokken zij op, enz. *) Volgens Bonstetten (Chroa. 
Helv. 1461) heetten twee der hoofdlieden Suiter en Sueyf 
welke aan de nog dikwijls voorkomende namen van Srnit- 
tert en Swenne doen denken. — Zonden, echter,niet veeleer 
de boven vermelde vloeden aanleiding tot deze volksver
huizing gegeven hebbent

1) Florui. III. 3. Strabo. II. VII.

•) Mülkfy Schweizer Geschichte. I. 417. Uitg. van 1606.
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bet bereik der toenmalige hoogste vloeden, en voeren 
daarmede voort naar mate de vloeden heviger aan
drongen en hooger stegen. Ook is het zelfs wel 
mogelgk, dat zg dijken of waterkeeringen (Dämme) 
tegen de zeevloeden opwierpen. Insgelijks hielden zg 
zich met den akkerbouw onledig, doch waarschijnlijk 
verbouwden zg alleen zomergewassen; wintervruchten 
waren, niet tegen .de herfstvloeden bestand. De zee, 
die nu eenmaal eenen meer gehaanden weg door de 
duinen verkregen had, drong, daarmede nog niet 
tevreden, intusschen op verscheidene plaatsen zelfs 
tusschen dezen en den ligten, schier alleen uit veen 
bestaanden, bodem door, spoelde hier geheele plekken 
Ios en bedekte elders andere, van meerderen omvang, 
met haar zand; misschien zullen er ook reeds vroegere 
vereeqigipgs- kanalen tusschen de grootere rivieren, aan 
deze zijde der duinenketen, voorhanden geweest zgn, 
waardoor de zee zich nu des te geraakkelgker konde 
verspreiden. Alles werd met zand overdekt, herkom
stig zoo wel van de weggespoelde duinen ais uit de 
zee zelve. Een of meer buitengewoon zware stormen 
spoelden vermoedelijk eene verbazend groote hoeveel
heid zand op eenmaal aan, en overdekten daarmede 
aanzienlijke streken van verscheidene mijlen omvang. 
Op deze wgze ontstonden de eilanden uit de verbro- 
kene duinenketen; zij waren van het tegenwoordige 
vaste land afgescheiden door aanvankelijk slechts 
smalle kanalen en rivieren .en door onoverzienbare 
zandwoestijnen, welke bg de ebbe droog, doch bg 
den vloed aan eene zee gelgk waren, de zoogenaamde
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wadden, welke zich thans nog tan Texel tol 
aan de Eider en gedeeltelijk, doch hier en daar af
gebroken, langs de kust van Sleeswijk en Jutland 
uitstrekken. Deze streken (de wadden) bestaan bij 
de eilanden enkel uit grof zand, hetwelk naar de 
kust toe allengskens met slgk vermengd en tevens 
door de aanhoudende schuring fijner wordt; terwijl 
er onmiddelijk aan de kust, bier in grootere, daar 
in geringere breedte, zuiver slgk voorkomt.

Zoodanig was de toestand van het kustland ten 
tijde van Ch ristu s’ geboorte, toen de Romeinen des- 
zelfe bewoners bezochten. C a esa r  , p u r iu s  en ta c itu s  

deelen vrij uitvoerige berigten van het land en deszelfs 
bewoners mede, hoewel dezelve over het geheel ge
nomen slechts schraal zgp en liever ais in bet voorbij
gaan gemaakte aanstippingen mogen genoemd worden. 
B g  p u r iu s  vindt men deze berigten door zijne geheele 
Natuurlijke Historie verspreid. Bovenal merkwaardig 
zgn daarin twee geheel strijdige berigten: zijne beknopte 
schildering namelijk ran het land der Cauchen en de 
vermelding van de boschrijkheid hunner kustèn. Beide 
plaatsen zijn oneindige malen in geschriften aange
haald en derhalve genoegzaam bekend; de volledigheid 
echter vordert,dat ook wij dezelve hier vertaald inlasschen. 
De beschrijving der Cauchen vinde hier eerst eene 
plaats. »In het noorden hebben wij de Cauchen gezien, 
die in gróole en in kleine verdeeld worden. Hier rgst 
en daalt de oceaan tweemaal in ieder etmaal, eene 
onmetelgke landstreek overstroomende, zoodat men bg 
dezen eeuwigen slrgd der natuur er over in twgfel
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staat, of dat oord tol bet Taste land, dan wel tol 
de zee behoort. Hier bewoont bet armzalige yolk 
búiten,, die op natuurlijke of door hen zelyen opge- 
worpene heuvels, welke zich boven den hoogsten vloed 
verheffen, gebouwd zgn. Aan zeevarenden gelijk 
wanneer de vloed alles rondom hen bedekt, schijnen 
zg bij de ebbe schipbreukelingen te zgn en maken 
jagt op de visschen, welke met de terugtredende zee 
voorbijtrekken. Zij hebben geen vee en geene melk, 
zoo ais hunne naburen, niet eens de jagt verschaft 
hun onderhoud, want nergens wordt bosch gevonden. Uit 
zeewier en biezen vlechten zg garen of touwwerk tot net* 
ten, waarmede zg de visschen pogen te vangen. Het met 
de handen opgezamelde slgk droogen zij meer in den 
wind, dan wel io de zon. Deze aarde gebruiken zg 
om hunne spijzen tQ koken en hunne door den gurcn 
noordéwind verstijfde leden te verwarmen. Regenwa
ter, dat zg bij hunne hutten in groeven of kuilen op
vangen, mafekt hun eenigste drank uit” 1). -  In het 
volgende hoofdstuk leest men: »de grootste wouden 
vindt men in de nabijheid der genoemde Cauchen, 
voornamelijk aan twee meren, welker oevers met eiken 
van den weligsten groei geheel bezet zijn. Menigmaal 
gebeurt het, dat zg door de golven ondermijnd en 
door stormen omgewaaid worden; dikwijls nemen zg 
dan geheele stukken gronds, waarin hunne wortels 
vastgegroeid zijn, mede, waardoor zg in evenwigt 
worden gehouden en, met hunne verbazend groote takken 
ais opgetuigd, overeind staande daarhenen drgven. Dik-

1) Pitmmê, Hist «al. XVI. ].
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w§la hebben zoodanige eiken onze vloot eenen schnk 
aaogejaagd; wanneer zij bij nacht op onze voor anker 
liggende «diepen kwainen aandrijven, die dan geenen 
anderen raad wisteu* dán aan die boomen eenen zee
slag te leveren” *). '

Indien vele, voorzeker verre van de kust verwijderde 
en met de plaatselÿke gesteldheid onbekende, geleer
den bet berigt van p u n io s  omtrent de drijvende boo
men in twijfel trekken, dan laat zich zulks door 
hunne onbekendheid met de gesteldheid Van den aan-» 
geslijkten grond vèrontschnldigen, ais ook dat zij 
omgekeerd, de schildering, die p u n io s  van de Caur- 
chen ophangt, voor gebed waar en volkomen juist 
aannemen ; maar het moet bevreemding baren, dat 
zelfs inlandsche geleerden, bewoners tan het kustland, 
daaromtrent geen' den tniñsten twijfel koesteren; ja, 
daarin veeleer een aanschouwelijk tafereel van den 
vroegeren beklagenswaardigen toestand van ons vader
land vinden *). Wij zullen daarom déze zaak eenigzins 
nader dienen toe ie lichten.

1) T. a p. c. 2.
2) Zoo noemt nog de nieuwste daarover handelnde schrij

ver —• MicheUen, Nord friesland im Mittelalter. S. 3 9 .— 
de schildering van Plimua ais geheel naar het leven getee- 
kend en zegt, dat zij ons min of meer dien toestand 
voor oogen stelt, Waarin wij de Halligen, d. i. de kleine 
onbedijkte eilanden nan de kust van SleesWijk, aanschou
wen. Zonderling is het, dat de schrijver niet ontwaart, 
in welke tegenstrijdigheid hij vervalt. De Halligen lig
gen eenige voeten boven den gewonen dagelijkschen vlood 
verheven, worden dus alleen door stormvloeden over
stroomd, zijn met groen bewassen en voeden veel vee;

Digitized by Google



175
Ptrnits zegt ¿ dat de oceaan tweemaal in ieder 

etmaal de wmiagen der Caaohen omringde, dat zij 
geen vee hadden en de, bg het afelrooroen dea waten, 
bonne hatten voorbij sneMetade visschen met netten 
ringeo. . Deze beschrijving doelt op eene vau alle 
groeikracht verstokene zand- of slijkbank op een dor 
en schraal wad* Met groen bewassen vporlapd wordt 
niet door den gewonen vloed overstroomd, daarop 
komen geene visschen, maar het, vee vindt er weide 
in overvloed ; bij hooge vloeden bieden de hoogten 
zich ais een toevlugtsoord voor hetzelve aan. Op het 
dor en schraal wad dus woonden de Cauchen ! en 
dáár zonden zij hoogten opgewprpen hebben ? ! -  Was 
zulks wel mogelijk ? -  Zekerlgk zullen er natuurlijke, 
door de stroomingen, gevormde, heuvels bestaan heb« 
ben; doch zouden deze, midden in bet bare slijk 
gelegen, al waren zij dan ook al met groen bewassen,

,wel eenen enkelen bewoner, - laat staan een geheel 
volk van bet vaste land kunnen uitlokken, om zich »
aldaar neder te zetten? Is.er in * de geheele wereld wel een 
dergelijk voorbeeld bekend? Wat konde bet volk 
overhalen om hunne veilige woningen op het hooge 
zand, waar de akkers hun volop voedsel, de weide
landen aan hunne kudden voeder en het woud allerlei , 
wild in overvloed opleverde, -  wat toch konde hen over-* 
halen «om deze woningen vrijwillig te verlaten en zich 
weer neder te zetten in het midden der zee , waar zij 
dàgdijks met de grootste ontberingen te worstelen had-

zij leveren dus een aanschouwelijk tafereel voor ons op 
van den toestand van het kustland vóór de bedijking zoo 
ais heiwerkelijk was, maar niei zoo ais Plinius zulks beschrijft.
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denen des winters gevaar liepen, om van honger te ster
ven of, door gebrek aan brandstof ter verwarming, dood 
te vriezen ? Liefde voor bet vaderland kon ben daartoe 
toch wel niet nopen? Hun vaderland immers was, 
zoo ais de naam reeds aanduidt, bet land, en niet 
de zee.

' Men leze slechts de Romeinsche schrgvers, die 
berigten omtrent de krijgstogten van hun volk naar 
de Noordzee hebben nagelaten , en treft men dan 
niet overal de overtuigendste bewijzen aan, dat de 
grond, welken de Romeinen zoo wel m het land 
der Cauchen ais in dat der Friezen en Batavieren 

 ̂ betraden, hoofdzakelijk uit eenen, wel is waar aan-
i

had, bg het oversteken dier rivier, met den opkomen
den vloed te kampen, en de hulptroepen kwamen 
daarbij in gevaar *). Op den terugtogt trok v it e l 

l iu s  met zyne legioenen langs de Eems en de zeekust; 
een storm joeg eenen hoogen vloed op, waaraan het 
leger ter naauwernood ontsnapte *). Het eiland Bor
kum wordt door p u e i u s  zelfs ais zeer groot, ais het 
grootste van alle eilanden in de Noordzee beschreven. 
Dausus veroverde hetzelve stormenderhand *). Het moet 
dus ongetwijfeld sterk bevolkt zyn geweest; immers hoe 
had het anders aan de geheele Romeinschemagf weerstand 
kunnen bieden? -  Waren echter, zoo ais w i a r d a  

m eent4), de bewoners van het vaste land tot hulp

1) Tacitus, Annales. II. 8.
2) T. a. p. I. 70. 3) Strabo. VII.
D  Ostii. Geschichte. I. 8.

bestond? G e r m a n ic u s , de Eems opgevaren zijndi 
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Wegeschoten, den moat bet eDaod zieh of tot digt aan 
de Geest uitgestrekt hebban of er móet ander aangeslijkt 
land tusschen dezelve en het eiland aanwezig zgn ge* 
weest. Dat destgds evenwel dat eiland, waarschgnlijk meer 
dan 20 vierkante mijlen beslaande, geheel uit aan- 
geslijkien grond bestand, is aati met den minsten 
twijfel onderhevig; want men -vindt nog dergelijken 
grond, alsmede darg , niet slechts op het kleine over
blijfsel van genoemd eiland, alwaar het deels bloot 
ligt, deels door zeezand bedekt is; maar ook onder 
hét wad, lusschen het eiland en de kust, worden 
béide stoffen nog aangetroffen. Ais een hooge, vaste 
zandbodem had de zee de verbazend groote massa 
niet. kunnen wegspoelen, in allen gevalle zoude dan 
het tegenwoordige wad uit zoodanig zand moeten 
bestaan en kende in dat geval geene klei en darg 
onder de oppervlakte bevatten. Eindelijk, indien het 
grootste gedeelte van het land der Gauchen een bloot 
wad geweest ware, dan volgt het ais van zelf, dat 
het overige aangeslijkte land, aan de oost- en westzgde, 
van dentelfden aard moest zijn, en zoo doende zoude 
dan alles, wat de Romeinscbe schrijvers daaromtrent 
berigten, loutere verdichting wezen ! Zoude men niet 
iedèr, die zulks beweerde, voor dwaas houden, al 
ware híj ook.een der geleerdste oudheidkundigen? 
De bodem zelf, immers, heeft de onwederlegbaarste 
bewijzen van het handelen en werken der Romeinen 
aldaar in ignea schoot bewaard. Men vindt nog ge- 
denkteekenen en gereedschappen van allerlei soort, 
zelfs de grondvesten van geheele gebouwen, alle van
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Rome«9scheiir oorsprong, opvèle plaatsen langs den 
tfe¿enwpordig¿» * Rijn en : desielfe veormaligen ouden 
arm, van Utrecht over Ley dm  tot aan Katwijk, 
in den aangedijkleh ÿrottrfyja, zelfc nog aan gene 
zijde van Katwijh\ buiten dé duinen: èeö bewijs,

'  dat de vaste kleibodem tiiet slechts reeds vóór acht
tienhonderd jaren aanwezig was, maar tevens dat 
dezelve toenmaals eeae grootere uitgestrektheid besloeg, 
dan 'thans- * • «

Niettegenstaande dat tilles, mag men de berigten 
van sunius f niet ronduit onwaar noemen. Hÿ deelt 
dezelve ais ooggetuige mede, en. indien ook al vele 
zgner opgaren,: welke hij, ■ eren ais het >grootste 
gedeelte zÿner Natuurlijke Historie ipt andere geschrif
ten of van mondelinge verhalen heeft overgenomen, 
onjuist bevonden worden* dan levert zulks erenwel 
nog geenen genoegzáraen grond op, om aan de waar
heid van datgene, wat hij volgens eigene waarneming 
mededeelt, te twijfelen. Daarin slechts zal hg mis
schiep gedwaald hebben, dal hg of tooneelen, welke 
zich alleen bij hooge vloeden vertoonden , ais eiken 
dage gebeurende voorstelt * of — en dit ia nog waar
schijnlijker dat hÿ de toestand van enkelè strand-  
bewoners op het geheele volk toepast. -  W | stellen 
ons de zaak op de volgende, wgze voor. Ten tgde van 
Fuwus hád de zee reeds aanzienlijke inbraken in het 
land gemaakt; zij rukte geheelerstreken weg en bedek* 
te andere met zand. . De bewoners,. aan zulke toonee- 
lea gewoon, bleven .in bet eerst gerust op haine heu» 
veis,. Want niet eensklaps ging het land ten gronde,
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mirar -slecht* langzamerhand, jen him Tee behield du* 
vooreerst nojg genoegzaine Weide ; doch ten laatste 
YerUween ook hét gras, het sdhrale wad slecht* om
ringde hünne alleen nog groene heutels en bet vee 
rond geen voedsel meer» Jïu zal misschien een ge* 
deelte der bevolking verder landwaarts in nieuwe 
woonplaatsen gezocht hebben, terwijl dè overigen uit 
gehechtheid aan den grond hunnér geboorte achter
bleven. Deze laatsten verwisselden de veefokkerij met 
de vischvangst, en al verschafte dit dan ook een kom
merlijk leven en uiterst schraal bestaan, zij leefden 
toch in het gevoel hunner vrijheid vergenoegd daar
henen , toi dat eindelijk de zee ook zelfs hunne 
woonplaatsen aantastte en verzwolg. -  Indien men de 
zaak zoodanig verklaart, dan blijft de eer van plttoos 

ongeschonden. Latére tijden leveren dergelgke voor
beelden1 op. Toen de uitgebreide landstreek aan de 
Eems, 1er 'plaatse alwaar thans de Dollart woedt, door 
de zee in betii genomen werd, bleven, zoo ais ge
schiedkundig bewezen is, vele van de op hooge terpen 
liggende dorpen nog langen tijd bewoond , hoëwel de 
zee dezelve in den beginne alleen bij' eiken hoogen, 
daarna bij elkén gewonen vloed bespoeldej den grond 
rondom allengskens van zijn gràskleëd beroofde en in 
een naakt en schraal wad herschiep. Hen vond 
dorpen, welke eerst 200 jaren na de eerste doorbraak 
en de daarop gevolgde buitendijking geheel verlaten 
wérden. Totum , eene stad, hoewel digt aan den 
oever gelegen, wás na 230 jaar zeHs nóg bewoond. 
De stad Roemetswaal op Zuid-Bevelaud werd, na

12 •
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den ondergang ran het oostelijk gedeelte tan dit 
eiland, met een paar duizend morgens land tot een 
afzonderlijk eiland; allengskens spoelde de zee al het 
land om hetzelve weg, eindelijk ook de .stad zelve. 
Dergelijke voorbeelden van afzonderlijke dorpen kan 
men uit nog latere tijden aanvoeren, zoo ais zelfs van 
een geheel distrikt: Nordstrand. Wij zelven zijn 
ooggetuigen, hoe de zee op Nesserland de afzonderlek 
liggende heuvels, den eenen voor, den anderen na, 
verzwelgt, gelÿk ook de Halligen. -

Het tweede berigt van p u r iu s  betreft de door de 
zee losgespoelde drijvende boomen. De beide meren, 
met derzelver digt met bosch bezette oevers, kennen 
wij niet. Hen wil, dat dezelve in de nabijheid van 
het land der Gauchen gelegen hebben; dus kan daar» 
mede bet meer Flevo -  het znidelijkste gedeelte der 
Zuiderzee — niet bedoeld wezen, dewgl hetzelve bijna 
twee dagreizen van dáár verwijderd ligt. Het blijkt, 
wel is waar, niet bepaald, doch het schijnt echter 
ontwijfelbaar, dat de op de Romeinsche vloot aandrij
vende boomen uit die meren kwamen aftakken. Is 
zulks waar , dan moeten deze meren op den aange~ 
slijkten grond gelegen en zich later met de zee veree- 
nigd .hebben of tot land geworden zijn. Ook is het 
ligt mogelijk, ja zelfs zeer waarschÿnlijk, dat men 
dezelve niet voor eigenlijke meren, maar voor bog- 
ten, inhammen of boezems te houden hebbe. In 
allen gevalle schoten die boomen uit eenen op veen 
rustenden kleigrond op, -  zand immers bangt niet vast 
genoeg le zamen en is te Ios, -  ook steeg de zee
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niet tol op den hoogen Geestgrond. Het voormalig 
bestaan van wouden op den aangeslgkten grond, 
wordt door bet berigt ran p l ib iu s  dus nog meer 
bevestigd; buitendien zoude ook de benaming van 
verscheidene klei-dorpen daarvoor pleiten !), maar 
hoofdxakelÿk de overblijfselen van bosschen onder het 
tegenwoordige zeestrand, zoo ais niet verre van Kai-

1) Vele dorpen op de geheele kleistreek, alsook op dè 
Geest hebben bet woord io old en ook wel kolt ais eer
ste of laatste lettergreep, zoo ais, b.v. in Oost-Friesland: 
Wolthusen, Woltzeten, Holtgast; in Groningen: Noord- 
en Zuidtcolde; op Nordstrand : Ooster- en Westerwold en 
meer derg. - Wold beteekent io bet Engelsch vlak, effen 
land, dus eene vlakte ; bet zoude echter zeldzaam zijn, 
dat de oorspronkelijke bewoners daarnaar hunne woon
plaatsen genaamd hadden, vooral daar hunne' taal daar. 
voor een ander woord — io et bezat '); Mi cheleen, die 
van de woaden op den aangeslijkten grond niets Wil hoo- 
ren, wil dien naam liever van walt afleiden *), waarvoor 
echter nog minder pleit. De meest waarschijnlijke af
leiding zal dus misschien die van to oud (Waldung) zijn; 
daar ook vele plaatsen op de Geest de lettergreep io oud 
en kolt hebben, j a , zelfs geheele gewesten ,  zoo wordt 
b. v. het Oldambt in Groningen verdeeld in het Woud* 
en in het Klei - Oldambt of de Woudstreek en de K lei, 
waarvan gene de streek der Geest uitmaakt. In. het 
am btEsens, in Oost-Friesland, heet de zandstreek 
koltrieme en de kleistreek seeri eme.

