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»Das ÄJfef |iqa|jfhßrljcl} an d^n festen der Erde
and verändert die Gestalt derselben. E s vermindert in e i
nigen Gegenden das feste Land, indem es in ändern Gegen
den dasselbe vergrössert. Städte prangen jetzt da, wo einst 
die Meereswellen schäumten, and wo vormals der Fischer 
seine N etze yra*£ ' i e*f $ f*îr seine Heerden.
Aber Städte und W älder wurden auch vom W asser ver
schlangen.”

T b b v ib a n u s .

Biologie pder Philosophie der lebenden Natur, B.
I I I . S 5.
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NOG EEN WOORD
TOT DEN LEZER.

B S  de verschijning van dit tweede Deel T au  

A r  e n d b’ Natuurkundige Geschtedenie van de Kueten 
der Noordzee, waarvan de uitgave, door verschillende 
onvoorziene omstandigheden, eenigzins vertraagd is 
geworden, heb ik het noodzakelijk geoordeeld, ge. 
achte Lezer! nog eenige woorden vooraf tot V te 
moeten rigten, en wel te meer , daar dit deel niet 
zóó in het licht verschijnt, ais ik , in het Foorherigt 
vóór het eerste Deel, beloofd heb en ook wel gewenscht 
had. Dá¿r toph heb ik gezegd, dat mijne Aanteeke- 
ningen en Aanmerkingen op den arbeid van A r e n d s, 
te gelijk met dit tweede Deel, in het licht zonden 
verschijnen. Dat die voorspelling niet verwezenlijkt 
is geworden, snit Gij thans kunnen ontwaren, daar 
mijne Aanteekeningen, dienn met dit Deel in het licht 
verschijnen, niet verder loopen, dan tot aan het IV 
Hoofdstuk van het eerste Deel. Ongemerkt, ais bet 
w are, is het door mij aangestipte tot eenen omvang 
uitgedijd, hoedanig ik m ij aanvankelijk niet had
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voorgesteld, zoo zelfs, dat mijne Aanteekeningen, 
niettegenstaande dezelve met eene kleine letter en 
meer ineengedrongen gedrukt zijn geworden, verschei
dene vellen druks beslaan en voor het oorspronkelijke 
werk — althans die op het eerste Deel — in lijvigheid 
niet onderdoen en zelfs overtreffen. — Deels nu, ter 
voorkoming eener wanstaltige lijvigheid ; deels, om 
de bezitters van het eerste Deel — die bij den aankoop 
van hetzelve onmogelijk konden veronderstellen, dat 
mijne Aanmerkingen zóó veel plaats zouden innemen 
en het werk daardoor eigenaardig zoo veel hooger in 
prijs zoude worden — geheel vrÿ te laten, en hen de 
verpligting ais het ware niet op leggen, om met het 
tweede Deel ook mÿne uitvoerige aanteekeningen tevens 
voor lief te nemen ; deels, eindelijk, omdat men, van 
onderscheidene kanten, het verlangen naar eene spoe* 
dige verschijning van het tweede Deel, te kennen heeft 
gegeven, is de Heer Uitgever te rade geworden, om dit 
tweede Deel, met slechts een gedeelte der Aanteekenin- 
gen, en wel met dat gedeelte, hetwelk over ¿le lii eerste. 
Hoofdstakken des Isten Deels loopt, in het licht te. 
geven en intusschen met het drukken der overige Aau^ 
teekeningen — die op dezelfde leest geschoeid zÿn — 
voort te gaan, um dezen dan vervolgens in eene afzonder
lijken bundel,I uit te geven en na te zenden; een plan, 
waartegen ik geenege gronde bedenkingen konde inbren
gen en goed moest keuren eu hetwelk ik hoop, geachte 
Lezer! dat ook door het zegel Uwer goedkeuring be. 
krachtigd zal worden.

Daar er, naar ons oordeel, gezegd kan worden, 
dat er tot hiertoe nog niet te veel over de Geschiedenis 
van onzen grond geschreven is, zoo hadden wg in onze
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aanteekeningen, hier en daar, gaarne nog wat uitvoe
riger willen zijn, doch telkens herinnerden wij ona 
de volgende waarschuwende les van zekeren Recensent, 
welke wij voor eenige jaren in de Leipziger Literatur- 
Zeitung gelezen hebben : m Ein Schriftsteller, der nicht
für die Flachköpfe der müssigen Lesewelt schreibt, sondern 
wissenschaftliche Gegenstände behandelt, muss auf die 
Geduld, die Zeit und den Beutel seiner Leser schonende 
Rücksicht nehmen,” en dit hield ons terug en beperkte 
ons, althans eenigermate, in uitvoerigheid. Desniet
tegenstaande, misschien, zullen sommigen ons nog wel 
van al te groote uitvoerigheid en dus ook daarvan be
schuldigen, dat wij de boven aangevoerde les niet 
genoeg op het oog hebben gebonden. Het zij zoo: 
ieder heeft zijne eigene wijze van zien en handelen en 
daarbij ook zijne gebreken ; ook wij hebben dus de 
onze ! Op beknoptheid, op bondigheid en sierlijkheid 
van stijl, hebben wij ons niet kunnen toeleggen. Daar» 
toe ontbrak ons, bÿ veelsoortige bezigheden, de iroo- 
dige tijd en mogelijk ook wel het vermogen. Alles 
wat wij geleverd hebben, en in bet vervolg nog zullen 
leveren, is in de haast ter neder geschreven en de 
vrucht van vlugtige overdenkingen, van snipperuren, 
doch van uren, díe anders misschien, aan minder nut
tige uitspanningen zouden zijn toegewijd geworden. 
Alle onze aanteekeningen, een paar misschien uitge
zonderd, zijn, zoo ais zij ’ons uit de pen zijn geloopen, 
zonder eenige nadere beschaving, naar de drukpers 
verzonden en wij houden ons ook overtuigd, dat zij 
het onmiskenbaar merk van overhaasting, hier en daar, 
duidelijk op het voorhoofd dragen. Wij vertrouwen 
desniettegenstaande, dat men onze meenin g en bedoeling
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overal wel sal kunnen bevroeden en vatten. — Ook 
zal bet door ons gestelde en ter neder geschrevene 
wel niet overal de proef eener gestrenge kritiek kun
nen doorslaan : — niet altijd zullen onze veronderstel* 
lingen en bespiegelingen steekhoudend zÿn ! Dit toch 
ligt in den aard der behandelde onderwerpen zei ven! 
Geenszins hebben wij ons dit ook voorgesteld ! Wij 
dachten zoo ais S i 1 b e r s c h 1 a g *): m Physikalische
Hypothesen sind an sich sehr unschädlich, die Natur gehet 
ihren Gang nach ihren Bewegungsgesetzen fort und kehret 
sich nicht an unsre Theorien,” en gingen tevens van 
het denkbeeld u it, dat het door ons aangeslipte en 
voorgedragene, hoe gebrekkig en wankel het dau ook 
zijn moge, misschien wel eene in de gevolgen heilzame 
gedachtenwrijving bij anderen, ook wel bij wijzer en 
verstandiger mannen, zoude kunnen verwekken, en zóó 
punten van nadere beschouwing en overweging zouden 
kunnen worden. — Wij maken op niets, hoe ook ge
naamd , aanspraak, dan enkel daarop, dat wij, bij 
volkomene overtuiging van ons gering vermogen en 
onze weinig beteekenende kennis, getracht hebben, 
ook eenige weinige bouwstoffen te leveren, tot dat 
groot, ons nog ontbrekend, maar niet zoo gemakkelgk 
op te trekken gebouw, hetwelk wij, en met ons zeker 
velen, eenmaal door eene kundige en bekwame, voor 
dat werk geheel berekende hand, hopen daargesteld 
te zien: wij bedoelen hier:'1; Eene zoo teel mogelijk 
volledige Geschiedenis tan den] Bodem onzes Vaderlands. 
Of wij nu in deze poging geslaagd zijn, zal de tijd

*) Zie Johann Esajas S ilber sch lag t Gsogenie u. s.w. 
Berlin 1780. Th. I. § 1.
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nader moeten leeren* Inthsfechen hebben wij reeds 
met genoegen vernomen, dat onze arbéid voóiloopig, 
de goedkeuring ván béróemde en der zake kiindige 
mannen/ beeft mogen wegdragen* Vooral was bet oni» 
aangenaam te zien, dat ons werk de aandacht Van 
Onfeen kundigen en beroemden S o h e l t é m a ,  de Nestor 
onzer Vaderlaüdsche Geschiedschrijvers, niet alleen tot 
zich had getrokken, maar ook, dat onze poging zjjne 
goedkeuring wegdroeg en het werk rad A re  it d s hem 
met cs/e bronnen békend heeft gemaakt, welke heft 
vroegèr onbekend waren*)« Wij twijfoleb echter zeer, 
of onze Aanteekeningen wol aan Z. Ed’s, verwachting 
aullèn beantwoorden. Misschien, dat wg hem, nopen» 
Friesland en vooral üopéns deze Provincie en de Wad« 
den, alwaar wij beter dan wel elders bekend zÿn, iet» 
bruikbaars zullen kunnen leveren. Verlangend zien 
wij intusschen naar ’s inaril, zekér doorwrocht en veel 
Omvattend werk, dat dé reáultaten van veeljarige 
studie en nasporingen zal bevatten, uit en' weúsqhen 
met den Dichterf*), dat het Z. Ä. toch moge behagen, 
den kundigen en beroemden man ruât te vetfeeben en 
daardoor gelegenheid te verschaffen,om zich vrij en onbe« 
lommerd in zijnen geliefkoosden en hoogst nuttigen Werk« 
kring te kunnen bewegen en zijne nog overige levensjaren 
onverdeeld, aan de uitbreidingen volmaking van nuttige 
kunsten en wetenschappen en aan den rdem van ons 
dierbaar Vaderland toe te kunnen wijden ; daar wij

*) Zie: Berigt aangaande het begonnen werk van Mr. J a c o b u s  
S c h e l tem a: Geschiedenis van den bodem der Nederlanden. 
In de Algenu Konst-  en Letterbode voor Junij 1835, n#25. 

f )  In de K . en Letterbode voor de maand Junij van dit jaar.
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vertrouwen, dat wg alsdan nog reel Yan zgne band 
te wachten zullen hebben en bij dan zeker meer nut 
zal stichten, "dan wanneer hij in zijne studiën en on* 
derzoekingen, door de werkzaamheden aan zijne be
trekking verbonden, belemmerd wordt; eene betrek
king, waarin hij bovendien, zeker gemakkelijker, dan 
wel in andere opzigten en vooral ais geleerde, vervan
gen zal kunnen worden *).

Eenige malen heb ik a onze Natuurlijke Historie der 
Provincie Groningen” aangehaald. Ik zal den lezer 
daaromtrent iets naders moeten berigten. Bit is een 
werk, waarin de Natuurlijke Geschiedenis van dit Ge- 
west op eene vrg uitvoerige wijze, gezamenlijk door 
Dr. G. A o k e r  S t r a l i n g h ,  Stads Geneesheer te 
Groningen, en mij, beschreven is en hetwelk, door 
de Gomissie van Onderwijs in deze Provincie, met gond, 
bekroond is geworden. Reeds tegen bet einde van 
Angustus 1830, waren de achttien eerste vellen van bet 
I Bl. I Stuk dezes werks, afgedrukt. Boch het schan- 
delijkste oproer, dat onder het domste en ondankbaar
ste volk der aarde, op den 25 Aug. 1830, in bet an-

+) Een paar dagen nadat wij dit geschreven hadden, ver
namen wij, tot ons groot leedwezen, uit de Nieuwspa
pieren, bet treffend en treurig berigt, dat de kundige en 
beroemde man reeds aan zijne betrekkingen, aan bet 
Vaderland en aan de Wetenschappen door den dood ont
rukt was geworden. Hoewel wij dan nu, de beloofde 
Geschiedenis van den Bodem der Nederlanden, door zijne 
band geheel afgewerkt, niet zullen ontvangen, hopen wij 
echter, dat het door hem daartoe verzamelde niet met 
hem verloren gaan, maar in handen zal geraken van iemand, 
die in staat zal zijn, het voorhandene tot een geheel te 
rangschikken en bet nog ontbrekende,*zooveel mogelijk 
aan te vullen.
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den zoo bevoorregtte Brunei, uitbrak en zich weldra, 
dopr listige eu muitzieke priesters aangevuurd, over 
geheel België verspreide en ook Oud-Nederlands grond 
bedreigde, bragt, gelijk in zoo vele andere opzigten — 
eu Toora] ook in de beoefening der kunsten en weten* 
schappen — zoo ook in dezen onzen arbeid,geene geringe 
belemmering, ja eenen geheel en stilstand, te weeg. Be 

Xoning en bet Vaderland toch, riepen ons beide te 
wapen. Br. S t r a t i n g h  gaf aan deze roeping ge
hoor en trok persoonlijk roet zijne dappere medebur
gers te velde. Mijne omstandigheden en betrekkingen 
evenwel, lieten niet toe, dat ik zelf de wapenen 
aangordde en ten strijde toog en ik moest, hoezeer 
mij dit ook tegen de borst stuitte, wel besluiten, om 
mg door een’ huurling te doen vervangen en verte
genwoordigen ; een besluit, waarvan ik nog dagelijks 
de beursverliglende gevolgen nadrukkelijk ondervind. 
Het drukken van ons werk werd, ten gevolge van dit 
een en ander, geheel gestaakt. Br. S t r a t i n g h ,  na 
een’ geruimen tijd het Vaderland persoonlijk, op 
bet veld van Mars , gediend te hebben, deed zich 
wel is waar later ook door een’ ander’ vervangen en 
keerde naar huis terug, doch daarmede werd onze 
arbeid niet dadelijk hervat, maar het werk bleef, door 
omstandigheden, welke ik hier ter plaatse geenever
melding noodig oordeel, tot hiertoe rusten ; zullende 
thans echter door ons weder hervat en vervolgd wor
den. Dáár waar ik, in mijne Aanteekeningen, van 
hetzelve gebruik maakte, heb ik , vooral omdat het 
een gemeenschappelijke arbeid is, gemeend, hetzelve, 
voor zoo ver het is afgedrukt, hoewel dan nog niet in 
het licht verschenen zgnde, echter te moeten aanhalen.
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De drukker heeft de paginatie yan hel' H Dl. tój 
het begin der Aanteekeningen, tegen mijne bedoeling 
aan, door laten loopen en daardoor de Aanteékenin- 
gen, wat de paginatie aanbelangt, ali met het II BI. 
▼erbonden. Ik zag deze font niet eerder, dan bij de 
correctie yan bet derde blad der Aanteekeningen, en 
begreep, om nu maar op den ingeslagen dwaalweg 
yoort te moeten gaan. Mijn plan was anders, de Aan» 
teekeningen op ieder Deel eene afzonderlijke paginatie 
te geven, opdat men, des verkiezende, later de Aan* 
teekeningen achter bet Deel waarbij zij behooren, zoude 
kunnen laten inbinden.

De aanwijzing der drukfouten en andere missla* 
gen, die hier en daar, en misschien vooral in de 
laatste drie vellen der Aanteekeningen, zullen voorko
men — aan gezien ik daarvan geene proeven gezien 
beb — zullen wij maar tot bet slot der Aanteekenin
gen terug houden, uitgezonderd eenen gr o ven misslag, 
die op bl. 348 vporkorat, welke wij gemeend hebben 
hier ter plaatse te moeten aanwijzen en verbeteren. 
Aldaar toch, heb ik in eene Aant. op bl. 29 gezegd, 
dat, naar bet mij voorkwam, de bodem, onder ande
ren bij Zeist enz., meer dan 100 vt. boven bet opper
vlak der zee verheven zoude zijn. Dit is geheel mis, 
daar de oppervlakte van den grond bij Zeist, niet meer 
dan 40 á 41 vt. boven bet A. P. verheven ligt *). Men 
leze daar ter plaatse voor Zeist: Reysenberg, Drieber
gen, enz. — Doch bet punt in geschil, waarover wij op 
de aangevoerde plaats gehandeld hebben, wordt ten

*) Zie P rol. van  B r e d a ’s meermalen aangehaalde Beden-  
hingen enz.
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▼olle door de uitspraak yan Prof. H a u s m a n n ,  in 
zijn a. w., onder anderen op bl. 275 en bl. 322, be« 
slist, daar bij, op de laatstgenoemde bladzijde onder 
anderen, zegt, dat bij, met den Barometer, de 
grootste hoogte, tot welke de gerolde steenen,boven 
de zee, gevonden worden, op den Sellburg, boven 
Flotko, bepaalde op 782 Par. voeten en tusschen 
Rinteln en Bösingfeld op 655 Par. vt.

Het volgende hebben wij gemeend, hier nog, in 
bet voorbijgaan, te moeten aanstippen.

Nopens doorgravingen van landengten, welke men 
oudtijds bewerkstelligd of althans beproefd heeft, en 
waarover wjj, bij de overweging van de doorbraak 
der Isthmus, die in den vóórtijd Engeland aan Frankrijk 
verbond, met een enkel woord gewaagd hebben (zie 
bl. 340) zal men ook kunnen zien : v a n  Ro ij e n ’s 
Anttqutt. Belgicae, bl. 43.

Bij onze aanteekening, over de Muilen van Hercules, 
dient nog, op bl. 380, aan gestipt te worden, dat ook de 
Hoogleeraar v a n  K a m p e n ’) bet met den Hr. W e s 
t e n d o r p e n  ons eens is,dat de Hunebedden waarschijn
lijk de pilaren van Hercules zullen zijn, van welke bij T a- 
c i t u s gewaagd wordt (en dat de geleerde Mos er, Osna- 
briickische Geschichte, I. Th. 2te Aufl., Berlin und Stettin, 
1780, S. 127) onder de Hercules suilen, met Schöning 
en anderen, de einden der aarde verstaat. »Und selbst 
Herkules, zegt hij onder anderen, heiszt auf gut deutsch 
ein Indienfahrer, extremos qui currit ad Indos."

Bij die schrijvers, welke het, met A r e n  d s, er 
voor houden, dat de gerolde steenen niet van elders

*) Zie Geschied, der JNederl. Dl. I. bl. 22.
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sallen zijn aan gevoerd, maar op de plaats hunner ge
boorte zelve gevonden worden, voege men nog, de 
bij dit slak minder bekende, R o m y n d e  H o o g  he, 
Spiegel van Staat, Dl. I. bí. 98, alwaar bij twee bard- 
steenen vermeld, die in bet graafschap Lingen gevonden 
zijn en ieder 22,000 ponden wogen.

Op bl. 433 heb ik,in het voorbijgaan, van het Stnkje: 
De Vlied- of Vlugthergen in Zeeland, voorkomende in bet 
Nederlandsch Magazijn voor Ang. 1834, gesproken. Men 
leze daar ter plaatse reg. 27 van boven achter het woord 
nader, de volgende noot : De Zeeuwsche heuveltjes, die 
men ook killen noemt, waarover M a t h i e u  eene verhan
deling geschreven heeft, die den titel voert: Sur les buttes 
de terre de la Zélande, komen echter geenszins met de 
Terpen of Wierden, die men in Friesland, Groningen, 
Oostfriesland en elders zoo menigvuldig aantreft, over
een, en zijn waarschijnlijk ook van latere dagteekening, 
zoo ais wij later zullen beloogen.

Over het verhandelde in hel III Hoofdstuk zal 
men hier en daar nog met vrucht kunnen raadplegen, 
de navolgende werken, welke mij later in handen zijn 
gekomen : Pa u l .  Me r u l a ,  Piae. van de Wildernissen; 
P. v a n  d e r  S c h e l l i n g ,  Bylaegen op P a r s  Kat- 
icycksche Oudh.; G. B o o m k a m p ,  Beschr, van den 
dorpe Egmond aan Zee en deszelfs tegenwoordige toestand; 
verslag van de instorting des Kerhtoorns en aanmerk. over 
het strand. Amst 1743; J. M u n t j e w e r f ,  Tegenw. en 
voormalige Staat van de Honds bosschen en Duinen te 
Petten. Alkmaar 1796; Rapport over Hollands Duinen, 
Leyden 1798. — Bij de door ons aangevoerde werken, 
waarin men afbeeldingen van de bij Domburg gevon
dene Nekalennia - beelden aantreft, voege men nog :
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Aßeeldinge van de Oude Rariteyten aan de Strant oei- 
trent Domburg in het Eyland Walcheren gevonden in 
het jaar 1647; ia fol., en bij de aangehaalde schryVers 
over die oudheden, de twee Verhandelingen van den 
Leid8chen floogleeraar M. Z. B o x h o r n ,  waarvan de 
eerste getiteld is : Bediedinge van tot noch toe onbekende 
Afgodine Nehalennia ; over ettelike hondert Jaren onder 
*t sant begraven, ende onlange entdeckt, op het Strandt van 
Walcheren. Tot Leyden 1647. 4t0; en de andere: Ant
wort op de Fragen, voorgeetellt over de bediedinge van de 
gemeine Herkomete van de Grieken, Romeynen en de DuyU 
eche tale uyt den Schythen duydelih betoeeen, ende eer* 
echeyden Outheden van dese Volckeren ontdeckt ende 
verklaert worden. Tot Leyden 1648, in 4to.

Op bl. 459, eindelijk, hebben wij iii eene noot, met 
een enkel woord, iets nopens bet meermalen door ons 
aangehaalde werkje: Beschr. e. het oude Batav. Zeeetr. ge
legd. Men voege nog achter het slot dier noot: Ook blijkt 
bet duidelijk dat het geen nagelaten H. S. van E m m i u s 
kan zijn. Sommigen schrijven dit werkje aan den 
Advocaat - Fiscaal F. v an  L i m b o r c h  toe, terwijl 
wederom anderen, den waterbouwkundige M. B o l s t r a  
ais schrijver van hetzelve noemen.

Overtuigd, geachte Lezer ! dat Gij het hier door 
mij geleverde, met al deszelfs gebreken, wel voor lief 
zult willen nemen en van den jeugdigen beoefenaar 
der wetenschappen in dezen niet datgene zult verlan
gen, hetwelk men van den man van jaren, die onder zijne 
studiën en nasporingen ais het ware grijs is geworden en 
die het bovendien niet aan de noodige hulpmiddelen ont
broken heeft, roet regt verwachten en vragen kan, neem 
ik voor het tegenwoordige van U afscheid en roep V het

§
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vaarwel! toe, in de hoop, dat ik U in rijper levens
jaren eens weder tai mogen ontmoeten. Wees verte- 
kerd, dat Uwe bescheidene aanmerkingen op m ijn e n  

arbeid, dat Uwe vriendelijke onderrigtingen en teregt 
wijtingen, dat Uwe beschaafde, heosche en waarheids* 
liefdeademende beoordeelingen mij regt welkom tullen 
tijn en mij in mijne verdere studiën tot leering tullen 
verstrekken ! Immers: nQuts fuerit tam doctus et sapiens, 
qui, dum alios oorrigeret, non ipse corrections dignus ali- 
guando evaserit *) ? 99

Dr. R. Webtbehofp.
Warfum, d. 27 Oot. 1835.

*) Woorden van den grooten Linnaeus,in eenenBrief aan 
den beroemden H aller, te vinden in Coll* Epist. Ca
rol. L innaei; Ed. St roever .  Hamborg 1793. p. 5.
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GESCHIEDENIS DER NATUURLIJKE VERANDERIN
GEN VAN DE KUSTEN DER NOORDZEE.
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TWEEDE AFDEELING

GESCHIEDENIS VAN DE NATUURLIJKE VERAN
DERINGEN DER NOORDZEEKUSTEN.

VÓÓR DE CHRISTELIJKE TIJDREKENING.

Enkele weinig beduidende aanteekeningen nopens den 
alouden toestand Tan ons gemeenzaam vaderland komen 
hier en daar in de geschriften der oude Grieken voor. Het 
zijn echter niet dan duistere en verwarde berigten, 
waaruit zich geen geheel*laat opmaken: intusschen 
verspreiden ze toch eenig licht en laten gissen, hoe het 
er in onze streken , 3 tot 400 jaar vóór de geboorte 
van Ch ristu s  uitzag. Die berigten zijn dus voor ons 
van zeer veel belang.

De oudste schrijver, bij wienmenmeteen enkel woord 
slechts omtrent dit onderwerp gewag vindt gemaakt, is ibis* 
t o t r l e s , geboren 384 jaar vóór Ch ristus ,  en leermees
ter van áXExa h d er  den Groote, In een zijner werken!)

I) Ethica'ad Eudem. III. 1.

I

U. Deel 1
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komt de volgende plaats voor : » niet hij heet dapper, 
die, met de gevaren onbekend , dezelve te gemoet 
gaat, even zoo min ais hg, die , het gevaar kennende, 
zich uit verbolgenheid gedraagt zoo als de Gelten, die 
met hunne wapenen tegen de vloeden of golven kam
pen.” Eenigzins uitvoeriger is ephorus, die ten tijde 
van philippus van Macedonië, ongeveer 350 jaar 
vóór onze tijdrekening, leefde. »De Cimbren”, zegt 
hg, »welke aan de Noordzee woonden, hebben, gekweld 
door onophoudelijke overstroomingen, daarom hunne 
woonplaats verlaten. Om zich in onverschrokkenheid 
te oefenen, lieten zij geduldig hunne woningen door 
de vloeden vernielen en bouwden ze daarna weder op. 
Er zijn van hen meer door bet water, dan door den 
oorlog omgekomen. Wanneer de vloed naderde, 
valteden zg de wapenen op en trokken de zee te ge
moet, om haar le bestrijden” '). Volgens clitahchus, 
die in den tgd. van ale^ahde^ den Groote leefde, 
kwam de vloed dikwgls zoo schielgk op , dat men 
deqzelven 1er naauwera ood te paard konde ontvlug- 
ten ). De Noordzee droeg, volgens hecataeus, dip 
insgelijks een tijdgenoot van alexander was, aaa 
den Paropamisus- stroom, alwaar zg Seytl îë bespoelde, 
den naam vap Amalchtum*) \ volgens philjsmqn , een' 
dichter,,die in hetzelfde tgdvak bloeide, werd dezelve, 
tot aan het. voorgebergte Rúbeas door de Cimbren 
rimarxua genaamd4) 9 verder noar het noorden, eene

1) Strabo, V II. 2. Ephori Frag m. 146. 2) Strabo, VH^ 2.
3) Piinius. IV. 13. 4) T. a. p.
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dagreize ter ze» van Thule y Cranium of de bevrâ- 
;Une zse').

Waarschijnlijk is het meeste, zoo niet alles, wat 
de geschrifleii der Ouden oyer deze zaak beyatlen, 
Tan p y t h e a s  afkomstig, die in de 4de eeuw Tan onze 
tijdrekening leefde, en een Wis-en aardrijkskundige 
te Massilia (Marseille) was. Hij deed eene ont- 
dekkingsreize, waarschijnlijk» de eerste, om het wes- 
telgkste roorgebergte Tau Europa, naar het toenmaals 
nog geheel onbekende noorden. De beschrijving yan 
dig'reize is voor ons yerloren gegaan; het weinige 
wat-wi) nog yan dezelve weten, leert men alleen uit 
enkele brokstukken, welke p u h iu s  en 8tuabo|aaöha- 
len ; deze laatste alleen, om alles, wat py t h e a s  zegt; 
op eene bespottelijke wijze te hekelen. Het is zeer 
te bejammeren , dat het dagboek yan p ït h b a s  verloren 
is geraakt; wij zouden daaruit anders waarschijnlÿk na
dere ophelderingen bekomen, althans, met meerdere ze
kerheid kunnen gissen, welke streken hy op zÿnen 
togt aandeed.

De reize van p y t h e a s  ging eerst, naar de tin- 
eilanden (Groot -  Brittanje), en vervolgens náár Thule. 
Hg berigt "onder anderen : de Guttonen, een Ger- 
maansch volk, woonden aan eene, door den oceaan 
overstroomde of gebrokene, 6000 stadiën (150 mijlen) 
lange, kust of boezem, Mentonomon genaamd; eene 
dagreize ter zee (17!/i mijl) van daar verwijderd, lag 
het eiland Ahalus of Basilia , waar de vloeden

1) T . a. p. tn 16,
1*
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barnsteen aanspoelden, welken de inwoners aan de 
naburige Teutonen verhandelden1). Op Tbule en de 
andere in de nabijheid gelegene plaatsen leefden de 
inwoners van gierst en andere groenten, vruchten en 
wortelen. Het koren werd ia schuren gevoerd en 
aldaar gedorscht. Uit koren en honig bereidde men 
eenen drank *). Hij spreekt van zeevloeden in de lan
den , boven Brittanje gelegen, welke tot eene hoogte 
van 80 ellebogen opzwollena).

Dit is alles, wat men nopens de Noordzee in de 
oudste werken hier en daar verspreid aantreft. Hoe 
weinig het ook moge wezen, verspreidt hetzelve toch 
eenig licht over de ligging en de gesteldheid des lands 
3 tot 400 jaren vóór onze jaartelling, en is daarom 
des te scbatbaardër. Wij moeten ons daarbÿ nog 
eenige oogenblikken ophouden.

In de eerste plaats doet zich a Is merkwaardig 
voor, de door pytheas bezochte, 150 mijlen lange 
zeekust, mahxieht4) houdt dezelve voor die van Profe
sen , van af de Weichsel tot aan de noorddijkste spits 
van • Koerland ; de eilanden Abaius en Raunonia 
voor de beide Nehrungen, en Basilia , hetwelk van

1) Plinius, X X X V II. 11.
2) Strabo. IV . 5. Volgens eene andere aanhaling van Strabo 

nii Pytheas, I. 4 .,  schijnt deze geheele plaats te doelen 
op de streek van af den Rijn tot aan bet land der Sey- 
then. Barth  ( Urgeschichte. I. 144.) neemt zulks als uit- 
gemaakt zeker aan.