>) Wede, een stuk hooiland (Wiese), van to et, nat of voch
tig, omdat het hooiland of de maden doorgaans laag zijn. 
(Altfr. WÖrterb. 400.)

*) Nordfriesland. 32. W al heet in de Oud-Friesche taal 
W alla , hetwelk ook eene bron of to el beteekent; een 
woud of bosch heet echter WaUL (Altfr. Wörterb» 391» 
390. 389.)
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wyk te r  m zee op1), op de zandbanken de Haaks 
voor Texel*), aan het strand van het eiland 
Borkum3), in Jutland digt aan de kust en aan 
derzdver buitenzede4), en elders. Bij den storm
vloed zan 1825 nog, zag men, ais een faewgs daarvoor, 
in de weinige heel gebleven klompen kleiaarde, uit 
de groote kolk bg Einden opgespoeld, takken van 
boomen5), en onder den afgespoelden oever bg A  alum, 
in Jutland, zelfs geheele, zeer zware stammen0). De 
Duitsche geleerden kunnen er zich geen denkbeeld 
van vormen, boe eiken met den aardbodem kunnen 
ronddrgven, daar de eerste even zoo wel ais de aarde 
zelve in het water zinken *). Den kleibewoner komt 
dat natuurverschijnsel in het geheel niet ongeloofelijk 
voor. Het was zeker geene eigenlijke aarde of k le i,
maar veenaarde (darg) met eene dunne laag van aan- '
geslijkten grond overdekt Zoodanige grond, door de
golven ondermgnd en losgerukt, drijft in groötere of 
kleinere brokken 8) rond, terwijl het veen, door des-

1) Part, Catwijksche Oudheden. 102.
2) Engelberte, Aloude Staat. 1. 85.
3) Ostfr. Monatschrift. 6. St. — Ostfriesland und Jever. 1 .84.
4) Tetens, Reise. 80. 142. ♦Dänischer Atlas. V. *228.
6) Sturmfluthgemälde. 68.
6) T. a. p. 305.
7) Zoo als b. v. de overzetter van de Natuurlijke Historie 

van Pliniut. Franki. 1783. IV. 279. Aanm.

8) Bij den stormvloed yan 1825 hebben wij zulks gezien. 
Overal waar de vloed kolkep in den darg woelde, hield  
zich de uitgespoelde darg in groote stukken bijeen. 
Van de ontelbare menigte stukken, welke uit de kolk
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telfs vezelachtig weefsel te zamen gehouden, : in het 
Water n ie t, zoo ah andere aarde en kl>eir dadelijk, 
maar slechts langzamerhand ontbonden en opgdoet 
wordt. De Friesche jaarboeken lereren daarvan me
nig voorbeeld op. In Groningerland werdr ^an : den 
Dollart, door den storm van 1506 , eene gtioóte 
streek van zoodanig land loBgèspocld . én : met 
huizen, menschen en veo over den Dollart naar 
de tegenoverliggende kust van Oost-Friesland >gedre- 
ven1). Nog bg den Kerstloed van 1717 giefeper 
een dergelgk geval in Oost-Friesland plaats.; Dra
vende eilanden van zoodanigen aard, met l?oömen 
bezet, treft men ook in Noorwegen in dë merenaan *). 
Het moet mtusschen opmerkelijk schijnen, dat er 
boomen in eenen met zeewater doortrokken' bodem 
groeiden, iets hetwelk tegenwoordig zoo weinig het 

* geval meer is, dat ze veeleer dadelijk wegkwijnen 
zoodra het zeewater hunne standplaats overstroomt r 
waarvan weder de stormvloed van 1825 óns.vian 
nieuws op eene onaangename wijze overtuigd heeft» 
Het bestaan van boomen aan bet tegenwoordig zee
strand is evenwel te zeker, dan dat wg zulks mogen 
betwijfelen, en de inwortding van dn meeste slabben

bij Larrelt gespoeld werden, had een derzelvë eene 
lengte van 24 voet en eene hoogte van 6 voet. r

1) Ostfr Mannigfaltigkeiten* I. 114. Fteeee, Febne. 45» 
alwaar meer dergelijke voorbeelden wit Oost-Friesland 
aangevoerd worden. In bet tweede deel van dit werk 
zollen wij insgelijks van dezelve gewag maken.

2) Pomtoppidan, Naturgesch. v. Norwegen. I. 166.
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io den frond bewgzen, dat *g aldaar gegroeid en 
niet aangespoeld zijn, welk laatste alleen met d e , in 
bet Jnllandsche rif liggende, versteende boomen het 
geval zoude kunnen zijn1). Wij kunnen evenwel niet 
weten, hoe bet zeewater vóór 2000 jaren gesteld was. 
Het is mogelijk, dat hetzelve toen minder zout be
vatte dan thans, ten minste laat zich zulks vooronderstel
len vata het water, dat binnen de duinen vloeide, daar 
er toenmaals, wegens de naauwere opeoiugen in 
de duinen, minder zeewater binnendrong, waardoor 
dus het rivier- en binnenwater de overhand be
hield, zoo ais zulks thans nog in het Frische- en 
Künsche Haff aan de Oostzee het geval is. Daaren
boven is de eik het best van alle boomen tegen 
de werking van het zeewater bestand.

De beide berigten van plu u u s  zijn dus wel met 
elkander overeen te brengen, zoo men dezelve slechts 
niet al te letterlÿk uitlegt. Zoo gebeurde het zeker 
niet, dat de boomen d ik w ij ls  op de Romeinsche vloot 
aandreven, zulks zal slechts somtijds voorgevallen zijn. 
Zijne door de zee omgevene heuvels vinden wij ook 
thans nog, wanneer wij bij eenen stormvloed, het zg 
in den zomer of in den winter, naar dek onbedijkte 
eilanden varen, welke hier en daar worden aange
troffen en die niet spaarzaam bevolkt zijn. Het on
derscheid bestaat alleen daarin, dat de zee de
zelve niet dagelijks, maar slechts wanneer zij door 
storm beroerd is, overstroomt, ten gevolge waarvan

]) Teten» f Reise. 184.'
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ook de grond groen bewassen is en het vee in ge
noegzaam getal voedsel;, verschaft. ;

Vóór 1800 jaren was dus de kleistreek reeds \  
sterk aan het De zee maakte van tijd ]
tot tijd steeds meer aanzienlijke inbreuken; zij .rukte 
den ouden aangealijkten kleigrond weg, ontbond denzelven 
of speelde hera, /vermengd met het nieuwe vrucht* 
bare slijk, naar andere* oordenm et den darg haor 
delde zij gedeeltelijk op gelijke wgze, voor bet grootste 
gedeelte echter bleef dezelve liggen en werd nader
hand met zeezand bedekt. De weggespoelde grond werd 
hier en daar nedergeworpen, ook wel verdeeld en opgelost 
en met kleiaarde vermengd. Op deze wijze laat zieh 
het best de anders zeldzame omstandigheid verklaren, 
dat men soms afwisselende lagen vao kleiaarde, en 1 
darg aanlreft, vooral in de nabijheid der rivieren, 
want hier was de bodem nog lager dan verder land
waarts in , zoodat zich aldaar thans het nieuwe zee
slijk en de opgeligte darg het eerst moesten nederzet
ten. De oevers der grootere rivieren en de dikwijls 
diep in het land indringende zeeëngten (balgen) 
slijkten digt, even ais de oevers der kleinere rivieren 
en beken, ja  menigmaal ook deze zelven; van daar 
dat men dikwijls op uren verren afstand van de kost 
en de slroomen eenen voortreffelijken, vetten klei
grond midden in gemeen land aantreft. De zee wierp 
bg stormen in eens verbazend groote hoeveelheden 
zand, vermengd met dat van de verstovene duinen, 
over de velden uit, waardoor de zoogenaamde wadden 
ontstonden; zelfs ver in het land op werd het zeezand
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hier en daar opgejaagd, hetwelk men somtijds onder 
de klei vindt, zoo ais m Oost-Friesland onder het 
Escherland, in het ambt Greetsiel. • Over bet;algfemeen 
moet de zee, na de voltoogtag van de’eerste marttth- 
vorming, bg den ovefgang tot de tweede den ‘hodefcè 
groot geweld hebben aangedaan; onopboüdelijk rukte 
zij op de' eenè plaats land weg en spoelde bet ep 
eene andere plaats weder áán. Tel een bewijs daar
voor dient de dikwgk zonderlinge* vermenging der 
aardlagen, vooral der onderste. Somtijds* geven bo¿- 
ringen daaromtrent zekerheid- en leveren merkwaardige 
üitkorasten op. Zoo vond men digt bg Emden , bg 
de groote kolk van 1825, ongeveer 200 roeden win 
den ouden Eems-dijk verwijderd, van boten af go- < 
rek end: 2 voet knik- en kleiachtige aarde, 1 vt. 
darg, vervolgens V, vt. klei, 1 vt. darg, daarna 
weder eene dunne laag klei en eindelijk weder darg 
tot aan den ouden oorspronkelgken zandbodem. Nader 
bij den ouden dijk: 2V* vt. klei, 2 1/* vt. darg, f/, 
vt. klei en dan weder dargj — en aan den ouden 
Eems-dgk: 4 vt. taaije klei en even zoo veel met 
rietwortelen vermengden darg. In de bogt van fVi*~ 
heltum , 2 uur ten westen van Em dén , vond men 
bij de in den herfst van 1820, ten gevolge valt 
de onverwacht in den dgk ontstane groote verzakkin
gen, bewerkstelligde boringen1, de volgende lagen: 
14 vt. meest vaste klei, 2 vt.* slijk, 5 vt. darg, 2 vtw 
klei met slijk, 1 v t  darg met slijk, 1 vt. slijk, 1 vt. 
darg met slijk en 1VV vt. ‘darg. Op eene andere 
plaats aldaar vond men : 8 vt. klei, 5 vt. ¿slijk > 4 vfc.
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darg', 1 vt. darg met alfky'l vt. slijk, 2 vt. darg,
1 vt. darg met stgk, 1 vt. klei met dgk, ï  vt: darg,
2 vt. slijk, 3 vt. darg eri 1 vt. dárjg met wit zand*; 
dus op eene diepte vaif 30 voeteb niét fniuder fdan 
12 afwisselende aardlagen. Tegenover dezcT plaats op 
het wad lag : 8 vt. slijk, 1 vf. Slijk met zaiid, 4 vft 
darg, 1 vt. dgk met darg, 1 vt. dgk, 3 vt.* darg, 
2 vt. zandig slijk met darg, 3 vt. slijt, 1 tt¿ slijk 
met darg, 2 vt. darg, 1 vt. zand en Vj vt. dàrgl 
Bg de Borgeran, welke door deri Köhdèriseé in tiith- 
marsen loopt, bevond zich, n ie t1 ver'van de Élbe, 
bovenop eene goede laag veen van 2 vt., daaronder 
8 vt. darg, dan 2 vt. klei en onder déze geheel 
week en vloeibaar veen; op de dieptë vfen '14 vt. 
weder zuivere, vette klei, die nog 1 vt. dieper met 
zand vermengd was. Op andere plaatsen ' onilbrak het 
vloeibaar veen r). Bat deze1 lagen door de opgegevene 
oorzaken ontstaan zijn, "wordt door bOg ëene andere 
plaats in die streek bewezen, alvfaár óver de bovenste 
veenaarde eene slechts 2 dm. dikke kleilaag lag* die 
weder met 2 vt. veenaarde oveidekt was. Op die 
plaats had de Elbe in 1717 efcne inbraak gespoeld 
en eenen tijd lang vrijen in - en uitgang gehad, 
waardoor de dunne kleilaag ontstaan was *).

Zeer groot moet de uitgestrektheid van het land 
geweest zgn, dat op deze wijze, in den loop van ee- 
nige eeuwen, door de zee verzwolgen is , voornamelijk 
voor de Elbe en Wezer, alwaar in de eerste duizend

I) Teten$, Reise. 175. 2) T. a. p. 176.
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jaren yan onze tijdrekening, en wellÿgt reeds vroeger, 
bet ? meeste a^ngeslijkte land weder weggespoeld is ge
worden. , Dat hier evenwel vóór 1800 jaren de uitge
strektheid ran% bet aangeslgkte land kleiner was dan 
thans, zoo alseepige schrijvers beweren , is misschien 
te reel gezegd. Zoo meent de schrijver van een an
ders zeer belangrijk werkje1) ,  dat de Cimbrische 
vloed, welken hg ongeveer 120 jaren vó¿r de geboor
te van cmftSTüs stelt , de duinen zal hebben vernie
tigd; dat de zee de aarde met zich voortgerukt 
hebben en tot aan den alouden zeeoever -  de Geest -  
dóórgedrongen zal zgn; dat men bij ebbe , in 
plaats van land, slechts zandplaten zag, met eenige 
hoogten bezet, waarop de weinige niet uitgewekene 
bewoners een kommerlijk leven leidden. Zoo zou 
de geheele uitgestrektheid van den aangeslijkten grond 
aan de Noordzee toenmaals bewoond en met water 
bedekt zgn geweest, toen plmtius dezelve zag. Eerst 
van toen a f  aan zoude de zee begonnen zgn haren 
roof, voor en na, terug te geven, enz. Zelfs kohli, 
die anders veel goeds en waars betrekkelgk de phy
sische geschiedenis van het land zegt, kleeft dat ge
voelen aan. Hij gelooft, opzigtelgk het oudere deel 
van het groot-hertogdom Oldenburg, dat het geheele 
gewest tusschen de Jade en de Wezer, tot digt aan 
de Hunte, tot aan de zesde of zevende eeuw voor 
bet grootste gedeelte onder water lag, en dat bet 
boven hetzelve uitstekende gedeelte meest uit modder-

1) Wangeroog und das Seebad. 5. f.
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podèn, moerassen en kláoote «üaDden btttond, welke 
slécht* op de hoogste plaatsen beweend wfnnen. Na 
dies tijd zonde men door bet aaolèggen yan dgkea 
(Dammen) yan tijd to ttijd  steeds meer land aan.de 
zee ontwoekerd hebben, zoodat het tegenwoordige1 
Batjadingerland zich tot aan de 11de eeuw eenige. 
mijlen yerder naar het noorden uitstrekte. . Van torna 
af aan zoude het land weder afgenomea zij», eni. ^
Ha al hetgeen, wat wij over de'beschrijving v a n tu r  
mus gezegd hebben, is het zeker, noodeloos om het 
onjuiste yan deze wijze van zien nader aan te wijzen. 
Bet kan hier alleen de vraag zgn : of de geheele kleistreek 
eenige eeuwen vóór onze tijdrekening zoo geheel ent 
al verwoest en ontbonden en in een, bij iedereo vloed 
onderloopend, wad veranderd was, ais zulks in dio 
geschriften wordt voorgesteld. Hen mag zulks ten 
eenen male ontkennen. Al het aangeslgkte land van 
de ligtste soort, alsmede datgene, hetwelk knik . bevat, 
voornamelijk hetgeen in dien staat op eene diepe 
laag van darg rust, is, onloochenbaar de ¡Oude of oor
spronkelijke kleibodem. Alleen de ïwaardere bodem» 
de eigenlijke klei} gedeeltelijk zuiver* gedeeltelijk 
met zand vermengd, is van lateren OorsprongVin 
allen gevalle zal hetzelve eerst .in bet begin van onze 
tijdrekening en gedurende dezelve allengskens, eyen 
ais later het nieuwe aangeslgkte land, ontstaan zgn; 
De rivieren droegen veel tot de verwoesting van den 
ouden kleibodem bg. Zij voornamelijk baanden voor

1) Beschreib, v. OMéaburg. I. 63»
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de i8e den' wég fot bet bod.! (Gedurende den arlèed* 
stortte deze zlob < door derleher toonden het hevigste 
op het laod uitj bÿ de ebbe'bruiste zg, vermeerderd 
dóor het rivíenvater/ dikwijU me« nog meer hevigheid 
terug, den waarmede zipbzj den tfeed opkwam. Tegen 
dit onophoudelijk heeri»- enWeèrstroomenwasdeljgte 
bodem níet bestand: ¿bg dcnSibo* en de Wezer kwam* 

, daarbij nog de' ongunstige omstandigheid, dat hare 
ntondtoir elkander raakten, hetwelk vermoedelijk de 
voornaamste! oorzaak" van den ondergang der in baar 
gebied' éénmaal aanwezig geweest zijnde kleilanden 
geweest zal z§nfv -  Maar , waar bleef het vedwolgéiie 
land? Zeer veel, misschien wel het meeste, ligt nog 
óp destsetft oudé plaats, onder het zand van het wad 
bedolven, hetwelk .tevens den lossen darg digt in ben 
geperst heeft. Het overige werd ' gedeeltelijk weder 
aarigespoeld,r voorbet-grootste gedeelte rust het echter 
in den schoot der zee. Hetzelve bedroeg in verge- 
ttjlritfg toet bet verzwolgene land zoo bijzonder veel 
níet, daar dît sleohts eene donne kfoilaag bad, zoodat 
6* 10 en meer vierkante mijlen van hetzelve misschien 
níet meer vaste stof ziillen bevat hebben, dan ééne 
vierkante mijl van hét nieuwe.

' Een’ getuimen tijd lag het aangeslgkte land al- 
too aan de aanvallen der zee blootgesteld. Einde
lek ondernamen de bewoners bet, om daaraan 
door het opwerpen van dvjkén 'een einde te maken. 
Dè tijd van de eerste bedgking van het vaste landJ is 
niet bekend ; vandaar dat de meeningen daaromtrent 
zoo zeer uit een loopen. Velen stellen dezelve in zeer
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laten3 tgd, lieh daarbgberoepende op de indijking 
Tan enkele streken, Traman oude krongken gewàgeni 
Zoo Tril toeti, dat het 'aangeslgkte land in Slees-* 
wgk .en Holstein Sn de 10de eèuW door dé Friezen 
bed g kt tonde ig ö '1), Osterstade aan de Wezer in 
1020 Í), het Alte' Land ín 11003). Dn zuc leert 
teUs dát de kleistreken' tan de provinciën Gronin
gen en Friesland1 eerst* in Í570, door bemoeijing 
tan den Spaanscben stadhoudér Carpajl r o b l e s  , inge-* 
dykt égn geworden *). HiRictttkÓTH sébryft , óp: hel 
voetspoor tan s o é t  , de éerste indgking yan geheel 
FrieslaAd aan den Koning a d g i l l t j s  toe5), die tégen 
hef midden der *7de èeuwf 'leéfde; t o k  w i c h t  gelooftj 
dat de Noormannen den dykbouW ingevoerd hébben 5)ÿ 
ofschoon hg op ' eené* andere plaats den náám vatt 
Cauch&n van de -kaaijen of haatdij ken afleidt, waar- 
mede ig hunne woningen', tót - beveiliging tégen dé 
vloeden, zoudéñ omgéven1 hébben 7). -  De dgkbouw 
ia zonder twyfd zeer* óud¿ Hèt woord dic, dike 
(uitgesproken dijk) komt reéds hl de Angelsaksische

1) Kuez. 14. Telena (Reise 103.) gelooft, dat zulks nog vroe
ger plaats greep; Dankwerth haalt drie polders fKÖge) 
aan 9 die reeds in die eeuw ingedijkt waren. Landbesehr. 
von Schleswig. 148.

2) Viêbeks 28. 3t De Luc. II, 291. 4) Briefe. II. 346. 359.
6): Oorspronkelijkheden. 431. 890. *Soet, Stavoren B. 3. p. 80. - 

Volgens TVtneemiue (Chron, 64.) leerde Adgillm  aan de
Friezen om hoogten — terpen ~  op te werpen, ten einde
zich daarop bij de. nadering en opstawing der zee te red
den* geene dijken.

6) Ostfriesisches Landrecht. 872* 7) T. a. p. Vorher. ll.Aanai.
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tatf voor. Was nu de naam reeds in de 5de eeuw: 
bekend, dan moet het voorwerp zelf toen ook reeds be
kend zijn geweest* De Nederlanden zullen met het be
dijken voorgegaan zgn., Dausus wierp reeds negep jaren 
vóór CHRISTUS* geboorte dijken aan den Rijn op ‘). 

J)e Romeinen maken, wel is waar, geen gewag van 
dijken, doch dit zonde pok nipt tol een bewg* voor 
het al of niet bestaan daarvan kunnen strekken^ daar 
ẑg even min van de duinen gewagen. Veelligt {naakte 
men in de eerste eeuw van onze tijdrekening met 
den dijkbouw in de Nederlanden eenen aahvaog en 
ging vervolgens verder oost- en noordwaarts tot aan 
Jutland. Bezwaarlijk zal de geheele kustenstreek ten 
zelfden tijde ingedgkt zgn, zelfs niet eene geheele 
provincip. Hier en daar zullen in den beginne mis
schien enkele of meerdere dorpen gemeenschappelijk 
hunne landergen of grenzen (Feldmark) met eenen 
dgk omgeven hebben, waarvan, zoo wel ais van de 
latere bedijking, op eenige plaatsen nog aporep schij
nen overgebleven te zgn, voornamelijk in Friesland, 
Jever en aan gene zijde der Elbea). Vervolgens

1) Tacitus, His tor. V . 19.
2) Zulks schijnt het geval te zijn met den Korendijk bij de 

stad Norden. Eene hoogte ot rug, welken men op eeoige
••plaatsen schier voor eene natuurlijke verhevenheid zoude 
. aanzien, loopt onder dien naam, ongeveer % uur van, 

Nprdm«, nan de westzijde aaovangende, bijna in eenen 
-ha! ven cirkel ten noorden der stad, hier en daar iets ver

der verwijderd, tot ongeveer '/• uur in het noordoosten om 
de stad toe. Aan dé buitenzijde deser hoogte, in het
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lullen zich denkelijk de gezamenlijke inwoners tan een ge
heel gewest of landstreek (Gau) lot de gemeenschappelijke 
bedijking vereenigd hebben. Eerst werdende dgken 
in de nabijheid van de Geest opgeworpen. Vervolgens 
naderde men al meer en meer de zee, ieder gewest 
wel voor zich zelf, doch tevens met eenstem
mig beslnit van eene geheele provincie, zoodat de 
dijken van naburige gewesten aan elkander sloten, 
zoo ais de gelijkheid van den grond bewgst ‘). De 
rivieren en stroomen werden, zoo ver het zeewater 
eenen beduidenden invloed uitoefende, tevens inge- 
dijkt, verder bovenwaarts eerst later, zoo ais het 
Stadland aan de Wezer, het Alte Land en anderen.

De eerste dijken zullen zeer klein geweest zgn, 
misschien niet grooter dan de zoogenaamde zomer« 
dgken, waarmede men somtgds de kwelders om geeft, 
om de hoogere vloeden, die er mogelijk gedurende

oosten , aan den zuidkant van den Ekeler weg, ligt eenige 
voeten diep onder den grond eene laag van kleine zee
schelpen (Nünen).

1 ) Ik heb,w el is w aar, in mijn werk: »Oslfriesland und Je- 
ver” [I. 78] de stelling ontwikkeld, dat de dijken reeds 
in  z eer  vroegen tijd, zelfs nog vdór de aankomst der R o- 

. meinen, opgeworpen zijn geworden Hiertoe werd ik 
gebragt door de zonderlinge ligging van het oude aange- 
slijkte land — naar de kust toe rijzende en beter, doch 
naar de landzijde lager en slechter wordende — en door 
de omstandigheid, dat deszelfe bewoners reeds akkerbouw 
moeten gedreven hebben: het eerste evenwel, laat zich  
op eene andere w ijze verklaren, zoö ais wij hierna zul
len trachten te doen; het laatste door de mindere ziltig- 
heid van bet zeewater in d ie tijden.

IJ
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den hooioogst zouden kunnen komen, af te weren; 
hunne hoogte beliep slechte* eenige weinige roeten, 
terwijl zij tevens eene geringe breedte hadden; voor
eerst toch had men geene grootere noodig, daar zij 
eeniglijk dienden om de zee in den zomer, en niet 
om de hooge stormvloeden in den winter te keer te 
gaan. Voor en na zal men dezelve hebben aange
hoogd, doch nog in de laatete helft der 13de eeuw 
zullen zij misschien, naaowelijks de hoogte van de 
zoogenaamde ‘ kaaidijken bereikt hebben. Moei wil, 
dat die van den Dollart vóór deszelfs doorbraak zoo 
laag geweest zgn, dat men over dezelve konde heenzien, 
-  dus wel niet hooger dan 6 voet, of 9 tot 10 voet bo
ven den gewonen vloed, -  en dat toenmaals aan de 
Zuiderzee slechts nog zomerdijken * gelegen hebben1). 
De kusl-rivieren en beken, ais ook de rillen of rijten 
en kleinere stroomen, zullen insgelijks doör dergelgke 
dgken een eind opwaarts beperkt zgn geworden; bo-* 
ven wierp men dezelve vermoedelijk gedurende den 
zomer met eenen dam dig t, nam dien in den herfst 
weder weg of liet er dadelgk eene smalle opening in, 
tot het afloopen des binnenwaters, en sloot die toe met 
planken, welke opgetrokken konden worden; later be
diende men zich daartoe van pompen, hetwelk aanlei- 
ding gaf tot het bouwen van zijlen of sluizen, waarvan 
de uitvinding reeds zeer oud moet zgn.

Men houdt het er gemeenlijk voor, dat de eerste 
dijken te na aan de kust en aan de oevers der rivieren

1) Tegenwoordige Staat der Nederlanden. IV . 12«
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opgeworçen zgn, ten< deekr zelfs dáár^ waar de* grond: 
nog ín hèt gebed niei of slechts weinig mot groen - 
bewassen was. Ons is zulks niet regt duidelgk ; wij 
houden het er Veeleer voor , dat er. ten minste twee, 
veelligt dríe hoofdbedijkingen hebben plaats gegrepen; 
Door de eerste en oudste werd het ligte raarschland,, 
en door de tweede de betere kleibodem tegen het 
zeewater en tegen, de overstroomiiigen der rivieren» 
beveiligd. Er zgn, wel is waar, velen, die slechts 
ééne boofdbedijking aannemen >; doch het ia veel aan--' 
nemelijker, dat zulks tweemalen heeft plaats gevonden*, 
De ligte en lage aangeslgkte grond en* de klei zgiMe* 
zeer onderscheiden. Lag de: eerste- steeds ver in» bet. 
land op, dan liet zich zulks'eerder verklaren , maar 
dezelve loopt meestal tot. digt. áán de kust. Nadat du. 
aansteking van knikgrond’ opgehoüden had en de klei 
zich* begon ridder te zetten, had deze zich.landwaarts» 
in even zoo wel op den knikgrood moeten nederzetten: 
en bezinken ais aan de kusten, en de oevers dér ri-r 
vieren; slechts zoude bet kleibezinksel hoe verder va»r 
de zee verwijderd des te geringer hebben kunnen wor-r 
den. Dit is evenwel het geval* niet. De klei van he|. 
oude aangeslgkte land beslaat over het algemeen slechte 
eene zeer geringe breedte, daarop volgt of de; knik~ 
achtige grond of eerst nog eene tussChenSoort ; géene» 
dezer dríe soorten versmelt m eene andere^ veeleen 
zgn zij zeer zigtbaar van elkander afgescheiden i, hoewel 
dan ook de overgang niet plotseling plaats grgpki 
Zulks laat rièh niet anders verklaren, dan door ata 
te nemen, dat de ligte marschgrodd door do?dijken

13 *
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ragesloten is geworden, reeds ?6ór of kort nadat de 
zee begonnen was, in plaats van knik, klei uit te 
werpen. Indien toch geene dijken deze terug gehou
den hadden, om welke reden verspreidde de klei zich » 
dan niet verder; waarom vormde dezelve sléchts eene* 
smalle streep, van dikwijls niet meer dan 100 tot 
200 roeden breedte; daar toch de kwelders of aan
wassen (Polder), die na de laatste hoofdbedijking ont
staan zijn, geheel uit klei beslaan, welke aan de 

* landzijde zelfs beter is dan aan de zeezgde, zelfs op 
eene breedte van meer dan een uur gaans. Deze 
daadzaak is beslissend en wordt bet nog te meer, 
wanneer men in aanmerking neemt, dat de ondergrond 
van het ligte aangeslgkte land veelal, en dikwijls op 
eenen aanzienlijken afstand van de kust, uit klei , 
van dezelfde soort bestaat als die, welke den ondergrond 
uitmaakt, van den beteren en eigenlijken kleibodem. 
Hen mag dus met grond aannemen, dat er overal, 
waar drie soorten van aangeslijkten grond op'elkander 
volgen, ook drie onderscheidene binnendijkingen 
hebben plaats gevonden, en twee ter plaatse alwaar 
men twee soorten ván grond aantreft. Bij de geringe 
hoogte en vasthëid der dÿken moesten de inge- 
dijkte landen in vroegere tijden dikwijls overstroomd 
Worden; alsdan liet het in het water aanwezige slyk 
zich , onmiddelijk aan de binnenzijde der dijken , op 
eene geringe breedte vallen, en hieraan kan men het 
ióeschrgven, dat de onderscheidene soorten niet zoo 
scherp van elkander gescheiden zgn ais IWec op elkan
der volgende polders.

Digitized by Google



197
i

Men heeft op velerlei wfzen trachten te bétóogen 
dat het beter zoude geweest zijn, dat de bedijking 
eenige eeuwen later geschied ware. Alsdan zoude 
het schrale en slechte land, waaruit toch hét 
grootste gedeelte yan den aangeslÿkten grond be
staat, door de meer langdurige oyerstrooming 
ran het zeewater vruchtbaarder, zelfs wel aan 
den goeden kleigrond gelijk, en tevens ook hooger 
zgn geworden , daar hetzelve thans meer dan de helft 
lager ligt dan de gewone dagelijksche vloed. Deze 
aanmerking is, wel is waar, juist ; doch hoe konden 
de vroegere bewoners weten, dat hun land in het vérvolg 
zoo verzakken zoude. Ten tijde van de eerste bedijking 
was dat land, hetwelk slechts eene dunne kleilaag 
over den .darg heeft, stellig even zoo hoog ais het 
overige land, tot aan den oever der stroomen en der 
zee ; daarvoor pleit de kniklaag , welke in die klei- 
landen, waar dezelve voorhanden is, niet hooger ligt dan 
inden aardachtigen bodem, van eene ligte soort, welke 
slechts weinig darg bevat. Niet de dagelijksch'e, maar alleen 
de hooge vloeden stroomden daarover. Het was aan de 
inwoners onbekend, dat de zee in het vervolg weder 
vette klei zoude aanspoelen, zoo ais zulks vroeger 
geschied was, alsmede dat de vloeden hooger stijgen, 
en hun land daarentegen lager zoude worden1; ook 
konden zij er geen voorgevoel van hebben, dat zij, 
met het doei om hun land tegen den nadeeligen 
invloed van de hooger stijgende zeevloeden te be±- 
schermen, hetzelve juist daardoor van derzelver wel- 
dadigen invloed beroofden en voor altijd tot eene
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gnlridebaa ¿g e ignohthaatheid weroordoelden;: terwgl zij 
dctfrhetopschorteu der. bedijking naderhand eenen voar~ 
tieffelgken kleibodem .zouden veikregen . hebben, on 
Sevens hoog , land, welks afwatering ten allen tijde 
gomakkelÿk te bewerkstelligen zoudê Æijn, .terwijl 
daardoor thans voor hunne nakomelingen «oen hoe lan* 
jgor zdo drukkender last ontstaat.

Eene andere niet onbelangrijke vraag is het: of 
¡de bedijking .den welstand des lands bevorderd hebbe 
«of niet. .Oppervlakkig beschouwd, schijnt zoodanige 
vraag geheel onnoodig . en zelfs 1 ongerijmd* Welke 
«gevolgen eene overstrooming des lands met zeewater 
¿heeft, ligt bg de meeste onzer lezers nog versch in 
JheJt geheugen ; de * vroegere bewoners, ondervonden «eg 
rveelauldjger de .treurige gevolgen daarvan. Sr .zgn 
¿ntuaschen . gewigtige r gronden, tegen eene bedgking 
4ian te . voeren. Vooreerst toch is. het aan geenen 
¿twijfel. onderhevig, dat de zee op het land,; in onbe- 
d^kten staat, niet zoo sterk soude aangevallen zgn 
ais tg zulks vroeger gedaan beeftennog doetr en» waarvan 
juist hoofdzakelijkhet verlies van vele en aanzienlijkelaud- 
atveken bet gevolg ia geweest. Immers,. wanneerhetwater 
^zioh . ongehinderd overal ^verspreiden kan, dan vloeit 
hetzelve bedaarder over de vlakte heen, en grijptdes 
bet land minder > hevig aan, dan wanneer het. door 
belemmeringen in zijnen loop wordt opgehonden. 
Ook . is het eene daadzaak, dat de vloed voor .het 
met dijken omringde land hooger stggt, dan voor * het 
nnbedÿkte. Men ziet zulks op bet duidelijkste aan 
de. in de opeue zoe en niet ver van de kust, liggende
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landen» Het verschil kan lelfeS tot 8 voet bg de 
hoogste stormvloeden bedragen. Daardoor blijven de 
kleine onbedijkte eilanden san de Eiderstädtsche kust 
(de Halligen), ofschoon slechts 4 tot 5 voet bo
ten den gewonen vloed verheven > bg matig hooge 
Vloeden, die aan de kust van bet 1 lot 2 mglen vetfwg- 
derde Taste land 7 tot 8 voet stijgen, van overstroo- 
mingen bevrijd *). Ten tweede: men zoude alsdan geen 
ligt en middelmatig en laag land op den adngeslgkten 
grond meer kennen, alles zoude uit den vetsten klei - 
bodem, van dezelfde soort, waaruit de rand der kust 
en de polders of het nieuwe aangeslgkte land zamen- 
gesteld zijn, bestaan en zich geheel lot aan den rand 
van den hoogen zandgrond uitstrekken, hetwelk 5 
tot 1 Omaai meer waardig zoude zgn, dan het tegen
woordige ligte of dunbodemige land. Ten derde: 
bet kostbare onderhoud der dgken. Men treft plaat
sen aan, alwaar dat onderhoud weinig of niets kost, 
indien de dijken n. 1. op goeden wind liggen en er 
voorland of kwelder aanwezig is; maar ook vindt 
men streken, alwaar de kosten de opbrengst van de 
daardoor beschutte landen, althans bij middelmatige 
prijzen der voortbrengselen,, nabg komen of zelfs wel 
te boven gaan ; plaatsen, alwaar men de uit zich 
zelven reeds zware dgk en nog door groote, aan den 
voet derzelve ipgeheide, palen — zoo ais in , vroegere 
tijden geschiedde — of, zoo ais men thans doet, door 
lagen van groote graniet - steenen (vlinten) op mijlen

1) Tetenây Reise. 189.
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lange streken ' tegen de Woede der zèe beschermen 
moet. Yandaar dat men er meermalen toe is over- 

* gegaan, om van den drukkenden last der kosten van 
onderhoud ontslagen te zgn, zulke gevaarlijk liggende 
dijken te verlaten , groote uitgestrektheden lands aan 
de golven prgs te geven en geheel nieuwe dijken 
verder landwaarts in op te werpen. Ja, men heeft 
voorbeelden , dat zelfs in latere tijden binnengedgkte 
polders, in geval derzelver dijken door zware storm
vloeden beschadigd waren geworden, geheel opgegeven 
zgn, zoo ais zulks nog na den stormvloed van 1825 
met den Vincke folder en den Schwerinsgroden 
(346 deimatten groot) in, Oost-Friesland bet geval 
is geweest, die thans weder groene kwelder zijn ’). 
In vroegere tijden was het geheel niet zeldzaam , dat 
hét gewone onderhoud van enkele dijkpanden tegen 
de opbrengst van het daarmede bezwaarde land opwoog 
en derzelver bezitters zich genoodzaakt zagen om, 
wilden zij van dien last bevrijd zijn, hun land voor 
niet af te staan , hetwelk, wanneer er niemand ge
vonden werd , die hetzelve tegen het onderhoud van 
den dgk wilde overnemen, aan het geheele dijkver- 
bond verviel. Dergelijke voorbeelden levert tegenwoordig 
het ambt Norden in Oost-Friesland op , alwaar geheele 
landhoeven, met goed , ja ten deele zelfs voortreffelijk 
land , daardoor slechts eene negative waarde hebben, 
en niet verpacht kunnen worden, zoo de pachter tevens

I } Een gedeelte van den laatslen polder wordt evenwel in 
dezen zomer (,1833) weder binnengedijkt.
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het onderhoud tan den dgk ten zijnen laste moet 
nemen* Endelijk, ten tierde: de zuivere opbrengst 
tan eene kwelder staat teelal met die tan het binnen* 
gedijkte land , door elkander gerekend, gelijk, bij 
gunstige omstandigheden zelfs met de zuivere pacht- 
opbrengst tau den besten kleibodem *).