3) PUnius. II. 97.
4) Geographie der Griechen und Römer. 2ter Aufl. III. 30b
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Abalu* onderscheiden zoude zijn, toot Zweden. Vol
gens b a r t ii1) kan de bedoelde kust zoo wel de Pruis- 
sische zijn, ais de streek zoor het Schager-rak tot aan 
het barnsteen-land. Ma b h e r t  moet niet naauwkeurig 
gemeten hebben; trouwens wanneer men, too ais hij wil, * 
bij de landtong ten westen van de Weichsel begint, ver
klagt men, zelfs wanneer men de krommingen mede- 
rekent, slechts de halve lengte van 150 mijlen. De 
doOr Ba r th  opgegevene streek, daarentegen, is, wan
neer men de vele bogten mederekent, langer. Het 
schijnt evenwel niet, dat py t h e a s  de Oostzee bevaren 
heeft. Indien de bedoelde kust eene door de zee 
overstroomde vlakte was, zoo ais b a r t h  vertaalt ■), -  dan 
kan dezelve zekerlgk niet aan de Oostzee gelegen 
hebben. De vloed is in dezelve naauwelijks te be
speuren , en het kustland wordt derhalve door den 
gewonen dagelijkschen vloed niet overstroomd, het 
allerminst de oostzijde van het Girabrische schiereiland, 
welke verheven ligt en voor het grootste gedeelte zelfc 
voor de hoogste vloeden ontoegankelgk is. Waarom 
zoude men de kust Mentonomon niet veeleer aan de 
Noordzee zoeken? Hier toch strekt eene in hare ge- 
beele lengte, van af de noordspits van Jutland tol aan 
Gallië, wezenlijk overstroomde kust zich uit, welke 
tevens min of meer de opgegevene lengte en vele 
krommingen heeft; bovendien bevat zij eenen grooten 
boeiem en de zee bijlangs dezelve is ondiep, bg de 
Elbe zelfs droog, — al hetwelk in het woord ae*tu-

11 Dentschlands Urgeschichte. I. 142* 2) T. a. p.
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arium ( dporgebrokene kust of bogt) opgesloten ligt. 
Daarenboven is de naasn yan Gutiomn met Juhn  
verwant. Het is onbekend yan waar pytubas zgnen 
togt bijlangs de kust yan bet vaste land begon. Het 
schgnt dat hg Engeland bet eerst betocht heeft ; dit 
voer.hg in deszelfs geheele lengte voorbij, ging ver
volgens naar Thule, een raadselachtig land, veelligt 
Usland1), en bezocht toen waarschijnlijk het noorde*- 
lgk gedeelte van Noorwegen en voornamelgk de Lo- 
fodden-eilanden, welker bewoners ten deeln meer 
overeenkomst met de Arabieren dan met de Noordlan-» 
ders hebben, en alwaar ook reeds een dag van eepige 
maanden lang en een even zoo lange nacht heerscht*). 
Yan dáár zal hg misschien, bij Noorwegen langs, tot 
aan Codanps (het Kattegat) gezeild zjju eu toen de 
Deensche eilanden een bezoek hebben gegeven, alwaar 
de onlangs in het veen gevondene muntstukken ge** 
tuigen, dat aldaar Phoenicia» geweest zijn. Waar-r 
schgnlgk keerde bij daarna bijlang» het Cümbrische 
schiereiland en de kust van Noord -Duitschland terug. 
Daar bevindt zich wel geen eUapd Abalus, noch Basirr 
lia, maar barnsteen wordt er nog tegenwoordig door 
de zee uitgeworpen , voornamelgk zeer sterk aan da 
Jutlaodscbe kust ; in vroegere tgden werd er nog meer 
uitgeworpen, volgens bet getuigenis van de Komeintm 
die, vooral op een van de 2d eilanden der Noordzee, 
daarvan zulk eene groole menigte aantroffen, dat zij

1) Barth. I. 141.
2> v. Buch, Reise. I. 293.
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bet deswege dea naam tan Gletsaria (Barnsteen- 
eiland) gayen1). Djt kan bet Ahalu* tan pytheas 
geweest en Bewert * gelijk ino tele anderen, in da 
Noordzee verdwenen zijn. Deze uitlegging is ten 
minste veel minder gedwongen, dan . die van 
■AjnrE&T, die van liet eiland ,Abalua de Qaptziger Neb«* 
rung maken ,, en de dagreize afstands van de kust ¿I 
eene dagreize lang* dezelve veranderen wil*. —

Van meer belang vopr ons onderwerp t§n de 
overige berigten vap p y t h e a s ,  b p h o e u sen andere ottdé 
Griekscbe schrijvers: -  terwgl Kg ons eeoigermale éeneri 
blik op de gesteldheid yan het kustland in eeaeü zoo 
lang verloopen’ tgd laten slaan, bewijzen zg tegelijk, 
dat hetzelve reeds loep hevig .door de. zee bestookt 
werd , en dat de duinenrand, welke bet land be-* 
schutte, ook reeds was doorgebroken* StuasO voert hunné 
verhalen alleen aan on» ze te gispep* Bij vindt bet 
belagchelgk, dat de inwoneis hunne woonplaatsen wé
gens de overstraomipgen verlaten hebbent Hij houdt het 
voor verdichting, dat er menigmaal éen buitengewooh 
booge vloed verscheen » daar de Oceaan geregeld 
op vaste tijden rgst en daalt* Het komt hedí dwaas 
voor, dat de Cimbren de wapenen tegen de vloeden 
opvatteden, dat zij hunne buizen opzettelijk * aan de 
overstroomingen blootstelden en ze daarna weder op
bouwden enz ). Wij strandbewoners weten bg droe-

1) Plinius. IV . Volgens cap. 16 droegen nog meer van de 
zich daar bevindende eilanden dien naam.

2) Strabo, Geographie. VII* 2.
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Tige ondervinding, helaas I maar al te Trel, hoe joist 
py t h e a s  en zijne tijdgenooten vóór 2 2  eeuwen de 
ko8tstreken in dat opzigt geschilderd hebben. Nog 
vóór weinige jaren hebben wij het beleefd, dat er 
ook thans nog even zoo wel ais vóór 2000 jaren, zeer 
hooge vloeden kunnen ontstaan, en menigeen heeft 
zich daardoor gedrongen gezien, om van woonplaats 
te veranderen. Bij springvloeden kan de zee Yelfs zoo 
snel rijzen , dat iemand te paard daaraan niet zal 
kunnen ontkomen , indien men de met rillen en slen
ken doorsnedene gesteldheid van den grond in aan
merking neemt1). Dat de Geiten of Cimbren de zee 
met hunne wapenen bestreden, klinkt, wel is waar, 
vreemd en zonderling, doch van een ruw en geheel 
onbeschaafd völk is het echter niet zoo geheel onge
loofelijk. Welligt had zulks zijnen grond in een bij
zonder godsdienstig gebruik. Hetzelfde wordt van de 
Guanchen op de Ganarische eilanden verhaald *). Het. 
is ook mogelijk, dat zij bg het indringen van den 
vloed dijken of dammen tegen de zee opwierpen , of 
liever de reeds bestaande verbeterden, en dat de Grie
ken zulks voor een gevecht hebben aangezien.'

1) Op den grooten Dijksander kwelder ín Dithmarsen, 
zegt Tetenê (H ebe. 205.), laat des zomers menig stuk 
vee het leven, wanneer een stormvloed schielijk opkomt; 
want indien men eenigzins ver van den dijk verwijderd is ,  
kost het moeite om den vloed te ontloopen. De talrijke 
rijten of slenken, waarmede de grond doorsneden is ,  
loopen schielijk over.

2) Westendorp, Hunnebedden. 226. Baudin, M em.de 1’Acad. 
Celtique. Pío. II.
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DE NOORDZEEKUSTEN IN HET BEGIN DER CHRISTE
LIJKE TIJDREKENING.

Eene meer naauwkeurige kennis yan de kusten der 
Noordzee hebben wij aan de Romeinen te danken , 
die eenigen tÿ d vóór de geboorte van ch b ist u s  den 
bodem van het noordelgk Germanië betraden en tot 
aan de 4de eenw krygstogfen derwaarts ondernamen; 
terwgl zij ook zelfs in eenige streken vaste verblijf
plaatsen vestigden. Verscheidene van hunne scbrij- 
vers deelen berigten omtrent het land en deszelfe bewo
ners mede; voornamelgk ju l iu s  g a e s a h , die evenwel 
den Rgn niet overschreden heeft, daarna pompoïcius 

m e l a , pluvius en t a c it u s , later p t o lem a eu s ,  die in 
zijne aardrijkskunde het uitvoerigste is, doch niet 
volgens eigene beschouwing, terwgl daarentegen cab-  

8a e  en plu viu s, en waarschijnlgk ook t a c it u s , de 
streken, .waarover zg schrijven, in persoon bezocht 
hebben.

Wanneer wij de berigten van deze schrgver? 
met den tegenwoordigen toestand van het kustland 
vergelijken, dap ontwaren wij schier overal, van de 
Schelde tot aan de Elbe, groote veranderingen ip de 
gedaante des lands , hoofdzakelijk tusschen den Rgn 
ep de Eems. In bet algemeen mag men ais zeker 
aannemen, dat het land zich toenmaals verder zee-
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waarts uitstrekte, dan thans 9 en dat er sedert dien 
tijd veel van hetzelve door de zee verzwolgen is, waar
van slechts nog enkele brokken, ais eilanden, zijn 
overgebleven. Dit is eene daadzaak, welke te zeer 
in het oog valt, om ontkend te kunnen worden. Iets 
daarover is er reeds in de eerste afdeeling van dit 
werk gezegd, uit de volgende afdeeling zal zulks 
nog meer geblijken. Wij zullen in het navolgende 
óverzigt van den toenmaligen toestand des lands, eenen 
aanvang maken met de zuidelijke uitwatering der 
Schelde en van dáár verder noordwaarts opgaan.

Ca esa r  zegt, bij het vèrmelden van de Schelde 
[Scaldis) niet, dat zij zich in de zee uitstort, maar 
dat zij zich met de Maas vereenigt1). De berigten 
van p u r iu s  laten zulks twijfelachtig*). P to lem a eu s  

laat haar onder den naam van Taluda  westelijk in 
zee vallen*); de rivier althans, Welke hij onder de
zen naam in die streek eene plaats geeft , wordt door 
alle uitleggers voor de Schelde gehouden. Indien 
pto lem a eu s , zoo ais m a e e e r t  beweert4), van geene rivier 
gewag maakt, welke niet onmiddelijk in zee vloeit, dan 
heeft of de Schelde zich met de Maas vereenigt , of 
de Tabuda is niet dezelfde ais de Schelde. Een 
later schrijver houdt de Tabuda voor eene afzonder
lijke rivier, welke, ten zuiden van de tegenwoordige 
Wester-Schelde, door het oude land vari' Staats-Vlaan
deren liep, en dezelfde is, die in eene oude oorkonde

1) Bellum Gallicum. T I . 3. 2) Historia natur. IV  13. 17.
3) Geogr. II. 9. 4) Geogh III. 443.
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Y4 t) Grarf äblxow nan Vlaanderen, van het jaet 
961, onder den Daan van ifacftt voorkomt*). Bet 
is voorzeker niet waarschijnlijk, dat rrounuBim *dè 
Scheide bedoelt, aan gezien er geen grond bestaat, 
waarom hjÿ aan dezelve eene geheel vreemde bona* 
nung zoude geven. De Dunne, een watertje, dat 
beneden DendtrmondA in de Schelde valt, reikt 
met vele krommingen tot aan Hulst; welligt ontsproot 
deze uit de Schelde en is de bedoelde Tabuda, in 
eooo; westelijke rigting van Hulst door Staats-Vlaan* 
deren naar zee vLoeijende. ái/fisg verdeelt de Haas 
io twee armen: de zuidelijke laat hij langs den west- 
telgken oever van Noord-Braband tot ongeveer aan 
de plaats, waar thans het fort Bath in Zeeland ligt, 
voortfoopen, hier de Schelde opnemen en, met deto 
vereenigd, in eene westelijke rigting, over Hulst > 
Astel , IJzendijkê , Ooefburg ea 4Sluis, naar zee 
slroowen2). Bewijzen voor dezen loop midden door 
Staats «Vlaanderen in deszelfe geheel e lengte, brengt 
hg qiet bij, en de overigen voor den zonderlingen 
loop der Haas zijn niet voldoende. Het kan zÿn,, dat 
de Schade zich met de Maas verfeenigde eé wel langa 
deqzelfden weg naar doze toestroomde , welken A i/im  
in eene omgekeerde rigting aan de Haas toeschrÿft/ 
Zeer waarschijnlijk echter fs het, dat de Schelde zich, 
reeds in het begin van onze tijdrekening, in ten min» 
sie twee hoofdarmen verdeeld heeft; de westelijke arm

1) D resu lhu ü9 Distrikt vao Sluis. 16. Aanm.
2) N ot, Germ, infer. I. 98. 108.
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kan de tegenwoordige Wester-Schelde zijn, veelligt 
stroomde dezelve ook door Zuid-Beveland, -  alwaar de 
bedding van eene aanzienlijke rivier , in eene noord
westelijke rigting, zich nog onderscheiden laat en 
voor het grootste gedeelte in polderland veranderd is, — 
en viel dan tusscben Walcheren en Noord -Beveland 
en Schouwen in zee op de plaats, alwaar thans de 
mond der Ooster- Schelde is, welke aan de zuidzijde 
den naam van Roompot draagt, zoo meu wil, naar 
een Romeinsch kasteel, hetwelk in die streek moei 
gestaan hebben1). Anderen, die dezen arm voor de 
Tabuda van p to le m a e u s  houden, meenen in den naam 
van Talebotteeide, welke, in een document van het 
jhar 1296 door j o h a v van Lotharingen, aan het 
voormaals bloeijendc vlek W e*l- Schouwen gegêven 
wordt , eene gelijkheid met Tabuda te vinden3).

De tegenwoordige provincie Zeeland schijnt vóór 
1900 jaren, zoo dan al niet door even zulke breede, 
althans door even zoo vele of wel nog meer rivieren, 
in eene groote menigte eilanden verdeeld geweest te 
zgn , daar c a esar  , zijnen krijgstogt tegen a m b io r ix  

beschrijvende , vermeldt, dal bij den inval der Ro
meinen aldaar, de volken , die het digst aan zee 
woonden, de vlugt namen op de eilanden, welke

1) Tegènw. Staat. IX. 15. Cluverius. D e drie monden des 
Rh ij os, Voorrede, en E yndius , Chrop. Zeel. 1. B . 17. H.* 
die den naam, vroeger Romen - poot, vanRomanum promon• 
tortum (Romeinsch voorgebergte) afleidt.

2) Eyndiuê; Chron. Zeel. 62. Boxkom . II. 97. T egènw .
Staat. X . 381.
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gewoonlijk door den zeevloed ontstonden1). Daarme
de moet het tegenwoordige Zeeland bedoeld sgn ; het
zelve werd door de Toxandren, een Germaansch volk, 
bewoond, zoo ais uit vumos schijnt te geblijken*), 
en hetwelk cluve&ius nader tracht te bewijzen3).

•De Maas, op het Vogesische gebergte ontspringende, 
nam, volgens cabsab4) , een gedeelte van den R ijn, 
de Waal geheeten, op, hielp het eiland der Batavie
ren vormen en viel 80,000 schreden van d&àr in zee. 
Zij vereenigde zich / na de scheiding van de Waal, 
niet zoo ais thans, bij fPorkum op nieuw met deze 
rivier, maar stroomde van Hemden of verder west
waarts, voorbij Geertruidenberg, langs de noordzijde 
van Noord-Braband, nam daarna de Waal op en 
stortte zich met eenen zeer wijden mond, Helium 
ostium genaamd, in den oceaan5). De door caksae 
opgegevene eerste verbinding met de Waal heeft ver- 
moedelijk in den omtrek van de schans St. Andries 
of Herwaarden plaats gegrepen. Wel is waar, wordt 
gemeenlijk aangenomen, dat de vereeniging van de 
beide rivieren aldaar een werk van lateren tijd is, 
daar zulks enkel door kanalen geschied; de bewijzen 
daarvoor, echter, ontbreken: de eerstgenoemde mee-

1) Bellum Gallicum. T I. 31. Caesar schreef zijn werk over 
den Gallischen oorlog ongeveer 50 jaren vóór Christus’ 
geboorte.

2 )  Hist. nat. IV . 17.
3 ) Verhandeling over de drie uitloopen van den Rbijn. 2de 

Hoofdstak.
4) Bellum Gallicum. IV . 10.
5) Taeiti Annales II. 6.
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niog, i* meer waarschijnlijk», waarmede ook toit how 
insiemt1). Reeds guiccxa&di* r díe zijn werk in 1560 
schreef, merkt aan, dat de Maas zich bij Herwaarden 
met. de Waal. vereet&igt, zonder, te venneldm> dat 
zulks door luipst géschied iij2). Het sterkste > pleit 
daarvoor de door cajas a opgegevene afstand vto de 
zee. Gewpoplgk rekent men 4000 schredeof op.ecn* 
Hollandiche mÿl of uur; de 80,000 schreden zouden 
daarnaar gerekend 20 uren beloopen. Indien, men 
den ouden loep yan de Maas volgt, hedrbagt de te
genwoordige afetand slechts weinig moei* dan 1& urén 
en dus 2. uren, minder ; doch. men kan zeer wel aan-* 
nemen, dat de kust gedurende de bijna verloopone 
1000 jaren zoo teel verlören heeft3).

. Volgens de schier algemeen aangenotnene mee*- 
ning * stroomde de rivier de Maas verder benedenwaarts 
door het eiland Beijerland, vervolgens door het land 
van Vdorne en Putten, welke zÿ vanelkander scheidde, 
eh viel tussehen Geervliet eu Heetwliet, niet ver van 
jErteile, in de Waal 4). Indien . deze meening waar 
is, dan moei de mond niei breed zijn geweest) want 
de beide genoemde steedjes liggen slechts een paar 
honderd roeden, van elkander verwijderde De nog 
aanwezige, doch tot een naauw kanaal toegegroeide, 
rivierbedding droeg in de middeneeuwen tussehen

1) Natürl.. Veränderung, I. 319.
2) Beschrijvinghe van alle de Nederlanden. 12de B.
3) Engelberte, Aloude Slaat. I. 82 en volg. Over de sterke 

vermindering van de kust aldaar zullen w ij, onder No. III  
hieronder, nader verslag doen.

4} /ilting. I, 98. Cluveriue, 1 ,82. Engelberte I .é6 . v, Hq2f.3l8.
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Pomme en, Putten dea naam van Barnesse ¡ in het
noordelijk gedeelte yan Begeriand, echter/ vindt men 
nog een stuk van eene oude rivierbedding, tussehen 
Maasdam en Westmaas, aan beide einden door 
polderland afgesneden, welke bedding nog tot op den 
hnidtgen dag de onde Hata genaamd wordt, welke 
of naar het westen vloeide, zoo ais cztjvkmü¿ berigt »), 
of naar het* noorden door den polder West-Maas- 
Nisuiriand liep en 'de tegenwoordige oude Haas 
vormde. De beide breede stroom en, waardóór de 
Maas insgelijks in iee oitwatert, het Haringvliet en 
de Grevelinge, hebben eénen veel grooteren mond 
dan de noordelijke stroom ; de Grevelinge was reeds 
in de 9de eeuw bekend, en op haar laat zich de 
uitdrukking van t a c it u s  von »verbazend groote mond" 
eerder toepassen, dan op den stroom bij BrieUe, 
daar het zuidwestelijk gedeelte van bet eiland Goéree 
eene later aangeslifkte zandbank is, even als die aan 
den tegenwoordigen mond der Maas. Opmerkelijk is 
het nog, dat men vóór eenen gernimen tijd in de 
nabgheid van de’ stad Goêrse de puinhoopen (rudera) 
eéner stad ontdekt» heeft, benevens Romeinsche munt
stukken eu gereedschappen* Hier dus zoude het aan 
den mond der Maas door de Romeinen gestichte 
kasteel Helium > hebben ’ kunnen liggen. Men zoekt 
bet anders, wegens den verwanten klank, in Bristle 
en Niems Helleooet ¿ dit laatste ligt evenwel aan 
het Haringvliet, doch tussehen de beide plaatsen

1) T. æ p.
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beeft een breedo stroom, de Gote, geloopen, welke 
de Maas met bet Haringvliet vereenigde *), Dit 
schijnt echter niet in allen deele te strooken, daar 
dan de Maas en Waal zich vóór de uitwatering in 
zee niet zouden hebben kunnen vereenigen, tenzij 
de Waal zich van BrielU eensklaps naar het zuiden 
gewend hadde en tussehen Goêree en Overfiakkee» 
welke voorheen door eenen breeden rivier-arm van 
elkander gescheiden lagen 9 in de Maas ware gevallen.

l)e berigten over den loop van den Rjjn door 
de Nederlanden, luiden bij de Ouden zeer verschillend, 
intusschen zÿn ze wel met elkander in overeenstem
ming te brengen, indien men namelijk niet al te sterk 
aan den letter hangt. Cabsab, de oudste schrgver die 
van dezen stroom melding maakt, zegt: »Wanneer
de Rijn de zee nadert, verdeelt hy zich in onder
scheidene takken, welke vele en groole eilanden 
vormen, voor een groot gedeelte door wilde en bar- 
baarsche volkstammen bewoond , waaronder er eeei- 
gen zijn, die, zoo ais men wil, alleen van vischen 
en vogeleijeren leven; daarna valt dezelve door 
vele monden in zee3). Stbabo daarentegen, zegt: 
»Asraius, een tijdgenoot van cabsa&, beweerde , dat 
men slechts twee monden van den Rijn konde aan— 
nemen” 3). Pompobius mela voert, wel is waar, eerst 
aan , dat de Rijn zich niet ver van de zee hier en 
daar verdeelt, maar zegt vervolgens, dat dezelve links

1) Meerovër de oude monden der M aas hierna onder N o. III.
• 2) Bellum Gallicum. IV . Í0.

3) Geogr. IV. 3.
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af, steeds ais rivier, onder den naam van Rijn, voort
loopt; regtsaf in bet eerst insgelijks, doch dan zijne 
oevers wijd uitbreidt en een groot meer vormt, Flevo 
genaamd, daarop een eiland van gelijken naam omvat, 
eindelijk weder smaller wordt en zich in de gedaante 
van eene rivier in zee uitstort1). Hy neemt dus, even 
ais A8nnus, slechts twee monden aan. Volgens pluvius 

(overleden in het jaar 79), die zijne natuurlijke his
torie kort na m ela  schreef, vormde de Rijn eerst het 
ongeveer 1 0 0 , 0 0 0  schreden lange eiland der Batavieren, 
en dat van de Ganinéfaten, ais ook andere van de Frie
zen, Gauchen, Frisiabonen, Sluriërsen Marsaten, welke 
tussehen Helium en Flevum liggen , — zoo heeten de 
monden van den Rijn, —  die ten noorden in meren, 
ten westen in de Haas uitwateren. Alleen in den 
stroom, welke tussehen beiden , doch slechts in mid
delmatige grootte, doorvtoeit, behoudt hij zijnen 
naam2). T acitu s  berigt: »De Rijn verdeelt zich aan 
de grenzen van het land der Batavieren in twee armen 
en behoudt zijnen naam en snellen loop , waar hij 
Germanië voorbijvliet, tot dat hij zich in zee uitstort. 
Langs de Gallische kust met breedere bedding en 
minder snel afvloeijende, wordt hij de Waal gehee- 
ten ; spoedig daarop verandert hij ook dezen naam 
in dien van de Haas en stort zich door den breeden 
mond dezer rivier in den Oceaan3)”. P tolem aeus, 

eindelijk, laat, geheel in tegenspraak met alle vroegere

1) D e Sita Orbis,. III. 2.
2) Histor, natur. IV . 15.
3) Annale*. II. 6.

2
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berigten, den Rÿn door drie monden in zee storten 
en wel , allen noordwaarts« Deze armen zijn, volgens 
m a b k e r t ,  de Vecht , de Eem en de Ussel. Van den 
westeljjken arm, de Waal, zonde pto lem a eu s  daarom 
geene melding maken, omdat die in de Maas valt 
en hij van geene rivier gewag maakt, welke niet on- 
middelijk in zee valt ').

Deze berigten loopen zeer tegen elkander in. 
Jtten mag evenwel hierbjj niet uit het oog verliezen, 
dat niei alle op eigene waarneming gegrond zijn* 
S tr a b o  en ptolem aeus hebben hunne* aardrijksbeschrij
vingen naar mondelgke en schriftelijke berigten opgesteld; 
in Duitschlandzijn zij niet geweest. Caesar  trok niet over 
den Rijn ; en wat hij van deszelfs loop door de Neder-i
landen zegt, zal hem misschien door de bewoners of 
aangrenzende volken van die streken medegedeeld 
zijn. Desniettemin mag men aan zijn berigt boven 
allen de voorkeur geren ; hetzelve. stemt met den 
aard en de gesteldheid des lands volkomen overeen. 
De Rijn had, behalve de hoofdarmen, nog verscheidene 
zÿtakken , welke schier alle naar bet noorden liepen. 
Eenige zijn geheel of ten deele digtgeslÿkt, andere 
bestaan nog als binnen-waters in Zuid- en Noord- 
Holland, alsmede in Friesland. Men onderscheidt 
dezelve ligt aan hunnen kronkelenden loop, terwijl 
de door kunst aangelegde kanalen steeds regtuit gaan; 
zoo zijn de Vecht, de Amstel, de Aar en anderen 
in Zuid- Holland, de Zaan in Noord-Holland, en de

1) M armeri, Geogr. der Griechen und Römer. 111. 443.
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Boorn la friesland blikbaar zÿt&kken van den Rijn. 
Purou* maakt uitdrukkelijk, en tonder twijfel nana 
waarheid, gewag Tan den middekten R ijn-arm ; 
juiit deze moet de . door h e l a  vermelde linker-» en 
de door ta c itu s  opgegevefte regier-arm zÿn: de eep- 
ste heeft de Waal vergeten, en pto lem a eu s en t á c it o s  

hebben niet aan den noordelijken zijtak gedacht» 
Men mag zulks gerustelijk aannemen 9 immers deze 
schrÿvers maken ook niet de minste melding van 
de armen der Wezer, welke niettemin ten hunnen 
tjjde reeds moeten bestaan hebben» m a n k e r t ,  die 
overal een sterke vooringenomenheid met pto lem a eu s  

aan dea dag legt, -  hoewel deze zijne berigten alleen 
van anderen heeft , en hierin beneden zijne voorgan
gers staat, die den bodem^ welken zij beschreven, 
zei ven betraden, -  helt naar diens berigten over eu 
schijnt geneigd le zijn , het bestaan van den westelij* 
ken arm met deszelfs uitwatering bij Leyden geheel* 
te ontkennen'). Bauuuno kiest eenen middenweg, 
daar hij den Rijn wel tot aan Leyden laat stroom en, 
doch dentelven dan eene noordelijke rigting en eene 
uitwatering by Petten geeft , en op deze plaats den 
door pto lem a eu s  aangeduiden westelijken mond* stelt4)# 
Zijne gronden zullen misschien bezwaarlijk voldoende 
zÿn, om de algemeen aangenomene stelling, dat n. 1. 
deRÿn, d» i. de hoofdarm, van af Leyden verder 
westwaarts stroomde en bij Kattoijk in zee vid, te

1) Geographie. 1IÎ. 443.
2) Commentar. perpet. 175. 165. * Tableau de Rotterdam^ 

233 en volg.
2 *
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ontzenuwen. Bmulhex poogt zulks zeer breedvoerig 
met sohÿnbaar goede gronden te bewijzen1). Dat de 
Rijn tot aan Leyden liep, daarvoor pleit in allen ge- 
Talie de bodem. Trouwens, terwijl Zuid-Holland, 
behalve aan de Maas, de Lek en den ouden Rijn 
tot aan Utrecht, uit veengrond bestaat, overdekt 
met eene laag van andere ligte aarde, en tevens laag 
is, loopt er dwars door hetzelve, van Utrecht tot 
Leyden en verder op, eenb breede streep van hoogen 
kleigrond. De geschiedvorscher wordt hier nog meer 
overtuigd van het voormalig bestaan van Romeinsche 
kasteelen en legerplaatsen aldaar, waarvoor de menig
vuldige in den grond gevondene Romeinsche gereed
schappen, de steenen met den naam der Romeinsche 
legioenen voorzien, en zelfs gebeele grondvesten en qver- 
blijfsels van gebouwen onwederlegbare bewijzen opleve
ren. Niet zoo geheel overtuigend, wel is waar, laat zich 
de loop van den Rijn van Leyden over Katwijk naar 
zee bewgzen, doch hiervoor bestaan evenwel ook goe
de gronden. De grond naar dien kant heen, namelijk, 
blijft even zoo wel uit klei bestaan ais aan de oostzijde 
van Leyden, die niet alleen onder de duinen voortloopt, 
maar ook ‘builen deze onder het zand aan bet strand 
nog voorkomt en zelfs nog verre in zee opgaat. Indien 
nu de rivier reeds bij Leyden, thans 2 mijlen, toen- 
maals op zijn minst 3 mijlen van de kust verwijderd, 
zich naar het noorden gekeerd heeft, dan is het onbe- 
grijpelijk, hoede grond aldaar uit klei , zonder eenigen

1) Nat. Geschichte von Holland. I. 113. u. f.
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darg of Teen kan bestaan. Volgens perbhbt's onder
zoek liggen de aardlagen bíj Katwijk, Rhijmhurg en 
in de omstreken meestal op de volgende wijze: klei 
met zand en aarde vermengd bijna 1 zoet, vette klei 
van 3  tot 5 en meer voeten, blaauwe grove klei 1 

tot 3 voet, harde leemgrond 1 voet en daarboven, 
drijfzand tot eene onbepaalde diepte waaronder ge
meenlek grof zand gevonden wordt, hetwelk weer op 
eenen vasten slijk- of kleigrond ligt1). Dit alles 
duidt eene voormalige rivierbedding aam Ook de 
merkwaardige ontdekking van het Hui* te Britten 
aan het strand bg Katwijk, en van dfen Calloo* - toren 
verderop in zee, levert daarvoor een bewgs op. Het 
eerste was eene 'wapenplaats der Romeinen, zoo ais 
uit eenen aldaar in het jaar 1520 gevonden’ marmer
steen geblijkt; in verval geraakt zÿn de, werd hetzelve 
naderhand onder de keizers severus  en m a rcu s  a u r e 

l iu s  weder hersteld3).. Een zware storm, in het zoo 
even genoemde jaar, joeg het fondament bloot, welks 
zuidzÿde nog onder de duinen, doch het overige aan het 
strand lag. Hetzelve was vierkant, en elke zÿde 240 voet 
lang. Ten gelijken tÿde ontdekte men tevens Romein* 
sche muntstukken en andere oudheden3). Naderhand 
zijn die fondamenten nog eenige malen zigtbaar ge
weest, bij gelegenheid dat hevige stormvloeden het zand

1) T. a. p.
2) Beschrijving van Oudbatavien. 14. Volgens Aurelius en 

anderen zoude de steen niet aldaar, inaar te Roomburg 
gevonden zijn. Par». 96 en volg. Cluver. 298. '

3) Par»j Katwijksche Oudheden. 286 en volg. zeer uitvoerig*
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wegspoelden »). In 1762 lagen ce reeds aanzienlek 
Terre bniten de duinen y zoo ais zulks uit de afbeel- 
ding by berkhet te zien is9)« lÿog meer verwgderd 
Tindt men diep in den bodem der zee insgelgks 
grondvesten en muurwerken, bg de schippers en 
vi88cher8 sedert onheugelijke tgden bekend onder 
den naam van Calloot-toren of op Kalla, om 
welke reden men denzelven dan ook houdt voor den 
toren, welken c a l ig u l a  in deze streek aan het strand 
liet oprigten. p a r s  berigt daaromtrent , dat zeelieden 
en visschers hem verzekerd hadden, dat hei muur
werk meer dan een half, of zoo ais hg later zegt, 
een geheel uur van Katwijk verwgderd lag, zooals 
zij aan het stooten der scheepshaken en schuifboomen 
ontdekt hadden. De visschers verhaalden hem , dat 
zg van zeer oude zeelieden gehoord hadden, dat 
deze met eenen scheepshoorn van 16 voet lang daarop 
hadden gestoolen, terwijl in hunnen tijd de diepte, 
naar het scheen, 5 tot 6  vademen bedroeg. Ook zou
den er, naar hunne verzekering, tussehen den toren 
en het Huis te Britten struiken en boomstobben in 
de diepte der zee gevonden worden, waaraan zij 
menigmalen hunne netten gescheurd hadden ).