Indien dus de kleistreek niet bedÿkt ware, dan 
zoude dezelte bet tooneel tan eene enkele, terbazend 
uitgestrekte kwelder opleveren, bedekt met het voed
zaamste gras en hoog genoeg boven den gewonen 
tloed verheten ; slechts bij springvloeden in den zomer 
en bg andere hooge vloeden gedurende den herfst en 
den winter zoude de zee zich daarover verspreiden, 
doch niet, zoo ais thans bij doorbraken, weken of 
maanden lang het land blijven bedekken, maar dadelijk 
met de ebbe weder afzakken. Deze overstroom ingen 
zouden aan bet land geen nadeel toebrengen, want 
de grasgroei zoude zich daarnaar wgzigen; in plaats 
van het tegenwoordige voor het zeewater niet geschikte

1) Io Oost-Friesland ligt, voor den Heinitipoider aan den 
Dollart, een Domein-aanwas, dat een weínig meer dan 300 
deimatten groot i»; het gras daarvan wordt jaarlijks op  
wortel verkocht en brengt door elkander over 7 Rthlr. 
per deima! (van 400 Rijnlandsche roeden) op, (in 1837 
zelfs 11 Rthlr.). De pacht van het Domein-polderland in 
bet ambt Greetsiel, hetwelk in deugdelijkheid slechts 
weinig voor dat aan den Dollart onderdoet, beloopt daar
entegen door elkander 9 Rthlr. waarvan voor renten van 
de kosten, tol het aanleggen van den dijk gemaakt , ten 
minste 3 Rthlr. behooren afgerekend te worden, behalve 
de kosten van het jaarlijksch onderhond, indien die dijk 
tevens zeedijk ware.
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gras, zoude <er kwelder en . andere soortgelijke 
grassoorten voortkomen , die, hoezeer ze ook in  
voedzaamheid met die van de tegenwoordige vette 
klei-graslanden niet gelijk gesteld kunnen wérden, 
daarin tocbdie vandenliglen dunbodemigen kleigrond 
verre zouden overtreffen , en in hoeveelheid oök de 
eersten. ‘De menschen en 'het vee zouden zich des 
zomers , hij eenigzins hoog stijgende vloeden , tijdig 
genoeg op de hoogten of terpen kunnen redden, en 
des winters is het vee buitendien onder dak. Winter
gewassen konden, wel is waar, niet verbouwd worden, 
en de zomer-vruchten zouden op de kuststreek, wegens 
den zilligcn bodem, welligt slechts middelmatig gedijen, 
beter zouden deze verder landwaarts in voort willen. 
Yeefokkerÿ moest het hoofdbestaan uit maken ,gelijk 
zjj zulks in vroegere tÿden, en zelfs nog in de vorige 
eeuw was. (Zÿ levert eene goede winst op en vereischt 
geene hooge uitgaven , die bij den akkerbouw daar
entegen aanzienlijk zijn.

De hier ontwikkelde stelling is niet bloot denk
beeldig. De onbedijkte marsch —eilanden, die in de 

* zee en voor de monden der rivieren gelegen zijn, leve
ren daarvoor het doorslaandst bewijs op. Hieruit blijkt 
overtuigend , dat een voor de zeevloeden open liggend 
land zeer wel en zelfs sterk bewoond kan zijn, en 
zulks niet juist uitsluitend door visschers. Zoodanige 
eilanden zijn Marken, Urk en Schokland in de Zui
derzee, Nesserland voor Emden, Krautsand in de Elbe, 
niet ver ván Glückstadt, en de Halligen aan de 
Sleeswjjksche kust. Hier heeft ieder huisgezin zijne

Digitized by G o o g l e



203

fageneahoogle of .t« p ,'OpwelkedesieHa woning »laat, 
hoogbovende bloeden verheven , uitgenomen alleen 
dezulke «Is die Tan 1€25, welke intusscben zeer 
zelden voorkomen. Eeuwen lang reeds woont men 
daar rustig en tevreden, -wel is waar níet geheel 
zonder overlast van de zee , die menigmaal schade 
veroorzaakt en de kleinste der eikndta, de Halligen, 
zelfs geheel dreigt te verblinden, doch ditis iets, het
welk bij het vaste land even eens het geval is. Op 
Krautsand drijft men zelfs eenen niet onbednidenden 
akkerbouw, hoewel alleen roet zomervruchten.

De nadeelen en onaangenaamheden, welke eene 
onbedijkte , lage en aan zee gelegene landstreek steeds 
vergezellen, zijn echter ook niet te ontkennen. De 
akkerbouw zoude alsdan slechts onvolkomen gedreven 
kunnen worden , en zich alleen tot zomergewassen 
bepalen, en ook deze nog niet anders dan in ver van 
den zeeoever verwijderde streken; zelfs dáár zoude het 
nog zeer onzeker zijn en zelden eene goede winst 
opleveren, daar de jaarlÿks meermalen met het zoute 
water doortrokken grond voor geen graan , van welke 
soort ook , geschikt is ; een enkele hooge zomervloed 
daarenboven zoude den geheelen oogst kunnen ver« 
woest en. De akkerbouw echter is over het algemeen 
op den daartoe geschikten bodem, d. i. op den zwa- 
ren en zandigen kleigrond, meer winstgevend dan de 
veeteelt ; bij deze gaat een groot gedeelte der winst 
door het onderhoud gedurende den winter verloren, 
of, wat hetzelfde is, het melkvee, hetwelk toch steeds 
het meerendeel uitmaakt, behoeft tot deszeUs «oder-
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houd dubbel zoo Teel land, ais het, gedurende den 
tijd dat hetzelve winst geeft noodig heeft; behalve 
dat wordt er nog veel land vereischt tot de aanfokking 
van het jaarlijks tot vollallig-making noodige jonge vee. 
Voordeel levert, wel is waar, de akkerbouw slechts 
dan op, wanneer de voortbrengselen op eenen lamelijk 
hoogen prijs staan, niet bij zulke lage prijzen ais 
er gedurende bet derde tiental jaren onzer eeuw schier 
aanhoudend geheerscht hebben; maar ook de voort
brengselen van de veeteelt zijn ten aanzien van den 
prijs aan dezelfde wisselvalligheid onderhevig. De 
hoeveelheid van granen en raapzaad, welke de klei
streek Ihans opleveit, is buitengewoon groot; vele 
duizenden lasten van het laatste , van tarwe en vooral 
ook van haver worden jaarlijks naar buitenlands 
verzonden en brengen gelijkelijk met de - voordeelen, 
die de veeteelt aanbrengt, zeer aanmerkelijke sommen 
aan, meer dan in eenige andere provinciën van de
zelfde grootte het geval is '); hierbij dient men nog 
op te merken, dat de akkerbouw, niet te sterk 
gedreven wordende, aan de veefokkerij weinig of 
geen nadeel toebrengt. Al wie b. v. drie vierde 
gedeelten van zijn land ais grasland en een vierde 
ais bouwland gebruikt, -  eene verhouding , welke 
gewoonlijk, uitgezonderd op den zwaren kleigronden

1) Men kan aanocmen, dat alleen nit de provinciën Oost- 
Friesland en Jever, welke gezamenlijk bijna 26 vierk. mij
len aangeslijkt land bezitten, waarvan 17 vierk. mijlen van de 
ligtedunbodemige soort, jaarlijks 17,000 last granen en raap- 

zaadnitgevoerd worden. Vergel. Ost friesi, u. Jever. III. 440, f.
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op de nieuwere aangewassen landen plaats vindt, * kan 
even zoo veel vee houden ais of hg in het geheel 
geenen akkerbouw dreef, doordien hg • in bet stroo 
der granen voor een groot gedeelte bet wintervoer 
erlangt, ten gevolge waarvan hg dan slechts 7« van 
zijn land behoeft te hooijen, in plaats van, zoo «Is 
anders geschiedt, de helft.

Voor den bewoner van het platte land zoude het ontbre* 
ken der dijken zeer vele onaangenaamheden en ongemak* 
ken opleveren. Hij mogt al op zijne terp zeker zijn, op reizen 
zoude hem evenwel menigmaal een plotseling opkomende 
hooge vloed kuunen verrassen, vóórdat bet hem 
mogelijk ware eene hoogte te bereiken. Vooral in 
het ruwe jaargetijde zoude het onderling verkeer 
tusschen de onderscheidene plaatsen moegelijk, menig* 
maal zelfs onmogelijk zgn ; bruggen en vondels zou- 
dea dikwijls door de vloeden Ios* en weggespoeld 
en daardoor het onderling verkeer voor geruimen tijd 
gestremd worden. Bij stormachtig weder, hetwelk 
dikwgts dagen lang aanhoudt, zoude niemand het 
durven wagen , zgne woonplaats te verlaten. Zelfs 
zouden de springvloeden in den zomer bet vee, vooral 
des nachts , aan gevaar blootstellen , daar hetzelve, 
vrerre ^an de dorpen grazende, niet altijd tijdig genoeg 
naar huis zoude kunnen gedreven worden. Tevens 
zoude het gras door de bezoedeling met slijk voor 
h e t , vee onbruikbaar , en bovendien jaarlgks groote 
hoeveelheden van het hooi weggespoeld, bedorven en, 
met sigk doortrokken, voor het vee ongeschikt of 
nadeeüg worden. Vereenigingen te water zouden
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naauwelijks' mogehjk zijn, daar bet slijk de gewraakt# 
kanalen onophoudelijk wedter trollen en verstoppen 
zoude; bet verroer te land zoude alleen des zomers 
plaats kunnen vinden. Boomen zonden niet kunnen' 
tieren, een gemis echter, ’dat in' de minste kleistreken 
wel is waar gevoeld zóude wordten , in eenige even
wel, zoo ais op de Jeversche kleistreek en op die van 
Groningen, ais ook op de Oost-Friesche polders, 
zoude men derzelver gemis de* té meer gevoelen, 
dewijl deze thans door heerlijke bóora-groepen rondom 
de huizen zoo zeer verfraaid worden; Of, eindelijk, het 
aangeslijkte land in den onbedijklen toestand minder  ̂
afbreuk van de zee te lijden zoude hebben, dan wel 
in den bedijkten staat , zoude nog eene vraag zÿn. 
Het is hoogst mogelgk , dat het voornaamste verlies 
aan grond reeds vóór de bedaking plaats gegrepen 
heeft , eu daaruit zoude men het gevoelen kunnen 
trekken, dat, de duinen-keten eenmaal doorgebroken 
zijnde, de verwoestingen ook verder doorgedrongen 
zouden zijn en de streek bijlangs de kust dikwglk < 
ook, in plaats van met vette Aïb , met bet zand der 
zee bedekt en daardoor in een strand óf wad veran
derd zoude worden.

Wanneer men al het aangevöerde tegen elkandêt 
in de weegschaal legt, dan zal misschien de evenaar naaf 
de zijde der bedaking overslaan. Voor het geheel 
althans zoude zij het voordeeKgste* zijn, al1 is het dan 
ook dat enkelen' en zelfs geheele gewesten dáárdoor 
benadeeld megfen worden, en ook toor dezen zoude 
het misschien geenszins nadoeiig bevonden wordew,
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wtntteeMBtn eénige' jaren te zamen rekende* Voor 
de aangewassen landen bijlangs de riyieren daaren
tegen, zoude het misschien roordeeliger wezen , dat zij 
onbedgkt bieren. Hier rallen alle door het zeewater 
reroorzaakte bezwaren en ongemakken geheel en al 
weg: wintergranen zonden alsdan , wel is waar, ook 
niet rerbouwd kunnen worden , doch de zomerrruchten 
zouden in den door de wintervloeden vruchtbaar 
gemaakten bodem welig tieren. Daardoor zoude terens 
het geraar ran den ijsgang uit den weg geruimd, 
althans zeer rerminderd worden, welke, voornamelijk 
aan den Rijn, dikwijls zulke ontzettende rerwoestingen 
aanrigt, dewijl het ijs bij den opdooi zich menigmaal 
rastzet, waardoor het water, aan weerskanten door 
de dijken bekneld , tegen den ijsdam opstuwt tot dat 
hetzelve, tot eene rreesselijke hoogte gestegen, over 
de dijken heenstroomt of dezelve doorbreekt, op de 
lage landen nederstort en met onweerstaanbaar gewéld 
alles met zich roortsleept en menschen en dieren 
onder zgne golven begraaft. -  Wij hebben ons bij 
dit onderwerp eeoen geruimen tijd opgehouden, dewgl 
hetzelve juist thans, onder de voor den landman, sedert 
ee*e< reek* rau jaren, zoo ongunstige omstandigheden 
een. groot belaag inboezemt, en men zoo dikmaah 
orar bot kostbare onderhoud der dÿken hoort klagen) 
zoodat ! eone naauwkeurige overweging ra» het voor 
eo tegen daarvan misschien wel niet geheel doelloos 
zonde kunnen zijnr*

Tegenwoordig is al het aangeslijkte land op het 
raste land door dyken omgeren, zóo wel aan de. zeekust
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ida aan die rivieren, welker monden door geene 
¿luizen gesloten zijn, ais ook langs de slroomen; aan 
dezen ten deele zelfs nog verderop ; dan de vloed 
reikt, vooral aan den Rijn en de Elbe. Ook de 
Zeeuwsche eilanden en verscheidene der overigen zijn 
door dgken ingesloten. Sleohtr dáár ontbreken zÿ, 
waar de natuur zelve door de duinen of eenen hoogen 
zand oever reeds eenen schutsmuur heeft opgetrokken; 
zoo ais aan de westelijke kust der Nederlanden, alwaar 
overal eene duinenketen van meerdere rijen aan de 
zee perk en paal stelt, eene streek tegenover A lk - * 
maar, het Hondeíosch, uitgezonderd; vervolgens de 
hooge, tot aan den zeeoever voorlloopende , zandvlak
ten bij Naarden en Stavoren, aan de Zuiderzee; die 
bij Leer, bij Dangast aan de Jade; bij Ritzebüttel, aan 
den westelijken, en tusschen Hamburg en JVedel, aan 
den oostelijken oever der Elbe; de duinenketen bij 
St. Peter en Ordingen, in het Eiderstädtsche, en de 
zandvlakte tusschen Hueum en Schobull. Eerst bij 
Hoger in Jutland nemen de dijken een einde. Yan 
dáár tot aan Varde strekt zich, wel is waar, nog 
aangeslijkt land in eene tamelgke breedte uit, doch 
dit is onbedrjkt, hetzelve vormt eenen hoogen steilen 
oever, Ovem genaamd, die zoo hoog is, dat dezelve 
slechts bg buitengewoon hooge vloeden overstroomd 
Wordt '), -  het eenigste voorbeeld van dien aard aan 
de Noordzee. Dezelve is zelfs door den hoogen vloed 
van 1034 niet overstroomd geworden, tbtbits schat 
deszelfs hoogte op 8 tot 10 voet boven den gewonen

1) Tetene, Reise. 140. 194. i .
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yfaèd1). Dit is eene hoogst merkwaardige pautan-* 
digheid. Men kan.zich naauwelijks voorstellen, hoe 
het mogelgk is, dat de zee den bodem tot zulk eene 
hoogte konde opslijken, en dat alléén hier, op
eene streek van 10 mijlen lengte. De meening van
DAmtvncOTB, dat dezelve sedert de schepping of liever 
zoolang ais de Geest aanwezig geweest ia, bestaan 
heeft *), is dus te verschoonen. tetens tracht dit 
verschijnsel duidelijk en verklaarbaar te maken 
door aan te nemen, dat in vroegere tijden, 
toen nog het Jutlandsche rif hooger uitstak, de 
vloeden destijds aldaar hooger stegen , terwijl zg 
thans op die plaatsen en verder noordwaarts niet 
zoo hoog rijzen, wel zuidwaarts naar de Hever, de 
Eider en de Elbe toe3). Dergelgke hooge plaatsen, 
welke insgelgks bg den vloed van 1634 yan over- 
strooming vrij gebleven zgo, worden intusschen ook 
verder naar het zuiden bg . £laUtedt, alsmede bg 
Tönntngen aangetroffen. Geheel onwaarschijnlijk
is het niet, dat deze hooge vlakten reeds ontstaan 
zijn, toen zoo wel de Geest ais de kleiachtige bo
dem aan de tegenoverliggende afhelling van bet 
schiereiland nog onder het water bedolven lagen.
Waren dezelve eerst later, staande het tijdperk der 
aanslijking, ontstaan, dan is het onbegrijpelijk, hoe 
zulk eene buitengewoon hooge opslgking alleen d&àr en 
nergens elders konde plaats grijpen, daar men bezwaar

1) T. a. p.
2) Landesbeschreibung v. Schleswig. 148.
3) Teten*, R eise. 194.
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lijk op eenige andere plaats aangeslijkt land zal vinden, 
hetwelk zich meer dan 4 tot 6 voet boren den gewo
nen vlöed tèrheft.

De geheele lengte van de gezamenlijke zee* 
dijken1 btjlaögs de kust en de stroomen, zoo verre 
de ' vloed in dezen nog tot eenige aanmerke
lijke hoogte stijgt, kan men in een rond getal op 
ten minste 330 mijlen rekenen« Om dezelve onder 
de tegenwoordige omstandigheden en in hunne tegen
woordige sterkte aan te leggen, zoude men tot elke roede 
wel niet minder dan 144 gulden (80 Rthlr.) en dus 
voor het geheel ongeveer 104* millioenen gulden (58 
millioèn Thaler) moeten besteden *), waar dan nog de 
paalwerken en steen-dosseringen langs de buitenzijde 
der dijken en andere versterkingen aan den oever, 
welke men in vele streken, vooral aan de Zuiderzee, 
aanlteft, en eindelek nog de sluizen bijkomen; al hetr- 
welk te zamen de kosten ten minste met een vierde 
gedeelte zal vermeerderen.

Na het aanleggen der dÿken stroomden de zeevloe
den niet meer zoo dikwijls over het land en wel te zeld
zamer, naar gelange men de dijken van tÿd tot tijd 
verzwaarde en verhoogde. Hoewel nu de bewoner 
daardoor meer veiligheid verkreeg, werd bet land 
zelf daarentegen van de vruchtbaarmakende wcfrking
1) v. Meteren reeds begrootte in 1590 de kosten tot het aan- 

1 eggen der dijken in Zeeland, welk* toén nog overal veel 
zwakker waren dan thans, op 60 gld. holl. elke roede * de 
lengte derzelve berekende hij op 40 uren1).

1) Tegenw. staat. IX. 13.
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vanf het zeewater fçrstokea, ten gevolge waarvan de 
Ugte bodem veel. verioor en allengskens tot dçszeHs 
ooropronkelijken Staat van geringe vruchtbaarheid 
teitogionk« Ook deed er Vieh, doch roisschiep eerst 
lader, eene merkwaardige omstandigheid op. De bodo®# 
in den beginne ido hoog, dat stecht* hooge vloeden 
daarover heenroMen, begon langzaam te zakken, -  
vooral op dito pihafecb, alwaar dezelve meest uit darg, 
met eefiè dunne hag vim knik of kleiaarde overdekt, 
zaïbengestdld was, — en wel zoe sterk, dat de gewone 
vloed vele streken overstroomd zoude hebben , ware 
dezelve niet door dijken afgeweerd. Vele plaatsen 
zonken zelfs beneden het peil van den dagelijkaehen 
vloed, verscheidene tot zulk eene laagte, dat bg 
de ebbe zelfs bet regenwater niet meer afleopen konde, 
zoodot men dit ten laatste door watermolens moest 
uitmalen , zoo ah in Noord-en Zuid-Holland, do 
Wilslermarsch en elders. Die landen , waarin slechte 
weinig darg, maar daarentegen dikke lagen klei voor
handen waren, verzakten weinig of niet, uitgezonderd 
in  Noord -  Holland. De oorzaak van dit natuurverschijn
sel h  im i regt duidelijk. Eenrgen schrijven deze ver
zakking aan de slooten toe, met welke de aungeslijkto 
landen in ontelbare menigté doorsneden zijn. Eer 
deze bestonden bleef, naar hunne meening, het 
regenwater in het veen, doch nadat de slooten ge
graven waren liep hot water yoor een gedeelte af eh 
datodoor zakte de veenmassa ineen. Andeten m eenen 
de oorzak in de drukking van de bovenste klei- of 
kniklaag op den darg te moeten zoeken. -  Het eerste
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konde slechts dan plaats grijpen , wanneer de darg 
zoo boog lag ais op de hooge veenén ; doch bg hare 
lage ligging) waarbij de slooten, behalve in drooge 
zomers, steeds Teel water bevatten, konde er slechts 
weinig water en dan alleen nog uit de bovenste laag 
afvloeyen en derhalve geen verzakken ten gevolge 
hebben ; iets hetwelk over bet algemeen bij de hgte 
veenstof, zoolang dezelve niet door bearbeiding fíjn 
gemaakt is, niet geschiedt ; een stuk droog ligt veen 
zet zich veeleer, hoe sterk ook zamengedrukt,dadeHjk 
wéder uit, gelijk eene spons; vandaar ook, dat de 
ligte turf gedroogd zynde slechts weinig, de zwarte 
vaste daarentegen veel van zijnen omtrek verliest« Het 
zaxnenpersen door de bovenste kleilaag is nog minder

m

waarschijnlijk, daar deze over het algemeen in bet 
lage land te dun is om eene sterke drukking te 
kunnen veroorzaken, menigmaal beloopt hare dikte 
slechts weinige duimen; ook vertoont zich de darg 
onder dezelve zoo Ios en bol, dat er aan geen zatnen- 
drukken te denken valt. Er moet nog een ander 
vermogen bestaan hebben , hetwelk ¿ ten .minste ais 
voornaamste oorzaak , het zakken van den ? bodem be
werkte, waartoe de opgegeveneoorzaken mogelijk wel 
iels, doch riiet veel kunnen hebben bygedragen« 
VBtEKS , die in het eerst, bij bet gewag maken van 
de laag liggende pokkrs (Kdge) mEiderstadt, ontkent 
dat dezelve* gezakt *zijn , en veeleer beweert Tv dat : zg 
reeds ten lÿde der indijking „even zoo la&g geweest eb 
te vroeg binnengedijkt zgn géworden1) , vindt.evea-
I) Reise, 99. . i
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wel b§ de beschouwing der Wilstermarscb, welke, op 
eene zware dargbedding rust, heli zakken derzelve 
niet alleen zeer megelgk, maar zelft geheel eigenaardig 
en brengt tot staring daarvan bet 'zakken der’ zich 
aldaar bevindende dijken bip). Het maakt evenwel 
een groot verschil öf een lasjt slechts op eene enkele 
plaats, dan wel op eene uitgestrektheid van eenige 
mijlen drukt,! weshalve dit voorbeeld hier van geene 
toepassing kan zijn.

In vele streken der Nederlanden is zoodanig 
verlakken van den grond nog duidelijker en meer 
io het oog vallend, voornamelijk in Noord-Hol
land en zelfs in Drechterland, den noordoostelijken 
boek van deze provincie, hoewel daar slechts wei
nig veetf onder de klei en dan nog wel in dunne 
lagen gelegen is. L 'b p ib  hééft daaromtrent zeer merk» 
waardige nasporingen in het werk gesteld , en deelt 
ons ook zijne meening over de oorzaak hiervan, mede. 
Toen namelijk de noordelijke armen des Rijns nog door 
Noord-Holland stroomden , verhoogden zij aanhoudend 
den bodem door bun slijk; doch nadat bet IJ , 
vroeger een meer, zich eenen uitgang in de Zuiderzee 
bad gebaand , hetwelk volgens hem tegen het midden 
der 13de eeuw zal hebben plaats gegrepen , wendden 
die armen bunnen loop derwaarts, hunne oude bed
ding slibde toe en sédert dien tijd begon het land te 
zakken, zoodat hetzelve zich 200 jaren later (1450) 
slechts nog op de hoogte van den gewonen vloed

1) T  a. p. 298.
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bevond; iets, betwelk bij daaruit afleidt, dal in bet jaar

—  ̂ 14Ç2* de eerste watermolens bij Enkhnizen zijn aange* 
legd gewordenu Van af dien tijd moest de zemerpe- 
gel aldaar yan tijd tot tgd Verlaagd worden; alleen 
yan 1616 tot 1732 omtrent 15 dm. In November 
yan bet laatstgenoemde jaar peilde hg de hoogte yan 
het binnenwater bij Enkhuñen ten tijde van den 
hoogsten vloed, en bevond dat de stand dea waters 6 

voet 5V4 dm. (Amsterdamsche maat) lager was, dan 
bet buitenwater, hetwelk wegens den oostelijken wind 
nog 7 duim onder het peil van den gewonen vloed 
stond. Hiernaar en naar het bg herhaling lager stelr 
len van den pegel berekende hg , dat bet land van 
af 1451 tot 1616, en dus jn  164 jaren, ten min$ie5 
voet 4'/« dubn lager was,geworden, doch gedurend? 
de volgende 116 jaren, tot 1732* niet meer dan 1 
voet 1 duim1). In andere streken van bet Dreckte** 
land was deze verhouding evenwel geringer, en be
liep slechts 2 V* tot 3% voet beneden den gewonen 
vloed. De Wieringerwaard, in 1608 ingedgkt,en 
toen reeds zoo laag, dat dezelve door watermolens 
moest:droog gehouden worden, zakte sedert dien tijd 
zoo 2eer, dat men zich in 1731 genoodzaakt zag 
eene tweede rij molens op te rigten1).

Dit zakken van den bodem is zeker hoogst, 
merkwaardig. Daar dezelve meestal uit klei bestaat, is 
hier aan eene zanienperaing, gelijk bij den veen- of darg*

1) VEpie, Naton rl. Gesteldh. v. Noordholland. 9de jHoofdst.
2) T. a. p 68.
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acbtigeo grond niet te denken. Hen moet dus wel 
eeneaodere oorzaak voor deze verzakking aannemen, 
en zulks te meer, omdat er in de zee, niet ver van 
de kust op verscheidene plaatsen overblijfselen van 
bosschen worden aangetroffen, op zulk eene diepte 
dat ze zelfs bij de laagste ebbe niet ten voorschÿn ko* 
men. Zulks is bet geval ,op 1 tot 1 7, uur afttand* 
ten noorden van het eiland Texel, ten westen van 
hetzelve op de .Haaks, bij Katwijk, en aan de Engeb 
sche kust bij *Sutton ter lengte van eenige Eng. mijlen. 
Zelfs de grondvesten van eenen toren liggen een uur 
westwaarts van Katwijk eenige vademen diep in zee., 
Neemt men hier geen zakken van den bodem aan, dan
zoude de zee moeten gerezen zijn, en dat wel eerst
gedurende onze tijdrekening. De vermelde toren toch, 
welks stichting men aan den keizer c a u g u l x  toeschrijft, 
weshalve dezelve ook door de zeevaarders Calloos-toren 
genaamd wordt, -  moet door de Romeinen of later 
door de Batavieren zelven ópgetrokken zçjn; de oor
spronkelijke bewoners waren niet in staat* zulk een
werk tot stand te brengen. Het rijzen der zee kan
evenwel in zulk een laat tijdvak niet. geschied zijn, aan* 
gezien het land ten tijde van de aanwezigheid der 
Romeinen aldaar en zelfs reeds 3 tot 4 eeuwen vroeger 
door stormvloeden overstroomd werd. Eene zakking 
van den aangeslijkten bodem tegelijk met deszelfovas- 
ten ondergrond , moet derhalve in eenige streken 
ongetwijfeld hebben plaats gegrepen.

Of het zakken van het aangeslijkte land, vooral 
van het lage , nog steeds voortduurt of wel reeds lang

r
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opgehouden heeft, laat zich niet stellig beslissen. Velen 
beweren het eerste, daar bet eene daadzaak is , dat 
het lage land steeds meer en meer overlast van het 
binnenwater krijgt, en zelfs hoogere landen, welke 
vroeger daarvan bevrijd waren, thans ook beginnen 
daardoor benadeeld te worden. De Nederlanden lijden 
daardoor het meeste nadeel, Oost-Friesland ook ved, 
alsmede de overige kleistreken, hoewel deze in gerin
geren graad. Zulks zoude intusschen, althans vooreen 
gedeelte, eerder aan de steeds toenemende bebou
wing der Geest geweten kunnen worden , omdat daar
door de toevloed van bet water van de hoogere streken, 
voornamelijk van het veen, aanzienlijk vermeerderd 
wordt*, terwijl, van eenen anderen kant bij de schier overal 
plaats grijpende en dagelijks meer en meer toenemende 

i toeslibbing der rivieren en stroomen, het binnenwater 
j niet ‘meer zoo gemakkelijk en snel wordt afgevoerd 
\ ais zulks voorheen plaats vond.

Na de beveiliging van het land door de dijken 
kan de bodem der tweede klasse ontstaan zijn, welke 
op vele plaatsen tusschen den kleigrond en het ligte 
aan de Geest palende land in lig t, zijnde gemeen
lijk van eene zeer geringe breedte en rustende op knik, 
doch met eene korst van teelaarde ter dikte, van 4 tot 
6 en soms meer duimen, bedekt, bestaande uit vrucht
bare, met klei vermengde aarde, een gevolg namelÿk 
doordien bet bij de hooge vloeden achterblÿvende 
slijk zich meer en meer in de nabijheid van den 
dgk ophoopte; of, wat even zoo mogelijk is, deze streek 
lag buiten de oudste dijken en werd later, nadat zij
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door opálijking iets hooger geworden was , insgelijks 
door ¿enen dijk omringd. Eindelijk werd de laatste 
indijking vao bet aangedijkte land bewerkstelligd, 
waardoor de eigenlijke kleibodem welke zich van het 
overige aangeslijkte land > door deszelfó groote vriicht- 
baarheid, hooge ligging en zwaarte onderscheidt* 
gewonnen werd deze. laatste kleisoort vindt >men meeat 
aan de oevers der rivieren, op eeñigen afetand ran. de 
zeekust, terwijl de klei nader aan de kust, hoezeer 
niet overal , ín meerdere of mindere mate met bet 
allerfijnste zeezand vermengd is, doch desniettcgcnr 
staande . nog altgd zeer vruchtbaar blijft. Deze is; de 
indijking, van welke men gewooolijk de, bedgkiqg 
des land dagteekent; zij kan echter niet de eenige 
zijn, maar er zijn, zoo ais wg boven reeds hebben 
aan getoond, twee indijkingen of tenminste éénevóór 
haar bewerkstelligd geworden. Wanneer deze indiju 
king plaats gegrepen heeft en. hoeveel tijds ef tusschen 
deze en de eerste verloopen is, laat zich met gçenç 
mogelijkheid bepalen ; doch deze tusschenruiinte zal 
misschien niet groot zijn geweest, daar de kleilaag 
op die plaatsen, alwaar knik* onder dezelve ligt, 
gewoonlijk slechts 6 tot 12, veeltijds weliswaar ook 
meer duimen dikte heeft. Zulk eene laag kan in 
eenige tientallen jaren ontstaan, doch er kunnen 
ook eeuwen over verloopen , dewijl het nederzetten 
van klei, zoo wel met betrekking tot tijd ab plaats, ten 
uiterste ongelijk is. Alle daarover gemaakte berekeningen j
leveren geene vaste resultaten op en loopen op niets uit *). '

1) Zoo berekent Telen$ (Reise, 161«) dat de Elbe, de Eider
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Zij lallen misschien op de eene of andere streek van 
toépassing kunnen zijn, doch ook dáár slechts zóólang, 
ais al de vereischten ter slijkaanzetting' steeds onver
anderd blijven, iels hetwelk dikwijls aan groóte en 
menigvuldige veranderingen onderhevig is ; men mag 
daaruit derhalvegeen algemeen besluit opmaken. Het laat 
zich daarom ook niet beslissen', of de kleibodem reeds 
ten tijde der Romeinen voorhanden was, dan wel of 
dezelve eerst later ontstaan zal zijn* Even min kan 
het bepaald worden , wanneer de zee met hetaanslij- 
ken van nieuw land ophield , of wanneer zij daar** 
mede weder begon, hoewel het uitgemaakt zeker is, 
dat er gedurende een lang tijdvak , misschien in 1000 

jaton, geen nieuw land aangeslijkt is 5 slechts zoo veel 
kan men met eenige zekerheid aannemen, dat eerst 
sedert de 14de of 13de eeuw het aanwassen van nieuw 
land weder begonnen is.

In plaats van na de bedijking van het oude, 
weder nieuw land te doen ontstaan, spoelde de zee 
integendeel van het eerste, voor en na, weder aanzien-

en de Stör le zamen jaarlijks 60, 627 mltlióenen cubieke 
voeten water in de zee uitstorten. Bestond nn slechts bet 
1000ste gedeelte daarvan uit aarde, dan leverde zulks 50, 
527,000 cub. vt. aarde op , waardoor in den tijd v a n ll ’̂  
jaar eene genoegzame hoeveelheid slijk zoude ontstaan, 
om daarmede eene vierkante mijl 1 voet hoog le bedekken. 
V**bek (Niederweser. 100.) berekent, dat de aangeslijkte 
grond in Osterstade jaarlijks omstreeks 9 dm. booger gewor
den is, en besluit op deze wijze, dat dezelve 800 jaar oud isj 
waarom hij dan ook de bedijking van dien aanwas in het 
jaar 1020 stelt.
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lykê «treken weg: ; en hoeseer zij ook later weder zeer 
mild weed a t  toot bet verlorene, dat meest weinig 
waaidebebbendhndwaa, eenen ten hoogste vruchtbaren 
beden» wedergaf, werd. bet geleden verlies daardoor 
evenwel op verae na niet vergoed. Eenigen gelooven, 
wel. is waar, dal het verlies en de aanwinst na de 
bedaking tegen.elkander opwegen, en zelfs de laatste 
bet «erste, overtreft, -  eene meening die vooral door 
Twnaw ijverig verdedigd:wordt'), -  doch zulks zoude 
alleou met enkele streken, mogelijk met het Deensche 
schiereiland, bet geval kannen zijn, en ook slechts dan 
nog «Heen wanneer de bedaking aldaar eerst na de 
tiea eerste ' eeuwen onzer tijdrekening tot stand ge* 
b ragt, en het. vele, aldaar vroeger voorhanden geweest 
zijnde, land vooraf reedt verleren gegaan ware. In 
anderestreken-ia erna de bedijking oneindig veel meer 
land verloren, dan aangewonnen» Het zakken van den 
bodem zál daartoe veel hebben bijgedragen. De zee 
verkreeg bij hooge vloeden gemakkelijk toegang tot 
bet. lage land. De hooge vaste bodem aan de buiten-' 
zijde hoed, wel is waar, tegenstand, doth eenmaal door* 
gebroken zijnde, stroomde het water onophoudelijk af 
» • * » } .  erontstondea kleine, en grootere binnenwa
teren-of «neren, welke den buitenrand des lands aan de 
binnemÿde aanvielen, terwijl de zee denzelven van biii-f 
tea bestookte, ten laatste overweldigde en met deszelfa 
zand alles bedekte.

In de. 13de, welligt nog in de 14de eeuw leverde 
de kuolatnek.een treurig tafereel op. De voormalige
1 ) T» a . p. W ,
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groóte eilenden warén verkleind, Uitééngerukt, en dóór 
wijde opehingen Taii elkander en Tan het vaste land 
afgescheiden ; die voor de Elbe, Weier en Eeros 
gedeeltelijk gèheel verawolgen, gedeeltelik tot niets 
beduidende eilandjes versmolten^ Groóte brokken van 
bet vaste land waren eilanden, en de kusten door 
Boezems, die mijlen ver landwàarts indrongen, onderbrok 
kèn. Ovèral moesten nieuwe > dijken aangelegd worden, 
hooger en hechter dan de ouden, om de woede der 
steeds met meer geweld aandringende zeegoben weer
stand te klinnen bieden. -  Eindelijk nam dit dróevig tijdvak 
Tan onophoudelijken aanval en verwoesting een einde; 
behalve de Tergreoting van den DoMaft en der Jade, 
en den ondergang van Nordstrand, kent men in de 
laatstverloopene 4 eeuwen alleen in Zeeland landver- 
liezen van eenigen omvang, alhoewel het aan kleinere 
vérliezeh niet ontbroken heeft.

Mild-daarentegen was de zee met hare gayen in 
het laatstgenoemde tgdvak , — iii geringere mate ook 
reeds gedurende de beide vorige eeuwen. -  Schier 
overal slijkte zij nietiw land áán; de geheeie noord
kust van af de Znidenée tot aan de de Elbe levert 
daarvan de sprekendste bewijzen op; verscheidene 
zeeboezems schiep zg geheel of gedeeltelijk weder tol 
land om. Daardoor ontstond het nieuwe aangeslijkte 
land, de zoogenaamde N*euu>e landen,, ook 
wel Waarden, Poldert, Greeden en Kogen gebee- 
ten, welke bijna zonder uitzondering eene uitstekende 
vruchtbaarheid bezitten en tot den akkerbouw uit
nemend geschikt zijn; terwgl daarentegen bet oude
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aangeslijkte land, ja zelfs de klei, meer geschikt is oni 
geweid te worden. Hetzelve bestaat uit klei, ten deele, 
en dat wel het oudste* Tan de zwaarste soort, het 
nieuwere is meestal van* eene ligtere soort, doch eTen 
zoo vruchtbaar; veel vau hetzelve is zandig, doch hct# 
daarin voorhandeue zand is zoo ten uiterste fgn verdeeld 
en zoo innig roet de klei verbonden, dat een gedeelte 
van hetzelve zich slechts langs den scheikundigen weg 
laat' afzonderen. Daarenboven is. bet, op weinige 
uitzonderingen .na, kalkhpndend* jeta vfcardoor hetzelve 
zich alleen reeds van het oude aangedgkte land on
derscheidt, daar . dit in den bovengrond gqenen kalk 
bezit, doch : wel in den ondergrond, -  eeae zeer merk* 
waardige daadzaak, welke zich alleen..verklaren, laat* 
door aan te nemen, lîat de zee bg* de vorming van nieuw 
landde hoofdrol speelt. Er ligt niets onwaarschijnlijks op« 
gesloten inde stelling, dat er in het zeewater, nu eens 
meerdere, dan weder mindere kalkdeelen opgelost zijn. 