Er moeten intusschen buiten den bij Katwijk 
iiitwaterenden hoofdstroom , nog onderscheidene zg- 
takken naar het noorden gevloéid zijn. Zulks stemt 
geheel overeen met den aard van het aangeslgkte 
land. Overal vindt men hetzelve door vlietende wa

l l  T. a. p. 89. 2) Berhhey% I. 166.
3) Pare. 101.
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teren doorsneden, Wélke gedeeltelijk op de hoogere 
zand-en veenlanden ontspringen, gedeeltelik takken 
Tan rivieren en stroomen zijn ; sommigen stroomen 
regtstreeks naar zee toe ; gewoonlijk echter vereenigen 
vj zich eerst en loopen dan weder uit elkander, 
waardoor de geheele streek van aahgeslrjkt land irr 
grootere en kleinere eilanden verdeeld wordt, gelijk 
zulks overal plaats vindt, vooral op den lagen, op 
veenaarde rustenden bodëm. De Vecht, welke hij 
Muiden in de Zuider-zee valt, is zeer waarschijnlijk 
een arm van den Rijn. Eenigen hebben, wel is waar, 
willen beweren, dat zij eene kust-rivier ís, dié bg den 
huize Outwtjk, slechts 1 0  minqten ten oosten van 
Utrecht, ontspringt1) ,  of in verscheidene armen van 
de hoogten van Zeiet afdaalt, welke, zich brj het ge
noemde huis vereenigen; doch men kán met > meer 
grond aannemen, dat zg wezenlijk een voormalige 
arm van den Rijn is2) , welks tegenwoordige bedding 
op den afstand van slechts een vierendeel nuts van 
Outwijk daarhenen loopt. Voor eene bloote beek van ñ 
tot 7 uren lengte ís zij veel te gróót. Tussehen Utrecht m  
Leyden bevinden zich nog meer door de natuur gevormde 
kanalen,* welke van den, Ouden Rijn naar bet Ugaan,zoó 
ais: de Mye, de Aar en Dreçht, welke vereenigd den Am* 
stel uitmaken; de oude Aar enLeisloot, welke in het 
Braassen-ineer , de JLeiji en Maare, die in het Kager- 
ineer vallen en daarna gezamenlijk in het Haarlemmer.

1) AUing. II. 187.
2) Tegenw. Staat. XI. 8*
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m eer,« welks bodem, volgens l b b g w a t b e ' s 1)  naspe- 
ringen, op de meeste plaatsen, voornamelijk in het 
westen, uit klei, ter dikte van 7 tot 9 voet, bestaat, terwgl 
het meer tot 1 0  voet diep is,-en  voorts door helSparen, 
bg Sparrendam, in het U, voorheen een meer, stroomden. 
L’Epie houdt al deze waters voor zÿlakken van den 
Rijn en voert dezelve verder door Noord-Holland2}. 
Hÿ houdt de Zaan, eene thans nog aanzienlijke rivier, 
voor den voornaamslen der noordeiyke takken, en 
daarop den niet verre van dáár westwaarts loopenden 
Ham ; de eerste ging in twee of drie armen door bet 
Lange-raeer, de Beemster en de Schermer naar A lk
maar ; naar deze plaats stroomde insgelÿks, ten westen 
van het Lange-meer , de Ham, waarvan een gedeelte 
nog de Oude R ijn  beet. Waarschijniyk zal er een 
zijtak naar Egmond gegaan zyn, doch de hoofd
stroom stortte zich, naar alle waarschgnlÿkheid, digt 
bij Petten in zee. Hier zoude men dus den door 
pto lem a eu s  vermelden westeUjken mond kunnen 
zoeken. Dezelve is zeer groot geweest ; dit geblijkt 
uit de aanmerkeiyke streek kleigrond, welke op die 
plaats tot aan zee loopt eu zonder duinen is, zoo- 
dat zy door hechte dgken en paalwerken tegen den 

/ zee beschermd moet worden , hetwelk ook reeds in
\  zeer vroegen tgd plaats heeft gevonden; ook heeft

men bij het graven van het Noord-Hollandsche Ka
naal bij Alkmaar onder 3 !/a voet van de bovenste

1) Haarlemmer-Meerboek. 26. Du Tour, Haarlemraer-Mecr.19
2) Naluurl. Gesteldheid van Holland. 24«

Digitized by Google



25

kleilaag eene 17 voet diep gaande laag Yan blaauw 
zand gevonden, vermengd met schelpen en aderen 
Yan zand-mergel, waaronder zich weder klei bevond1). 
Dat hier eene rivierbedding gelegen heeft is dus aan 
geenen twijfel onderhevig. Soortgelijk blaanw zand 
treft men veelvuldig onder het nieuwe aangeslijkt 
land of de greeden, langs de noordelijke kusten aan. 
E n g e l b e r t s , die insgelijks van gevoelen is, dat er in 
deze omstreken een arm van den Rijn vloeide, maakt 
ons nog op het groote aantal Yan oude adelijke 
huizen, waaronder eenigen waarop de Graven van 
Holland hun verblgf hielden, opmerkzaam, zoo ais: 
Vogelenzang, Brederode, F'elzen , Heemskerk, 
Castricum, Egmond en anderen, daar men zooda
nige kasteelen, wegens de bekoorlijkheid en ook 
voordeelshalve, gaarne aan rivieren en beken stichtte2). 
Andere uitwateriogen liepen, volgens l ’ e f i e , bij 
Burgerdam , Nieuwendam en Buiksloot uit het IJ 
naar Monnikendam, verder door de Purmer over 
jEdam naar Oosthuizeni in welks nabÿheid de ri
vier in de tegenwoordige Zuiderzee viel; tot daaraan 
toe is zij nog schier overal, hoewel zeer vernaauwd, 
te onderscheiden en onder den naam van de Ue 
bekend.

Vermoedelijk was ook de Eem een Rgn-arm. 
Dr. Sw arts poogt zelfs in een daartoe opzettelijk 
vervaardigd werkje, door vele, ten deele niet

1) Westendorp, Antiquiteiten. II. 133.
2) Aloude Staat. JU l i i .
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onbelangrijke, gronden te bewijzen, dat deze rivier 
de eenigste noordelijke arm van den Rijn was, welke 
tussehen Rhenen en JVageningen eene noordelijke 
rigting nam en, voorbij Amersfoort, in het meer 
Flevue viel ; de loop, ten westen van JVageningen 
zoude eerst later ontstaan zijn, voornamelijk door 
toedoen van Cl a u d iu s  c iv il is , die den Rijndam liét 

^dóórsteken, welke doorsteking hij bij Rhenen stelt*).
, Het schijnt niet, dat deze meeoing in Holland bijval 
'heeft gevonden. Veel is er ook, hetwelk daartegen 
strijdt, doch voor eenen zijtak pleit de plaatselijke 
gesteldheid. Tussehen JVageningen en Rhenen be
vindt zich eene laagte, die noordwaarts tot aan 
de Zuiderzee gaat, en in het midden met veen over
groeid is. Door het zuidelijk gedeelte van dit, aan 
beide zijden door hooge zandvlakten en heuvelen inge- 
sloten, daar vloeit de Grebbe, eene kleine beek, welke 
zich in den Rijn uitstort ; door het noordelijk gedeelte 
stroomt de Eem: deze beide watert hebben geene 
gemeenschap, ook zijn de sporen van eene rivier
bedding niet te ontdekken. De streek tussehen de 
beide rivieren is in een veenveld veranderd, doch nog 
steeds zoo laag, dat bij de in vroegere tijden meer
malen plaats vindende doorbraken van den Rijn tus- 
schen de beide genoemde steden, het water zich over 
de vlakte verspreidde en bg de Zuiderzee weder afliep.

De oostelgkste mond van den Rijn is tegenwoor
dig de Ussel. Men neemt algemeen aan, dat dezelve

1) Overwegingen betrekkelijk den R ijn , Flevus en«. 32«
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oorspronkd gk geen arm tan den Aga was, maar 
eerst door d h t o u s , 1 2  jaar vóór c m i s t c s ,  door een 
kanaal met denzelven vereénigd geworden is. T á cito s  

vermeldt dit uitdrukkelgkl). Volgens hot algemeen 
gevoelen, hetwelk ook ai/tkq koestert9), geschiedde 
de doórsteking van af den Rijn tot a a n Doesbufg.

deze stad valt de yan het oosten komende oude 
IXssel in de nieuwe, beoibing wil, dat dezelve niet 
naar het noorden, maar naar het zuiden liep en bg 
IJsseloord in den Rijn vloeide ; een ander insgelijks 
von bet oosten komend riviertje, de Berkel, thans bg 
Zutphen in de IJssel vallende, stroomde van daar 
noordwaarts, nam de Vecht en andere kleine rivieren 
op, liep dan door Lemsterland, bet landschap Stavo
ren en fVeslergo scheidende, vormde aldaar bg hare 
uitwatering het meer Flevus en viel eindelijk, ais rivier 
van gelijken naam, in de Noordzee. Dausos zoude zijn 
kanaal tussehen Doesburg en Zutphen aangelegd 
hebben, zoodat de oude IJssel toen naar het noorden 
liep en een arm van den Rijn werd3). Volgens deze 
opgave zoude het nieuwe kanaal, de krommingen me« 
degerekend, bijna 4 uur lang zijn geweest. De afstand 
van Doesburg naar den Rijn is ongeveer even zoo groot.

Het komt ons niet onwaarschijnlijk voor, dat de 
Ussel oorspronkelijk een werkelijke arm van den Rga 
geweest is. De plaatselijke gesteldheid pleit sterk

1) Stolkcty Afsluiten der Lek. 53. 4 Script, rer. A misfort. 
a Mattkaeo ad 76. 402. Heideni Annal. XII. 313.

2) Not. Germ. inf. I. 115.
3) Bruiningy Comment, perp. 8. v. Hoff. L 35.
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daarvoor. De hooge zandvelden en heuvels , welke 
den Rijn ten westen van Arnhem begeleiden, wen
den zich ten oosten van deze stad eensklaps naar bet 
noorden en loopen onafgebroken door tot Hat tem. 
Eerst op eenen aanzienleken afstand van den ooste- 
lijken oever der IJssel, treft men den boogen zandbodem 
weder aan, die zich bijlangs den Rgn, zoo wel naar 
bet zuidoosten ais naar het noorden , uitstrekt. De 
bodem tussehen beiden , dikwijls veel meer dan een 
uur breed, is laag en bestaat uit kleiaarde. Indien 
de oostelijke Rijn-arm niet van den beginne af door 
dit dal geloopen heeft, dan is het onbegrijpelijk, 
waarom de hooge zandvlakte met derzelver heuvels 
van Arnhem af aan, ín plaats van zich eensklaps 
noordwaarts te wenden, niet haren oostelijken loop 
behoudt; -  de oude IJssel toch was, ook indien zij 
al in den Rijn uitwaterde, fe onbeduidend om de 
kracht te bezitten van het zand een uur lang ter zijde 
te schuiven; in allen gevalle zoude dezelve dan ten 
noorden van Doeeburg, bijlangs den westkant der 
Ussel, niet overal zoo regelmatig naar het noorden 
strekken, maar zich veeleer bij Doeeburg naar het 
oosten keeren. De plaatselijke gesteldheid moet 
ten tijde van d&usus niet anders geweest zijn dan 
thans; door den 20, 30 tot 40 vt. hoogen zand
grond toch zoude hij geen kanaal van eenige mijlen 
lengte hebben kunnen doen graven. Een tweede, zeer 
gewigtige grond is deze: tussehen den Rijn en de 
Oude IJssel bij Doeeburg vallen in de nieuwe Ussel 4 
kleine rivieren en beken,.van welke ie  zuidelijksle geen
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nur van den Rijn verwijderd ligt; tussehen Doesburg 
en Zutphen echter 6  of 7, die zoo wel van het 
oosten ais van het westen komen. Dat deze daar ter 
plaatse altijd bestaan hebben, kan niet geloochend 
worden ; zij leveren het meest doorslaande bewijs op, 
dat or ten minste zoo wel tussehen Zutphen en Does- 
burg, ais langs de zuidzÿde van laatstgenoemde stad, tot 
op een nor afstands van den Rijn, reeds vóór den tijd van 
d h u sl '8 eene groote rivier moet gestroomd hebben, welke 
de kleineren opnam, eu daar de bedoelde kleine streek 
van denzelfden aard is ais de overige, en daarenboven de 
hooge zandoevers, zoo ais boven reeds is aangemerkt, meer 
dan een uur van elkander verwijderd zijnr valt het 
niet te betwgfelen, dat ook hier een stroom doorge- 
loopen heeft. Het is mogelÿk, dat deze rivier slechts 
eenen zwakken stroom had, en daardoor op de eene 
of andere plaats toeslibde; drusus kan die verstop
pingen hebben laten wegnemen en hierdoor zal de 
Sage ontstaan zÿn, dat hij een geheel nieuw kanaal tot 
vereeniging van twee van elkander gescheidene rivieren 
aanlegde* Hierbij dient men nog op te merken, dat, 
indien dit laatste wezenlijk het geval geweest ware, de 
bedding der IJssel en Berkel aanvankelÿk veel te klein 
zonde geweest zijn, ora de groote Romeinsche vloot 
te bevatten , en zich bij den zwakken aandrang des 
waters ook bezwaarlijk in zulken korten tijd zoude 
hebben kunnen verwijden. Ook deze omstandigheid 
schijnt den geleerden ontgaan te zijn. Wij willen 
nog eene gissing in het midden brengen, welke alle 
zwarigheden tegen bet berigt van t a c it u s  uit den weg
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ruimt. De IJssel vloeide reeds ala een noordelijke arm ran 
den Bija en is dezelfde, yan welken ruiuus en m ela  

ais zoodanig, zonder opgave van eenen bijzonderen 
naam, gewag maken; deze arm liep door bet meer 
Flevo en viel daarna weder ab rivier in de Noord
zee, aan de west- of oostzijde van bet tegenwoordige 
eiland Vlieland. Niet verre van deszelfs uitwatering in 
bet Flevo, stroomde de Vecht : deze stroomde verder, 
zoo ab wij hieronder nader zullen ontwikkelen, 
midden door de tegenwoordige provincie Friesland 
naar de Noordzee. Om zich eenen korteren weg 
naar de Eems te banen, liet drusus de landstreek 
tussehen de beide zoo even genoemde rivieren dóór
steken, vereenigde dezelve op, die wijze en voer toen 
met zijne, vloot door Friesland over Leeuwarden, 
daarna oostwaarts over Dokkum naar de Lauwerzee; 
zoo doende verkortte hij niet alleen zÿne vaart aan- 
merkelijk, maar vermeed tevens de hooge zee, daar 
de Wadden in het oosten reeds bestonden, doch nog 
niet in het westen, wijl Ameland nog aan bet vaste 
land verbonden was. Het nieuwe kanaal zoude in 
dé omstreken van Kampen hehben kunnen beginnen 
en hetzelfde zijn, hetwelk tháns onder den naam van 
bet Ganzediep den noordoostelÿken mond van de 
Ussel uitmaakt. Deze uitlegging zal misschien, zoo 
ab wij ons vleijen, het best geschikt zijn, om alle 
tegen elkander inloopende meeningen overeen te 
brengen en om aan t a c itu s  zÿne eer te doen behouden.

Het meer Flevo, waarin de Ussel zich uitstortte, 
is ongetwgfeld het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee;
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men mag hetzelve niet verder noordelijk, bg Fporkum 
en Stavoren y toeken, too ais utunnra wil1). In het 
zuiden is bet meer vrij diep, de noordzgde daarente
gen bestaat alleen uit zandbanken, door onderschei
dene stroomen gesplitst, -  een stellig bewgs, dat 
aldaar' vroeger.vast land geweest is, zoo* ais ook 
door de geschiedenis bewezen wordt. De Flavus zal 
evenwel niet de geheele zuidelijke helft dér Zuider** 
zee beslagen , maar zich veeleer ten westen en tra 
oosten van de kust verder uitgestrekt hebben. Het 
eiland Schokland behoorde zonder twgfel tot het vaste 
land, want de bodem aldaar is even laag en veenach
tig ais hier, en het veen zal tóch niet wel midU 
den in zee kunnen ontstaan zgn. m ela  zegt, dat 
het meer door de overstrooming van het lage land 
door den Rijn ontstaan is2). T a c itu s  maakt gewag 
van onderscheidene meren, rondom welke de Friezen 
woonden3); zoo ook p l ik iu s *). De Heer von h o ff  ge* / 
looft dus met grond , dat de Zuiderzee voorbeen uit 
onderscheidene meren bestonds). Een eiland van den 
zelfden naam lag in het meer. Altum». wil de óver* 
big feels van hetzelve in de eilanden Urken Schokland 
zoeken6), doch naar ons oordeel zonder grond: cluvb- 
aius ?) gelooft daarentegen, dat hetzelve het Breezand,

1) Comment, perp. 8. 2) D e Sita Orbis. III. 2.
3) German. I. 34L Annales. IL 8. 4) Hist. nat. IV . 25.
5) Natürliche Veränderungen. I. 352.
6) Not. Germ. inf. I. 68. Hij voert verkeerdelijk aan, dat 

duveriuê  dat eiland naar het tegenwoordig Vlieland ver*- 
plaatst. O ok: Sjoerd$9 Beschrijving van Vriesland. I. 81«

7) D rie Monden van den Rijn. II. 265.
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eene groote zandbank tussehen JVorkum en Texel, is. 
Dit heeft meer -waarschijnlijkheid : Schokland ligt 
veel te na aan de zuidkust; yolgçns de beschrijving 
van m e t a  ‘) moei men het bedoelde eiland niet in bet 
meer zelf, maar aan den noordelijken rand van het
zelve of nog meer verwgderd zoeken , evenwel niet 
onmiddelijk aan de Noordzee in het eiland Vlieland, 
zoo ais velen wegens den gelijk! uidendçn naam ver
moeden1), De FleVus- stroom bestaat voorzeker nog ten 
buidigen dage in het Vlie, waarom men dan ook het 
aan deszelis mond door de Romeinen gestichte kasteel 
Flevum, op het eiland Vlieland stellen mag, of liever 
op deszelfs voormaligen, sedert lang in zeeherschapenen, 
noordelijken oever, daar dit ejland, even ais de 
overigen , zich ten dien tijde verder in zee uit
strekte.

De IJssel stortte zich dus in het meer Flevo en 
kwam ais Flevus-stroom weder uit hetzelve ten voor- 
schijo. Over haren loop zijn de geleerden het niet 
eens. De beroemde Friesche geschiedschrijver emmius, 
houdt het er voor, dat de Ussel hare tegenwoordige 
uitwatering bij Kampen niet had, maar zich met de 
Vecht vereenigde, de Kuinder voorbij stroomde en 
zich daarna in onderscheidene takken verdeelde, waar
van de grootste in het meer Flevo viel, terwijl de 
anderen door Friesland liepen. De eerste , de Flevus 
of het Vlie, stroomde tussehen Stavoren en Enk-  
huizen door en stortte zich bij Texel in zee. Van de
1) T. a. p ~
2) Engelberte, Aloude Stoat. I. 103.
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laatsien ging da grootste tak, die zijnen naam behield, 
over Sloten naar Staveren en viel in het Flevum, 
een andere tak vloeide over Boleward naar de Boom 
of het Middel-meer ‘). S ch otabu s  a) laat den Fle
vum de Kuinder en Stavoren voorbij stroomen, 
daarna in een meer ten noorden tot aan MedemUik 
vallen , — hetwelk in de midden-eeuwen, vóór het 
ontstaan van het noordelijk gedeelte van de Zuiderzee, 
onder den naam van Medemelaca bekend was, — en 
vervolgens tussehen Vlieland en Terschelling in de 
Noordzee vloeijen. De Romeinen zouden echter, op 

«hunne togten naar de Eems, deze rivier niet bevaren 
hebben , maar uit het Vlie door Friesland, voorbij 
Sneek, in de Boom gegaan zgn, welke in de mid- 
den-eeuwen de kwartieren Westergo en Oostergo . van 
elkander scheidde en tussehen Ameland en Terschelling 
in zee viel. F o ck b  sjo brd s  is van hetzelfde gevoelen9). 
A l t ib g  geeft aan de IJssel, onder den naam van Sala9 
vóór hare vereeniging met den Rijn ongeveer denzelf- 
den loop, evenwel meer westelijk en stelt de uitwa
tering derzelvc tussehen Texel en Vlieland, vereenigt 
haar, na de doorgraving van n&usus, met de Vecht 
en laat deze beide rivieren te zamen ais eenen breeden 
stroom in twee armen, bij Tahezijl en de Lemmer, 
in Friesland gaan, en bij Sloten zich weder veree- 
nigen, alwaar een water nog beden ten dage den 
naam van Rijnsloot draagt; -  vervolgens zoude de rivier, 
ais Flevum , fVorhum en het thans in pee liggende
1) Emmiut, Rerum Frisicar. Histor. 130.
2) Beschrijving van Vriesland. Fol. U iig. 9«
3) Beschrijving van Vriesland. I. 80.

3
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fPest-W orkum  voorbij gevloeid, eu ten laatste , nâ 
vele krommingen, tutodien Vlieland en Terschelling 
in zee gevallen zijn*). De Heer vow h o p?  geeft zgnen 
bgval aan de meeniUg van a l t ír g 2) .  Geene dezer 
opgaven schijnt voldoende te zijn. Dat de IJssel in 
den Flevns viel wordt door pom pow ius mela. uitdrukkelijk 
berigt, en er bestaat geen grond om zulks te betwij
felen. Wij houden het er voor, dat de rivier in twee 
hoofdarmen uit zee kwam, welke zich daarna ver- 
eenigden, en hierbij het eiland Flevo vormden, zgnde 
de tegenwoordige zandbank , het Breezand, welke 
zich misschien nog verder naar het zuiden zal hebben 
uitgestrekt. De ooslelijke arm zal bijlangs Stavoren 
gegaan zijn, want deze stad was reeds lang vóór het 
ontstaan der Zuiderzee eene zee-handèlstad. De Vecht, 
zonder twgfeï de Vidrus van pto lem a eu s5)  /  waterde 
misschien niet in het ibeer Flevo uit. Waarschijnlijk 
bestond tot Schokland of nog verder alles uit vast 
land; hier liep de Vecht door, drong bíj Takezifl 
(welligt ook bÿ dé Lemmèr ) in Friesland en stroomde 
door het Slo ter-meer tot áán Woudeend) alwaar 
zij zich weder verdeelde. De linkerarm ging door 
het Heeger- en Gaaeter- meer naar Workum  eu 
verder door het toenmaals nog bestaande vaste land 
naar het Flevuöij De tweede arm verdeelde zich ook 
weldra, welks oostelijke tak door hel Sneekét^meet

1) Germ. inf. I. 64. 115.
2) Natuil. Verander. Il 354«
3) Marnieri) Geographie. U l. 444-
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lièp en 4e uít dé moerassen in het oosten vloeiende 
Burdo of Boom , eene kleine rivier, opnam; de wes
telijke stroomde eerst naar BoUward en dan oostwaarts 
naar Rauwerd, alwaar beide takken wéder ineen lie« 
pen en vereenigd naar het noorden vloeiden, terwijl 
lij tusschen Terschelling en Ameland in zee vielen1), 
nadat er zicli nog eerst bij Leeuwarden een arm, 
veélligt de voornaandste, bad afgezondérd, die iri eene 
noordoostelÿke en oostelijke rigting, Dokkum voorbij, 
naar de Lauwerzee liep. De IJssel stond met de Vecht 
in vèrband, waarschijnlijk door het boven aangebaalde 
Ganzediep, hetwelk of eene door de natuur daarge- 
stelde vereeniging of het door drustts aangelegde 
kanaal was. Om den omweg over den Flevum te ver
meden, voeren de Romeinsche violen, op hare togten 
naar dé Eems, eerst door dit kanaal, vervolgens langs 
de Vecht, — welke door het water van de IJssel en 
van vele andere kleine rivieren, zoo ais: bet Zwarte 
Water, de Linge, deKuinder en anderen, een aanzien
lijke stroom zal geworden zijn, — en zoo midden door 
Friesland naar de Lauwerzee en van dáár, over de 
Wadden, naar de Eems. —

De landen tüsschen de Waal en de Eems werden 
deor onderscheidene volksstammen bewoond. Volgens 
pumuà woonden tusschen Helium en Flevum, de beide

1) Ongeveer op dezelfde w ijze wordt de loop van den F ie-  
vum ook in den «Tegenw. Staat der Nederl. XIII. blz. 8 
en volg.” opgegeven, met dit onderscheid alleen, dat de 
uitwatering van denzelven tusschen T exel cn Vlieland  
gesteld wordt.

3 *
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uiterste monden van ‘den Rijn, de Batavieren en de 
Caninefaten, voorts de Friezen, Frisiabonen, Cauchen, 
Sturen en Marsaten. De Batavieren hadden bet 
eiland in  bezit, hetwelk door de Waal en den 
Midden-Rijn gevormd wordt. Zij stamden af van 
de Catien, die in het tegenwoordig keur—vorstendom 
Hessen woonden, van waar zij ongeveer eene eeuw 
vóór onze tijdrekening wegtrokken en bet bedoelde 
eiland in bezit-namen t hetwelk, nadat, zoo ais men 
wil, de oorspronkelgke bewoners, de Cimbren of 
Celten, hetzelve wegens de overstroomingen verlaten 
hadden, slechts nog zwak bevolkt was !). De woon
plaats der Caninefaten stelt clu v eriu s  bÿ W ijk  U 
Duurstede aan den Rijn2) , doch eerder kan men, 
met den Nederduitscken uitgever van zgn werk, de
zelve in Noord-Holland zoeken, en wel in destreek 
tusschen Alkmaar en Haarlem, thans nog Renne- 
merland geheeten, een naam, welke reeds in oude 
geschriften voorkomt3). Dit stemt ook beter met t a 

c itu s  overeen, die vermeldt, dat de Caninefaten de 
Britsche vloot aanvielen en voor het grootste gedeelte 
vernielden; waaruit men zou moeten opmaken, dat 
zij aan de kust woonden. De Sturen laten zich het 
gevœgelÿkst plaatsen in de omstreken van Stavoren, 
hetwelk in oude werken den naam van Starem draagt. 
Deze namen hebben een’ verwanten klank. De Mar
kten stelt cluverius geheel ten onregte bg Arnhem4);
_________  y *
1) Engelbert», Aloude Staat I. 332.
2) D e dríe Monden des Rijns. 256*
3) T. a. p. 259. 4) T. a. p. I. 255. II. 193. 284.
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men kan, met m a n n e e t ’) ,  hen eerder in de omstreken 
van Texel aan de noordkust van Holland zoeken» 
waarvoor ook eene plaats van t a c itu s  pleitï), volgens 
welke zij naburen van de Caninefaten schenen te 
zijn. De Friezen namen, zoo ais bekend is, de ge- 
keele overige ruimte tot aan de Eems toe in, en dus 
de provinciën Groningen , Friesland, Drenthe, Over
ijssel , geheel Gelderland, een gedeelte van Noord- 
Holland, en vermoedelgk ook een stuk van Utrecht. De • 
Frisiabonen zullen misschien tot hen gerekend moeten 
worden. Dat ook de Cauchen genoemd worden, is 
eene dwaling, die veelligt door de onnaauwkeurig- 
heid van den afschrijver zal ontstaan zgn. —

Verder naar het oosten volgt de tegenwoordige 
provincie Groningen. Hier stelt ptolem aeus de haven 
Manarmanis3) aan de Lauwerzee, waarin drie rivieren 
zich ontlasteden. Eene derzelve, de Hunze, houdt 
a l t in g 4) voor de rivier , welke door een gedeelte van 
de armee van germ an icu s  bg den terugtogt van de 
Eems, na eenen doorgestanen stormvloed, bereikt 
werd, terwijl bij het woord Visurgis, zoo ais het 
in alle afschriften van ta c it u s  voorkomt5), zeer ge
lukkig in Vnsingis (Unsingis) verandert, aangezien het 
toch niet wel denkbaar is, dat germ anicus,  van de

1) Alte Geographie. H f / 170. Juist 100 blz. verder (270) 
heeft Mannert zijne eigene opgave reeds vergeten en wijst 
hnn nu hunne woonplaats in Zeeland aan. Zeeland lag 
niet tusschen de monden van den Rijn.

2) Histor. IV . 65. 3) Geogr. II. 9.
4) Germ. inf. I. 129. 5) Annales. I. 70.
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Eems naar den Rijn lerogkeerende, naar de Wezer 
(Visurgis) zal getrokken zijn. o u t h o ff  wil zulks, 
\yel is waar, niet toestemmen1), doch kan geenen 
redèlijken grond daartegen aanvoeren, maihteht oppert 
daarbij slechts de bedenking, dat de Hunze veel te 
onbeduidend is, dat zg op de meest uitgewerkte 
kaarten met den uaam van het Schuitendiep wordt 
bestempeld en dat zg niet voor zich zelve, maar eerst 
na met de grootere Aa vereenigd te zijn, in zee valt*). 
Een zeldzaam betoog! De Hunze, gewoonlijker 
bet Riet-, Reid- of Loopenddiep genaamd, ia zeker
lijk eene kleine rivier, slechts 13 tot 14 m$len lang, 
doch niet zoo geheel onbeduidend; trouwens, zeesche
pen van 60 last draagt zg met de volle lading naar 
Groningen; ook moet de naam zeer oud zijn, daar 
een gedeelte van de provincie -  het Hunzingo- kwar
tier -  naar dezelve geheeteb is eb onder dezen naam 
reeds in de oudste Friesche wetten voorkomt. De 
haven Manarmanis zal men met grond naar den 
bovenvermelden noordoostelijksten mond van den 
Rijn, het tegenwoordige Dokkummerdicp, of naar 
de Hunze mogen verplaatsen; de aan deze rivier 
grenzende westelgke hoek van het Hunzingo-kwar
tier voert nog tegenwoordig den naam van Marne.