Een overzigt van het verlies en de aanwinst van 
land kan zeker niet. onbelangrijk zijn. Zulks laat 
zich. slechts sedert de 16de .eeuw met eeuige geschied* 
kundige zekerheid bepalen, daar vroeger niet overal 
de tijdperken, en nog minder de juiste otnvang van 
den verloren en aangewonnen grond, naauwkeurig be
kend zyn. Ik heb mij inlusschen de wezenlijk niet 
geringe moeite getroost, oro, op grond dier vóórhaar 
dene bouwstoffen en kaarten, alsmede volgens eenige, 
doch zich slechts tot Oost -  Friesland, Jever en een 
gedeelte van Groningen bepalende, kennis der plaat
selijke gesteldheid , daarover berekeningen te maken,
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welker uitkomsten in d r  volgende tahettew vervat zgn.
Zy beginnen met do 13de eeuw en betreffen de 
atrëek lusscben W eet - Vlaanderen en Jutland; de 
plaat» gehad bobbende verondermgenaa n gene zgde 
dezer eindpunten zgn met dan onvolkomen bekend* 
Ifiemand zal in deze berekenioges eene volmaakte 
naauwkeorigheid verwachten, de onmogelijkheid daarvan 
springt te zeer in bet oog; zij kunnen slechts tot een 
overzigt van 'de min of meer juiste verkonding dienen* 
Inlussehen durf ik beweren > • dat de hoeveelheid  ̂van 
bet verloren gegaae land, de Zuiderzee misschien uit* 
genomen, niet te boog, maar veeleer, wat bet tijdvak 
tusschen de jaren 1200 en 1500 aangaat* te laag 'op
gegeven i»5 want, zondert men de hoofdpunten ; den 
Biesbosch, den Dollart, de Jade en het Nordstvand 
uit, dan scbgnt er toen aelis minder land verleren 
le zijn gegaan, dan in de beide volgende eeuwen, bet- • 
welk toch waarschijnlijk niet bet geval zal geweest 
zijn. De onbepaalde oude berigten nopens bet 
landverlies in bet gemelde tijdvak konden evenwel 
niet in aanmerking genomen worden* De aanwinst 
van land daarentegen* althans to t aan de Wezer, 
za1' misschien niet grooter zgn, dan zulks opgege
ven is; aan de oostzijde van deze rivier »  even
wel waarschijnlijk meer aangewonnen , doch hier« 
omtrent is in tusschen, niets stelligs bekend«
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Overzigt van hei V erlies van aangeslijki land .1).
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deren . . » 1,5 1 ,8 ,7 9 ,3 9 4 f i

Noord-Braband * ,7 fi 9 ,1 • 9 I f i

Zeeland en de 
Eilanden tot aan 

de M aai >21 ,37 ,75 2 ,6 3 .6 6 >05 » 4,67
De Bieebosch « 9 9,5 9 9 9 9 9,5
De Zuiderzee *) 47, 9 9 9 9 9 9 47,
Frieeland
Groningen . .1 9 9 9 9 9 9 ,1
De Dollart . 3 ,6 9 »84 2,66 9 9 9 7,
Oost-Frieeland ,14 ,25 ,45 ,43 ,1 ,06 ,02 1,44
Jever land. . » 9 9 ,07 ,06 ,02 3 ,16
De Jade 3,5 ,5 ,25 1,4 ,15 , 1 9 . 6,9
Oldenburg . 9 9 ,07 ,57 ,2 9 9 ,84
Het Hertogdom 

Bremen .  . 9 9 ,17 •08 ,18 3 ,84
Holstein . . 9 9 9 ,1 ,12 ,1 9 »32
Sleeewijk *) . 1,3

________ 1
2,54

i___ ,46 •65 3,35 ,1 9 8,41

65,75 1 6 , 8 6 14,79 9.62 4,82 ,9 ,02 91,70

1) Naar geogr. vierk. mijlen berekend. Daar niet alle lezen  
met de decimaal-rekening bekend zullen zijn, zoo doet 
men hier opmerken, dat de cijfers achter de komma's tien- 
deelen, honderddeelen en dnizenddeelen van eene mij! 
bedragen ; zoo is b. v, ,9 =  •/»• vierk. mijl, ,02 =  VI0© 
vierk. mijl, de totale som echter 91T#/»#o vierk. mijlen.

2) Men beeft aangenomen, dat het vaste land zich tot bet 
begin der 13de eeuw nog zoo ver nitstrekte, dat dé eilan
den Urk en Schokland daaronder begrepen waren, alsmede 
dat de zee in het westen, van Texel tot aan Wierin- 
gen, nog niet was doorgebroken.

3) D e omtrek vaq Nordstrand in het begin der 13de eeuw 
,is gerekend op 7’*' vierk. mijlen, hetwelk veelligt te ge-
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Overzigt van de Aanwinst aan nieuw aangeèUjkt land.
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Staats - Vlaan
deren . < . » > » 3,6 1,4 » 5,
Noord-Braband 1 . »’ » ,8 ,5 » 1,3
Zeeland en de 
Etlandtn tot aan 
de Maas « . ! > >19 ,45 1,19 2,16 1,59 ,7 6,28
De Biesbesch. !

1 * » 1 2,35 3,68 » 9 6,03
De Zuiderzee i t » » 1,8 ,78 ,4 9 2,98
Friesland • 1 ,48 1,25 ,292 1,3 ,14 ,24 9 3,702
Groningen . ». » ,14 1,475 ,16 ,145 ,25 3,17
De Dollart . |1 * » > 1,151 1,195 1,475 ,2 4,0211

Oost-Friesl. 0  II ,61 > ,07 1,23 ,752 ,246 ,053 2,9611
Jever land . j! , » » ,783 ,46 ,22 1 .087 1,55 I

De Jade • » ,3 ,995 ,935 11 i
,097 2,467

Oldenburg • » » » 1,865 9 ,12 9 1,985
Het Hertogdom 
Bremen . . » » f > ,24 ,185 » ,425

Holstein • . , » 9 ,18 ,48 ’ 9 >66
Sleewijk • . ,03 ,16 ,198 2,106 ,788. ,625 9 3,907

2,12 1,6 1,450 16,245 15,87 ¡7,766 1,387 46,438

ring zal zijn, ten minste wanneer men in aanmerking 
neetqt, dat het land toenmaals, zoo al geene 69, dan toch 
64 kerspelen bezat, en tegen bet einde der 16de eeuw 
niet meer dan 21, bij eenen omvang van bijna 4 vierkt mijlen.

1) Hieronder is de Zijpe begrepen, welke eene oppervlakte 
vanl'/> vierk, mijl. beslaat, doch eigenlijk niet tol de 
Zuiderzee behoort ; bij de opgave van het verlies aan het 
daarin gelegen land is dezelve ook niet mede gerekend, 
daar,zij tot Noord-Holland behoort. Het overige is aan 
de IJssel aapgeslijkt,

2) De landaanwinst in de 13de eeuw bestaat uit hel zoogenaamde 
Escherland, hetwelk ten dien tijde ingedijkt zal zijn, even 
ale het daartegenover in Groningen gelegen land van de
zelfde soort.
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Het reeds op zich zelf aanzienlijk verlies tan bijna 
92 vierkante mijlen land, wordt nog aanmerkelijk 
vergroot door het langzamerhand verstuiven der duf-* 
nen landwaarts in. Dit vindt vooral zeer sterk plaats 
aan de westkust der Nederlanden, zoo ais wij in de 
volgende afdeeling nader zullen aantoonen. Het ver* 
lies kan op niet minder dan l 1/* roede jaarlijks be
rekend worden, en dus op 900 roeden gedurende de 
laatstverloopene 600 jaren , hetwelk voor de streek 
van af de Helder tot aan het Zwin, na aftrek der 
riviermonden ongeveer 24 mÿlen lang, meer dan 10 
vierkante mijlen bedraagt. Voegt men hier nu bij 
het op gelijke wijze veroorzaakte landverlies op de 
streek van af den Helder tot aan Jutland en het andere 
niet naauwkeurig bekend verlies, in de 13de en 14de 
eeuw geleden, dan mag het verlies aan aangeslijkt 
land sedert den aanvang der 13de eeuw tot op den 
tegenwoordigen tÿd misschien wel tot 110 vierk. 
mijlen opklimmen. Tot de aanwinst van land moet 
men daarentegen billijk ook de zee-aanwassen of do 
buitenkwelders rekenen, daar deze, hoezeer onbedijkt, 
toch allezins ais bruikbaar land te beschouwen zijn. 
Zeer vele yan dezelve vindt men aan den noordelijken 
oever der Elbe tusschen Freiburg en Çuxhaven, in 
den Bieschbosch en overal elders, ten deele zelfs van 
aanzienlijke uitgebreidheid. Rekent men deze nu bij 
de aanwinst, dan zal dezelve misschien niet minder 
dan 50 vierk. mijlen beloopen. Het verlies zoude, 
volgens deze berekening, de aanwinst gedurende de 
laatstverloopene 600 jaren op zjjn minst 60 vierk.

15
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mglen te boyen gaan ; voorzeker een beduidend ver
liest en opzigte der uitgebreidheid , - doch met be
trekking tot de waarde zal misschien de winst het 
verlies overtreffen j want mogt al het weggespoelde 
kustland uit vruchtbare klei bestaan, het binnenland 
was toch grootendeels slechts van middelmatige soort, 
waarvan 4 , 5 en meer morgens nog niet eens het* 
zelfde zuivere voordeel opleveren, ais een enkel mor
gen van het nieuwe land opbrengt.

Deze overzigten leveren eene zeer merkwaardige 
daadzaak op. Dé aanwas van land, in de 13de, 14de 
en Ï5de eeuw zeer gering, was in de beide volgende 
eeuwen in evenredigheid zeer sterk, maar in de 18de 
verminderde dezelve weder tot op de helft en schijnt 
in de tegenwoordige eeuw, waarvan bijna een 
derde gedeelte verstreken is , nog geringer te zullen 
uitvallen. Reeds vroegër viel mij deze , tusschen de 
Eems en de Jade bestaande, verhouding in hçt oog1), 
zonder te weten, dat zulks zich niet alleen tot die 
streek bepaalt, maar ook langs de geheelc kuststreek 
bet geval is. Deze hoogst opmerkelijke daadzaak

1 levert het voldingendsle bewijs op, dat de zee bÿ de 
Vorming van het aangeslgkte land de hoofdrol spéélt. 
Hoé ware het anders toch mogelijk , dat de rivieren 
eeuwen lang geen slijk, en toen op eenmaal zulk eene 
groote hoeveelheid daarvan met zich voerden, en 
zulks, wat nog het merkwaardigste is, ten gelijken 
tgde' langs de geheele kuststreek? Men heeft, wel is 
waar, de stelling verdedigd, dat het slijk, H welk
— V V *
l),Z ie: Ostfriesland and Jever. II. 94.

Digitized by Google



de mieren naar zee afvoeren, niet in de nabijheid 
was blijven liggen, maar zich overal verbreid zoude 
hebben, terwijl men den overgrooten aanwas van land 
in de }6de en 17de eeuw daardoor heeft trachten 
te verklaren , dat de aarddeelen van het menigvuldig 
afgespoeld en opgelost oude land tot de vorming van 
het nieuwe zullen hebben bijgedragen1). Het eerste 
evenwel wordt te sterk door de ondervinding tegen
gesproken, en wat het laatste betreft, men schijnt daar- 
bg niet in het oog gehouden te hebben, dat het verloren 
gegane land voor het grootste gedeelte uit eene dunne 
laag van ligle kleiachtige narde, van zeer middel
matige soort, bestond, terwijl daarentegen bet nieuwe 
land onder het meest vruchtbare der wereld behoort 
gerangschikt te worden en uit klei bestaat: boven
dien is ja ook het oude land niet eigenlijk wegge
spoeld en opgelost, het ligt voor het grootste gedeelte nog 
ongestoord op deszelfs oorspronkelijke plaats, is slechts 
van zijn graskleed beroofd en ten deele met nieuw slijk, 
grootendeels echter met zeezand overdekt. Ware de 
opgegevene onderstelling juist, dan moest de land- 
aanwas in de 14de eeuw bovenmate sterk geweest 
zijn, daar de zee korten tijd te voren de meer dan 40 
vierk. mijlen groote grondvlakte tusschen Friesland en 
Noord-Holland had verzwolgen, eene vlakte, waarbij 
kleinere deelen , zoo als de Jade, de Dollart, enz. 
geheel niet in aanmerking komen. Een ander denk
beeld vatte de beoordeelaar van mijn werk: » Ost-

I) Oldenb, Bia i ter auf 1829. S. 119. 120.
15*
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friesland und Jeter*9 op, bij het vermelden ran deze 
daadzaak. Volgens zijne meening zoude men daar
uit het besluit, dat de aanwas ran land geringer werd, 
niet eerder kunnen trekken, dan nadat het bewezen 
ware, dat er in de 16de en 17de eeuw niet veel 
land mede binnengedijkt was geworden, hetwelk niet 
reeds veel vroeger bestaan had1). Het bewijs daar
tegen is niet moegelijk bij te brengen. Er mogen 
weHigt enkele gevallen zijn, dat een ingedgkte polder 
of greede reeds eeuwen lang ais kwelder of voorland 
gelegen heeft, doch de zoodanigen kunnen alleen ais 
uitzonderingen gelden. Van de meeste streken laat 
het zich bepaald aantoonen, dat zulks niet het geval 
is geweest. Zoo is b. v. de boezem der Jade 
grootendeels reeds in den aan vang der 13de eeuw 
ontstaan, eerst tegen het einde der 15de eeuw konde 
daaraan de eerste, niet zeer groote, indijking in bet 
oosten bewerkstelligd worden, doch toen volgden er 
gedurende een tijdvak van niet veel meer dan eene 
eeuw onderscheidene binnendijkingen aan dezelfde 
zijde elkander op, te zamcn bijna 1V% vierkante mij- 
len beslaande. Indien uu de aanwas reeds dadelgk 
grooter ware geweest, dan zoude men denzelven na
tuurlijk niet voor en na, maar op eens binnendijks 
gebragt hebben. Een nog meer doorslaand bewgs 
leveren de Harlebogt en de Dollart op $ doch wel in 
*t bijzonder de laatste. Hoewel voor het grootste ge
deelte in den aanvang van het laatste vierde gedeelte

1) Göttinger gelehrte Anzeigen vom Jahre 1820. S. 474.
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der 13de eeuw ontstaan, konde men toch niet eerder 
dan ongeveer 300 jaren daarna in deszells zuidelijksten 
hoek eenen polder radijken , welke op zijn hoogst een 
vierendeel uurs breedte besloeg ; terwijl er daarentegen 
m  deszelfs westelijken boezem, die niet vóór het eerste 
vierde gedeelte der 16de eeuw ontstaan is, reeds na 
verloop van eenige tientallen jaren een polder van 1 
vierk. mijl binnengedijkt konde worden ; 52 jaar daarna 
een tweede vóór denzelven en 29 jaar later een derde 
vóór dezen, waarop nog meer indijkingen volgden. 
Hen zoude dus eerdèr met den Heer kohli kunnen 
aannemen , dat, even zoo ais er in de meeste zeeën 
regelmatige ebbe en vloed plaats vindt, er ook veel- 
ligt eene naar zekere eeuwkringen ingedeelde perio
dieke ebbe en vloed bg de landaanslgking en afspoe
ling van hetzelve plaats grijpt, d. i. dat er op zekere 
tijdstippen door de Noordzee land aangeslijkt en op 
andere tijden weder afgespoeld wordt, waarvan wg 
de tijdkringen nog niet naauwkeurig kennen1).

Dezelfde of liever eene nog grootere ongelijkheid, 
ais er zich ten opzigte der onderscheidene tijdperken, 
in eenen zoo hoogen graad, bij den landaanwas ver
toonde , heerschte er ook ten aanzien van deszelfs 
verdeeling. Terwijl het eene gedeelte land door de 
aanslijking bij uitstek ruim bedeeld werd, ontving 
een ander slechts een zeer gering aandeel, terwijl een 
derde gedeelte zelfs geheel voorbijgezien werd. In d e . 
eerste plaats mogten zich juist die streken over de

I) Kohli, Beschreibung von Oldenburg. I. 77.
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'weldaden der nu wedér bevredigde zee verheugen, 
die te ; voren zoo zeer door haar geteisterd waren, -  
de streken, namelijk, tusschen de Zuiderzee en de 
Wezen Langs deze streek vertoont zich de nieuwe 
schepping iii al hare grootheid en, wat het merk
waardigste is, juist, aan de noordelÿkc en noord wes- 
telÿke kasten , welke boven allen het sterkst aan den 
aandrang der zeevloeden zijn blootgesteld en zulks 
ook reeds vroeger waren, toen zij nog meer door de 
eilanden beschut werden. Zoo is er zelfs in 1504 in 
den noordwestelgken uithoek van Friesland, regt tegen
over de opening tusschen de eilanden Terschelling 
en Ameland , een polder pntstaan en wel, na de Zijpe, 
de grootste van allen, die men uit den nieuweren 
tijd kent, namelijk het Bildt, ter grootte van 4/s 
vierk. mijl; in het jaar 1600 ontstond er voorlangs 
dezen polder een twèede, welke een derde van des- 
zelfs omtrek besloeg. Zoo bestaat ook de geheele 
noordelijke en westelijke rand van Groningen uit nieuwen 
aangeslijklen grond, tér breedte van y2 tot 1 uur; insge
lijks die van Oost-Friesland en Jever, doch deze streep 
is veel smaller. De geheele oostelgke oever der Wezer 
zelfs, van af het punt, waar de westelijke ophoudt, 
tot aan de uitwatering der Elbe toe, levert op eene 
lengte van 1 ’/2 mijlen eene strook uieuw land op, 
van y4 tot y2 uur breedte, ofschoon de zee juist hier, 
zelfs niet door het kleinste eiland in hare vaart 
gestuit wordende, met hare volle kracht het hevigst op het 
lapd aanvalt. Hetzelfde geval vindt plaats aan den 
noordelijken oever der Elbe tot aan Freiburg, alsmede
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aan de westkust van Ditbmarsën , alwaar nog vóór 
weinige tientallen jaren, bet eiland Dijksand zich mét 
het vaste land vereenigd; hééft.