Wij zijn thans tot de Eems genaderd, eene 
rivier, welke aan de Romeinen, die haar dikwgls be
zochten, beter bekend was, dan eenige rivier in 
Duitschland, doch waarover zij niettemin slechts weinige

1) Watervloeden. 369. 2) Geographie* U I. 445.
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«

eu onbepaalde berigten meded celen. P, mila «n Puj
aras noemen baar Àmisius, ta c it u s  Amisia, en p t o 

lem a eu s  Amasias* Zij scheidde zich in twee armen, 
welke een groot eiland omvaUeden, door de Romei
nen Burchana ook wel Fabaria (Boonen-eiland) 
geheeteq, wegens een met boonen overeenkomend 
gewas, hetwelk zij, daarop aanlroffen1); bij strabo  

draagt bet den naam van Burchanis7): in de eilanden 
Borkum en Juist vindt men nog geringe overblijfsels 
yan hetzelve. De tegenwoordige westelgke mond of 
uitwatering zal waarsphijalgk de oorspronkelgke wezen, 
doch zg ligt thans verder naar het oosten, ten gevolge 
yan de algemeene oostelijke rigling, welke wij de stroo- 
men en eilanden tusschen Noord-Holland en de Elbe 
yan tijd tot tijd zien nemen. In de door ebasmus 

bezorgde uitgaye yan ptolem aeus,  staat de hayen Ma
narmanis eerder dan de rivier Vidrus3); daardoor 
is a l t ib g  op den zonderlingen inval gekomen, om de 
laatste voor den mond der Eems te verklaren4), niet
tegenstaande ptolem aeus  van de Amasias nog afzon
derlijke melding maakt5). Daarmede nog niet te
vreden, vertaalt hg bet woord Vidrus door fFider 
(Breeder), omdát deze arm, volgens zijne meening, 
breeder (wider) was dan de andere: -  eene inder
daad uiterst koddige verklaring, welke mabkjenkoth 

getrouw naschrijft6). De lóóp van den oostelgken 
arm is niet bekend. Voor een gedeelte mag men

1) Pliniue. IV . 13. 2) Strabo. V II. 1.
3) Manner*. III. 418. 444* 4) Germ. inf. II. 31.
5) Geogr. II. 11. 6) Ooslvr. Oorspronkelijke 91.

Digitized by Google



40

denzelven in het tegenwoordige vaste land van Oost- 
Friesland, meer bepaald in de ambten van Emden 
en Greetsiel, zoeken. De gesteldheid van den bodetft 
maakt bet waarschijnlijk, dat de rivier in de nabij
heid van de landtong Knock zich verdeelde. De 
oostelijke arm liep van dáár, Ritum  voorbij, noordwaarts 
tot aan Groothusen, vervolgens naar het oosten over 
Rinte tot Loppersum, -  alwaar hij zich weder naar het 
noorden wendde,- bijlangs Wirdum, door de polders 
W ir dummer- nieuwland en Schoonoord, daarop door 
de tegenwoordige bogt der Ley en eindelgk bijlangs 
het ambt Norden, alwaar hij ten laatste tusschen de 
eilanden Juist en Norderney in zee viel. De gronden, 
welke hiervoor pleiten, zijn op andere plaatsen breed
voerig ontwikkeld1). De voornaamste is deze, dat er 
op de aangewezene lijn, volkomen in den kronkelen
den gang van eene rivier, eene streep van zwaren 
kleigrond gevonden wordt, van ten minste 2 0 0  roeden 
en dikwgls van nog grootere breedte, gedeeltelijk aan 
weerskanten^ doch voor een gedeelte slechts aan de 
eene zijde, begrensd door ligteren grond, en aan de 
andere zgde, en wel op de streek van Risum  tot digt 
aan Hinte, aan den linkerkant, door sterk met zand 
vermengde mergelachtige klei van de nieuwere marsch- 
vorming, Escherland genaamd, volkomen met de zand
achtige greeden overeenkomende. Kleigrond van de 
oudere marschvorming vindt men  ̂zoo ais in de vorige

1) Ost friesi, und Jever. I. 326. Erdbeschr. von Ostfries- 
land. 341.
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afdeeling is aangetoond, overal aan de kast, aan de 
rivieren of aan de monden der kleinere kustriviërtjes 
of beken, loodat bet bestaan van de beschrevene 
streep rich niei anders verklaren laat, dan wanneer 
men aanneemt, dat aldaar eene aanzienlijke rivier 
gevloeid heeft. Nog meer bepaald geblijkt zulks uit 
de diepte, tot welke de kleigrond ter dier plaatse gaat. 
Terwijl dezelve te Emden, hetwelk voorheen aan de 
Eems lag, en in eenige dorpen, in deszelfs nabijheid 
aau dezelfde rivier liggende, slechts van 2 2  tot 34 
voet bedraagt, gaat de klei in zes op de straks be
doelde streek aanwezige dorpen van 28 tot 33 en in één, 
Campen, zelfs tot 44 voet diep, op welke diepte 
eerst de darg-grond wordt aangetroffen. Te Loppersum 
heeft men zelfs, bÿ gravingen digt aan den voet 
der terp (warf) , en dus nader bij de rivierbedding, 
op 50 voet diepte nog steeds klei gevonden. Tot aan 
Hinte is alles toegeslijkt; doch van af dat punt stroomt 
nog een kanaal, welks hooge oevers 20 tot 40 roe
den van elkander liggen. loopende tot aan de W ir- 
dammer grensscheiding (Feldmark), alwaar de sporen, 
door de aanslijking van lateren tgd, geheel verdwgnen. 
Het van Emden naar Hinte gaande Hinterdiep zal welligt 
een zijtak geweest zijn, ofschoon men hetzelve anders 
wegens zijnen schier regten loop, eerder voor een werk 
der kunst zoude houden; doch het bestond reeds in het 
begin der 14de eeuw»). Uit den hoofdarm zelven

, 1) Een O ost-Friesch geleerde vermoedt, dat dit Hinterdiep 
de oostelijke arm zelf geweest i s ,  die van Emden naar
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schoten verscheidene takken naar hei noordwesten, 
die gedeeltelik nog bestaan en bg Greetêiel in de 
Ley uitwateren, doch gedeeltelgk zijn digtgeslijkt. Wil 
men op de aangevoerde gronden, geene acht slaan, 
maar den oostelÿken arm der Eems dáár laten stroomen, 
waar dezelve tháns nog stroomt, tusschen Borkum en 
Jaist naar zee loopende , dan zoude Borkum niet dat 
groo te eiland geweest zgn , zoo ais de Romeinen1

het een uur (en noorden van dáár liggende dorp Hinte 
ging en van hier verder oost -  en noordwaarts, op de 
door ons aangewezene lijn voortliep. Hij stelt dit eens
deels omdat zich daardoor het berigt van Tacitue, dat 
Germanicus zijn leger bij Amista aan den linker-oever of 
stroom ontscheepte — waarover wij weldra meer zullen 
zeggen — op de beste w ijze zoude laten verklaren ; an
derdeels omdat de door ons opgegevene lo o p , van Riston 
over Pewsum naar Hinte, hem te zeer in bogten en kron
kelingen schijnt te gaan, dan dat hij hetzelve ais eene 
hoofd rivier kan aannemen. 'Ware deze laatste grond gel
d ig , dan zoude dezelve veeleer voor onze stelling p le i
ten, want juist de lijn van het Hinterdiep is het meest 
hoekig; hetzelve gaat bij Emden van den hoofdstroom af, 
w elke aldaar regt naar het westen lie p , noordwaarts tot 
aan H inte , wendt zich dan eensklaps met eenen scherpen 
hoek, voor een haii uur, naar het oosten en keert daarna 
weder naar het noorden. D e door ons opgegevene loop , 
daarentegen,. beschrijft al de kronkelingen van eenen groo- 
ten stroom , zoo ais uit de ligging van de op die streek, 
van Risum lot aan Loppersum , voorhandene dorpen zeer 
duidelijk geblijkt. Voor eenen hoofdarm zoude men het 
Hinterdiep ook daarom niet wel kunnen houden, omdat 
de kleirand aan weerskanten van hetzelve zoo ten uiter
ste smal is.
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hetzelve afmalen, volgens purius  bet grootste fan 
alle eilanden der Noordzee. Het allerminst zouden de 
paar duizend inwoners aan het geheele Romeinsche 
leger zulk een’ dapperen weerstand hebben kunnen 
bieden.

Een weinig verder opwaarts bg W\sener, ver- 
deelde zich de rivier. De westelgke arra vloeide , 
op slechts een half uur afslands van den hoofdstroom , 
tot aan Holtgaste en moet zich van dáár, zoo ais men 
uit de gesteldheid van den bodem moet opmaken en 
ook door de overlevering wordt bevestigd, in eene wes
telijke rigting naar den Dollart gewend hebben, dus 
door het aldaar verdronken land gegaan zijn en zich 
tusschen Oost er- en Wester - Reide, niet ver van de 
tegenwoordige landtong Reide aan de uitwatering des 
Doliaris, of reeds bij Torum weder met den hooMr- 
stroom vereenigd hebben. De geheele streek van af 
Weener, is thans geheel en al toegeslijkt on bestaat 
uit eenen ligtaardigen, maar niettemin zeer vrucht
baren bodem, aanmerkelijk onderscheiden van dien* 
welke aan weerskanten wordt aangetroflen.

Aan de Eems stichtte g erm an icu s  een kasteel, 
uémiëia genaamd, welks ligging even zoo min naauw- 
keurig bekend is , als die der meeste van dè door de 
Romeinen aangelegde en benaamde plaatsen. Alting ’) 
wil het in de provincie Groningen liggende dorp 
Wester-Emden tot dien rang verheden, en om de
zen zonderlingen inval meer aannemelijk te maken,

1) Not. Germ. inC I. 3.
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laat hg de Eems aan de zuidzgde tan Delfzijl9 in 
eene westelijke rigting ver in het land ojp, eenen boe
zem woelen, aan welks einde hij het genoemde dorp 
deszelfs plaats aanwijst. Hij schÿnt zich hier opzette* 
lijk aan eene onwaarheid schuldig te maken; trou
wens, io Groningen woonachtig, slechts 3 uur van 
W eiter-Emden terwijderd, kon het hem bezwaarlijk 
onbekend zgn, dat deze plaats niet aan de Eems, 
ook niet ten zu id - westen, maar ten noord-  westen 
tan Delfzijl, aan eenen uit het noorden komenden 
boezem en  ̂aan den zich daarin uitstortenden arm der 
Fivel gelegen was, en hiermede loopt alles, wat 
a l t m g  daaroter aanvoert, op niets uit. Andere ge
leerden hebben Am{eia nu eens op deze, dan weder 
op gene 'plaats gezocht. Clu v ebiu s zoekt haar te Po
gum l) , mahitebt '  in Delfzijl*). Beide plaatsen liggen 
aan den linker-oever der Eems en dus in het land 
der Friezen. G e b h a m g u s  legde de sterkte echter, 
in het land der Cauchen aan, zoodat zij aan den 
regier* rivier- oever moet gezocht worden. Geene 
plaats schijnt daartoe meer geschikt le zijn. dan E m 
den. Alle vaderlandsche schrijvers, zoo wel de ou
dere , gelijk : habkekboth3) en outhoff 4), ais de nieu
were, gelijk: wiABDA5), gitteamawj 6) en anderen, nemen 
zulks aan. Zij bood in alle opzigten groote voordee- 
len aan. De Eems beschreef daar ter plaatse eenen

1) Germ. ani. III. 8. 2) Geographie. IIL 446.
3) Oorspronklijliheden. 89. 4) Watervloeden. 357. 361*
5) Ostfr.lGeschichte. I. 18.
6) Osiir.Taschenb. ani 1824. S. 82. N eu esVaterl. Archiv. V .214.
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grooten boog, in welks diepte, io bet noorden, do 
plaats lag, die dus aan eene vloot veiligheid tegen 
stormen verleende; buitendien vormden de aldaar in 
de Eems vallende kleine rivieren , het Hinter- en 
fPolthueer-diep, welke zich juist bij derzelver uit
watering vereenigden, eene voortreffelijke en ruime 
haven, die voorheen eenige honderden schepen tonde 
bevatten; waarbij men nog de aanzienlijke hoogte of 
terp kan voegen, waarop de Altstadt ligt, de hoog
ste in die streken. Geene andere plaats aan de Eems 
biedt dergelijke voordeelen aan. Indien dus Emden 
bet oude Amieia niet is, dan moet hetzelve meer 
noordelijk gelegen hebben en thans onder de zee 
bedolven liggen.

Lij, die Amieia aan den linker-oever der Eems, 
en dus in het land der Friezen, plaatsen, beroepen 
zich op eene bekende plaats in t a c it u s 1) .  Nadat 
GE&HANicus de Eems binnengeloopen was, liet hg, 
zoo ais t a c it u s  uitdrukkelijk zegt', zijne vloot te Am i
sta aan den linker-stroom [Laevo amne) liggen; doch 
daar het leger naar de regter-zijde of stroom bestemd was, 
zoo verloor hg verscheidene dagen met het opslaan van 
bruggen, om hetzelve over te zetten. W ia r d a  denkt, 
dat men onder laevo amne niet, zoo ais de meeste 
uitleggers willen, den linker -oever, maar den lin
ker- stroom te verstaan hebbe; voor den regter neemt 
hij de Ehe, welke door het later verzonkene Reider- 
land liep en bg Reide in de Eems viel. Deze rivier,

1) Annales. II. 8.
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zegt hg, liet g erm a n icu s  régts liggen en voer op -den 
linker-arm of hoofdstroom aan, trok daarop linel'zijn 
leger tot aan Leer aan de Leda, ëh sloeg hier de 
bruggen o p 1)« Deze uitlegging Tan onzen /grooten ge- 
schiedschrijvec tai welligt niet aan allen voldoen. Het 
is om bet eren, of hier gesprokén wordt van den 
linker- oever of stroom, maar niet onverschillig is 
het, welke oever of stroom g er h a jiic u s  ter linker -zijde 
had. De linker - stroom was de Ehe, de regter de 
Eemq. Ook zoude bet niet noodig geweest zgn; bij 
Leer eene brug te slaan; hel leger had de Leda slekhU 
een uur verder behoeven op te gaan, dan zoude het 
de toen nog kleine rivier hebben kunnen doorwaden. 
W esten d o rp  houdt den linker-stroom voor de Oosler- 
Eems en Larrelt, een dorp een uur ten zuid-westen 
van Emden gelegen, voor de landingsplaats, omdat 
alhier in oude tgden zulk eene voortreffelijke haven 
zou geweest zijn; bij Emden of Nesserland zoude het 
leger de Eems zijn overgetrokken2). Hij verandert 
dus insgelijks den regter- stroom in den linker en 
gisptG lo v er  ros, die de Romeinen le Pegutn doei 
landen3), omdat deze plaats aan den regter-kant 
ligt. Het ,is altijd gebruikelijk geweest, de lin
ker- of regter -zgde van eene rivier uit het punt van 
haren oorsprong of herkomst te bepalen, en niet uit 
bet puut van haren uitloop in zee; ook de Romeinen

1) Ostfriesische Geschichte. I. 14.
2) Antiquiteiten. I. 22 en volg.
3) *Genn. Antiq. III. 18.
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rekenden op deze wijze met den Rgn en er bestaat 
geene reden om in het onderhavige geval eene andere 
uitlegging aan te nemén. De inval van clu v eriu s  

schijnt derhalve niet onjuist, 'hoewel het niet te be
vroeden is, waarom bet leger, gelijk hij wil, bij 
Jemgum over de Eems ging, daar hetzelve toch niet 
zeer waarschijnlijk westelijk door Oldenburg zal ge
trokken zíjn, maar veeleer zuidwaarts. Door onze 
vooronderstelling, dat een arm van de Eems van 
Weener tot aan Reide liep, zoude de zwarigheid uit 
den weg geruimd wezen. G erm a n icu s  zoude dan bij 
Ooeter- Reide aan den linkerstroom geland en bg 
Weener, of ergens elders, de rivier overgetrokken zijn.

De Wezer schijnt aan de Romeinen beter in baar 
boven-, dan in haar beneden-gedeelte bekend geweest 
tezgn. Zij, zoo wel ais pto lem a eu s ,  maken slechts 
van eenen enkelen arm van dezelve gewag. Dezè 
rivier had echter twee monden en onderscheidene 
armen, die zich gedeeltelijk weldra weder met den 
hoofdstroom vereenigdcn, gedeeltelijk in elkander liepen 
en door de tegenwoordige bedding van de Jade ver- 
eenigd naar'zee stroomden, ontsprongen uit dezelve. 
In de middeneeuwen althans was zulks het géval, 
weshalve wij daarvan dan ook meer gevoegelijk in 
de volgende afdeeling melding zullen maken.

De Romeinen kwamen, wel is waar, door stormen 
uit den koers geslagen, tot aan de Elbe, doch de 
berigten, welke zij daarover mededeelen , zgn zeer 
schraal. De mond van deze rivier strekte zich vroeger 
ongetwgfeld verder in zee u it, dan thans, daar he
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zieh anders niet wel verklaren laat, hoe er, in even
redigheid van de grootte van dezen stroom, zoo buiten
gemeen weinig aangeslijkt land aan deszelfs oevers 
ligt; bovendien bewijzen de menigvuldige zandbanken 
van af zijnen mond tot aan Helgoland, zoo wel ais 
in de rigting tusschen dit eiland, Ftihr, Sylt en 
anderen en de Sleeswyk-Holsteinsche kust, dat aldaar 
alles aangeslijkt land geweest is, dewgl er op vele 
plaatsen onder het zand, alsmede onder de zandbanken 
in het westen, aangeslijkte grond en darg gevonden 
wordt; ook pleiten daarvoor de volksoverleveringen. 
Waarschijnlijk had de Elbe buiten den tegenwoordigen 
mond nog eene of meer uitwateringen, die verder 
naar bet noorden liepen.

De Gauchen bewoonden de landstreek tusschen de 
Eems en de Elbe, en dus bet tegenwoordige Oost* 
Friesland, Beneden-Munsterland, Jever, Oldenburg, 
het groot-hertogdom Bremen en Verden. In het 
zuiden grensden zÿ aan de Amsibaren, die in het 
voormalig hoogsticht Munster, volgens a l t ih g ')  in de 
omstreken van Emsburen, woonden, en aan de 
Cheruskeo, die de landen aan de Boven - Wezer, alwaar 
de Eems en de Aller haren oorsprong namen, be- 
zettëden; later, na de verdrijving van eerstgenoemden, 
breidden zij zich tot aan de Gatten (Hessen) uit. 
Zij warçn verdeeld in groote en in kleine Cauchen, 
waarvan de laatsten zich, volgens p t o lem a eu s ,  tus** 
sehen de Eems en de Wezer, de eersten van dáár tot

1) Gena« inf. I. 6.
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aan de Elbe ophielden. Tacitus1) pr§st hen alshet edelste 
en meest geachte Tolk der Duitschers, dat, tevreden, 
niet xÿn deel, zonder zucht naar verovering of heer
schappijvoering, rustig en afgezonderd van andere volken, 
leefde, geene veeten zocht, roofde noch plunderde, doch 
zoodra de nood het vereischte dadelijk te wapen snelde. 
In den krijg waren zij even zeer gevreesd, ais zij in 
vredestijd geacht werden. Hun land was sterk bevolkt, 
en het getal hunner jeugdige strijders ontelbaar. Zij 
hadden een’ sterken ligchaamsbouw en eene schier 
reusachtige gestalte. -  Deze schildering zal misschien 
niet geheel vrij zgn van eenige overdrijving. Trou
wens, reeds tegen het midden der eerste eeuw pleeg
den zij zeerooverij aan de Gallische kust, onder aan
voering van g a k a s g u s ,  een Caninefaat*). Nadat g e r 

m an icu s het eiland Borkum vermeesterd had, schgnen 
zij 'met de Romeinen in vriendschap geleefd te 
hebben; eenmaal slechts, onder C la u d iu s  in het 
jaar 47, geraakten zij met hen in oorlog, doch 
werden overwonnen3). Zij schijnen evenwel nooit, zoo 
ais de Friezen, cijnsbaar aan de Romeinen geworden 
te zijn.

Met de landen ten noorden der Elbe waren de 
Romeinen onbekend. P tolem aeus plaatst behalve de 
Saksers nog onderscheidene volksstammen op het Gim- 
brische schiereiland, welke anders niet voorkomen, 
en wijst den Gimbriërs de noordelijkste uithoeken van

1) Germania. 35. 2) Tools Annales. X I. 19. 19.
3) Smeton* in Clmudiu*. 24.

4
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het schiereiland, ter grootte tan eenige vierkante m g- 
len , tot woonplaats aan1); hg zoude hen eten zoo goed 
geheel hebben kunnen weglaten. Opmerkelijk is het, 
dat hg den mond der Elbe op dezelfde lengte ais dien 
der Wezer stelt2) , hetwelk ook thans nog, voor zoo 
veel de zandbanken aangaat, min of meer het geval 
is. Indien de beschrijving van ptolem aeus  juist is, 
dan zouden ten zijnen tijde -  in de tweede eeuw 
de zich tegenwoordig tot zoo ver uilstrekkende zand
banken nog vast land moeten geweest zgn.

Yan het Cimbrische voorgebergte afgaan waren 
aan de Romeinen 23 eilanden bekend3). Het voor
naamste was het reeds vermelde Burchana voor de Eems, 
daarop Gleaaria, aldus genaamd om de grootehoe- 
veelheid barnsteen, welke de zee aldaar uitwierp, door 
de bewoners Austrania geheeten en vervolgens Actania: 
deze beide laatsten kent men thans niet meer. m a h h ert  

houdt Ameland voor Glessaria, en Terschelling voor 
Actania4), zonder echter daarvoor zijne gronden opte 
geven : volgens oude krongken zoude Ameland tot aan 
de 12de of 13de eeuw nog tol aan het vaste land 
behoord hebben. Indien deze eilanden niet verdwenen 
zijn, dan mag men dezelve veeleer aan de Sleeswgk- 
8che kust zoeken, alwaar men thans nog veel barnsteen 
opzamelt. Behalve dezen noemt pto lem a eu s  5) nog de 
eilanden der Saksers, drie in getal, en de Alokische 
Eilanden, insgelijks ten getale van drie en bijna 2

1) ManncrL III. 450. 2) T . a. p. 447.
d) Plimui, Hist« natur. IV . 13. 4) Geographie. III. 472.
5) Geogr. II. lè .
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graden meer noordelijk liggende. MaturmtT denkt, 
dat men de eersten Voor Dgksand of misschteb wel 
voor Helgoland te houden hebbe f) j het laatste zou 
het waarschgnlijkste zijn , daar Dgksand toen nog niet 
aan zee kg. K lzfv el*) noemt ze, volgens den aard« 
rijkskundige batkitrus : Noord -  Ostracina, Eustraehia 
en E  vania, en maakt daarvan Nordstrand, Eider- 
stadt en Eœrschop. De Aloken wil hij in de in de 
Westzee (aan de kust van Sleeswijk) liggende eilanden 
zoeken, en beweert, dat zg dezelfden zgn ais de 
Glessaria’s van »Limus. Deze beschrijft ze namdgk, 
ais verscheidene in de Daitsche zee, tegen over 
Brittanje * verstrooid liggende eilanden *). In dit 
geval zouden zg echter niet zoo na aan de kust heb- 
den kunnen liggen. Veelligt zijn ze verdwenen, en 
het is mógelijk, dat de zandbanken, welke op eenige 
mijlen afstands van de Horenspits, den * westelgksten 
oever van Jutland, gevonden worden, hunne plaats 
hebben ingenomen. Anders zoude men met k l e »»b l <) 

ook kunnen aannemen, dat Amrom of Ameren, welke 
naam amber -  barnsteen — zoude aanduiden, eene 
der (llessaria's was.

Geheel afwijkende van de gewone wgze van 
beschouwen, veronderstelt een Oost - Friescb oudheid- 
vor8cher, dat men de door »Limus opgegevene 23 
eilanden van de Wezer af, moet zoeken. De aan de 
westzijde van Sleeswijk en Jutland zich bevindende 
eilanden liggen te ver naar het noorden, dan dat men

1) T. a p. 471.
2 Alterthum der Marschländer. S. 3. 3) T. a. p. IV . 16.
4) T. a. p. 4.

4*

Digitized by Google



52

daarvan aan 4e Romeinen kennis uit eigene beschou
wing zonde kunnen toeschrijven, en Helgoland ligt te 
ver in 4 e opene zee op, om te mogen gelooven, dat 
zij dit anders dan uit de beriglen der schipbreukelin
gen van bet leger van g b b m a m c u s  zouden gekend 
hebben, daar zij zich niet zoo ver in zee op waagden. 
Dóch indien men Helgoland ook al mederekende, zoo 
zoude mèn echter tegenwoordig het getal van 23 op die 
streek niet vol kunnen krijgen. Verder in zee op 
konden echter geene eilanden gelegen hebben, omdat, 
waren ze dan ook al verdwenen, hun voormalig bestaan 
dan toch door zandbanken zoude moeten worden aan
geduid, Hij vermoedt derhalve, dat men onder de 
bedoelde 23 eilanden niei alleen diegene verstaan moet, 
welke registreeks in zee lagen, maar ook die moet mede- 
rekenen, welke in het land, of aan den vasten wal, door de 
rivieren gevormd werden, en gelooft tevens van dáár de 
verdeejing van het geheele land der Friezen in zeven 
Zeelanden le mogen afleiden , -  eene verdeeling, die 
tot den allervroegsten tgd opklimt. Het eiland Auêtrar 
nia zoude dus bet landschap Oostergo, in Fries
land, kunnen zijn, hetwelk in de middeneeuwen 
Auitrachium , even ais Westergo fFestrachium , ge
naamd werd. -  Men kan niet ontkennen, dat deze 
wijze van beschouwen veel aannemelijks bevat. Al 
het aangeslijkte land bestond enkel uit eilanden, 
door vele kleinere en groote stroomen van elkan der 
gescheiden, die naderhand schier allein land of naauwe 
kanalen herschapen en slechts nog in Zeeland voor
handen zijn. De streek tusschen de Wezer, Jade en ,
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Hunte alleen, bestond, «elft nog tot aan de 16de 
eeuw, zoo ais geschiedkundig bewezen is, uit ten 
minste zes groote en verscheidene kleine eilanden, 
welke door de atmen der Wezer gevormd werden; door 
het noordelijk gedeelte van Jever moet een stroom geloó- 
pen hebben, die het kerspel Minsen tot een eiland 
maakte. Nog grooter is cferzelypr getal in de meer 
westelijk liggende streken, hoewel meestal slechts door 
smalle kanalen gevormd, uitgenomen in Friesland en 
Noord-Holland, alwaar verscheidene aanzienlijke zg- 
takken van den Rijp stroomden. Tegen de aange- 
voerde stelling is alleen in jte brengen , dat op deze 
wijze het getal der eilanden dat van 23 ver overtreffen 
zoude, vooral daar punios in zijne berekening van 
het getal eilanden uitdrukkelijk van af bet Cim- 
brische voorgebergte, de tegenwoordige kaap Skagen, 
begint.

u l

OVERZIGT YAN DE VERANDERINGEN, MET DE KUSTEN 
DER NOORDZEE GEDURENDE EN SEDERT DE MUDDEN- 

EEUWEN VOORGEVALLEN.

Wg bezitten over í e  physische geschiedenis van 
bet kustland, gedurende het eerste tiental eeuwen onzer 
tijdrekening, niet dan zeer onvolledige, of liever in 
het geheel geene berigten. Zg bepalen rich alleen
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tot de opgave Tan eenige stormvloeden enden pudergpng 
yan dorpen, steden en landen , welke voor bet grootste 
gedeelte onzeker zijn, en gedeeltelik tot latere tijden 
bebooren. Het valt evenwel niet te betwijfelen , dat 
de gedaante des lands gedurende dat tijdvak door de 
zee vele en menigvuldige veranderingen ondergaan 
heeft. In bet bijzonder zal'zulks op destreek van 
de Eems tot aan Jutland het geval zijn geweest, alwaár 
hoogst waarschijnlijk, in het gemelde tijdvak, wijduit- 
gestrekte stukken lands door de zee verzwolgen zijn. 
Zelfc de latere veranderingen tót aan de 16de eetiW 
zgn niet dan gebrekkig bekend. Wij zullen trachten, 
in dé volgende beschrijving de' daadzaken , zoo 
bepaald en naauwkeurig raogelijk, te ontwikkelen en 
op te geven, en vangen daartoe, even ais in de vorige 
áfdeeling, roet het zuiden aan.

Vlaanderen moet reeds in vroegere tijden het 
tooneel van aanzienlijke veranderingen en verwoestin
gen door de zeevloeden geweest zgn, voornamelijk de 
noordzijde, alwaar de aan geslij kte grond zich meeren- 
deels tot aan jBrugge 'en Gent uitstrekt, terwgl 
men daarvan in het westen eene in evenredigheid 
slechts smalle streep ' aantreft, omzoomd door 
eene rg van duinen, welke in vorige4 eeuWen 
verder in zee op zal gelegen hebbén, hoezeer dan 
ook bezwaarlijk zoo verre, dat men van dezelve de 

t  Brksche kust zonde hebben kunnen zien , zoo ais stra bo  

aanmerkt1). De zandbanken, die van af Duinkerken

I) G t .g r . IV . •*. '
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tot aan de Schelde liggen, zullen misschien tot bet 
▼aste land behoord hebben. De oude kronijken maken 
gewag yan onderscheidene watervloeden, welke over 
Vlaanderen gekomen zouden zgn, zoo ais in 1003, 
1043, 1086, 1100, 1108, voorts in 1134, waardoor drie 
graafschappen, Walecras, Wales en Brebant, van dei^ 
zelyer inwoners beroofd zouden zijn; vervolgens in 
1136, welke, volgens abt eobbet, een gedeelte van 
Vlaanderen met deszelfs bewoners verzwolg, en meer 
anderen, van welke wij, in de derde afdeeling van dit 
werk, nadere berigten zullen mededeelen. Hoe hevig 
deze streken door de zee bestookt werden, kan men 
reeds daaruit opmaken, dat men nog tot aan 1340 
bij het aaukoopen van land, uitdrukkelijk bet beding 
maakte, dat, indien hetzelve binnen den tijd van 
tien jaren door de zee overstroomd werd of andere 
schade door dezelve ondergaan mögt, de koop dan 
ais niet gedaan zoude beschouwd worden1) . 1 Van 
verlies, aan land in de provincie West-Vlaanderen, 
maken de oude schrijvers iutusschen geene andere 
melding, dan dat Oud - Ostendé in het jaar 
1477 voor het grootste gedeelte door de zee ver
slonden werd3) ; van land-aanwinst gewagen zg echter 
wel. In het noorden dezer provincie bevond zich 
een boezem, welke, bijlangs Si. Anna ter Muidsn, 
bg Sluis y loopende, eerst tot aan Brugge ging en 
van dáár over Damms naar Aardenburg en Qoet~

1) Guicciardin, Nederl. 285.
2) De Smet, Krön. v. Flandern. 66. b. Gabbema. 184. Afar-

tina, Vaderland. IV . 216. voert bet jaar 1334 aan.
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burg. De stad Damme, nog géene mijl ten noor
den van Brugge liggende, werd in 1175 aan dezen 
boezem, bÿ gelegenheid Tan het aanleggen Tan eenen 
dijk, Tan dáár tot aan Aardenburg, gesticht; zij 
was eenen tijd lang eene zee? aanzienlijke plaats met* 
eene voortreffelijke haven, die zoo ruim was, dat zij 

in 1213 de geheele Fránsche T lo o t ,  die aldaar door 
de Engelsche aangevallen en vernietigd werd, konde 
betalten !). Thans is Damme eene landstad, verre 
van de zee verwijdérd liggende.

Van méér beteekenis zgn de veranderingen in 
8 taats-Vlaanderen, hetwelk zich in zgne geheele 
lengte langs de Wester*Schelde uitstrekt. De inbra
ken zoo wel ais de aanslijkingen door de zee waren 
aldaar zoo menigvuldig en algemeen, dat men zonder 
eene naauwkeurige kennis van den bodem niet dan 
met knoeite bepalen kan, wat oud en wat nieuw land 
is. De loop der stroomen heeft daarop eenen bgzon- 
der grooten invloed uitgeoefend. . Vóórdat wg dus 
tot de beschrijving van de in dit gewest, zoo wel ais 
in Zeeland, plaats gehad hebbende veranderingen over
gaan , zal het niet ongepast zijn die stroomen nader fo 
beschouwen.

Oude geschriften en oorkonden laten de stroomen, 
welke'bet gébied der eilanden tusschen het vaste land 
van Zuid-HoHand en Vlaanderen doorsnijden  ̂ ten deele

1) Guicciardin 312. * K luit, Hist. Com. Holl. & Zeel. T . 
I. P . I. 125-127. Dreeeelhuie, D islr. v. Sluis. 13. Martinet, 
Vaderland* II. 223. D eze zegt, dat de stad in 1189 aange
legd ia.
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in eene andere rigting en onder andere natneü voort- 
loopep, dan de Romeinen dezelve beschrijven of wij 
ze thans kennen. In het noordwesten van Vlaanderen 
vindt men vooreerst het Zwin , vermoedelijk de Tabuda 
van pto lem a eu s ; hetzelve vloeit Sluis voorbij en valt 
digt bij de Wester-Schelde, waarvan hfetzelve door het 
voormalig eiland Kadzand afgescheiden wordt, in tee. 
Volgens het algemeen aangenomen gevoelën is bet de 
Sincfalla der middeneeuwen, de zuidelijkste grens van 
bet land der Friezen , ais hoedanig zg reeds in de zeer 
oude Leges Frisionum voorkomt. Zelfs nog in eeae 
oorkonde van bet jaar 1241, waarin aan de haven 
Muiden aan dezelve (St. Anna ter Muiden), stedelijke 
vrijheden geschonken werden, wordt van dien naam * 
gewag gemaakt '). Men wil dat deze naam later in 
Sine, iSïns veranderd is,en dat daaruit ten laatste Zu««, 
Zwin ontstaan zoude zgn *). De rivier is thans zóo klein, 
dat men haar naauwelijks voor eene zoo beduidende 
grensscheiding bescbonwen kan; en veielligt houdt 
w ia a d a ; ,  volgens sic c a u a  en v. w ic h t , om die reden de 

. Maas of Schelde voor de Sinc folia*).
De tegenwoordige Wester-Schelde moet, zoo al 

niet reeds ten tijde der Romeinen, dan toch in de eerste

1) *  Kluit. T . II. P . II. 1030. * M ierisj Charterboek. I. 384. 
394. 396. II. 44. 287. * Bijvoegs. op TVagenaar. I. 85.

* Dreeeelhuie, 17. Aanm. D eze laatste heeft een afschrift 
van den giftbrief gezien.

2) Dreeeelhuie, t. a. p. A iling , Germ. inf. II. 159.
3) v. W icht. Anm. z. Ost fr. Landr. 100. W iarda , P ries. 

Sprache, 13. Ostfr. Gesch. I. 93.
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duizend jaren na g h & is tijs  beslaan hebben. De meeste 
geleerden zgn Yan gevoelen, dat dezelve oorspronkelÿk 
cene gracht was, welke keizer o t t o  III. in het jaar 
980 -  volgens anderen o t t o  de groote in 949 -  graven 
liet, en Zeeland dus vóór dien tijd met Vlaanderen te 
zamen.hing, -  een gevoelen, dat het eerst doorBOXHO&n1) 
geúit werd, misleid zgnde door eene kaart van Vlaande
ren, eu Zeeland uit den tÿd van graaf g u t  van Vlaan
deren, 1274, waarop aangeteekend staat: »anno
980 tfaren.de duinen tusschen Vlaanderen en Zeeland 
door keizer; o r to doorgegraven, welke men de fFielin- 
yen noemt, vroeger het kanaal van o t t o ,  tot; aan 
Gent in de Schelde.1’ A l t iu s * )  kleeft hetzelfde ge
voelen aan, ook anderen na hem, zelfs nog in nieuwe- 
Ten tijd, zoo ais vau xampxw3) en de Heer vo* h o t f 1) .  

Het is echter uit oude geschriften en kaarten be
wezen *), dat de aangebaalde kaart ondergeschoven 
is  en dat de graoht, welke keizer o t t o  ais grensschei
ding tusschen het Duitsche Rijk en Frankrijk graven 
het, van Gent over Aooel naar Temenze liep, en 
aldaar in den Hont viel. Deze Hont, thans de 
voornaamste uitwatering6) der Schelde, heeft eerst
 ------------  ■ ■ — A .

1) ♦Kron. van Zeeland. I. 65. Ook Scharp, Gesch. van A xel. 
I. 55.

2) Germ, inf, II. 59. 31 Beschrijv. der Nederlanden. 280.
4) Naturl. Verander. I. 316.
5) Voornamelijk in een betoog over de aanspraak der pro

vincie Zeeland op een in de Schelde ontstaan eiland, de 
Hoofdplaat geheeten, 'K lu it, t. a. p. T. I. P . II. 138-160 
Tegenw. Staat. IX. 6. 6, Aanm. Dreúi/Atu*. 10. Aartm.

6) Verkeerdelijk zegt de Heer von Hoff\ (L a .p.): »D atdeze
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laat den naam* van Werter-Schelde verkregen; troe- 
ger heette ^ezelve bÿ ,den moud de fFielinge of 
fFielingêê (Wiçlinger water), h e t. midden -  gedeelte 
D ollarI , en de oostelijke helft, van Temeuze af 
aan, Hont ') ; waarschijnlijk droeg ook de oosfc*- 
lijke arm , welke Zeeland in het oosten van het vaste 
land ¿afscheidde, dezen tiaam a). De algemeene be
naming voor den geheelen stroom was Heidijp zee; 
defe maakte; de scheiding tusschen Vlaanderen ed 
Zeeland u i t , wordende ¡dezelve reeds in eene keur 
yan Middelburg val» den jare 1217 ais zoodanig 
genoemd* Eenigèn steUen deze grensrivier op andere 
plaatsen; k l u it  houdt zelfs bet Zwin  daarvoor, het~ 
Welk DHE3SE4JÍÜIS hem uaschrijft). Wbshbhdoap?) be* 
wijst echter met duchtige gronden, dat men de 
tegenwoprdige Wester-Schelde daaronder verstaan 
meet, Dit blijkt uit onderscheidene oude oorkon
den, ~ vooral uit een Lauduti van bet jaar 1290 
en uit eene. overeenkomst van verdeeliog tusschen de 
gravep van Vlaanderen van 1300, Waarin de eilanden 
V?alcberen, Zuid- en Moord,-BeveUnd; fiorselen en

arm verzand is, en dat groote schepen denzelvep niet meer 
kunnep doorvaren en derhalve, naar Antwerpen zeilende, 
door den Haringvliet (van dáár dus langs de oostzijde yan 
hét toaste latid) moeten ' binnenloopen.” D it ís onjuist. 
'Vlok om gekeerd, is de .laatstgenoemde streek verslikt 
en slechts, voor kleine schepen. toegankelijk. D é W ester- 
Schelde kan zelfs nog door linie-schepen bevaren worden.

1) Tegenw. Staat. IX. 5. Aanm. Dreeeelhuie. 16* Aanm. vol
gens oude oorkonden. . ,  ;

2} Weetendorp, Oudheidk. iVerbandeL 151.
3) T . a. p. 17. 4) T . a. p. 126. en verv.
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Wolfaartsdijk voorkomen, ais liggende tussóhèn dé 
(Oo8ter- ) Schelde en de Heidijnzee *). Waarscbijnlgk 
was de Wester-Schelde in het eerst de kleinste tak, 
die later door de zee vergroot werd, terwijl daaren
tegen de zoo aanzienlijke Oosfer- Schelde verzandde 
en vernaauwd werd. Dat de laatste reeds in dë mid
deneeuwen haren tegenwoordigen loop naar zee toe 
had, geblijkl daaruit, dat Zeeland toen in tweedeelen — 
he wester- en beooster-Schelde -  verdeeld werd; Aan 
den westkant lagen de zoo even genoemde v§f eilanden 
en aan de oostzijde Tholen , Duivelaùd en Schouwen. 
De rivier heette alleenlijk Schelde, zonder den tegen** 
woordigen bijnaam te voeren *).

Zeeland lag, volgens onde oorkonden, tusschen 
de Bornesse en de Heidijnzee. De Bornés&é of Bórnissé, 
waarschijnlijk een tak van de Maas, liep door den 
zuid-westelijken hoek van Z.uid-Bëijerland en bet 
land van Putten en Voorn,' terwijl zíj tusschen de 
steedjes Geervliet en Heenvliet in de Maas viel. 1 Nog 
i n  1550 was zg, vólgens g o u d h o e v e n 3) ,  eveh zoo 
breed ais de Merwe bg Derdreokt, in 1612 élechfo 
nog 1 0  roeden. Thans wgst een smal kanaal in het 
laatstgenoemde eiland alleen nog haren voormaligen 
loop aan; in Beijerland is hare bedding door het aan- 
slijken van land geheel verdwenen?). Jn andere oor
konden komt Zeeland voor, ais liggende tusschen de 
Maas (Maàse mude ) en de Héidgnzee, zoo reeds in een

1) T. a. p. 134. 2) T. a. p. 129.
3) 'Kronijk. I. 90. Tegenw. Staat* V II. 100.
4) Tegenw. Staat. V IL  72. 73.
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verdrag van het jaar 1200, tusschen hbudbik L, her
tog van Braband en thbooobicus graaf van Hol
land '); ook worden in het Laudum van 1290 
alleen de eilanden Schouwen, Scherpenisse, Stavenisse 
en Duiveland, ais tusschen de Schelde en de Haas ge
legen, aangebaald3). Het is wijders opmerkelÿk, dat 
in de acte van yèrdeeling van 837, tusschen de zonen 
van LODSWUK den Vrome, lothabius de landen 
tusschen den Rijn en de Haas tot aan de zee verkreeg, 
en lodbwijkl het’ andere gedeelte, hetwelk van de 
Schelde tot aan -de bretannische zee liep ; in die van 
het jaar 809 komt de Haas bloot ais grensscheiding 
voor. De Haas en de Schelde werden dus voor eene 
en dezelfde rivier aangenomen 3). Het zuidelijk derde 
gedeelte van Friesland, hetwelk kabbl de Kale by 
de verdeeling van 889 bekwam, strekte zich van de 
Grevelinge of dç Krammer tot aan Ostende uit, 
zoo ais men uit eene kleine kaart vgn 861 zien kan 4). 
Of deze en meer andere gronden, welke bier niet 
alle aangevoerd kunnen worden, is de Heer wbstbndobp 
van oordeel, dat de Schelde ten dien tgde in de Gre- 
vélinge viel en deze tevens de hoofd-uitwatering 
der Haas uitmaakte *). De Grevelinge valt tusschen 
Schouwen en Goéree in zee ; oostwaarts heet zg eerst 
de Krammer, dan het Volkerak en eindelijk tot aan 
den Biesbosch het HoUandsch diep. De Schelde,

1) Westendorp. 136. 2) T , a. p.
3) T. a. p. 139.
4) Door Smallegange in zijne Chronijk van Zeeland, p, 209,

medegedeeld. Westendorp. 134. 139.
6) T . a. p. 137-19.
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d. i. de oostelijke arm, had dus steeds bijla&gs de 
westkust 'van Braband moeten stroomen. De meening 
Tan WBSTEicDORP wórdt nog meer bevestigd door eene 
keur Tam graaf f l o r is  van het jaar 1290, waarin 
Toorkomt, dat al het land tusschen Caësant en de Grs+ 
velinghe gelegen, Zeelant heet '). Het is derhalve 
mogelijk, dat de Grevelinge levens de aloude uitwa
tering der Maas is, die volgens t a c it u s  eeneb zeer 
wjjden mond had, welken ook het kaartje vata 861 
haar toekent3). De uitwatering is thans, wel is waar, 
niet zeer breed; doch het is blijkbaar, dat de gebeele 
zuid-westelijke helft van het eiland Goèree, louter uit 
duinen en duinzand bestaande, later door de zee is 
opgeworpen. De Haringvliet, thans de diepste der 
Zeeuwscbe stroomen, komt in de oude geschriften ge* 
heel niet voor, doch wel de Oude Maas, welke echter 
niet de tegenwoordige onder dien naam bekende tak 
i s , maar die door JBeijerland vloeide en van welks 
bedding nog een gedeelte tusschen fVesimaa* en 
Maasdam, ofschoon bÿna geheel digt geslijkt, 
overig gebleven is s). -

De Veranderingen, welke door de zee in Hollanda- 
of Staats-Vlaanderen bewerkt werden, waren van zeer 
veel beleekenis. De boezem, waarvan wij boven 
melding hebben gemaakt, begon al vroeg toe te slibbeny

1) T. a. p. 146. Westendorp houdt Caeeant niet voor Kad-
zand, maar voor den mond der W ielinge, waarvan de naam 
nog in bet voor denzelven liggende eilandje bewaard ge
bleven is.

3) T. a. p. 149.
3) Tegenw. Staat. V il. 321. Z ie ook boven bia. 15.
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want reeds in 1243 moest de stad Aardenburg, om 
bare haren te behouden, een kanaal tot aan Slip- 
pendam graven ‘). Naderhand rigtte de zee weder 
verwoestingen aan: de vloed van den 17dcn September 
1477 overstroomde en verzwolg ten deele 1 0  dorpen 
in het gebied van Aardenburg en 4 in dat van Oost- 
kerken a): de Allerheiligen, vloed van 1570 verslond 
CoxiJj Nieuwerkerk en Wulpen in Kadzand, met 
schier al derzelver inwoners, en bewerkte, dat het 
Zwin weder gemeenschap met den Dullert verkreeg 3). 
Eerst in de 16de en 17de eeuw nam de aanslrjking 
van land toe en wel in zoo sterke mate, dat, terwijl 
men van 1609 tot 1639 v¿ór en na 6000 gemeten 
(naar 300 roeden) bedijkte, er in de daaropvolgende 
1 2  jaren 2 1 , 0 0 0  gemeten binnengedykt werden, 
waar, tot 1740, nog eenige duizenden gemeten bij
kwamen, en later nog meer dan 4000 4). Thans is 
die zeeboezem geheel gesloten, het Zwin alleen is 
nog open, doch ook zeer vernaauwd en tevens de 
anders zoo voortreffelijke haven van Sluie zoodanig 
toegeslijkt, dat zij slechts door kleine schepen bezocht 
kan worden. Aardenburg ligt 2  mijl van de kust 
verwijderd. Het eiland Kadzand heeft aan de noord- 
westzijde veel door de zee verloren: reeds ten tijde 
van GuicGiAHDiir was meer dan de helft van den om
trek van het eiland door haar ingenomen 5). Van 
de Ooet-duin, die zich ais eene landtong in zee

1) Dresêelhuie. 9. * K luit. T. II. P. I. 496. P. II. 821.
2) Guicciardini, 311. Dresselhui*. 25.
3) * H ooft, Nederl. Geschied. B. 6. blz. 105. Dreootlhuie, 27«
4) Dreeetlhme. 30. 6) Beschrijving der Nederl. 307.
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qitstrekte, was in 1740 naauwelijks iels meer te zien; 
25 jaar vroeger bad bet land tusschen deze duin çn 
de zee nog eene breedte van een half uur De 
zware vloed van 1570 verzwolg 3 dorpen op dit 
eiland , benevens bet grootste gedeelte van deszelfs 
inwoners4), De grond van een dezer dorpen. W ul
pen , schijnt daardoor tot een afzonderlijk eiland 
te zijn geworden, zoo ais zulks op de kaart 
bg GUicciA&DM staat aangeduid: iegelijk moet er in 
het westen een ander zeer lang en smal eiland 
ontstaan zijn. Thans vindt men zandbanken op der* 
zelver plaats. In bet zuid-oosten is daarentegen veel 
land aangeslijkt en de breede stroom toegeslibt, zoodat 
bet eiland door de toedamming van het kanaal van 
Brugge in 1742; en bet leggen van den Bakker*-dijk 
in 1788, roet bet vaste land geheel en al verbonden 
geworden is 3). Het hevigste wordt de noordkust van 
Vlaanderen door de zee bestookt. Scoeneveld, hetwelk 
men voor eene stad houdt, zoude in 1181 grootendeels 
ten gronde zijn gegaan; 60 jaren later was er niets 
meer van aanwezig dan de kerk, een kasteel en een 
lusthuis, en nog vóór het jaar 1377 was dit alles, 
met het land zelf, geheel verdwenen*). Door den vrees- 
selijken vloed van den 16den November 1377 werd 
Biervliet in een eiland herschapen; 7 kerspelen en 
1 0  andere dorpen gingen ten gronde5), waaronder ook 
Noormanekerk, tusschen Oosthurg en Schoondijk9

1) Tégenwl Staat. II. 473. 2) Dresselhuis. 27.
3) T. a. p. 34. 4) T . a. p. 22 volgens Montanus.
5) T. a. p. 23. " Reigersberg , Kron. Gviceiardin, 311.
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ùch betond, betwelk roen houdt door de Noormannen 
gesticht te l i jn l). Zoo wel door dezen vloed ais 
door dien van den 22sten Jarinarij 1440, welke6  dorpen 
verslond1), ontstond de Dullart, later Braakman 
geheeten, een groote boezem, die, tusschen IJ  zon* 
dijke en Temeuze doorloopenden zich tot aan Sas 
van Gent en Axel uitstrekte en nog vergroot werd 
door het verdrinken van 3 kerspelen in bet gebied 
van Axel, hetwelk slechts nog 4 overhield*). Deze 
boezem verdween eerst laat : Biervliet was tegen bet 
einde der 17de eeuw nog een eiland; eerst in 1701 
werd hetzelve door eenen dijk bij IJzendijke weder 
met het vaste land vereenigd, en door het leggen 
van den Kapitalen Dam in 1788 werd de laatste zee
arm , welke Biervliet nog omgaf, gedempt4). De 
boezem is thans geheel verzand; daarentegen heeft 
men vóór eenige jaren , zoo wel voor de afwatering 
van Oost-Vlaanderen ais ter bevordering der scheep
vaart, een ruim kanaal in eene regte rigting van Sax 
van Gent tot aan de Wester-Schelde bij Temeuze 
aangelegd, tevens het oude kanaal tusschen* de eerst
genoemde plaats en Gent opgeschoond en breeder 
gemaakt en te Gent een groot dok (bassin) gegraven, 
zoodat tegenwoordig tamelijk groote zeeschepen naar 
deze stad kunnen opvaren. Dit werk is in 1827 
voltooid5). In het daarop volgende gebied van Hulst 
zgn Grouw en het grootste gedeelte van Oud - Hontenieee

1) DresielAuiê. 67. 2) T. a. p. 26. Volgens Guicciardin,
(blz. 311) ook eepe stad. 3) Tegenw. Staat. O . 473.

i) D reaelhuie. 34. 6) M artinet. IV . 246. 258.
II DeeL 5
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benevens, 6  polders; vroeg; in. zee;herschapen, daarna 
de heqrlgkheden Namm  jen, Saftyngzn het eerste met 
belfort St* Atipa in 1715,.het Igatate reeds io 1552, 
Pit anqbt heeitslechls4dorpen behouden ')»

. OlYoord -rBiftband heeft in bet westen schijnbaar 
weinige: veranderingen ondergaan; het aangeslÿkte 
)apd< beslaat, in deze provincie* ook slechts eene geringe 
breedte, welke vroeger, toen de loop der Schelde 
oorspronkçlgjf, bijl$ngá dezelve ging, nog geringer moet 
geweest zijn. Tusschen Bergen op Zoom en Tholen 
lag bet fort Nassau, hetwelk in 1682 met het land 
tferupi ten gronde ging en daarna buitengedÿkt werd. 
Ook aan de zuidzijde van Borgsti op. Zoom, is tegen 
het, einde, der, 14de eeuw eene strook van het. kustland, 
ter lengte, van 2  mijlen, benevens het dorp HildernUe 
door de ,zne ipgepomçn 2), en eefst in de vorige eeuw 
wedqr, aapgççjijkt en bedijkt, Pet land aan, den noord
kant yan de stad tot aan de heerlijkheid Vossemaar 
werd in de 15de eeuw eene prooi der zee, benevens 
bet dorp JBoudewijnsdorp, welks kerktoren staande 
blçcf; en eerst in 46/08 fin 16P4 nerd die streek door 
het bpdijken yan ,de Glipnes- en Auvergne-polders 
vyedcr gewonnen 3). De noordzijde van Noord-Braband 
bevat vpel polderland. Het meeste land ten, noorden 
der \\]n \\\^\iQUk)$tetftbergen< t& Zevmbergen \& daar
uit zamepgesteld. De Shas moot hglangs deze steden 
gestroomd frehbep,. of die streek ,behoorde . tot dpn

r~ . , . . ;,.v   ' ' " G
1) T. a. p. 517. ' 2) T. a.‘ p. 557.
3 ) T , ‘a, pï" 178. 18£ A .m . ,
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HoHandschen Waard,en ging roet. dezen :m .1421 voor 
bet grootste gedeelte tea gronde* Volgens de kaart 
bij GDicciAannr*) lagen beide de genoemde steden aan' 
den oever; van Steenbergen1 aí aan liep de kust 
noordwaarts, vervolgen» naar het »oosten. tot aan Geer-* 
trutdenberg. De daardoor gevormde bogt bevatte 
onderscheidene* èilandén, waatroqder de voornaamste 
Sfand daar Buiten, FinaaM  en Niervaart warén r 
Welke na de,groote overstrooming ataéilanden bestaan 
bleven en eerst láát, bet laatstgenoemde eiland! niet 
vdór. 1 6 6 2 , met bet vaste land weder vereenigd kon
den worden3). Zevenbergen was, volgens oude be- 
rigid** eene feestad; ook, heeft men ia de, omstreken 
overMijfieU van schepen opgegraven?). Geertruiden* 
berg zonde .daarentegen vóór 1421 eene landstad ge* 
woest, zÿnt)- Van de vetderoaar. het oosten, aan de 
Oude Maas, gelegene streken, zullen : wij bij debeschrp- 
ving van .de inbraak van dqn,. Uollandschen Waard 
melding, maken. r

De dodf bet gewold des watecs aangerigte verwoes- 
tinges strekken zich‘zélfs tot aan de uiterste grens der 
Sederlandén uit. De SckenkeneehanealdMn, -  door de» 
beroemden , generaal sçhkrk. in bet jaar 1586 op een 
eiland in den Rijn, eren boven het punt,, waar deze zich 
vroeger verdeelde, aangelegd, en wel in zulk eenen om
vang, dat hieruit naderhand eenekleinestad ontstond, die

1) Beschrijving der Nederlanden. 47. Hij schxeef z¡ia w erk#
140 jaren na den zoo even vermelden vloed.

2) *Oudenh, Zuidholl. 215. 217.Tegenw. Staat. II. 190. V II.
216. 3) T . a. p. 222. i) T. a. p 233.

5*
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tot 600 huizen telde, -  is tegenwoordig niet meer dan * 
een dorp ran ongeveer 40 huisgezinnen; de meeste 
huizen en vestingwerken zijn , voor en na, doçr het 
water weggespoeld *). Daarentegen is de Rijn - arm, 
welke bet eiland in het westen van het vaste land, 
afscheidt, zoo ondiep geworden , dat de inwoners, bij 
gebrek aan eene brug of pont, door denzelven heen
rijden. Het slot B ijia n d '1)  ̂ digt aan de Waal, op 
bet gebied van Kleef gelegen, is bij eene doorbraak 
van deze rivier voor het grootste gedeelte weggerukt 
en de dijk ongeveer 60 roeden verder achterwaarts 
verlegd geworden *).

Wij wenden ons thans naar Zeeland, alwaar de 
zee vele veranderingen bewerkt heeft. Zuid-Beveland 
heeft uit twee eilanden bestaan, waarvan het grootste 
dezen naam en het andere dien van B orselen  droeg, 
van elkander gescheiden door eenen arm der Wester- 
Schelde, die in den diepen inham, welken deze in 
bet eiland vormt, inliep en in eene schier westelgke 
rigting voortstroomde, waarvan nog een gedeelte onder 
den naam van Oosler- en Middel-Swake voorhanden 
is4). De vereeniging van beide die eilanden moet 
reeds vroegtijdig hebben plaats gegrepen, daar ze op 
de kaart van Zeeland bij GuicciA&Diir reeds ab een

1) T. a. p. 1X1. 250.
2) Niet bet nabijgelegen B ie jenburg, zoo als AUing

(Germ. inf. I. 24.) en volgens hem de Heer van H off 'I.
326.) opgeeft.

3) Tegenw. Staat. III. 263.
4) T . a. p. X . 321.
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geheel voorkomen, slecht» ¡n [het westen nog door 
eene smallé lange riviertong, toot de helft van des- 
zelfe oorspronkelijke lengte, van een gescheiden '). 
De zee heeft buitengemeen veel nadeel 'aan dit eüand 
toegebragt, en dat niet.in het westen, alwaar men zulks 
het eerst verwachten zoude, maar juist aan de meest be
schutte zijde, aan den oostkant* Van bet dorp JJr* 
sekê  of Jersike af aan, strekte hetzelve zich, op eene 
breedte van 2 oren, nog 17* uur verder naar het 
oosten, lot digt aan het vaste* land toe uB, hiervan 
slechts door de Ooster-Schelde afgescheiden en bezet 
met eene stad en 18 schoone dorpen. Deze geheele 
landstreek is in den vloed van 1530 ten gronde ge
gaan. De tegenover de stad Tholen liggende stad, 
Reimerswaal of Remhurswale geheeten, eeoe aan
zienlijke, zeer oude en rgke plaats, werd half ver
woest en met baar gebied, ter grootte van V2 vier
kante mijl, in een eiland herschapen; 25 jaren later 
was ook het land rondom de fead reeds eene prooi 
der golven geworden. Ben vloed, van 1557, wierp 
de meeste huizen, zelfs bet stadhuis, omver, waarop 
de inwoners voor en na verhuisden, de laatsten in 
bet jaar 1631. Benige jaren later werden de straat- 
steenen openlijk verkocht en daarmede verdween het 
laatste overblijfsel der stad2). Langzamerhand heeft

1) Beschrijving der Nederlanden. 264.
2) * Boxhom. I. 381. Tegenw. Staat. X. 269, waar ook de 

namen der dorpen genoemd worden. De kaart bij Giitc- 
ciardin duidt er 17 aan en noemt 15« M arttnet, Vaderland. 
III. 329, heeft niet meer dan 12. Clvverue noemt de stad

«I
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he t> verdronken lanAzich.weder nit : fact o fater iop 
heven en atfekt zichi in bet oóatsen no' b§na weder 
to laanhetvaste land  toe dit; in 1780. heeft men hèt^ 
zelvç voor een gedeelte weder ingedÿkt, ¡waarop, hét 
fort Bath is aangelegd,1). : De. zoidoosteKjbe uithoek 
des teilaqds, de heerlijkheden Maare en Vüthmi**e 
abrpede de doïpcn ' van gelijke namen; bevattendB , die 
insgelijks inL 53ûverlo ren  gingeh, is v o b r  bet 
grootste gedeelte in 1773 weder binnengedijkt^. Een 
uur. ten noordwesten.m a IJretke warén de heerlijk
heden S  i  chuii en Stormband gelegeto, welke door de 
veelvuldige/gropdbreuken schier geheel- weggespöeld 
zijn; slecht? een kleine .polder, tan. 30 gèooieteb grootte, 
is er vanioygng gèhleVett*)* De faeerlifkhfeid B  orteten 
werd door den. vloed vao 1532 voor . de , ¿weede méál 
tot eéb eilánd gevorm^, verloor hare dorpen , waar
onder Monêtenr >w\gena sommigen eeàe stad4), doch 
werd in 1Ç1Ü door de *tad Gaea v welke die heerlijkheid 
gekocht had, op nie#w met eenen dijk omgèven en 
weder níet het grootere eiland vefeenigd. Dit heeft 
evenwel naderhand: in bet zuidoosten groote sebmde en 
afslag geleden. Onderscheidene malen moesten de dij*- 
ken daar ter plaatse vérder landwaarts in verlegd woi4- 
den 5). Het dorp Everingenf m  hét zuiden des eiiands,

Romerswale en maakt daarvan : den aa l der Romeinen• (De 
drie Monden des Rijns, Voorrede).