Zulke onwederlegbare daadzaken leVèrétt dood
slaande bewijzen op voor de onjuistheid der Stelling, 
dat de aanwas van land niet anders dan op eene tegen 
den aanval dér zee beschermde plaats ontstaan kafr, 
zoo ais velen , zelfs deskundigen, béweren. rara**, 
die deze daadzaken niet loochenen kan, wil de oor
zaak van dit zonderlinge verschijnsel daarin gevonden 
hebben^ dat er zich op dié plaatsen; alwaar de zee
kust , op het noordwesten liggende , aanwast , verder 
rn zee op of eilanden, of hooge breede zandbanken, of 
booge wadden van zantt en klei, of zelfs duinen 
verheffen zullen ; welke de golven breken en • de kracht 
van de beweging des waters in zoo vérre verzwakken, 
dat het zijn zand en slijk tusschen de banken en de 
kust kan laten vallen1). De'Heer von hovp is van de
zelfde meening2). Hij gelooft alleen daarin den grond 
voor dat: gevoelen te vinden, dat er zich voor vélé̂  
zelfs groote stroomen , zoo als de Ob , Jenuei, St. 
Lorenzo, Columbia en meer anderen, geene zooge
naamde delta- vorming vertoont3), d. i. dat de wijde 
monden van dezelve niet in land veranderen. Deze 
1) R eise, 37. 130*
3) Natürliche Veränderungen, t  230% ¡
3) Gewoonlijk verwijden de rivieren zich sterk bij hare 

uitwateringen, meestal in de gedaante van eenen driehoek, 
waarvan de breede zijde naar de zee gekeerd i s , gelijk 
aan de Grieksche letter D (A> Delta); van waar ook de 
naam.
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rivieren wateren in den ruimen oceaan uit, alwaar 
de zee;, zoo ais hij aaoneemt, het door haar medege
deelde slijk verdeelt. Wij kunnen ons met deze wijze 
van zipn niet vereenigen. Er bestaan rivieren, welke 
zich in den wijden oceaan uitstorten, zonder ergens 
door landtongen of ketens van eilanden of dergelgke 
beschut te zijn, wier delta tot aan zee toe geheel, of 
althans voor het grootste gedeelte, volgeslijkt is , zoo 
ais de Amazonen^rivier; welke verbazend uitgebreide 
plek van aangeslibden grond ligt niet voor haren 
.mond ! -  Even zoo is het gesteld met de Benin of 
'Formosa, de waarschijnlgke uitwatering van den 
Niger. — Onzes bedunkens, — om op de kusten der 
Noordzee terug te komen, -  laat zich de zaak wel 
verklaren. JDe noord- en westewinden heerschen in 
onze streken het meest en tevens zijn ze de hevigslen, 
zoodat zij meer zeewater naar de kust jagen, dan de 
andere winden ; door hunne meerdere hevigheid woe- 

; lea zij den bodem der zee meer Ios dan gene en 
j het water der vloeden moet dus bg bet waaijen van 
i deze winden meer met slijk bezwangerd zgn, dan 

anders, -  eene waarheid, welke reeds tg  de bloote 
beschouwing des waters in het oog valt en waarvan 
men door nader onderzoek van hetzelve steeds. meer 
overtuigd wordt. Naauwkeurige nasporingen omtrent 
de hoeveelheid slijk, welke het zee- en rivierwater 
bevatten, bij Brunsbüttel aan de Elbe, niet verre 
van haren mond , in het werk gesteld, leverden de 
volgende uitkomsten op. Hen vond, namelgk, in 1040 
teerling duimen water:
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b§hevigen Z.W.wind, 2 a. n. d. vloed, 6*/« Ul. dm. aarde; 
» » » » a  3 » fc »ebbe, 6 » » »
w storm uit het Z.W., 5 » » » vloed,fl V4 » » »
m stillen Z. W. wind, 3 » » » vloed, (veel ijs

in het water) 1 !/4 » » »
» » » » » »  3 » » »  ebbè, 1 » » »
» » O. wind, vorst, 5 » » » ebbe, 1 % » » »
dus een verschil tusschen zwakken eu hevigen wind, 
gelijkstaande met 1 tót 3Vi à 6. Dit is eene zeer 
merkwaardige daadzaak en een nieuw bewijs voor den 
invloed van de zee bij de vorming van den aangeslgk- 
ten grónd; anders toch zoude het water der rivieren j 
bg stil weder, inzonderheid bij oostewind, reeds ge- ; 
durende den vloed , meer met slijk vermengd moeten { 
zgn, dan bij westewinden , maar bovenal echter bij 
de ebbe. Het rivierwater kan dan immers des te lan
ger en sterker afstroomen, en zoo veel te meer aard- 
deelen zoude het dus met zich moeten voeren : het 
tegendeel hiervan blijkt echter zoo zeer, dat de 
stormwinden de hoeveelheid slijk vijfmaal vermeerderen. /  
Dat evenwel het zeewater, zelfs wanneer het door 
den hevigsten storm in beweging gebragt is, bg het 
afloopen veel slijk achterlaat, is, hoe onwaarschgnlijk 
dit in bespiegeling ook moge voorkomen, echter eene 
daadzaak waarvan een ieder zich gemakkelijk over
tuigen kan, die na het afloopen van eenen stormvloed 
de buitenzijde der dijken en het voorland betreedt.
De landman weet zulks uit eene nog nadere, hem 
niets minder dan aangename, ondervinding: wanneer, 
namelijk, een hooge vloed in den zomer zgn buiten-
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dijksland overstroomt , dan wordt het gras door het 
slijk vuil gemaakt, zoodat bet vee hetzelve eerst 2 of 
3 weken daarna weder eten kan, tenzij er troeger 
regen valt, waardoor het slÿk wordt afgespoeld; heeft 
men bet gras op die landen reeds gemaaid, dan wordt 
het hooi zoodanig met slijk doordrongen, dat het in 
de meeste gevallen ais voeder weinig waarde meer 
heeft, terwijl daarentegen hét gras en het hooi op de 
hooger liggende rivierstreken , welke door den vloed 
niet bereikt worden, bij eene mogelijke overstrooming 
zuiver blijven.

Een tweede, schier nog meer in het oog vallend 
verschijnsel is dit, dat de landaanwas aan de plaatsen 
en bogten, welke het meest beschut liggen, zoo ten 
uiterste ongelijk, en voor een gedeelte zelfs niet of 
slechts spaarzaam plaats vindt, iets hetwelk tegén alle 
theorie en schijnbaar ook tegen de wetten der natuur 
strijdt. Ten deele laat zich zulks door het boven aatt- 
gevoerde verklaren; door dezelfde oorzaak bevindt er 
zich ook zoo weinig aangeslijkt land aan de oostkust 
van Engeland. Het moei echter in het oóg vallen, 
dat het groote delta der Theems , reeds sedert dui
zenden jaren bestaande, nog steeds zoo wijd open is; 
hoewel het door de Nederlandsche rivieren aan de zee 
toegevoerde slgk dáár vooral heengespoeld zoude moeten 

\ worden. Het sterkst vertoont zich deze onevenredige 
verhouding in de Zuiderzee. Hoezeer dezelve reeds 
sedert een tijdvak, van 600 jaren een' boezem van de 
Noordzee uitmaakt, is daarin evenwel nog geen land 
aangewassen, even min aan de op goéden wind
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liggende oostkust, ais aan de sehgnbaar zoo wél be
schermde zuidkust yan Stavoren tot aan de Kuinder\ 
het IJ zelfs is nog open. Ook aan de IJssel is Slechts 
weinig aanwas ; de zich daar bevindende polders zullen 
te  zamen misschien ter naauwernoöd 1 vierkante mijl 
groot zgn , terwijl de Mastenbroeker polder daarvoor 
niet gehouden kan wordën, aangezien dezelve veeleer 
uit middelmatig oud marscbland bestaat. Hoe ver
wonderlijk schielijk zijn niet daarentegen de drie 
groote boezems aan de Noordzee in land veranderd. 
In dén Dollart, voor het grootste gedeelte reeds in \ 

f1277 ontstaan , slijkte gedurende de eerste 200 tol 
250 jaren geen land aan ; doch tpen begón de aan« 
was en nam met zulk eene verrassende snelheid toe, 
dat er in den loop van 200 jaren bijna 4 vierkante 
mijlen ingedijkt konden worden, -  het eenige voor
beeld van deze soort aan de geheele kust. In den
nog ouderen boezem der Jade, met eene aanvankelijk 
zoo naauwe opening, dat men , gelijk sommigen wil
len , elkander nog in het derde vierde gedeelte der
16de eeuw van beide oevers konde toeroepen1), en
ook thans niet ten volle % mijl breed, was 300 jaar 
na deszelfs ontstaan nog geen derde gedeelte van eene 
mijl nieuw land aangeslijkt; en zelfs de aanwas ge
durende de 16de en 17de eeuw overtrof het verlies 
slechts zeer weinig. In de Eider-bogt wast weinig 
land aan, meer, evenwel ook niet veel, in de 
bogt voor de Hever, welke niettemin door vele

1) V. Halem, Oldsnbarg. Geschichte. II. 515.
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eu groote daar vóór liggende eilanden beschut 
wordt»).

Men heeft de zoo ten hoogste onevenredige aan~ 
sigking in de openliggende en beschermde bogten 
daardoor trachten te verklaren , dat in vele derzelven, 
zoo als b. v. in die der Jade , eene sterke strooming 
heerçcht, welke van de uitwatering af rondom de 
kust heenloopen en daardoor het vastzetten van slgk 
aldaar verhinderen zoude. Deze verklaring beeft wel 
eenigen schijn van waarheid, maar meer zeker ook 
niets. Indien er werkelijk zulk eene strooming plaats 
greep, dan moest dezelve feven zoo goed in den eenen 
boezem heerscben ais in den anderen, en vooral in die
genen bet sterkste zgn, welke eene wijde opening, heb
ben , aangezien het water hier in grootere hoeveelheid 
binnendringt; terwijl er, daarentegen, in de bogten 
met eenen naauwen ingang eene in evenredigheid veel 
geringere hoeveelheid water op eenmaal naar binnen 
kan vloeijen, hetwelk , wel is waa» ., in den ingang 
zelven eene sterke strooming moet veroorzaken, welke 
echter binnen in den boezem zelven zeer zwak zal zgn, 
aangezien het indringende water zich slechts langzaam 
over de vlakte verspreiden kan. Bovendien strookt de 
onderstelling , dat de stroomingen het vastzetten van 
slijk verhinderen, niet met de ondervinding: hoe 
zoude anders in de rivieren , waar toch de strooming 
bet sterkste is, land kunnen aanwassen , en wel in 
zoodanige mate, dat de bedding daardoor vernaauwd

1) De in de tabel opgegevene aanzienlijke aanwinst in de 
16de eeuw komt aan Eiderstftdt te goede.
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wordt, tpo ab zulks aan den Rijn, de Waal en de 
Haas het getal is? De natuur moet veeleer het aan
zetten van slgk langs eenen weg bewerken, welken wij 
nog niet kennen en die zich thans ook nog niet ver
klaren laat. Zoo veel weten wij intusschen, dat het ƒ
aanwassen van land aan de Noordzee tegenwoordig ƒ  
tolgen8 andere wetten plaats grijpt, dan in den voor
tijd; toen toch was de vlakte tusschen de duinenketen 
en de oorspronkelgke kust niet meer beschut, zelfs 
nog minder, dan thans de Zuiderzee en de Jade; 
en niettemin dijkte dezelve overal en voor het groot
ste gedeelte schier gelijktijdig digt.

Heeft de zee intusschen, sedert eenige eeuwen, 
weder veel nieuw land geschapen, en is het oude 
door stevige dijken meer tegen haren aanval beveiligd 
geworden; de voor de kust liggende eilanden greep 
zij, daarentegen, met eene rustelooze woede aan, ont
bond eenigen tot op geringe overblijfselen en verzwolg 
anderen geheel en al. Het groote Nordstrand, vóór 
200 jaren nog 21 kerspelen met 8 tot 9000 inwo- } 
ners bevattende, is thans tot op eenige duizenden ' 
deimatten versmolten. Borkum is in eene zandvlakte 
herschapen met slechts een paar honderd deimatten 
aangeslijkt land. De zee bekwam dus eenen steeds 
meer vrijen toegang naar de kust en drong, hoe 
langer zoo heviger, tegen deze aan, zoodat de inwoners 
zich genoodzaakt zagen om hunne dijken te verme
nigvuldigen, dezelf e vooral na zware vloeden te ver- 
hoogen en te versterken en tevens op vele plaatsen, 
waar ze bgzonder hevig door de zee bestookt werden,
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door stevige, ten deele twee- en drievoudige, paal
wanden tegen halar te beschutten, voornamelijk aan 
de Zuiderzee, later door steendosseringen van groote 
granietblokken vervangen. De meeste zeedijken heb
ben thans zulk eene zwaarte en hechtheid verkregen, 
dat, indien zij op eenmaal in dien staat gebragt 
waren geworden, de bouwkosten in vele gevallen tegen 
de waarde van de door dezelve beschermde landstreek 
zouden opwegen en zelfs te boven gaan, met name 
op die plaatsen, alwaar de omvang der scbotpligtige 
gemeente of van het geheele dijkverbond met de 
lengte van den dijk niet in verhouding staat, zoo 
ais zulks b. v. in Oost-Friesland bg het dgk-dis- 
trikt of den dijkstoel (Deichacht) van de Beneden — 
Eeras in het ambt Emden , en vooral bij het dgk- 
distrikt van de Wester- en Lintlefmarsch, in het ambt 
Norden, het geval is !). En evenwel mag men nog

1) De herstellingskosten van den tot dit dijk-distrikt behoo
renden s t rood ijk, ter lengte vao 4132V»» roedeo, in het jaar 
1825, en de kosten wegens bet verhoogen en versterken 
van denzelven, daaronder begrepen de kosten van het aan
leggen van nieuwe steenglooijingen en hoofden (Büh
nen oder Schlengen), beliepen alleen ongeveer ƒ382,860 
(212,700 Rthlr.), hetwelk voor ieder der 4668 deimatten 
(naar 400 roeden), welke tot de kosten van onderhoud 
^moeten bijdragen ƒ  81-90 ( 4 5 Rthlr.) uitmarkt; zoo veel 
is dat, grootebdeels voortreffelijk, land, na aftrek der 
lasten en kosten van onderhond des dijks, thans niet waar
dig. De nieuwe dijk, welken men om de in het jaar 1825 

-, ontstane groote.grondbreuk in bet dijk-distrikt van de 
Beneden -Eems bij Emden gelegd heeft, is 345 roeden lang, 
aan den voet 120 voet en op de kruin 12 voet breed,
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niet beweren, dat tij eene geheel veilige schuisweer 
opleveren. In die meening verkeerde men vroeger, 
wanneer na bijzonder zware vloeden, zoo ab in 1570, 
1725 en 1766, de dijken telkens aanmerkelijk ver« 
sterkt en verhoogd werden. De vreesselijke stormvloed 
van 1825 , die zích zoo algemeen over de Noordzee
kusten verbreidde, ab sedert 250 jaren het geval 
niet geweest was, bewees het ij dele dezer hoop. 
Soortgelijke vloeden kunnen ons weder komen bezoe
ken én nog hooger stijgen , hoewel misschien na langen 
tijdr* Hoedanig bet dan met de -veiligheid des lands 
gesteld zal zgn, zulks kan alleen de toekomst ont
raadselen. De dijken zijn reeds tot zulk eene zwaarte 
en hoogte gebragt, dat ze niet zonder nadeel voor 
bunne eigene veiligheid en slechts met verbazend 
groote kosten nog meer versterkt en verhoogd kunnen 
worden. De hier en daar, bij hunne herstelling na 
1825, onstane aanzienlijke verzakkingen , nog het laatst 
in 1830 in Oost-Friesland, leveren eene bedroevende 
bevestiging daarvan op.

terwijl dezelve van 121/, tot 14 voet boven den gewonen 
vloed verheven is: deze dijk kwam op meer dan ƒ234,000 
(130,000 Rthlr.) te staan. De geheele dijk van dit dijk. 
distrikt, 6240.roeden lang, tot eene gelijke zwaarte en 
onder gelijke omstandigheden thans nieuw aangelegd wojv 
dende. zoude, hiernaar gerekend, op meer dan f4,230,00Q 
(2,350,000 Rthlr.) te staan komen; de waarde, daarentegen, 
van de tot het onderhoud van dezen dijk bijdragende 
30» 841 •/> grazen lands*zonde onder de tegenwoordige omstan
digheden misschien naauwelijks de som van ƒ2,700,000 
(!'/, millioenen Rthlr.) te boven gaip*.

Digitized by Google



240

Een ander gevaar bedreigt de aangeslgkle ldnden 
langs de rivieren, voornamelijk die aan den Rijn en 
desxelfs armen. Het slijk, dat deze stroom met zich 
voert, wil zich niet aan de Zeeuwsche eilanden vast
zeilen en ook niet in de zee vloeijen; een gedeelte 
van hetzelve zakt dus vroeger naar den bodem, ver
groot zoo doende het aan deszelfs oevers gevormde 
land en vernaauwt in dezelfde evenredigheid zÿn eigene 
bedding, deze tevens van tijd tot tÿd steeds verhoo- 
gende. Ais een natuurlijk gevolg daarvan wordt de 

I waterstand in die rivier steeds hooger, belemmert de 
f afwatering van het vroeger aangeslÿkte, door dijken 
1 omringde, land, — dat bovendien over het algemeen 

laag is, zoodat een groot gedeelte van hetzelve slechts 
door middel van watermolens droog gehouden kan 
worden, -  en dringt des winters en des voorjaarsmet 
eenen steeds sterker wordenden aandrang op de dgken 
aan, welke menigmaal bezwijken en mijlen groote 
streken in een meer veranderen. Dit gevaar neemt 
hoe langer zoo meer toe; het is le duchten, dal het 
land aldaar eindelijk eene prooi van het water zal 
worden. Der zake kundige mannen hebben sedert 
jaren voorslagen gedaan, om bet kwaad af te weren, 
doch de uitvoering derzelve zoude buitensporige kosten 
veroorzaken. Ook het aangeslijkte land aan de ri
vieren de Wezer en de Elbe lijdt, thans meer dan 
voorheen, door de vermeerdering van het bovenwater 

> en de toeslibbing van de bedding der genoemde ri- 
; vieren, hoewel in geringerea graad.