1) Martinet, t. a. p. 327. 2) T. a. p.
3) Tegenv. Staat. X. 285, 4) Martinet. IIL 328.
5) * Boxhom. I. 10. Tegenw» Staat. X. 308 en volg.
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ligata bèFgfoottt« gedeëIte oök Ä i-
Afth d^ nöótd- én ¿hidffl^A Ített h 

ddar^tdgeti Teeï ladd aàrigeslijkt, hetwelk aiaûTeidîiig 
heetí gège^ri töt het ihdijkén vàhéridèrscbeideôô 
pötdërs/Vüardhdeif de ‘Oudé, rdè NiéiiWè; dé1 West-,' 
Nóöid -: éh ’ Zuid - K^ïet-tpoïdera behboren, ‘ Wélke rátí 
lSfti iöt^lWÖ* “bédijkt zijn eh té zatoéhééne l opper- 
Vlákté Vari’ irteer dán bdÖörgéihetdn '(haàr ÍOÍT roeden) 
beslaans): naderhand'1 heeft' tóén ntíbg onderscheidene 
^olderà JiarigeSTdnnéd  ̂ ioodat hèt eilàûd alleeti nog 
door een smal Watery 'hét }Stoe,,liaü Walcheren’ is 
afgbscheideti. ' Iri ‘ déielWe taate grécji'de ' aánsl\jkihg 
sédèrt dé vori gé êeüwâah de noordzijde pia arts. fPblf- 
ûdrtsdijk heeft1 Voorbeen door dfe^Séhèiigen1 ld v het 
ztrideh, ‘en dbóV Jen Zuid vliet: ín ‘het hoorden, welke 
bij ebbe feenfcn stérken1 stroom' hádíféh, "Véél 1 schade 
ohdèrgaan, ook 43)tí áán d é ‘Wefciiljtïe :dé' J dorpen1 
P h t of Mütden en PFebïkehk) behëVerifc dérzelveé 
landen, irt ièe vèrzohkéb ; alsmede ' Bóngenïïijk áán 
den oostkant4)* 'Naderhand l^n dié wát'ért digtgé- 
sfQkt én het eiland zelf ís, benevénshét áán dé Oostzijde 
daarbíj liggende kleine eilâncf Oost- Blokland, door 
dé géobtë 'bedding* van 18&9 'met Îûid-Béveïànd 
veréenigd, \Vaardoor men den grooten fptlkelmineti- 
poffer gewonnen heeft5).

1). T. a. p. 313. 2) T. a. p. $16. 3) T. a. p. 299.
4) T. a. p. 340. *Smaliegange. 757. 'Reigersberg, 36. 151. 

Martinet, III. 330.
5) Martinet, III. 305.
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Ook Noord-Beveland was oorepronkelgk grooter. 
Aan de noordzgde heeft de lee 3 dorpen aan het
zelve ontrukt en aan den zuidkant de stad Kor tg en* 
in 1532 verwoest, op welker standplaats« in 1682 
wederom bedijkt« het stadje van gelijken naam 
aangelegd is '). Kate « eene oude stad aan de oost
zijde, onderging hetzelfde lot 3) , alsmede Kampen, 
tegenover Vete op Walcheren, hetwelk men wil, dat 
insgelijks eene stad geweest is, en nog 6 andere 
dorpen ß welker bodem evenwel naderhand voor 
bet grootste gedeelte weder ingedgkt is 3); die van 
Zeelekerk en anderen eerst in 1816 en 17 4). Het 
westelijk en zuidweslelÿk gedeelte , des eilands bestaat 
zoo doende bloot uit polderland. In het noordwesten 
is aan hetzelve een klein gedeelte van het eiland 
Orieont verbonden, welks grootste gedeelte onder 
de golven begraven ligt. Hen houdt bet er voor, 
dat hetzelve aan den oostkant der Schelde, digt bij 
Schouwen, gelegen heeft, zpo ais dan ook nog tot 
op den huidigen dag de lands- en gemeentelasten 
van het kleine overgebleven gedeelte te Zierikzee 
voldaan worden 5). Het eiland onderging bij aaahou*. 
dendheid afbreuk door de zee. Het overblijfsel, 
daarvan werd in . 1658 in tweeën gescheurd, waarvan 
het oostelijk gedeelte daarna ten gronde is gegaan»

1) Tegenw. Staat. X. 335. *Reigereberg. 39.
2) Tegenw. Staat. X. 338. *Bozhom. I. 226.
3) Tegenw. Staat. X. 339. *Reigenbtrg . 69.
4) Martinet. UL 331.
5) Tegenw. Staat. X. 331. Aanm.
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doch de westelijke helft met Noord-Beveland veree- 
nigd is geworden ').

Walcheren, hoezeer, onmiddelijk aan zee gelegen# 
heeft,, voor zoo ver men weet, de minste verande
ringen ondergaan ; ook moet hetzelve niet zoo dik
wijls ais de overige eilanden overstroomd zijn geworden# 
aangezien de bodem, voor het grootste gedeelte uit 
oud aangeslÿkt land bestaande, bij uitstek voor den 
grasgroei geschikt is, en de andere eilanden daaren
tegen, meestal met zware klei bedekt, meer voor 
den akkerbouw passen. Aan de oostzijde is evenwel 
eene aanzienlijke streek nieuw land aangeslÿkt, V4 
lot Ta mÿl breed en % mijl lang, hetwelk nog 4°Pr 
een smal vaarwater van het eiland afgescheiden is. 
Amemuiden  digt bÿ Middelburg gelegen, voorheen 
eene der meest bloeijepde handelsteden m et, eene zeer 
diepe haven, welke zelfs de grootste achepen konden 
binneuzeilen, is daardoor in eene landstad herschapen 
geworden; hare voormalige haven wordt thans, in plaats 
van met schepen bevarep, met wagens bereden *)• 
Vroeger moet de zee ook hier hare woede bot gevierd 
hebben; Oud-Amemuiden, niet ver van het tegen
woordige hebbende gelegen, is door haar verslonden3)« 
Tegenwoordig wast er aan de oost- en noordoost
zijde tot aan Ver* overal land aan ; zelfs op den 
noordelijken uithoek bestaat polderland; de duinen

1) T. a. p. 332.
2) *Boxhom, 1« 271. Tegenw. Staat. X. 209. Martinet.

IIL 351.
3) Martinei. III. 350.
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zíjn áldaár wel is waar ¿eer* sterk1 Vermindert}, dóái 
voorlangs dezelve is weder eene groote zandstrook opge- 
vW>rperi, KelBtèezand genaamd *). 'Bij de stéedb toene
mende verzanding kan hef niet ibissen of degebeelè ruimte 
tuSSëhën dit eiland en Noord- eh Ziiid-Bevëlaftd, thans 
reeds voor het grootste gedeelte met slijkbanken opgevtdd, 
&étó'aauwékánalendoorsneden,zal vróëg of laat geheel 
ttr  ar tr i land overgaan en zoo doende deze drie eilan
den in eett ënkël ëiland herséhapeh worden. Aan de 
hoordé wëst - ètt zaid^estkanten dààëéntegen, heeft hei 
éilán d ‘ altóós verliezen ondergaan vóoVál dotír het 
Wegspoelén en oversluiven der duinen , : waartnède dè 
kiistf alhier voor het grootste gedèélfé hëzék ís. ^an 
hét oud e W èitkappel of 'ff^esWapelle j  eene zeer 
oude plaats, die, zoo ais e e i g ¿b s b e * g  aarivoert^),

, . « '  t
dé voornaamste én oudste Stád ván Zeeland gewèesi 
is , bestáát: niet het minste overblijfsel meer. In de 
khiddéneeuwen Verd zij dikw^h door de zee béstookt; 
fn 1470 moest íe  kerk vérdér landwaarts in verplaatst 
worden en ten tijde toen e e í g é u s b é r g  zijne »Chrongk' 
van Zeeland” Schreef (tegen het mïddén der 16de 
eeuw) lag deze kerk, benevens veel aan de wéstzgdë 
derzelve gëlfegcri land, reedk eene mijl vér in zee oji*). 
De duinen zijn aldaar zoo zeer trèrmiofderd, dát men 
zich reeds in 1540 genoodzaakt vond,*om dijken aan 
te leggen , die sedert 'dikwijls versterkt zijn én thans 
wel onder de sterksten der wereld gerekend mogen

1) Tegenw. Staat. X. 257.
2) T. a. p. 213. 'Reigersberg. 63. '
3) Tegenw. Staat. X. 215. *Reigersberg. 184.
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Worte*;-- -aöti dm  yo« 32 V2 broeden {800
toet) ë n o p d e k ru in  12 voet breed, terwijl zij“ eene 
hOOgte Tan 24* voet bereiken; tie builendèsseritfg is 
dáárdoor zoe vlák , rlaafep schier oven goed
ais op eenen effen’ grond gáán kan.1 ZWarfe groniet- 
blókkén,* tol Van^ÓOO tt gewigtB, van Noorwegen geh 
babld, liggën aáti den voet tol hesehüttfagjdoch'de 
-¿eè valt daarop met zulk éette woede raan, dat dez¿ 
ontzaggelijke klompeh dikwijls ddör de golven Ván 
hunne plaatsen gerukt enzelfe 12 tot 16 roeden 
verre den dijk opgeslingerd worden. Het overige dep 
bâitendosSëring fo met stroo belegd (geslikt), waartoe 
jaarlijks 206,000 boa’ (Bcmd) behoodigd - is /  die door 
bet gekeéle éllánd geteterd worden. Deze dçk* 800 
roeden lang, 1 vereiScht jaarlijks gröétó kcteteh van on- 
dèrboud; et 'zijn • jaVèn geweëst, waarfe dezefve tot 
twee tonnen goiids stegen1). -  Dombhrg^ èéne éven 
zoo oude Stad ais Wêêtkapèlle^ ligt thksn onmidder- 
lijk aan, gedeeltelijk zelfs onder de duinen. fo 
‘merkwaardig 'door den tempel w k  dé godin ttbhalbii- 
irtA, welké ih bare nabijheid gestaan heeft. In het 
jaar 1647 ontdekte men daarvan de eerste> sporen, 
buiten op bet Strand aan den Yoet der duinen; namelijk 
een' hoop ‘steenen met Romeinsche opschriften en 
afbeeldingen der Godin mÍHACEWiA ; benevens munt- 
stukken*). In 1705 kWam de geheele grondsfog 
des tempels voor den dag, zijnde 2 roeden lang, 
half zoo breed en rustende op darg. In het jaar

1) Tegenw. Staat. X 258. 2) Nederl. Oudheden. 10.
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1087 ontdekte men, na eenen zwaren, storm, op 
eene andere plaats, ongeveer 100 roeden van de duinen 
verwijderd, een geheel kerkhof vol doodkisten; nog 
Verder op liggen de zoogenaamde woningen der oude 
Gothen, welke tegen het midden der vorige eeuw op 
den afstand van den halven vloed van de duinea 
verwgderd lagen, terwijl zij 80 jaren vroeger voor 
bet eerst van onder dezelve ten voorset gn kwamen. 
Hen treft van dezelve eeoe groote menigte aan, 
welke meest eene van het oosten naar het westen loo- 
pende straat uitmaken. Zij zgn voor het grootste 
gedeelte langwerpig vierkant , uit regtopstaande dee-¿ 
len of kleine' palen te zamen gesteld, die alten hg 
den grond of een weinig hooger afgebroken zijn; de 
vloer bestaat uit kleiachtige aarde en in de meesten 
derzelve vindt men in de hoeken uit tonnen opgezette 
waterputten. Ook heeft men aldaar onderscheidene 
gouden muntstukken gevonden, benevens drie zilveren 
schalen en büitendien eene groote menigte schapen
beenderen , die in den darg zalen ‘)- ®en m nog niet 
geslaagd in het geven eener voldoende verklaring van 
deze zeldzame ontdekking.

Schouwen lag in vroegeren tijd veel digter bij 
Noord -  Beveland dan thans, toen nog het oude Foai 
in plaats van de Ooster-Schelde tusschen dit eiland en 
OriêotU doorstroomde; men wil dat Schouwen sedert 
dien tijd even zoo veel land verloren heeft, ais deszelfs

I) Tegenw. Staat. X. 222 en volg. Aanm. *Bozhom* * Smal~ 
Jegange.
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geheelen tegenwoordigen omvang bedraagt. Boxhobh 
verhaalt , dat er in zijnen tijd nog oude mannen leef* 
den, dié in hunne jeugd van oude dijkarbeiders ver« 
nomen hadden, dat er aan den zuidkant, behalve den 
toen besteanden dijk, nog dríe andere, telkens verder 
landwaarts in aangelegd, waren, aan welke zij zei ven 
medegearbeid hadden. In een verzoekschrift aan de 
Staten van Zeeland, van het jaar 1674, wordt betoogd, 
dat het eiland aan de zuidzijde reeds sedert verschei
dene eeuwen door den stroom des waters hevig aan
gevallen werd, waardoor er veel best land, met schoone 
dorpen bezet, verloren is gegaan. Zelfs nog in 1662 
zoude de zeedijk te Rengerekerken vernield en daardoor 
zoo veel land eene buit der zee zgn geworden, dat 
de veenen en uitgegravene landen, welke te voren in 
het midden van den polder lagen, tegenwoordig ter 
lengte van \%  mijl aan den zeedijk gelegen zouden 
zgn. Aan de noordzgde bij Repart en Kloostemolle, 
alwaar 50 jaren vroeger nog duinen bestonden, was 
de zee ten dien tijde 20 vademen diep, hetwelk 
zware grondbreuken in den dgk ten gevolge had; 
Insgelijks spoelde bet voorland tusschen Kloostemolle 
en Ossehoek sterk weg; naderhand is het zelfs geheel 
en al verdwenen en heeft te weeg gebragt, dat de dgk 
met zware kosten onderhouden moet worden ‘). Aan 
den westkant heeft het eiland door het verstuiven der 
duinen veel land verloren, alsmede de Kapel van onze 
lieve F r ouwe op Zee, niet verre van Renesse2); doch
1) Tegenw. Slaat. X« 463. Aannu * Boxkom. I. 306.
2) T . a. p. 346. 442.
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bet zwaarste verlies leed hetzeiye aan dezuidzyde^ 
alwaar thans een groojtç boezepi bestaat. Daar lagen 
de dorpen Borrendanim/ef Hoog- en Laag - fVeldamme, 
Oud- en Nieuw.- Zuidberk^ benevens nog 6 andero 
dprpep, wqlkete lamenmet ql bet land door de.zpe 
verzwolgen zgn ]). Voor bet verwoeste Oud-Zuidkerh 
stichtte mep ,een ander dorp», verder in het land :op,( 
betwejk latpr hetzelfde lot ondjeygiog '). Hiergegen is 
er aan den zuidwestelijken pithofckepnig nieuw land 
aangewassen. Aldaar lag Westens ohouwe, eene niet 
onbeduidende handelplaats ,i welker haven sedert bet 
einde der 15de eeuw begpn te verzanden, waarop 
do inwopers deze plaats, die slechts nog uit bopw-~ 
vallen bestond* verlieten ; yfcir eenige tientallen jaren 
was er. niets meer dan een stuk van den sterken 
tpren overig3). Aap den .noordkant, niet ver van, 
Brouwershaven, is het dorp Bom menee in 1682 by pai 
geheel weggesppeld;, de kerk alleen , bleef midden in 
de golven staan, tot dat zÿ later insgelÿks ten gronde; 
ging, Een. gedeelte vap dal land is naderhand wede* 
ingedijkt *}., Het noprdoostelÿk gedeelte, ßrieschoor^ was 
vroeger een eiland, van het grpotere. afgescheiden door 
Ae, Gouwe of Noordgouw4t welke zoo breed en d’ep; 
was, dat in 1304 eone geheele F rapsch e oorlogsyloot 
door dezelve naar Zierikzqe kppdo varen, doch sedert 
diep tÿd zoo snel digtslijkle; dat reeds io het jaar 
1374 eçp dÿk op deszelfs bedde werjd aangelegd 5)*

l f  T;a. p. 441 2> T. a. p. 380; 3>T. a. p. 384.
4) T. a. p* 435, * Smailegange.. 509.
5) T. a. p. 416« *Boxhorru II. 128.

Digitized by Google



79

Men Vil dat JDriefchoor vóór den vloed van 1287 
of 68*oöwtreéka de helft gróoter geweest.¡8. Maye, 
aan de oostzijde, een* tijdlang de faafcn van Zierik■* 
zee en nog in 1450 door de haring- en andere 
vfoscberij in eenen bloedenden staat, zag insgelijks 
hare haven verzanden en hééft naderhapd opgehondea 
té bestaan1). Het voormalig eiland Duiveland ié 
insgelijks. met Schouwen sedert ■ 16d0 in het . zub* 
den *vereenigda); aan den zuidoostkant strekte zij 
zieh verder uit en zoude, haar metí wil, tot aan Sta- 
venieee op Tholen voortgeloopen zyn^ van welk eiland 
hetzelve thans afgescheiden is door .de Keten en Zijpe, 
een matig breed en diep water, waardoor de schepen 
yan Zeeland naar Holland varen. Ala een gevolg váq 
de stormvloeden van 1288 en van 1304 moest hetzelve 
veel van zijn land aan de zee, prijs geven; ook later 
beeft bet veel geleden, vooral in 1530, hetwelk aan
leiding gaf tot de buitendÿking van Goutceveer met 
de kapel, tegenover Zierikzee*)r  waarvan de bodem 
evenwel, op nieuw aangeslijkiÿ in 1028, benevens ver
scheidene andere polders aan de Gouwe, weder bedekt 
geworden Urumieee, de oostelgkste hoek of
Goet~Duà>elandj 1848 gemeten groot, is in 1467in - 
gedgkt, doch komt reeds vóór 600* jaren voor, en 
échgnt dus eerst door de zee verzwolgen en naderhand 
weder opgeworpen te zijn5). . ^

1) T. a. p. 427. 2) T. a. p. 470.
3) T. a. p. 484« * Reigeteberg. 1. 47. II. 428.
4) T«-a. p . 534 - 5) T . a. p . 520.
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Het eiland Tholen bestond oorspronkelijk zelfs nit 
vier eilanden, namelijk: Stavenieee, St. Maartensdijk, 
Poortvliet en Ter Thplen; de beide eersten waren 
Tan de laatsten door een breed water, den Pluimpot, 
afgescheiden, doch reeds in 1556 werden zij door den 
gelijknamigen polder in het midden ') , later ook in 
het noorden, met elkander Tereenigd. Waarschijnlijk 
bestond er nog een breedere stroom, aangezien de heer« 
lijkheid Poortvliet, welke tusschen Scherpenieee en 
het oude land van Tholen gelegen, zich ter breedte Tan 
V» mijl van het zuiden naar het noorden door het ge- 
heele eiland uitstrekt, uit later aangeslijkt land bestaat. 
Het aanslijken Tan dezen grond, moet echter al Troeg 
plaatshebben gegrepen, dewÿl men wil dat aldaar, 
reeds in het begin der 13de eeuw een kasteel gebouwd 
isa); welligt is bet de oudste bedding der Schelde. 
In het oosten is het eiland door een thans zeer smal 
kanaal, de Eendragt, Tan het Taste land afgescheiden. 
Aan dit kanaal, in het noorden Tan het gebied der 
stad Tholen, ligt de heerlijkheid Oud- Fosmaar 9 die 
eerst in de 15de eeuw binnengedÿkt is3). De westelijke 
hoek Tan het eiland Stavenieee, is in 1391 met 
eenen dgk omringd, welke in 1509 Terwoest en eerst 90 
jaren later hersteld is4). Het aan de noordzijde liggende 
kleine eiland S. Philipeland bleef na den zwaren Tloed 
Tan 1532 Toor de zee toegankelijk en zulks tot aan

1) T . a p. 538. * Smaltegange. 282. 291.
2) T . a. p. 548. * Boxhorn. II. 51. Smallegange. 747.
3) T . a. p. 557* 4) T . a< p. 542. * SmaUegange, 292.
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1646, wanneer hetzelve eerst weder bedekt werd *). 
Rondom dit eiland bestaat veel kwelder of aanwas, 
welke zich naar het luiden op de breedte Yan ya uur 
tot aan het eiland Tholen uitstrekt, doorsneden door 
twee, thans slechts nog smalle en ondiepe kanalen; in 
bet oosten loopt het S laak , ais eene voortzetting van 
de Eendragt, doch hetzelve is zoo zeer toegeslijkt, 
dat men er bíj ebbe zonder gevaar, naar den vasten 
wal, door kan rijden 3).

De eilanden ten noorden der Grevelingen behoo- 
ren tot de provincie Zuid-Holland. In de eerste 
plaats vindt men aldaar Overflakkee met Goéree, ook 
Zuid-en West-Yoorn geheeten, twee a&onderlgke 
eilanden, die vóór 100 jaren nog een half uur van 
elkander verwijderd lagen; doch het wad tusschen 
beiden liep toen bij laag water reeds droog, zoodat 
men over hetzelve heenrijden konde3). In 1734 deed 
men reeds den voorslag om beide eilanden te veree- 
nigen, hetwelk toen wegens te groote kosten zonder 
gevolg bleef4) , doch in 1761 werd de vereeniging tot 
stand gebragt *). In vroegerèn tijd moet de afstand 
tusschen de beide eilanden nog grooter geweest zgn 
dan vóór eene eeuw, daar er aan den oostkant van 
Goéree sedert 1590 verscheidene polders binnengo-^ 
dijkt zgn geworden, waardoor de stad zelve van eene

1) T. a. p. 56$.
2) M artinet. U I. 321.
3) Tegenw. Staat. V II. 118.
4) T. a. p. VIL 121.
6) M artinet. U I. 299.

II Deel. 6
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Zeehaven in eene landstad veranderd is »). Aan de noord- 
wrestzgde heeft het eiland grond verloren, de duinen 
nemen af, zijn tegenover den polder O vd-Nieuw- 
land geheel en al verdwenen en hebben door eenen dgk 
vervangen moeten worden, welks ,onderhoud, mitsga
ders dat der overige dijken., zoo hoog loopt, dat het
zelve sedert 1744 uit 's bands kas bestreden gewor: 
den is *). Het strand strekt, ¿ich in het zuidwesten 
nog ver uit en wordt steeds grooter en hooger, 
waardoor, de uitwatering der Grevelingen voor 
meer dan de helft verpaauwd is* Volgens de kaart 
bg GuicciAannr was deze uithoek tegen het mid-* 
den der 16de eeuw nog niet aanwezig, maar had 
bet eiland veeleer eene geheel ronde gedaante. Aan 
het strand der odst -  duinen4 t.en noorden der stad 
Qoeree¡ heeft men in het jaar, 1618, bij gelegenheid 
dat de zee het zaqd wegspoelde, de grondslagen van 
groote huizen en geheele straten ontdekt; ten zelfden 
tijde en ook eenige malen naderhand vond men Ro- 
meinscbe oudheden, voornapaelgk, huisgeraad, ringen 
en muntstukken van goud, zilver en koper, waar0D* 
der eenige van julius çassae, habaiakus^ ahtoiikjs en 
anderen. Hier moet dus eene rRomeinsche stad of 
kasteel gestaan hebben; welligt het aan den mond der 
Haas gelegene Hélium, De plaatq wordtde oude W e
reld geheeten. Sommigen zgn van meening, dat het 
oude F  laar ding en aldaar gestaan heeft, eene zeer

1) Tegenw. Staat. V II. 125.
2) T . a. p . 120.

Digitized by Google



83

oude stad met eene aanrieiri^ke háven; ig komt 
reeds in de 41de eeuw onder den naam y an Flerdi- 
tinga en Phladirtinga yoot '), doch is zoo geheel en 
al, zonder de minste sporen na te laten, verdwenen, 
dat men. niet eetts de plaats weei, waar zij gestaan 
heeft. Anderen evenwel gelooven, en misschien met 
meer grond, dat deze stad, in de nabijheid van het 
tegenwoordige Vlaùrdingen, digtaan den stroom lag 
en door deüzelven verzwolgen is a).

Het aan de taoordzgde van den Haringvliet lig
gende eiland bestaat uit het land van Voorn, het 
land van Putten, Beijerland en Streijen, welke vroe
ger afzonderlijke eilanden uitmaakten. De beide eerst- 
genoemden zijn van de laatsten nog door het Spuy, 
een nog open kanaal, dat in de 16de eeuw gegraven 
is, afgescheiden d). Vroeger doorsneden twee groote 
waters het eiland, de Pornieee,vari welke' wg reeds mel
ding gemaakt hebben, en de Goote. Deze laatste, een 
arm der Haas, was een aanzienlijke stroom, welke aan 
den oostkant van Brielle het larid van Voorn binnen
drong en hetzelve tusschen Hellevoet en Rohanje we
der verliet: thans is dezelve geheel digtgeslijkt en in 
polderland herschapen, doch v¿¿r 300 jaren moet zg 
nog bevaarbaar geweest zgn, daar uit eene teekening of 
schilderij van 1527 blijkt, dat men toenmaals gewoon

1) Ailing. II. 56.
2) Par$t Katwijk. 124. volgens Dam, Beschrijv. vao W est- 

voorn. Twitch, Kr on. eo Raudartiue, Tegenw. Stoat. V I. 
496. V U . 120. * A ü m a d e , Briell. 167.

3) Tegenw. Staat. V U . 72.
6*
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lijk aan de toidzijde Tan Voome naar Brielle to o t  *). 

De noordwestkant yan het eiland is met duinen be- 
zet, -die echter, zoo ais overal, sterk verminderen en 
vejrder landwaarts instuiven. Vandaar ook, dat men 
de ten diensteder scheepvaart, op den noordwestelg- 
ken uithoek, opgerigte baak vóór 100 jaren reeds 
drie malen verder landwaarts in heeft moeten ver
plaatsen 2). Beÿerland, aan den oostkant van het 
Spuy, bestaat geheel uit .polderland, waarvan het 
oudste, Oud-Beijerland, eerst in 1557 binnenge- 
dijkt is; Nieuw-Beÿerland werd in 1581, Zuid. en 
Groot-Zuid- Begerland in 1615 en 1631 en de Een- 
dragts-polder in 1653 binnengedijkt 3). Het oost
waarts daarop volgend Land van Streijen echter, is 
oud; hetzelve behoorde tot den Hoekschen Waard, 
met welken het in 1421 voor het grootste gedeelte 
verdronk4), doch naderhand, met vette zeeslib over
dekt, rees het weder uit het water op en werd 
daarna op onderscheidene tÿden binnengedijkt, uit
genomen het Oude Land van Strijen, dat bestaan 
bleef en in 1436 op nieuw binnendijks werd gebragt 5). 
De drie polders, Oud-., Klein, en Groot Kromstrijen 
zijn in het tijdvak van 1602 tot 1625 ingedijkt, de 
Numanspolder in 1642, -  alle 4 te zamen meer dan 
3000 morgen (naar 600 roeden) beslaande, -  en bui
tendien onderscheidene meer van minderen om-

1) T. a. p. 98. ♦Atkemade. I. 361.
2) T. a. p. 45. 3) T. a. p. 195 eu volg. 172.
4) T . a. p. 203. 5) T. a. p. 204.
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Tang •) Aan de oostzijde ligt daaraan bet eiland 
Dordrecht, hetwelk, uitgezonderd de stad, tegelijk 
met Strijen ten gronde gegaan, doch naderhand, naar
mate het weder ten Toorschijn kwam, bij gedeelten 
met zomerdijken orogeven ea later weder behoorlijk 
bedijkt is, en wel Dubbeldam, het noordelijk ge
deelte, in 1608 en 1618, en Mijl in bet westen in 
1617 3). De tu8scben dit eiland en Strijen door* 
loopende stroom, de V GravendeeUche Kil genaamd, 
is in de 16de eeuw. gegraven en is, nadat hij in 1612 
in het noorden door de Nieuwe Vaart *) eene andera 
rigting bekomen had, sedert zoo veel breeder en 
dieper geworden, dat de schepen, die uit zee en 
den Haringvliet komen i thans langs dat water naar 
Dordrecht en Rotterdam varen.

DeBriely tegenover het midden in de Haas lig
gende eiland Rozenburg, was vroeger eene zand. of 
liever eene slijkbank, welke zich in die rivier in het 
midden der 16de eeuw ef vroeger vastzette en bij 
aanhoudendheid hooger en meer met groen bewassen 
werd; nadat mén in 1586 het oostelijk gedeelte bedijkt 
had, werd zij in 1713 ook in het westen, ahraar zg 
zich steeds verder ukbreidde, meteenen dijk omgeven *). 
Het dit nieuwe eiland werd later een meer westwaarts 
aangewassen eilandje, de Krabbe, vereenigd5) , thans 
te zamen ongeveer, 1 % ragl lang. Omgeven, door de

1) T . a. p. 208. 2) T. a. p. 357 en volg.
3) T. a. p. 329. 359. *Oudenh. Zuidb.'25.
4) T . a. p. 103. 5) T. a. p. 107.
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Onde en de Nieuwe Maas, ligt Y o o r Rotterdam bet 
grootere eiland IJeeelmonde^ waarvan bet westelijk 
gedeelte Poor tug aal beei; ook dit eiland beeft in uit- 
gebreidheid van land toegenomen. In bet westen volgen 
daarop onderscheidene polders Yan lateren tipTfin het 
noorden Charlois, tegenover Delf e haven, en anderen, 
te zamen V4 vierk. mijl groot, waarvan gene reeds in 
1460 door hertog ka&bl van Bourgondtezoude inge- 
dijkt zgn1).

De groote boezem b g Dordrecht, het Bergsche 
Feld  en ook de Bieechbosch genaamd, was vroeger 
vast land, hetwelk, in bet noorden door de Waal of 
Merwe en in het zuiden door de Maas bespoeld, de 
Zuid-Hollandsche Waard geheelen-werd, en zich, in * 
deszelfs voormalige uitgebreidheid, van af Heueden tot 
aan Brielle uitstrekte. In den .geweldigen watervloed 
van den 18-19 November 1421 brak de izee in dit 
land door en bedolf eene groote vlakte van 1 0  tot 1 1  

uren lang en ten minste 2 uren breed, met 72kerk» 
dorpen, vele fraaije ridderkasteelen en landhoeven bezet, 
waarvan de meesten geheel of ten deele vernield eer
den. Eenigen beweren , dat de inbraak in het noor
den by fFerkendam fleets gegrepen heeft * ter plaatse 
waar thans bet Oude Wiel^ een diepe stroom, uit de 
Merwe in den Bieschbosch • valt, en dat de laatste be
dijking yan den Alblasserwaard van bet jaar 1366 de 
aanleiding daartoe heeft gegeven , doordien de dgk 
zeer nabij de rivier gelegd werd, welke zoo doende

1) T . a. p. 190. 'Goudh* Kt on. 466. *A lk em a d e I. 223.
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háár water diet loo w$d meer tonde nitbreideo ere das 
met zoo reel le meer tierigheid de dijken bestormde '). 
Anderen daarentegen meenen , ‘ dat de dijken in het 
znid- Westen bij fVieldrebht, op het tegenwoordige 
eiland Dordrecht, doorgebiókcn zijn aj. Dit laatste 
is meèst Waarschijnlijk, aangezien de overstrooming 
door-de zee en niet door het bovenwater werd le weeg 
gebragt , ‘térwijl de vloed ten dién tgde niet eens tot 
aan Wetkendara öpliepi tyietdrecht, daarentegen lag 
aan bet Holïandsche Diep en 'was dus zoo veel te meer 
aan de ihbrekénde zeé blootgesteld, omdat de bloed
stroom op die plaats eene noordelijke rigting nam. 
Het is evenwel1 niet te Veirbndersteïïen, dat de dijken 
slechts op eeñe eñketé plaats doorgebroken zijn r 
Waarschijnlijk ontstonden1 er onderscheidene door— 
braken. 1

De berigten omtrent deze ontzettende overstroo- 
mingzijn zeer onvolledig, zélfs over het getal der door 
de golven bedekte dorpen zijn de geschiedschrijvers 
het niet eens. De meesten geven een getal van 72 
op, wélk getal ook in eénen steen aan de groote 
kerk te Dordrecht uitgehonwen is *). Boxhobtt noemi 
66 op 4) , d e  vans 5) 62, benevens 2 kloosters, van

1) T , a. p. 320. 383. M artinet. 111. 89. b a te a r -  ea Water- 
lo o p i. Grondregelen. 129.

2) Jumue, 'Voseiue. *Boxhom9 Tbeatr. Holt. 8. *Govd- 
• hoeven .A iï. Tegenw. Staat. V IL 319.
3) Gabbema, W atervl. 160«
4) Gobbettia» 169*
6) Schatkamer. 231. Outkoff\ W atervl. 416. Daaronder o o i
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welke er 41 hel hoofd later weder horen hel water 
staken, doch 21 bedolven gebleven zijn. Dit verschil, 
in het aantal, trachten sommigen daardoor te verklaren, 
dat çr zich onder de opgegevene namen misschien 
verscheidene distrikteh of heerlijkheden zullen bevinden, 
welkç twee of meer kerspelen bevatteden l). Eenigen 
geven het getal nog kleiner op. Rlbkahgys a),^een 
tijdgenoot, schrijft twee, jaren pa den vloed, dal de 
zee eene .groote uitgestrektheid lands overstroomd en 
10 dorpen met derzelver inwoners geheel onverhoeds 
verzwolgen heçft. Dil getal, is ongetwijfeld te ge
ring; welligt zijn alleen die 4orpen bedoeld, welke 
dadelÿk bij de eerste doorbraak zonder eenig spoor 
achter te laten verloren gingen; vele dorpen verhieven 
zich, volgens de onde geschriften, weldra weder uii 
het water, vermoedelijk ten deele door de .golven 
verwoest, zoo ais zulks in hoi bÿzonder mét de zes 
dorpen van de Langestraat 3) het geval was, — welker

W alen 9 d a t 'h e t , volgens Alting  (Germ. inf. 11 .195 .), 
bereids in 1064 in eenen Vrijheidsbrief (diploma) Van kei« , 
zer Hendrik IV . vermelde dorp W aal zal zijn, en hetwelk  
alzoo niet reeds vroeger verloren is gegaan, zoo ais anders 
de heer v. Hqff (Natürl. Verander. I. 324) vermeldt.

1) Gabbema. 160.
2) In zijnen 132sten brief, aan den bisscbop van Soieeofia. 

Gabbema, 164.
3) Zoo geheeten naar de straat, w elke vóór die noodlottige 

gebeurtenis in eene schier hjnregterigting, van af den toren 
van Raamsdijk eerst naar dien van Baartwijk  en vervol
gens tot aan Drunen9 op eene lengte van bijna 2 mijlen, 
naar bet oosten voortliep , en aan w elke straat de 6 be
doelde dorpen stonden.

Digitized by Google



80

kerken dadelijk verwoest werden en In puin vielen, 
uitgezonderd die van Raamedonk en Drunen, -  zgnde 
die. dorpen naderhand op * eene andere plaats, verder 
landwaarts in, weder opgebouwd geworden, met uitzon
dering alleen van Raamedonk '). Het aanzienlijke 
dorp Drtmmelen, niet verre van Geertrutdenberg, 
werd door dien vloed, in een klein dorpje herscha- 
pen *). Ook het prachtige slot Merwede, in de nabij-* 
heid van Dordrecht, ¡ de zetel van een oud geslacht, 
werd grootendeels vernield; een gedeelte van het muur- 
werk bleef eeuwen lang in het water staan, alle 
aanvallen van hetzelve4 trotserende, en qok naderhand 
nog, toen zich rondom hetzelve eene bank vormde, 
die tot een eiland aangroeide ; nog op dit oogenblik 
staat bet, ter hoogte van eenige verdiepingen, daar*).

De op deze wijze ontstane boezem besloeg eenen 
groqten omtrek. De grootte laat zich wql niet jqist 
bepalen, doch uit de opgaven van de latere hedgkin* 
gen, die aldaar hebbqn plaats gevonden, kan men 
dezelve evenwel met wij z e k e rh e id  gissen. De 
ooslelijke grenspaal lag ongeveer een uur ten westen

1) Tegenw. Staat. II. 72.
2) T . a. p. V II. 229.
3) Tegenw. Staat. IV . 850. 'Smit’d Schatkamer. 231. Smit, 

Zuidholland. 29. 95. Beiden deelen afbeeldingen van de 
bouwvallen mede, de laatste zoo .ais dezelve zich nog in 
1824 vertoonden. Het verstrekt de stad Dordrecht tol eer, 
dat zij bij den verkoop, in 1815, van het eiland, waarop 
dié bouwvallen zich verheffen, deze laatsten met eenen 
genoegzamen omtrek gronds voor zich uitbedong, opdat 
zij bewaard mogten blijven (Smtf, 96).
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▼an Heutden bg liet dotp Dtimgelen, Tan* dáár nam 
de plas allengsken8 in breedte toe tot aan Werken
dam in bet noorden, en lot aan Geertruidenber g in 
bet zuiden. De noordelijke grens was verder -de Merwe tot 
aan Dordrecht, vervolgens de tegenwoordige Onde Maas ; 
de zuidelijke liep van Geertruidenberg eerst vlak weste
lijk, wendde zich dan vermoedelijk naaf het zuiden 
tot aan Zevenbergen, en ging vervolgens weder west
waarts naar Steenbergen. In het westen breidde de 
boezem zich uit tot aan het larid van Putten, tusschen 
de Oude Maas en bet Hollandsche diep. Dezelve had 
derhalve de aanzienlijke lengte van 7 mijlen, doch 
slechts 1 % riiijl in zijne grootste breedte in het midden 
even ais in het wesien; van af de Oude Maas tot aan 
Steenbergen was hg echter meer dan 3 mijlen breed. 
De onttrek kan op 117? vierk. mijlen geschat worden, 
daaronder begrepen de streek'tusschen Zevenbergen en 
Steenbergen, welke alleen 2 7i vierk. mijl groot is, doch 
van welken ‘men evenwel niet bepaald weet, of dezelve 
door dezen vloed, dan ftel Vroeger ontstaan is. De 
ais eilanden van het verdronken land overgeblevene 
gedeelten zullen misschien ongeveer 1 vierk. mijl be
slagen hebben, en even zoo veel die in den bij boezem 
in de opgegevene xigtiog tot aan Steenbergen, zoo ais 
de kaart van Braband bij guicgiaadiïc aanwgst , welke 
kaart den boezem over bet algemeen nog in die 
uitgestrektheid voorstelt, zoo ais hg bgna 2 eeuwen 
vroeger ontstaan was, alleen met uitzondering, van de 
eilanden Beijerlaöd en-Strijen, welke weder vpor het 
grootste gedeelte ais land Vóorkotnen. ‘ Het verdron
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ken land zal derhalve in bet gebeel wel » niet minder 
dan <8 vieékónte mglen’gfoot zijn geweest, indién men 
n. 1. den noovdoostel ijken boek van Braband niet mede 
wil rekenen; met dézen échter 9 V, vierk. mijlen. Het 
getal vari de opzcdk eene groote uitgestrektheid aan- 
gedijkt land versprëid liggende dorpen, kata dos zeer 
wel 72 bedragèn hebben. ■

Niet Voor altijd bleef bet verdronken land verta« 
retal Een groot gédeelte werd weldra na den afloop 
deé waters met'nieuwe'dijken omringd, welke echter 
niet alle* bestaan bleven. Zoo verhaalt sitôt ’), dát 
dadelijk na den vloed en de herstelling der dóorge- 
brokene dijken, 16 dorpen bon hoofd weder verhieven, 
doch dat de verdere bedijking alleen door de schraap
zucht der rentmeester*, die het loon der .dakwerkers 
besnoeiden, ' steken bleef. Over het algemeen man
gelt het áán Zekere eta bepaalde berigten nopens de 
géiichiedenis dezer groote inbraak. Eerst van de 17de 
eèuw af aan bëginnén dezelve meer zekerheid te 
verkrijgen ; toèta is' er veel van het verloren gegane 
latad ,* dóór bét' vrdchtbarö slijk aangehoogd, weder 
dooi* bedijking1 gewonnen, zoo ais Beijerland, bet 
Lata d ‘vari Strijen en Dordrechtin bet westen, waar
van wij reéds bóven’*),' zoo wel ais van de lahdaan- 
witast bij Steenbergen 3), melding hebben gemaakt. 
In het óósten ia insgelijks veel binneogedijkt en met 
het vaste lánd veréenigd , zoo ais in 1640 het Nieuwe

1) *Batavische Zaak en. 9de Boek. Gabbema. 160,
2) Blz.33. 84. 3) Blz. 66.
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Land yan Altena, ongeveer 1870 morgens (naar 600 
roeden) groot *); waarschijnlijk in hetzelfde jaar de 
half zoo groote Emmikhovenspolder in het zuiden 
daaraan; korten lijd vóór 1628 Dassen Munsterkerk, 
en vervolgens de in het westen daar vóór liggende, 
meer dan 1200 morgens groote, Dussensche of Zuid* 
Hollandsche polder 2). De overige streek lands in het 
noorden en zuiden van de Ouide Maas, met derzelver 
bedding tot aan den ouden zeedÿk bij Drçngelen, 
een uur ten westen van Heueden loopende, is insge~ 
lijks weder*aangewassen, doch voor hét eeúe gedeelte 
geheel onbedijkt gelaten, voor het ander gedeelte slechts 
met ligte zomerdijken omringd, waardp-or hetzelve'des 
winters en in het vooijaar dikwijls overstroomd en der
halve'alleen ais grasland gebruikt wordt9). In den 
boezem zelven, die bijna 3'/i vierk. mijl groot is, zijn 
sedert de vorige eeuw vele zandbanken, overblijfsels 
van hetoude land, hoöger en met groen bewassen ge
worden; nog meer nieuwen zÿn er ontstaan en daar
door de boezem grootendeels weder opgevuld, vooral in 
.het midden ; in het zuiden beslaat het water nog eene 
aanzienlijke breedte, gelijk ook in het westen bij langs 
het eiland van Dordrecht en in het oosten: het ge
heel bestaat echter nog uit grootere en kleinere 
eilanden, tusschen welke de kanalen en stroomen 
doorloopen, die te zamen uit het Oude W id , niet 
over van Werkendam , ontspringen en waarvan de

1) Tegenw. Staat. V II. 294.
2) T . a. p. 254. #Oadenh. Zuidholl. 172.
3) T . a. p. 243.
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hoofdarm, de Groote H ü , digi bijlangs het eiland van 
Dordrecht vloeit. In het noorden evenwél is het lange 
en smalle eiland Merwede, met de overige in het oosten 
daaraan grenzenden, door dgken vereenigd en strekt 
zich thans tot aan het Oude Wiel uit.

De gevolgen van deze groote overstrooming wa
ren voor den toestand der rivieren in Znid- Holland 
zeer gewigtig, vooral ten opzigte van „de Haas en 
Merwe, en niet geheel zonder grond schrijft men daaraan 
den ongunsfigen staat toe, waarin deze zoo wel ais 
het land aldaar zich bevinden. Het Onde Wiel trok 
al aanstonds het water zoo sterk tot zich, dat al bet 
Maas «water zijnen loop nam door den arm, welke bij 
JVorkum in de Merwe valt, 't welk ten gevolge had, 
dat de oude bedding van af Bokhoven over Heueden 
tot aan den Biesbosch geheel digtslijkte. Door die 
ruime opening bruiste nu al het water met geweld 
over bet Bergsche Yeld, ais den kortsten en geschikt«* 
sten weg, naar het Hollandsche diep in de zee, waar
door aan de Maas twee derde of, zoo alsanderen meenen, 
zelfs drie vierde gedeelten van haar water onttrokken 
werd ; het overige gedeelte vloeit derhalve langzamer en 
bedaarder door de bedding der Maas en Merwe en 
heeft geene vaart genoeg om al het slijk en zand in 
zee te voeren. Deze vallen dus neder en veroorzaken 
de vergrooting der banken en aanwassen in de beide 
armen der Maas zoo wel, als der Merwe beneden 
Dordrecht. Reeds vroeg sloeg men eenen opmerkza- 
men blik op de daardoor te duchten nadeelpn, voor
namelijk van de zjjde der stad Dordrecht. Deze poogde
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reeds in 1581 en 82 bet Oude Wiel in deszelfr loop 
te stuiten. Daar dit mislukte, liet zg in 1663 den 
Papendrechtschen veerdam leggen, waardoor de 
Merwe voor de stad tot op de helft Vernaauwd 
werd. Doch in plaats van aan de verwachting te 
beantwoorden, stroomde het water thans met nog 
meerdere hevigheid door de killen ') heen. Meh nam 
derhalve in overweging om deze laatsten af le dammen. 
In 1728 en 29 werden de hooge en basse killen 
toegedamd, waardoor de beide onmiddelgk aan de 
Merwe liggende eilanden onderling en met het eiland 
Merwede vereenigd werden; in dejaren 1737en 38 damde 
men al de overige killen af, uitgezonderd de bakkers -  
kil bij Werhtndam , in welker afda m min g men niet slaag« 
de. Naauwelijks was dit werk lot stand gebragt, of men 
ontwaarde, dat de rivier al het afstroomende water 
niet konde opnemeij, weshalve men zich genoodzaakt 
zag om den langen dam, welke van af den noord- 
oostelijken uithoek (het hoofd) van Dordrecht, op eene 
lengte van 500 roeden, tot aah het naastbg gelegen 
eiland liep, tot beveiliging van genoemden uithoek, ter 
lengte van 30 tot 40 roeden weder weg te nemen. Van 
de overige dammen bleven eenigen staande, de mees« 
ten echter gingen voor en na weder ten gronde; ook 
baande de stroom zich op vele plaatsen nieuwe doortogten. 
In dezen toestand is bet sedert dien tgd gebleven, 
en het grootste gedeelte van het rivierwater stroomt 
thans weder door den Biesbosch naar zee. Eenig nut,
1) Zoo noemi men de menigvuldige tusschen de eilanden 

doorloopende kanalen.
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hoezeer allepn aan het benedengedeelte der Maas, 
verschafte bet aanleggen van het Fannepdensche ka
naal, waardoor er meer water uit den Boven- Rijn 
naar de Lek stroomde ').

Aanmerkelijke veranderingen treft men in den 
loop der beide hoofdrivieren, den Rijn en de Maa» 
met derxelver takken, sedert den aftogt der Romei
nen aan. De Maas vloeide van Hemden, westwaarts 
door den Zuid -  Hollandscben Waard en vervolgens in 3 of 
4 armen, nameljjk : deJTrammar en Greoelingen, den 
Haringbliet, de Bomeeee en de Oude Maa* % naar 
zee toe. Reeds boven hebben wij van deze uitwate
ring gewag gemaakt* Of de Haringvliet eten zoö nieuw 
is ais deszelfs naam, — welke niet ouder kan zijn dan 
de tijd, waarin de haringvisschenj opgekomen is, -  

'of wel reeds vroeger zonder naam daarhenen gevloeid 
heeft, moeten wij ' Onbeslist laten, daar het éene even 
zoo waarschijnlijk is'ais het andere. De tegenwoor
dige loop dér Maas gaat van af het huis Bokhoven 
in eene noord - westelijke rigtiüg voort en zij vloeit 
tas8cheñ Loeveètetn • en JVorkum met de Waal te 
zamen; de vermoedelijke oude bedding van Heueden 
tot aan den Biesbosch bestaat wel is waar nog, doch 
is in een zeer smal kanaal veranderd, hetwelk alleen 
den naam (Oude Maas) behouden heeft. De nieuwe 
arm of loop wordt voor een werk der kunst gehou. 
den 2), doch het ontbreekt aan berigten daarover.

1) Tegenw. Staat. V IL  320-333.
2) Tegenw. Staat. V II. 323. 324. volgens Oudenb. Ztfidh, 

26. 27. ;
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Volgens einigen zou dezelve zijn bestáán aan me&o- 
VAEDs verschuldigd vrezen *), en derhalve uit de 5de 
eenw zgn. Men wil evenwel, dat deze arm eerst na 
de inbraak van den Zuid-Hollandschen Waard in de 
hoofdstroom herschapen en de oude bedding tot aan 
Geertruidenberg loegeslibt zoude zijn, omdat het 
water door de nieuw ontstane groote openingen sterke 
ströoming verkreeg *). Na de zamenvloeijing der 
beide rivieren bij Loeveetein, verliezen zg hunne 
namen en veranderen in de Merve of Merwede, vol
gens sommigen aldus genaamd naar de met stilstaande 
wateren ais opgevulde streek, welke men beweert dat 
Merwede (ondiep of waadbaar meer) geheeten werd3), 
of naar het slot Merwede bij Dordrecht, dat een’ hoo- 
gen ouderdom heeft en reeds door een’ der Merovinger* 
aangelegd en ook naar dezen genaamd zoude zijn 4). 
Bg Dordrecht verdeelt de rivier zich in twee armen, 
welke bet eiland Usselmonde omvatten; de linker 
arm neemt dadelijk den naam van Oude Maas aan, 
terwijl de regier, nadat hg eerst de Lek en vervol« 
gens de LTssel opgenomen heeft, weder de Maas of 
ook wel de Niuewe Maa* heet: beide deze armen 
vereenlgen zich bg Vlaar dingen, vormen onmiddelgk 
daarna weder het eiland Rozenburg en vallen aan 
gene zgde van hetzelve in -zee.

De vereenigde Maasen Waal vertoonen zich al aan
stonds ais een zeer breede stroom, gelijk aan een meer¿

1) AUing. L  26. 28. 126.
2) Tegenw. Staat. VIL 323.
3) Bruirdng. 3.
4) Smit, Zuidholland. 27. * Van Rkijn, Zuidh. Oudb. 167.
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reeds bij Werkendam, alwaar de Bieschboseh begint, 
ontlasten zij zich door bet Oude Wiel van bet groot* 
ate gedeelte ran derzelver water in dien boezem. De 
rivier behoudt aldaar naauwelijks een derde van hare 
vorige breedte, meer benedenwaarts tot aan Papen- 
drecht wordt zg weer aanmerkelijk breeder, doch 
vandaar tot aan den mond der Lek wordt zg zeer 
vernaaowd door de menigvuldige aldaar . bestaande 
eilanden en banken; naderhand neemt, de breedte 
weder toe *). Bg de uitwatering heeft de Maas groote * 
hoogst nadeelige veranderingen ondergaan. Nog in 
het jaar 1006 liep de bedding ongeveer 200 tot 300 
roeden nader aan den. tegenwoordigen noordelijken 
Maas-dgk langs, dan thans. De mond liep vlak 
noordwestelijk; de zuidelijke oever bg Bridle strekte 
zich ook vlak van het oosten naar bet westen u it 
Tegen het einde der 17de eeow konden de grootste 
schepen deze rivier nog opvaren. Sedert dien tijd 
ontstond er eene zandbank voor derzelver mond in hare 
geheele breedte, die zich aan het vaste land aansloot 
en zich zoo schielijk vergrootte en verhoogde, dat zg 
reeds in 1730, ais de zoogenaamde Hoek van Holland, 
uit het water verrees en zelfs met duinen bezet was. 
ter lengte van eene halve mijl en ter gelgker breedte 
aan bet vaste land, naar het zuiden in eenen drie
hoek uitloopende, waardoor de rivier tot op een vierde 
van hare breedte die zg in 1611 had vernaauwd werd. 
Een dergelgke doch kleinere driehoek slgkle bg Bridle

1) Tegenw. Staat« VIL 325.
7
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op het eiland Vooroe aan 1). Sedert dien tijd heeft 
«dit kwáád nog> meer. toegenomen. Alleen kleine 
achepenkuónen'de ; rivier nog .binnenkomen, grootere 
moeten den Haringvliet opzeilen, komen dan door de 
Nieuwé Vaart voorbij Dordrecht en van hier de rivier 
af naar Rotterdam. - -

Nog grootere veranderingen onderging de Rijn. 
HeszcHs oorsprohkelgke mond is, zonder eenig spoor 
na tó laten, geheel verdwenen, en zijn loop tot daar 
van af Utrecht benevens de noordelgke zijtakken zijn 
nis zóódanig niet meer te onderscheiden in de Lek 
beeft hij echter eene niéuwe bedding van W ijk  te 
Duurstede . af aan verkregen. Men wil uit berigten, 
io de oude krongkfen voorkomende, opmaken ̂  dat de 
mond bij Katwijk in 839 of ; 860 bg eenen zwaren 
storm geheel met zand verstopt geraakt en de plaats 
iñét duinen bézet geworden is fl). V ajt v e lz e s t brengt 
daartegen in 8), dat eene rivier door stormen en vloe- 
den niet verstopt, maar een gedeeltelijk reeds ver« 
•topte stroom door dezelve wel weder geopend kan 
worden. Hoewel deze stelling verre is van gegrond 
te zijn , daar de ondervinding veeleet hewgst, dat de 
stormvloeden dikwgls verbazend groote massa's zand 
van de eene plaats wegnemen en in derzelver geheel 
naar eene andere plaats werpen, zoo ais znlks aan de

1) Tegenw. Staat. VII. 324. Stolkes, Leek. 28.
2) Berkhey. 1 .146. Gabbema. 9 en volg. naar de groote Hol- 

landsche Chfonyk. Heda en anderen.
3) Rivierk. Verb. 118. 119. Stolkes. 41.
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westkust en aan de noordelijke eilanden reeds meer
malen heeft plaats gegrepen; zoo kan men in bet 
onderhavige gevhl evenwel aannemen, dat door den 
bedoelden stormvloed de mood niet met zand opge
vuld is geworden. De onde berigten zeggen zolks 
ook eigenlijk niet, maar vermelden veeleer, dat die 
storm het zeewater met znlk een geweld door den 
mond des Rijns labdWaarts indreef, dat al bet land 
in Holland, Utrecht eti de Bètuwé overstroomd werd. 
Om dergelijke nadeeligé gebeurtenissen voor te komen, 
besloten de inwoners daarop eenstemmig om de Lek 
aan weerskanten te bedijken, hetwelk ten gevolge 
had, dat de duinen bij Katwijk zich sloten; en de 
mond des Rijns zoodoende verstopt werd '). De nieuwere 
schrijvers hebben dus de ouden verkeerd verstaan, en 
de een heeft den ander* die dwaling nageschreven. 
De toeslibbing van de rivierbedding tusschen Utrecht 
en de kust zal allengskens hebben plaats gegrepen, 
voornamelijk nadat de Lek verbreed en met dijken 
voorzien was geworden, die alstoen de hoofdmassa 
van het water en vervolgens ook de Vecht opnam. 
Vroeg reeds moet er zich veel slijk in die bedding 
hebben nedergelaten, want in de 12de eeuw was 
dezelve bereids op vele plaatsen doorgedamd, hetwelk 
schier ais ónmogelijk voorkomt, indien de rivier toen

1} *Oudeoh. Holl. Kron. 3de Afd. 95ste Hoofdst. V. o bei-. 
die apud MaUhaeum. 176. BerkJuy, 1 .146. die de hiertoe b«- 
trckketijke plaats uit de zoo even genoemde-kronijk woor- 
delijk mededeelt. Stolke» 41. Pore 64.

» 7*
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nog met cene breede en diepe bedding daarhenen stroom
de. Zulks blijkt uit eene beslissing van keizer f r ï -  

dea  ik . I. yan het jaar 1165, in den twist tusschen 
graaf flo ris  UL van Holland en den bisschop 
yan Utrechtl), waarin onder anderen aan den graaf 
berolen wordt,, om eenen dam, welken hg op zijn 
eigen gezag bg Stedeke of Zwadenburg (thans Zwa
denburger ~ of Zwammerdam) in den Rgn gelegd 
en daardoor dikwijls groote OYerstroomingen te weeg 

' gebragt had, weder weg te nemen. Tevens gebood 
# de keizer, dat de dam, dien men reeds in zeer vroegen 
lijd in den Rgn, bg W ijk  te Buurstede} gelegd had, 
om de zware overstroomingeu af te weren, aldaar ten 
eeuwigen dage zoude blijven liggen2). Uit het eer
ste bevel blijkt, dat de mond toen nog niet gestolen 
was, daar toch anders het wegnemen van den dam 
bg Zwadenburg geen nut aangebragt zoude hebben; 
de verzanding moet dus later plaats gevonden hebben, 
bet zij dan dat de noordelijke armen ten dien tijde

1) Afgedrukt in Heda*s Hist. Episc. Uii raj. in Bakhdno. 
pag. 181. 182.

2) T. a. p. Stolkee. 44. Alling, H. 133. 167. De Heer ron 
Hofft die (1. 334.) Heda aanhaalt, zonder zelf hem te 
hebben ingezien, zegt daarentegen, dat toen de Rijn 
dreigde bij Wijk te Duuretede gebeel in de Lek door 
te breken, keizer Frederik bevolen had. aldaar eenen dam 
aan de linkerzijde op te werpen. De bedoelde plaats in 
bet edict, ook door Alting (p. 133) aangebaald, lnidt ech
ter: »nt, ad removendnm tam gravem aqnarum pern ici em 
laeternaliter i neon valsas in eodem statu permaneat et 
»conservetur, soa jnssione decrevit”
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nog bestonden. In dezelfde verordening (edict) ven 
gunt de keizer aan de inwoners van het sticht Utrecht 
om, ter voorkoming van bet nadeel en verlies, het
welk zij door de menigvuldige overstroomingen van 
den Rijn ondergingen, eene waterafleiding door het 
land Noda of Niedam te graven, opdat het water 
van den Rgn zonder nadeel door de nieuwe opening 
in de nabij gelegen zee zoude kunnen vloeijen !)* 
Een land Noda is niet meer bekend» Altctg plaatst 
hetzelve bij den mond des Rijns beneden Leyden1)* 
Indien de uitwatering reeds verstopt ware, dan zoude 
het doorsteken aldaar het bisdom weinig gebaat hebben, 
veeleer zou zulks voordeelig voor Holland zijn geweest. 
Althtg 3) zelf houdt de rivier Noda voor de Grebhe, 
tegenwoordig eene kleine beek, die tusschen fPage- 
ningen en Rhenen in den Rijn vloeit. Met meer grond 
zoude men aldaar het land Noda mogen zoeken ; het 
nieuwe kanaal ware dan door de Eem  in de Zui
derzee gevallen4). Indien dit werk wezenlijk tot 
stand gekomen is, dan moet deze waterleiding nader
hand weder digtgeslijkt wezen; thans ia de streek, 

» tusschen de Grebbe en de Eem met veen overgroeid. 
Yan de waarschijnlijkheid, dat hier vroeger een arm 
van den Rijn doorgeloopen heeft, hebben wij reeds 
melding gemaakt5). Men wil, dat de Vecht door

1) 'Heda, t. a. p. Stolkee, 46* Sicart. 34. Deze laatste ver
taalt terra (land) verkeerdelijk door dom.

2} Ge t r a .  inf. I. 114. II. 133. 3) II. 133.
4) Stolkee. 47. Swart. 36.
5) Bldz. 26.
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een ten tijde van k o v r a a b  II. (in de lld e  eenw) 
gegraven kanaal met den Rgn verbonden1) of, dat zoo als 
de Heer to n  hott 3) vermoedt, bet reeds ten tijde 
van DRUSU8 bestaande kanaal verbreed geworden is. 
Indien deze vereeniging reeds in de 12de eeuw be* 
stond, dan konde het bisdom Utrecht zich alleen 
door de Vecht genoegzaam van zijn water ontlasten; 
een dam bij Swadenhurg zoude hetzelve niet hebben 
kannen schaden, aangezien de Vecht reeds in staat 
was om het overtollige water op te nemen. Dat de 
mond des Rijns in de llde  eeuw nog open geweest 
is, schijnt ook uit h ed a  te blijken, die zegt, dat 
el in de kerk te Woerden eene oude tafel hing, on* 
derscheidenè berigten bevattende, onder anderen ook 
de woorden: »Ín het jaar 1050 liep de Rgn hier 
nog door naar Legden en Katwijk in de zee” *). 
Tegenwoordig loopt de Rgn met vele kronkelingen 
van W ijk  te Duurstede tot aan Utrecht, waarom de 
rivier op die streek de kromme Rijn  heet: dezelve 
is ondiep en wordt daarom niet bevaren, hoewel er 
in den dam bij W ijk  sluizen liggen. De schepen 
van dçn Rgn naañr Utree ht en Amsterdam bestemd, 
zakken derhalve de Lek af tot aan Kiemen, alwaar 
een met sluizen voorzien kanaal, de Kaart ot Ac 
Kaertse (bevaarbare) /K/V», in de 14de eeuw gegra
ven4), dezelve opneemt en naar Utrecht voert, van-

1) Atting. 219, 187. 2) T. a. p. 335. 3) Pars, Catwijk. 64»
4) Tegenw. Staat. XI. 7.
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waar ze langs de Vecht en de.kromme Atnetel naar 
Amsterdam  geraken. In eene westelijke rigtiog Tan 
Utrecht is de Rijnbedding niet meer bg den eersten 
opslag te onderscheiden. De vaart tot digt aan Woer* 
den was reeds in de 16de eeuw zoo sterk toegedibt, 
dat men dezelve in bet jaar 1531 moest verdiepen *); 
waarschijnlijk legde men toen wel een nieuw kanaal 
door de oude bedding aan, want hetzelve loopt in 
eene schier lijnregte rigting tot aan Hormeten % een 
uur ten oosten van Woerden gelegen; van dáár 
stroomt de Rgn ais een bevaarbaar kanaal met ver
scheiden e krommingen westwaarts door Juey den tot 
aan Katwijk op Hipt, yan waar hg nog een eind 
weg noordwaarts loopt, doch steeds smaller wordt, 
tot dat hg zich ten laatste in kleine kanalen ver* 
liest. Bij genoemd dorp loopt er uit den Rgn een 

" kanaal toi aan de duinen bg Katwijk op Zee, het 
MaUeyat genaamd. In 1571 en 72 is dit kanaal, ter 
betere afwatering van Rgnland, door do duinen tol aan 
zee aangelegd geworden, hetwelk in den beginne vol-i 
komen aan bet doei ' beantwoordde ; men had »evenwel 
den misslag begaan geene sluizen in hetzelve aan te 
leggen, waardoor de mond naderhand weder ver
zandde, — wanneer? is onbekend2). Later kwam 
eene nieuwe doorgraving t dikwijls. weder ter sprake, 
doch daarbij bleef het ’). Eerst in het begin der

1) T. a. p. *Utr. Placat. B. 11. 246.
2) Tegenw. Staat VI. 174«
3) T. a. p. Tmemf 'Waterstaat van Rijnland. 34 en volg.
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tegenwoordige eeuw werd dat plan ten uitvoer ge- 
bragt; digt bij bet onde legde men een nieuw ka« 
naai van Katwijk op R ijn  tot aan zee toe aan, 
hetwelk met zeer hechte sluiswerken voorzien werd. 
Deze onderneming is in 1806 voltooid ;zij behoort tot 
de grootste waterwerken in de Nederlanden en heeft 
tot de betere afwatering van Rijnland !) wezenlijk 
veel toegebragt.