Laat ons, ten slotte, nog eenen blik op die 
nieuwe schepping werpen, zoo ais zÿ zich thans

*
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aan ou« voordoet. -  De manch of het aangeslijkte land, 
ligt, zoo als wij gezien hebben, laag, voor het groot« 
sio gedeelte nog beneden gewone vloed-hoogte; ge
deeltelik zelfs beneden het. peil der ebbe. Dit Uatste' 
moet door watermolens droog gehouden worden ; het 
overige ontlast zich van het binnenwater gedurende de ebbe 
door middel der in de dijken liggende zijlen of sluizen, 
waarvan er eene ontelbare menigte gevonden wordt, 
zijnde dit een noodwendig gevolg der bedijking, het
welk intusschen de kosten derzelve aanmerkelijk hooger 
maakt. Doch slechts gedurende het drooge jaargetij de ; 
heeft bet water langs dezen weg eenen geregelden af- j 
loop ; in den winter hoopt hetzelve zich in zulk eene ; 
groote hoeveelheid op, dat de sluizen niet alles ter« 
atend kunnen doorlaten, waarvan het gevolg is, dat 
dan een gedeelte van het aangeslijkte land, dikwijls 
wel de helft, in eene zee veranderd wordt, waaruit j 
de dorpen en verspreid liggende huizen op hunne heuvels 
zich ais eilanden verheffen. Eerpl in het vooijaar be
gint het water af tç loopen, doch het duurt menigmaal 
tot diep in April, zelfs wel tot Hei, vóór dat al het land 
droog is. In regenachtige jaïen, zoo ais 1828, 29 
en 30, kan zelfs in den zomer al het water niet 
afloopen ; vele velden leveren dan zeer schrale inkom
sten op, ook wel in het geheel geene; het vee ver— 
trappelt den weeken bodem en vindt met moeite een 
weinig voeder. Zulk eene overstroomiiig bréngt aan 
den grond geen bijzonder voordeel toe, nog minder 
wordt deze er door opgehoogd; het water is helder en 
klaar, en laat geen slijk vallen; slechts in zoo verre 
bewerkt het voordeel, dat er geen mos en ander

16
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onkruid, maar veeleer getond gr a» ópschiet, hetwelk 
echter ín voedzaamheid dat win hoogereu, hoewel dan 
ook schmieren, grond «iet evenaart. Deze lage bodem 

f  ligt steeds aan de landzijde, de hoogere naar den kant 
T der zee en der rivieren.. Dit ia een algemeene regel, 

waarop slechte op die plaatsen eene uitzondering he^ 
staat, waarlangs rivieren gestroomd hebben, welke 
naderhand toegeslibd zijn, of waar de zee in latere 
tijden doorgebroken is, dewijl dan de nieuwe ' hooge 
kleibodem zich somtijds tol aan den rand der Geest 
of, indien er geen nieuwe bodem ontstaan is, de ligto 
lage grond zich tot aan de kust uitstrek!. Over het 
algemeen laat de aangeslijkte grond zich ia twee 
hoofdklussen verdeden: io klei-* en aavdaebtigen
grond. De laatste komt het meoigmkligste vèor en
maakt vecttigt V4 van bet geheel uit. Seiden zijn
zeer dikwijls met zeer fijn zeezand vermengd, hoold- 
zak dijk digter naar zee toe, minder landwaarts in 
en hooger op bijlange de rivieren. De aardachtign 
bodem vormt verscheidene o vergangen, is deels meer 
en minder met klei en knik vermengd, deels aan 
tuinaarde gelijk, ook wel eens aan fijne veenaarde, of 
bestaat bik deze metzachte, zwarte aarde, dikwijl»'
ook met zand vermengd. Gemeenlijk ligt dit laatste 
aan den ouden rand der Geest, verre van de zeekust 
verwijderd, ö£ er ligt wezenlijke veengrond tussche» 
beiden, zoo ais aan de Elbe eu de Wezer. Somtijd» 
loopen de (veest en de aaogeslijkte grond ineen, em 
wel in igeval de eecsfte alleogskens afdaalt ; dooh meet 
algemeen vormt deeelve eenen hongeo rand, welkn
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tlch ge#oonl|k b m n  de hoogste vioedea veAeft , 
voornamelijk verder landwaarts iâ ; ûador aan dé iëè 
is tij over hei algemeen lager > evenwel altijd hooger, 
dan de lrtogste gedeelten vao den aangesiijkten gVond. 
Deze loopt gemeenlijk Van den Voel der (keet af naar 
den kant der rivieren of der zéé toe , een weinig onar 
beneden, terwijl tg vervolgens weder rijst, Zoodàt de 
aangéslijkte grond daardoor eene molvottnigë gedaante 
verkrijgt \ géwoonlijk is dezelve in den winter, zbo ais 
wij boven hebben aangehaald, in het Midden tót 
meestal geheel aan de (kéét tóe in eert meer veVafi*- 
derd, evenwel nooit over de geheele oppervlakte; enk 
dáár is op vela plaatsen de bodem zoo hoog, dat 
dezelve niet door het wifiter- water kan bedolven 
worden.

Na deze beschrijving in het algemeen , zoRen 
wij nog kortelijks de provinciën afzonderlijk beschou
w en, en daartoe met de .Wester--Schelde eèneh &6W- 
vong maken ; -  er bestaat, wel te waar, verder ttaaT 
bet zuiden, in Ylaanderen , ook aangeslijkt láttd, 
doch desielfc ligging en gesteldheid te niet genoègzfcaiÉ 
bekend * behalve van dat von Staats -Ylaanderét^ 
hetwelk meestal uit vette klei bestaat. Zeeland eu 
de overige eilanden tot aan de Maas bezitten over 
het algemeen Oenen voortreffelijken twaren kleibo^omj 
op het eiland Schouwen ligt dezelve 4 tot 5 voét 
diep, rustende op eone kiezelbedding van 1 tol 3 
voet dikte, op welke Btulfzand volgt ; op andezé 
plaatsen zit slechts 2 voét klei!) , dikwijls ligt et bék

1) Berkhey. II. 168.
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derrie onder dezelve. Aan de oevers der Maus treft 
men doorgaans even zulke vette klei aan, géwoonlijk 
met eene dunne laag zwarte tuinaarde bedekt, onder 
de klei eene laag van minder vruchtbare klei, dan 
zand, daarna somtijds weder klei en eindelijk veen~ 
aarde. De groote vlakten tusschen de Maas, de Waal 
en den Rijn bevatten, tot aan de grenzen, insgelijks 
meestal klei, doch van eene ligtere soort, gedeeltelijk 
op darg, gedeeltelijk, en wel in het bÿzonder ver
der opwaarts, op zand rustende ; ook komt er me
nigmaal onder den darg weder klei voor, en is de 
bovenste kleilaag ook wel eens met zand overdekt!). 
Zuid-Holland is een laagliggend veenland, welks veen* 
bedding, 9 tot 10 en zelfs 15 voeten diep gaande, met 
eene 1 tot 2 voet dikke laag zwarte, vruchtbare 
aarde overdekt is en op klei of op den zandachligen 
oorspronkelijk en grond rust. Eene uitzondering hierop 
maakt de streek van den Binnen -R ijn, d. i, de 
Streek tusschen Utrecht en Leyden, alwaar men weder 
klei en eenen hoogeren bodem aantreft. De oppervlakte 
bestaat aldaar uit eene V2 tot ten hoogste 1 '/* voet 
dikke laag zwarte, vruchtbare aarde, daarop volgt 
eene laag licht-blaauwe klei, van 3 tot 5 en meer, 
ten hoogste 10 voet dikte, dikwijls naar onderen in 
eene grovere, donkerblaauwe kleisoort overgaande, 
welke op zand rust, ook wel op veen, doch dit laatste 
vindt slechts plaats op eenigen afstand van de oude 
rivier-bedding. Het zand bestaat gemeenlijk, vooral 
in de nabijheid van .Leyden en verder westwaarts, uit

ï)  T. a. p. 171. f.
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étoif- of welzand^ hetwelk weder op klei ligt; ook 
bevindt er zich dikwijls mergelachtige (kalkachtige) 
klei onder de bovenste kleilaag1). Bij Vtanen en 
JJeeeletein, aan de IJssel, vindt men uiterst zware 
klei ter diepte van 0 tot 10 voet; even zoo b$ Ut
recht, doch niet ter zelfde diepte, in de doorsnede 
van 6 voet, daaronder 2 voet witte kalkachtige klei, 
dan weder 2 voet van dezelfde soort ais de bovenste 
klei, daarop 5 voet van eene slechtere soort en dan 
zand’). De grond van Noord-Holland is over het 
geheel van gelijken aard, bestaande voor het grootste 
gedeelte uit veenaarde, met eene dikke laag van 
vruchtbare milde aarde bedekt. In bet westen aldaar, 
tusschen Beverwijk en Alkmaar is de grond meer 
kleiachtig. Ook D rechterland, de noord-oostelijke 
hoek van deze provincie bestaat daaruit, voornamelijk 
in de nabgheid van sommige plaatsen, alwaar ver- 
moedelijk eenige oude takken des Rijns geloopen heb
ben ; aldaar wordt de zandachtige ondergrond bedekt 
met zand, vermengd met blaauwe klei, welke verder 
naar boven steeds meer en meer de overhand krijgt 
en ten laatste schier geheel zonder zand, maar dan 
met schelpen vermengd is, waarover eene fijne wit- 
achtige klei ligt, die eindelgk door zwarte tuinaarde 
bedekt wordt. Niet zelden ook gebeurt het, dat er 
darg op de kleibedding rust en dat deze dan door de 
zwarte tuinaarde, ais bovenste laag, wordt opgevolgd3). 
Langs de zuidelgke kust der Zuiderzee loopt slechts 
eene smalle strook klei van middelmatige soort. Aan

1) Bcrkhey. II. 174. fe) T. a. p. 176. 3) VEpie. 46.
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de oerérs der IJssel, echter, ligt weder hetere ltlei. 
Bg Zwolle begint de veengrond weder, bedelt met 
eene dunne laag aarde, welke op Terre na zoo goed 
niet is, als die in Zuid- en Noord-Holland, hoewel 
dezelve voor het overige even laag ligt ais daar, en iii 
Overijssel 1 — 1 % mijl , lot aan den hoogen zand
grond , breed is. Het zuidwestelijk gedeelte van 
Friesland beslaat uit eenen gelijksoortigen, met vele 
meren doorsneden’ , bodem ter breedle van 3 tot 5 
mijlen ; de geheele noordelijke rand van deze provincie 
en een gedeelte in het westen' tot op bijna eene mijl 
ten zuiden van Franeker en Harlingen echler, heeft, 
op eene breedte van 1 tot 4 mijlen, voortreffelijke 
klei, welke heerlijke weidelanden oplevert, alsmede 
veel polderland, in het goord- westen en in het oos
ten aan de Lauwerzee. Groningen is in het noorden 
met eenen, ten minste 2 mijlen breeden, rand van 
de beste klei bedeeld, die zoo wel geschikt is om 
bebouwd ais om geweid te worden j ook bezit dezo 
provincie in het noorden en aan de Lauwerzee veel 
polderland. Het overige, ongeveer Vs van het geheel, 
bestaat uit gemeen laag land, uitgezonderd in het Oos
ten , alwaar de schoone, aan den Dollart ontwoekerde 
polders liggen. Oost-Friesland en de heerlijkheid 
Jever- bezitten aan de beide oevers der Eems, langs 
de zeekust en aan de Jade eenen voortreffelijken kleigrond, 
welke intusschen slechts de geringe breedle van 5 tot 
30 minuten beslaat ; ook midden in het land bevin
den zich smalle strepen van denzelfden grond, welke 
van y2 tol 10 en meer voeten diep gaan en meest
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kalkachtige khi o«der de bovenlaag hebbett; Toorts 
vindt men hier overal veel polderland, daarna bree
dste strepen van Kgteren grond, en dan de geringere, 
dikwijls vermelde grondsoort, die in Oost-Friesland 
neesia) op darg, in Jever meer algemeen op klei of 
op het oorspronkelijke zand ligt. In Oldenburg is 
bet vrij wel op dezelfde wijze gesteld , alleen vindt 
■oen hier in bet midden des lands, noordwaarts van 
de Hunte af aan, vëel polder- ‘of greedeland:, het
welk de plaats van de toegesljjkté Wezertakken 
heeft inrgenomen; ook bestaat hetzelve aan de Jade. 
Zelfs aan de« oever der Wezer liggen tamelijk breede 
strepen van greede land , daar de Wezer sedert ver
scheidene eeuwwi hare bedding verder naar het oos
ten verlegd heeft. Andere soorten van kleigrond 
treft men aldaar in evenredigheid minder aan, in grootere 
hoeveelheid eenen bodem van eene ligtere aardsoort, Ham- 
land genaamd , en eene nog ligtere soort van grond, 
idit veen, zand en aarde, meestendeels uit het eer
st©, bestaande, welke, zoo ais voor het grootste ge
deelte ook de vorige, zeer laag is en eindelijk in hoog 
veen overgaat tot aan de Geest toe1). Het hertog
dom Bremen heeft, zoo we! aan de Wezer ais aan 
de Elbe, eenen in evenredigheid slechts sraallen rand 
van aangeslijkt landr van f/4 tot 1V2 en in het noorden 
van 2 tot 3 mijlen breedle , met eene nog smallere 
strook oude, over het algemeen zeer zware, klei* 
welke aan de Wezer 5 tot 6 voet diep zit en pp darg

1) Kohli, Beschreib, v. Oldenburg, I. 105, 112. 150. f.
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ligt1), aan de BenedemElhe, Yan Cuxhaven, tot Frei
burg meest op zand*), en verder de rivier op weder 
op darg; deze gaat in het AUe Land 20 tot 24 voet 
diep, met eene 6 tot 8 voet dikke kleilaag, Nietfw 
aangeslijkt land vindt men aldaar zeer weinig, het 
meest in het land Wursten aan de Wezer; daaren
tegen zeer veel laag, ligtaardig land, hetwelk 
hoe verder van de oevers der rivieren verwijderd, des 
te meer met veenaarde vermengd wordt en ten laatste , 
zoo ais aan de westzijde der Wezer, in zuivereta veen
grond, welke naar de Geest toe hooger wordt, oyergaat* 
De eilanden tusschen Hamburg en Harburg hebben 
eenen meer kleiachtigen bodem, gelijk ook het Alta  
Land y doch van eene meer ligte soort, dan verder 
«aar het noorden. In het hertogdom Holstein begint 
de aangeslijkte grond, van JVedel af aan, weder bree
der te worden, van V* tot l T/a mijl, in ,Dithmarsen 
van 2 tot 3 mijlen. Dithmarsen bezit over het alge
meen eenen goeden, doch zandachtigen kleibodem, 
ter dikte van ongeveer 3 voet, wçlke onmiddelijk op 
zand ligt, maar dikwijls knik onder de korst teel
aarde heeft; het overige aangeslijkte land rust meest 
op darg. De Wilstermarsch is zeer laag en kan 
alleen door behulp van watermolens droog worden 
gehouden3). Eiderstadt in het hertogdom Sleeswijk

1) Visbek, N iederweser. 29. 98. f.
2) U it de in den dijk van het kerspel B alje  in 1825 g e -  " 

scheurde grondbreuk kwam, behalve de k lei, slechts zand 
en onvruchtbare aarde, dwoog genaamd, ten voorschijn.

3) K umi,  Beschreib, v. Schleswig. 10. f. 34. 7W#ft»,*Beise. 14.
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is een, 6 tat 6 mißen lang en S mijlen breed, 
schiereiland, hetwelk geheel nit aangeslijkt land be
staat, voor het grootste gedeelte zware l ie i ,  waar
onder zich Teel bevindt, dat in latere tijden is inge* 
dijkt, ten deele midden io het land, doordien twee 
arnAen der Eider daar doorgeloopen hebben en na« 
derhand toegeslibd zgn. De klei, welke men aldaar 
aantreft, wordt, Toor de beste en Trnchtbaarste in de 
beide hertogdommen gehouden; dezelve gaat van 7 
tot 10 voet diepte, de mindere soort is meer met zand 
vermengd eu ligt op veengrond, terwijl zij tevens 
knik bevat. Het laagste en minder deugdzaam is de 
bodem in bet westelijk gedeelte van dit schiereiland, 
in bet kerspel Poppentull1). Verder naar het noorden 
zgn slechts smalle, strepen aangeslgkt land, dikwijls 
door hoogen, tot aan de kust loopenden, zandgrond 
gebroken wordende. Hen vindt , aldaar evenwel 
onderscheidene polders ; ook is de Tondernsche manch 
breeder en aan de Eiderst&dtsche gelijk. Van den 
hoogen, uit aangeslgkten grbnd bestaanden oever ter 
dier plaatse hebben wij reeds melding gemaakt. De 
Sleeswijksche eilanden bestaan, eenigen geheel, ande
ren voor een gedeelte, uit aangeslgkten grond ; de laat- 
sten hebben aan den zeekant duinen. Röm echter, 
bestaat uit eenen langen zandrug, die rondom door 
aangeslgkten grond om geven is. Föhr heeft in het 
oosten eenen matig hoogen zandbodem, in het westen
aangeslgkten grond.

«

1) Kuu 13. 34. Teun».96.
18*
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. Ten besluite vplgt hier neg «en oTenigt tau den 
vlakken .inbond der nii reef aa&geslQkte landen in iedere 
pro vincie, zoo goed als ziob zulks naar de kaarten heeft laten 
berekenen, Op eene in allen deele juiste naauwkeurigheid 
maakt hetzelye geene aanspraak; het geheel kan eenige 
vierkante mijlen meer, ene ven zoo gqed ook minder beklo
pen, De door de rigieren aangeslibde gronden, welke dáár 
beginnen* waar da werking van den vloed ophoudt, 
zgn natuurlijk níet, medeger^kend, maar wel al het 
lage, tot aan de Geest of bet veen loopeode land, 
zoo ver ais de zeevloeden doordringen; hetzelve heeft, 
wol is waar; voor een gedeelte m 't geheel gecnen aan- 
geslgkten, maar wel anderen zwarten, ook veenachligea 
bodem, doch bg de berekemng zoude eene afschei
ding, yan den werkelijk aangeslgkten grond bezwaar- 
Igk bewerkstelligd kunnen worden. De inhoud van 
de oppervlakte der onderscheidene zeemarsqhen is dus

vô«t -, ,r
fy De Nederlanden.

Provincie West -  Vlaanderen 15,500. DM.
» Oost-Vlaanderen 14,0C0 — <
». ■ .Antwerpen1) . . 6,000 —
» Noord-Jfraband .-20,300 — ..........

1 Trahsportéër 55,fe90 □  M.
i ______________  , . i r

1) D e omvang van het aangeslijkte fand in deze drie pro
vinciën laat zich zelfs niet slechts eenigermate nabfjfco* 
mend bepalen. Oost - en West-Vlaanderen liggen even 
zoo laag ais bet ander aangeslijkte land, voor het gfootste 
gedeelte zelfs nog onder het peil van vloed of hoog wa
ter : het is dus aan geenen twijfel onderhevig, dat deze
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Transport 65,890 □  M. 

Provincie Zeeland met Staats-
Yhianderep1) • 33,000 — 

Zuid-Holland 
Noord-Holland 
Utrecht

»
»
»
»

»
»

Gelderland 
Overijssel . 
Drenthe . 
Friesland . 
Groningen

65,816 — 
43,864 — 
19,593 — 
«,905 — 

15,012 -
2/m  _

37*741 -  
32,620

II) Hanover.
Oost-Friesland . . . .  23,397 DM.
Bremen2) . . . . . .  24,650 —
Lnneburg................................ ,3,685 “

303,150

61,732 —

Transporteer 354,882 □M.

provinciën insgelijks baar bestaan aan de zee te danken 
hebben, hetwelk nog meer bevestigd wordt door de schel
pen, welke men in de bovenste laag van den grond aan
treft; de oppervlakte bestaat evenwel voor het grootste 
gedeelte uit zand. Men neemt aan, dat V« gedeelten van 
Oost- Vlaanderen eenen zandbodem hebben. , Zelfs bij 
Brugge is de grond zandig. ■)

1) In mijnen Sturmfluth von ]825 fS. 430) is de vlakke Ín
houd van den aangeslijkten grond in deze provincie ver
keerdelijk op 39,86 vierk. mijlen opgegeven.

2) Daaronder begrepen het gebied der stad Bremen.

') Schwerz, Belgische Landwirthschaft 1 .14. 27. I. III. 124*
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Transport 364,88201t
in)

Jener en Kniphausen . . 5,880 qM.
Oldenburg en Varel . . 13,680 —

   10,560 —
IV) Hamburg.

Het ambt Ritzebüttel, de Elbe-eilan
den en Vierlande . • • 3,710 —

V) Denemarken.
Hel hertogdom Holstein . . 21,360 OM.

» » •» Sleeswijk. . . 20,000 —
Jutland............................   . 5,000 —

---------------46,360 -

In het geheel 424,512 OM»

ERTOE TAU HET EERSTE DEEL.
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