De Lek, die bg Krimpen in de Merwe valt, is 
thans naast de IJssel de hoofdarm van den Rgn, uit 
welken zg bg W ijk  te Duurstede ontspringt. Vol
gens het algemeen gevoelen zou dezelve oorspronkelijk 
geen arm van den Rgn, maar eene op zich zelve 

t staande kleine rivier zijn, welker oorsprong eenigen 
bij Lexmond, eene mijl beneden Vianen stéllen *), 
een naam *) die niet zoo zeer eene plaats aanduidt, 
waar een vlietend water ontslaat, dan wel waar het
zelve zich in een ander uitstort. Om eene dreigende 
doorbraak van den Rgn op den linker oever te voor. 
komen, liet d eu su s  aldaar 9  jaar vóór Ch r ist u s ’ ge
boorte dgken opwerpen, een arbeid, welke eerst 37 
jaar daarna voltooid werd. Claudius c iv il is , aan
voerder der Batavieren, stak na- den slag bg Xanten^ 
80 jaar na den dood van d e u su s ,  deze dgken door* 
om de omstreken onder water te zetten en zoo doende

1) Zoo worden de omstreken van Leyden geheeten, beroemd 
door hare heerlijke boter.

2) Tegenw. Staat. VII. 332. 3) Mond beteekent Monding.
*) Tacitus, Annal. 13. 63. Histor. 6. 19.
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zijnen terugtogt te dekken ')• A l t ih g  gelooft , dat 
het dóórsteken Tan een’ dezer dgken bij W ijk  te 
Duurstede plaats heeft geTonden, en dat het water 
uit den Rgn daarhenen gestroomd en op die wijze 
de Lek ontstaan is*). Cl u v e b it s 3) en meer anderen 
koesteren hetzelfde gevoelen; de Heer von h o f ?  ont
wikkelt deze meening meer in het breede en maakt 
haar waarschijnlijker 4). Anderen houden het ontstaan 
van de Lek van nog latere dagteekening *). B e b k h e y  c)  

beroept zich ten dien einde op de groote Hollandsche 
Kronijk,' welke het bovenvermelde verslag van den 
grooten vloed in hel jaar 860 bevat, en zegt dat de 
inwoners, om dergelijke overstroomingen in het ver
volg te voorkomen, de Lubne of Lek, eene kleine 
beek, die bg W ijk  te Duurstede uit den Rgn 
kwam, aan weerskanten met dijken voorzien hebben^ 
waardoor de loop van den Rgn naar Utrecht ver
zwakt werd. In h ed a ' s  leven van de bisschoppen 
van Utrecht1), wordt uitdrukkelijk gezegd, dat de 
loop van den Rijn naar Utrecht door deze bedijking 
afgesneden geworden is. L e  p e t it  6) zegt insgelijks, dat 
de Lek uit den Rijn kwam en dat men den loop 
van den laatstgenoemden stroom naar Utrecht door de 
bedijking der Lek bij W ijk  te Duurstede heeft af

1) Tacitus, Annal. 2. 6.
3) Gerro. inf. I. 55. 3) D rie Monden des Rbijns. I. 103.
4) Natürl. Veränderungen. 1. 338 en verv.
5) T . a. p. 345. 6) Naturgesch von Holl. 1*101. 186«
7) In Vita Hnngaarii. Gabbema, Watervloeden. 11.
8) ‘Kronijk van Holland etc. 108. Gabbema. 25.
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gesneden. Nog meer oude geschriften maken daar* 
van gewag l). B sr k h e y  beeft zijne bronnen dus niet 
naauwkeurig onderzocht: reeds in 860 was de Lek 
een tak van den Rÿn, doch eerst toen wierp men 
eenen dam in den Rgn en nu werd zg de hoofdarm. 
Hel komt ons het waarschijnlijkste voor, dat de Lek 
reeds ten tijde der Romeinen een der vele kleine zij
takken des Rijns was, welken deusus afdamde en c iv il is  

weder opende; indien toch die dam of dijk niet in 
eene rivierbedding gelegen had, dan is het niet te 
begrijpen, hoe bet doorsteken van denzelven voor het 
teruglrekkende leger der Batavieren van nut konde 
zijn. Ook pleit de kronkelende loop, dadelijk,van 
W ijk  af aan, voor een werk der natuur. Daaren
boven is de Ussel -  in onderscheiding van de groo
tere Geldersche, gewoonlgk de Hollandscbe Yssel ge
noemd -  oorspronkelijk een tak Van de Lek, uit welke 
zg beneden Vianen voortkomt.

De Lek heeft het eigenaardige, dat zg beneden 
smaller is dan boven; oek is de diepte der bedding 
zeer ongelgk. Hiervan is het nadeelig gevolg, dat 
het water bg sterken toevloed in de engten ophoopt 
en somtijds bij Vreeswijk wel *10 voet boven bet 
gewone peil staat, terwijl hetzelve bg Krimpen niet 
meer dan 2  of 4 voet daarboven gerezen is. De 
dgken kwamen daardoor dikwijls in gevaar van door
gebroken te worden, zoo ais zulks ook reeds onder-

1) G. a Leidii, P. Nanniuê,H . Juniui en anderen, bij Gab
bema. 15.
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scheiden« malen plaats beeft gegrepen. Nog gevaar
lijker is bun toestand na strenge winters bij den 
opdooi der rivieren. Dan stapelen er rich dikwijls 
geheel« gsdammen dpeen, die den doortogt van bet 
water stremmen en bet omliggende land aan bet 
grootste gevaar van overstrooming blootstellen; een 
gevaar, dat sedert bet aanleggen van het Pannerden~ 
sehe kanaal nog vergroot is, dewijl de.toevloed van 
bet water uit den Boven-Rgn naar de Lek daardoor 
sterk is toegenomen. Vroeger nam de Waal bet 
meeste op, terwijl er zoo weinig naar de Lek vloeide, 
dat deze naauwetijks in staat was, iets aan de 
Merive en de Maas toe te voeren ; menigmaal zelfc was 
hare bedding zoo zeer droog geloopen, dat men er 
op. eenige plaatsen zonder moeite door konde rijden *). 
De bedoelde doorsteking * van den Rijn, bet Panner- 
densche Gat genaamd, is in bet begin der 18de eeuw 
ondernomen. Vroeger verdeelde de rivier zich bij 
Schenkenschans of,Lobeth, bij het binnenstroomen in 
de Nederlanden , in tweeën ; de linker- en aanrienlijkste 
arm nam den naam van Waal aan, de regter, den 
eriden naam behoudende, -liep in sterke krommingen 
daarheen, veroorzaakt odoordien het water sterker naar 
den linker .stroom trek en de oostelijke arm steeds 
méér verzandde. Men besloot daarom om 2  uur 
beneden Schenkenschans, bij bet dorp Pannerden, 
een kanaal uit de Waal naar den slechts % nur van 

, daar ¡verwijderd liggenden Rgn aan te leggen. Het

1) Tegenw. Staat. V U . 382 en volg.
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gevolg hiervan was, dat het rivierwater met groot 
geweld door de nieuwe opening heenstroomde en 
dezelve, eerst ongeveer 1 2  roeden breed en 7  voet 
diep, weldra tot 36 roeden verbreedde en eene diepte van 
23 voet deed verkrijgen, waardoor zich echter ook de 
inwoners al aanstonds gedwongen zagen om stevige dgken 
tot beveiliging van hun land op te werpen. De oude 
Rijnbedding, die in derzelver krommingen 4 uren 
lengte beslaat, is naderhand geheel verzand en doet 
zich in den zomer ais eene bloote zandwoestijn voor!).

De aanmerkelijke veranderingen, welke de Rgn 
\ en de Maas in bunnen loop door de Nederlanden

1 ondergaan hebben, zijn voor dit rgk van den nadee-
ligsten invloed geweest. Het slijk, door de rivieren

afgevoerd, vermeerderd met bet slijk en zand der zee,
verbreidt zich thans minder dan in den voortijd
langs de kost, zelfs niet eens in de Zuiderzee, alwaar 
anders voor deszeUs verspreiding nog ruimte in over
vloed aanwezig is. Hetzelve valt, zoo verte ebbe en 
vloed reiken, op den bodem der rivieren neer; daar
door ontstaan ondiepten, zand- en 6lijkplaten, oever- 
aanwassen en eilanden , en de rivierbedding zelve 
wordt van jaar tot jaar verhoogd. Wordt hierdoor 
aan den eenen kant de scheepvaart belemmerd, ja 
verscheidene steden, voornamelijk Amsterdam , Rot
terdam, Dordrecht en. meer anderen met eene ge- 
heele verzanding harer havens en rivieren bedreigd, 
aan den ^anderen kant stijgt daardoor hel gevaar voor 
de laag liggende provincie Holland, en gedeeltelgk

1) Tegenw. Staat. III. 42. 263. V II. 337.
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ook voor Gelderland en Utrecht, tot eene verontrus
tende hoogte, vooral na felle winters, waarin veel 
sneeuw gevallen is, wanneer de vernaauwde en ondiepe 
stroomen de verbazende hoeveelheid van het aandrin- 
gènd water niet spoedig genoeg kunnen opnemen en 
doorlaten. Het water hoopt zich op, overstijgt en 
doorbreekt de dgken en stort * zich op de laag liggende 
vlakten neer, geheele dorpen, huizen, ja alles met 
zich vooitrukkende en aan ontelbare menschen eenen 
plotselingen dood bereidende. Een schier nog grooter 
nadeel voor de Nederlanden ontstaat daaruit, dat bij 
de toenemende verhooging van de stroombeddiugen, 
ook de waterstand in evenredigheid hooger ̂  klimt; 
waarvan bet gevolg is, dat de dgken bij aanhoudend
heid in dezelfde mate aangehoogd en versterkt moe
ten' worden, terwijl de landergen daarentegen, op 
zich zei ven reeds laag, sedert eenige eeuwen begon
nen zijn te verzakken, welke verzakking nog steeds, 
hoewel dan langzaam, blgft aanhouden. Daardoot 
ontstaat de steeds grooter wordende zwarigheid om de 
landergen eene behoorlijke afwatering te verschaffen; 
zeer velen moeten door watermolens droog gemalen 
worden en ook dit wordt door het aanhoudend zak
ken steeds moeijelgker, zoodat yele polders slechts 
door eene dubbele rij van molens droog kunnen wor
den gehouden. Eene overslrooming heeft daardoor 
des te nadeeliger gevolgen; veelmalen kan het land 
in hetzelfde jaar niet weder van het water ontlast en 
droog gemaakt worden, ja , niet zelden yerloopep 
daarover eenige jaren.
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Overal bespeurt meo io de Nederlanden deze 
nadeelige uitwerkselen van de 'zee en der slroomen. 
Op de eone plaats spoelen zÿ het land weg, terwijl 
zíj op eeae andere plaats hun slijk weder nederlalen, 
iets dat, hoe welkom ook ah Jandaanwas, toch, dik* 
wijls loo wel belemmerend voor de afwatering wtmty 
ais het de zeehavens van hare scheëpvaart en handel 
dreigt te berooven, — een lothettvelk reeds onder* 
echeidene, eens aanzienlijke zee*handelsteden te beurt 
is gevallen. .Sedert de 16de eeuw zÿn er vele plan- 
nën Ontworpen om dit kwaad af te keeren , eenigen 
van welke men ook ten fjitvoór gebragt heeft, die 
gedeeltelijk aan het > oogmerk * beantwoord hébben ; 
gedeeltelik ook niet Onder deze laatstén behoort 
het aanleggen van het Pcmnerdemche kanaal; onder 
de eersten ‘voornamelijk twee groote ondernemingen 
van den jongsten tijd, namelijk: de sluizen bij 
Katwijk en het Ff oord -  Hollandsche kanaal. Dit 
laatste is door de*stad Amsterdam gegraven, opdat dé 
schepen van de moeijêtijké, dikwijls lang aanhou
dende reis óver de Zuiderzee bevrijd zouden zijn en 
om tevens de voor bet Y liggende zandbank Pampus té 
kunnen vermijden.' Hetzelve begint vlak tegenover A m - 

aan*de noordzijde van bet Y, midden dooreene 
lange l&ndtohg, die ver in het Y oploopt, gaat eerst in 
eene noordelijke rigting tót aan Purmerende, dan 
langs de Beemstèr en Schermer tot aan Alkmaar 
en vérvölgótts verder noordwaarts tot aan den Helder ; 
de&elfirlengte beloopt 15 uren, terwijl bet zoo breed 
en diep is, dat de grootste schepen hetzelve kunnen
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beraten. Het is bet eenigste gewrocht van die sóórt 9 
hetwelk de geheele wereld oplevert. Hetzelve is 
niet dijken omzoomd, terwijl men door de groote 
stuiken aan de beide einden bet water daarin naar 
verkiezing kan laten rijzen of dalen.

Tot verbetering van den loop der stroomen zijn 
insgelijks onderscheidene voorslagen gedaan ‘). De 
Luitenant -  Generaal Kraijenhoff sloeg voor, om de 
ilssel boren hare tegenwoordige inmonding eene 
nieuwe uitwatering bij Kyfwart aan den Rijn te ge
ven en ‘de krommingen door te steken ; het Partner- 
denecke kanaal ’ móest daarentegen afgesloten en de 
Neder -  Rijn en de Lek , door middel van 8  kast- 
sluizen en kanalen, van eene stroomende rivier in 
een kanaal met stilstaand water herschapen worden. 
De daartoe benoodigde kostei! berekende hij op 
bijna 34 mill, gulden; In een tweede geschrift deed 
bij : den voorslag om de Haas van de Waal af te 
scheiden en haar door hare oude * in eene meer reg
te rigting loopende, bedding, die men daartoe weder 
moest openen van af jHellende, over Hemden en het 
Bergsche Ydd^ naar het HoHandsche Die¿ te leiden;

1} Onderscheidene geschriften over dit onderwerp hebben 
in Holland bet licht gezien. D e Heer JUinhold, Inspek
teur vao den Waterstaat te Leer beeft een uittreksel van 

_  die werken gemaakt en hetzelve onder den titel van* * 
»Nachricht von groszen und merkwürdigen Wasserbauten, 
welche an den Hauptstromen im Königreich der Nieder
lande ausgefuhrt werden s o l l e n i n  1831 te Leer uitgege
v e n . Het n a v o lg e n d e  Is  daaruit o v é fg e n o m e n .
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Toorts, om haar bg de. voornaamste krommingen bij 
en boven Alphen door nieuw aan te leggen kanalen 
eenen regten loop te geven , en, eindelijk , om de 
uit de Waal naar den Biesbosch stroomende kanalen, 
vooral het Oude Wiel , voor en na af te dammen. 
De Heer bla.vk.bic , Inspecteur -  Generaal van den 
Waterstaat, bestreed in onderscheidene werken de 
doelmatigheid van deze ontwerpen , en sloeg tevens 
van zgnern kant voor, om voor de Merwe van af 
Hardinxvdd tot aan het Hollandsche Diep door den 
Biesbosch eene nieuwe afwatering te graven en de
zelve aan weerskanten met dgken te voorzien, om,zoo 
doende de meer snelle afstrooming van bet booge 
Rijnwater te bevorderen. Dit plan is door onder
scheidene andere deskundigen wederlegd, doch door 
den ontwerper met duchtige gronden Verdedigd; ook 

.. is hetzelve door de cojumissie tot het regelen van den 
loop der stroomen ais doelmatig bevonden. De Heer 
vau  h e c h t e r e*  eindelijk, een der leden van deze com
missie/ geeft vgf middelen aan de band zoo wel ter 
afwending van de gevaren, Vvaarmede de stroomen 
het land bedreigen, ais ter verbetering van de be
vaarbaarheid derzelve. Het eerste middel bestaat in 
de verbetering van de stroombeddingen, door de door 
den Heer k h a ije h h o f y  aanbevolene herstelling van 
de oude stroombedding der Maas en door de afleiding 
der Waal door het Bergsche Veld, volgens den voor
slag van den Heer b la k k e*  , en vervolgens door 
verbeteringen aan den Rijn, de Lek en de IJssel toe 
te brengen; het tweede in de zjjdelingsche afleidin-
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gen Tan bet rivierwater door ínjddel van vele ;doitt* 
pel-dijken, over welke de stroomen zich, bij eenen 
hoogen waterstand, van hun overtollig wáter ín dé 
omliggende polders zouden kunnen ontlasten, die 
daardoor voor eenen slechts korten tijd niet alleen 
«onder nadeel overstroomd, maar tevens door. het 
rivierwater vruchtbaar gemaakt zouden worden. Het 
derde middel is vervat, in de aanhooging en verster 
king van eenige d ijk pan den, die niet behooren. over 
te loopen, aangezien de daaracbterliggende polders 
wegens hunne lage ligging niet overstroomd mogen 
wórden. De overige voorgeslagene middelen betreffeb 
de verbetering van de inrigtingen tot de afwatering 
der polders en de beveiliging van de woningen in 
dezelve, tegeii waterschaden. De kosten van al deze 
inrigtingen worden op iets meer dan 13 millioenen 
guldens berekend. Ook is de afdamming van het U, 
sedert het aanleggen van het groote Noord - Hollandi 
sehe kanaal, ter sprake gekomen, waarover, vóór eenige 
jaren , twee Prijsverhandelingen, ais antwoorden op 
eene daartoe door de Maatschappij van Wetenschap-» 
pen te Baürlem uitgesch revene prijsvraag,' in. het 
licht zjn verschenen. De kosten dáartan zouden 3 millii 
oenen guldens beloopen. Of en in hoeverre, deze plan* 
nen ten uii voer gebragt zullen worden, moet de tijd 
leeren. -

Behalve het verlies van den Hollandschen Waard, 
zijn er geene door den Rijn en de » Waal aangerijgte 
verwoestingen van eenige betefckèuis in het land be
kend. Aan de Merwe liggen de Alblassef eiTde

II Deel. 8  1
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Kriiftpefter-Waatden, beide door <k Lek ran elkander ge
scheiden. Z>e laatste was, zoo ab nit eene onde oor
konde Mÿkt, reeds in 10&7 bedijkt *); van den 
eersten werd de streek, die bet naast aan de rivier 
gelegen was, niet vóór heijaar 1365 bedijkt2). Beide 
dete waarden liggen zeer laag; ze zijn dien ten ge
volge dikwijls overstroomd geworden, waardoor zij, 
wel is waar, geen land verloren, maar echter zeer 
veel nadeel geleden hebben. De Krimpenerwaard bleef 

'n h  de overstrooming van 1572 zelfs zeven volle jaren 
open en onbedijkt liggen*). Het dorp Giettnmondt, bij 
de uitwatering der Giese in de Merwe, is in den 
vloed van 1421 verloren gegaan *), gelijk ook 
dreeht, van welks beide kerken de schoonste in de 
Merwe ligt *)•

De veranderingen, die aan de westkust van Zuid
en Noord - Holland plaats gegrepen hebben, zijn schier 
eenigfijk door bet verstuiven en verminderen der 
duinen le weeg gebragl. Onderscheidene plaatsen heb
ben daardoor zeer veel geleden en zgn ten deele zelfs 
geheel en al verdwenen. De zuidwestelgkste uithoek 
tan Znid-HoUand, die zich sedert verscheidene jarea 
aan den zuidkant sterk nitgebreid heeft, is aan de 
westzijde in dezelfde mate kleiner geworden. Volgens 
eene dóór den ingenieur b o lstea  opgemaakte kaart

1) Ttgeaw. Staat V II. 460. 2) T. a. p. 332. 384.
T. a. j f .  456. 41 T. a. p . 305.

6> T. &. p. 418« *Oudenh. Zuidh. 163*
6) T. a. p. 348 te vinden.
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hebben de (hanen ter dier phat»,ven 1606 iet 1730yQngo~ 
teer 250 voeden in 6 e breedte verloren* In bet jaar 1715 
v u  de buitenkant der doinen nog 2 1 0  roeden van den 
Haardek verwÿderd, en 25 jaren Uter niet meer dan 150 
roeden. Z*g verminderden levens zoo sterk, dat men eenen 
aanddijk moert aanleggen, welke echter in 1739, door 
de zee, op eene lengte van 300 roeden, gebed en al 
weggeepoeld werd '). Sedert dien tgd is bet strand 
aldaar nog meer verminderd en tot aan Scheveningên 
zgn de duinen meerendeeb verdwenen *). Het dorp 
Tor Heide moest in de eerste helft der vorige eeuw 
eeae nieuwe kerk, de derde in den loop van 1 0 0  

jaren, en telkens verder landwaarts in , zetten; de 
beide eersten waren door de zee verzwolgen *). Do 
oudste kerk van Sekepeningen lag ongeveer 2000 
schreden van bet strand verwijderd. In 1470 werd 
die streek zoo hevig deor de vloeden aangetast, dat 
er een aanzienlijk stuk lands, werd weggespoeld. De 
daarna aan de oostzijde van bet nieuwe dorp weder 
opgerigte kerk staat thans aan den westkant van het- 
zelve onmiddelÿk aan zee, terwijl de vloed van 1570 
126 huizen van dat dorp verwoestte 4)* Niet minder 
heeft Katwijk op Zes geleden* In een verzoekschrift 
der inwoners aan de Staten van Holland van het 
jaar 1632, komt voor, dat aldaar sedert 15 jaren 79

1) Tegenw. Staat. IV , 17* ♦Anemaet, Hoek v. Holl. 15,
2) M artinet. III. 132.
3) Tegenw. Staat, V I. 688.
4) T. a. p, 15X *Hadr. Juniae, Batav. c. 5. 10. Para. 104.

8*
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huizen, en vroeger reeds 70 weggespoeïd geworden 
zgn *). Gedurende ongeveer 60 jaren, van 1719 af 
aan, moet de zee aldaar meer dan 1 0 0  vademen diep 
|n het land opgewoeld zgn, terwijl er twee straten 
van het dorp dpor den aanhoudenden golfelag onder- 
mijnd en ingestort warena). De vuurtoren, dien 
bet dorp onderhield, stond in 1605 zoo na aan het 
strand, dat men denzelven verder landwaarts in ver* 
plaatsen moest 3). Hetzelfde vond in de 18de eeuw 
plaats met de vuurbaak (e Noor dic ijk aan Zee4). 
Een geheel vierde gedeelte van dit groote dorp werd, 
een weinig tijds vóór 1575, met straten en huizen 
door de zee weggerukt, zoo ais h. jumus, die in 
dat jaar schreef, berigt *): sedert dat ongeval heeft 
bet dorp nog dikwijls veel schade door de zee onder- 
gaan 6). De duinen zgn bij dit dorp, en een eind ten 
zuiden en noorden van hetzelve, slechts smal; ter 
lengte van eene mijl beslaan zg niet meer dan 2  tot 
300 roeden breedte. Verder naar het noorden breiden 
zij zich steeds meer en meer uit, tot de breedte van V* 
mgl; bij Haarlem worden ze weder smaller, zoodat 
zij bij W ijk  op Zee slechts nog 600 roeden breed 
zgn. De tegenwoordige kerk van Egmond op Zee

1) Fare. 150.
2) éBergmann*s Phys. Bescbr. der Erdkugel. H . § 150. v. Hojf*

I. 348.
3) Pars. 152.
4) Tegenw. Staat. VI« 466*
5) Batav. i 11 us tr. e. 9L

6} Tegenw. Staat. VI. 455.
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is in 1749 aan den oostkant des dorps opgetrokken, 
de onde ligt In de diepte der. zee De toren, vroe
ger midden ín het dorp gelegen, stond in 1717 aan 
het strand en werd door de golven ondermijnd, doch 
door. aangebragte tàkkëbosseh heeft men denzelven 
nog behouden. Op den 24sten November 1741 nam 
oen stormvloed 2 2  voet breedte van bet dorp weg; 
een tweede* 3 dagen dáarna, even zoo veel, waardoor 
een gedeelte dés jtoréos. instortte !). Het oude dorp 
Petten^ thans yerro in zee op liggende, ging m 1241 
ten gronde; een dorp van denzelfden naavn en de 
kerk, zjjfl naderhand onderscheidene malen, telkens 
verder landwaarts in, weder opgebouwd. De tegen
woordige kerk, in 1704 gesticht, is, voor zoo ver 
men kan nflgaan, jreeds de vierde*). Yan af Kamp 
tot aan dit dorp zijn sedert lang, in 't geheel geene 
duinen mW aanwezig; reeds, in 1413 heeft men aan 
de zuidzijde van Petten, een; paalwerk tegen de zee 
geslagen, uit drie rijen van zware eiken balken ber 
staande, waarvan de tusschenruimten met keisteenen 
opgevuld zijn 3). Dit werk schÿnt meer eene door« 
damming van eene oude stroombedding aan te dui
den, dan wel een bolwerk tegen de zee, die toen 
ook meer verwÿderd was; waarschijnlijk bevond zich 
hier, 'zoo ala boven vermeld is, de uitwatering van 
eenen Bijn-arm 4). Yan. het bedoeld paalwerk be-;

1) T. a. p. Y U I. 359. 360,
2) T . a. p. 366. 3> T. a. p. 360.
4) Zie boven blz. 24.
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stoat níet» meer dan dé naam, ffondêhoeoh, in det- 
zeUk plaats i» naderhand een zware dijk Tan af Pél
ten tot aan Kamperduin aangelegd, aanvankelijk aan 
den vóet met palen bezet, welke evenwel later, zoe 
ala. men zulks overal in Hólland vindt, door groote 
keisteenen vervangen zgn. Het onderhond'van dezen 

- dijk veroorzaakt jaarlijk* groote kosten ’)• Het oude 
Kolantsoog, hetwelk men wil dat 800 hohen geteld 
heeft, werd in den Allerheiligen «vloed van 1570 
door de zen geheel en al verzwolgen, uitgezonderd 
de kerk, die echter ook sterk beschadigd werd*). 
Zoo ais men wil moet dat dorp in het begin zoo ver 
van de zee verwijderd gelegen hebben, dat de inwo
ners'van htinne bet naast aan de zee gelegene landen 
slechts twee voér hooi op eenen dag konden aan
voeren ; terwijl do tweede kerk zoo verre landwaarts in 
verplaatst werd, dat men van af dezelve ia twee seho- 1 

ton, met oenen stalen boog, de duinen nog niei konde 
bereiken. * De gemelde vloed van 1570 noodzaakte 
de inwoners, de zwaar beschadigde kerk af te 
breken en eene derde, benevens het dorp, fe herbouwen 
op de plaats, waar men dezelve thans nog aantreft a). 
Tnsschen KnlanUoég en Ëuudninen zgn alle duinen 
verdwenen ; deze laatste plaats met den Hélder scheen 
gedurende eenen gernimen tijd, in de 1 6 de eeuw, een 
eiland te a{jn, daar de • zee bg hoege vloeden de

1) Tegenw. Staat. VIII. 369.
2) T. a p. 371. 'Valkoog, Chroa, van de Zijpe. 23*. 6#. 70. 
3; Engelberte. I. 65.
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malle landstreek overstroomde. Ip MOO- beeft M  
ran af de lijpe tot aan BuM uintn oenen dijk Tan 
2 0 0 0  reeden lengte aangelegd, welke naderhand 
zoo sterk met zand overstoven is, dat dezelve thans 
geheel daaronder bedolven ligt en meer bet voorko
men van domen, dan wel ren een’ dgk beeft '). 
Huit duinen, vroeger een aanzienlijk dorp, is doet 
de afneming van bet strand aanmerketgk kleiner 
geworden. Ile oude kerk moest in 1640 meier 
landwaarts in verzet worden, doch thans slaat tij 
weder aan den icedÿk *); insgelijks zag asen zich in 
1670 gedwongen osa de kerk van bet nabij gelegen* 
eerst in 1500 aangelegd, dorp át eene meer
acbterwaartsche verplaatsing te doen ondergaan. 
Dae plaats Ugt op de noordelijks!» spits van Hak» 
land. Terbaunde waterwerken beschotten dezen nii» 
hoek tegen den aandrang der aee *). Een half nur 
ten westen van B vit duinen, vlak voor het gat van 
Texel, liggen de Noerder~ en Zuider-Henk», twee 
sandbanken, die aan de zeevaarders even zoo be« 
kend zijn ais ze door hen gevreesd wordenen waarop 
dikwijls schepen stranden. Zij strekken zich op eene 
lengte van 2  '/, uur naar bet noorden dit, terwijl hare 
breedte van '/, tot 1 nur bedraagt. Voorheen waren 
zij door een breed en diep vaarwater van elkander 
gescheiden, hetwelk tegenwoordig insgelijks in eene

IJ Tegenw. Staat. VIII. 372. ‘ Vttiu* , Chroa. v. Hoom.SSÜ.
S) Tegenw. Staat. V III. 375.
91 T . e. r* 976.
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Zandbank, i herschapen ia '). De plaats, alwaar thans 
deze groote. bank gelegen is, werd, volgens onde be>- 
rigien, vroeger door eene vruchtbare landstreek ingè- 
gcaómeti, welke zich nog verder dan de tegenwoordige 
bank tot op I Va tot 2  uur ten westen van HuitdUinen 
uitstrekte;! dezelve moet sterk met bosch begroeid zgn 
geweest, zoo ais úit de menigvuldige boomwortelen 
en starabaen ' hlijkt, die aldaar menigmaal door 
schippers en visschera uit de diepte worden opge
baald 2).

Zelfs in de binnengedeelten van de provinciën 
Zuid- en Noord «Holland zgn, door de natnur zoo wel 
ais door kunst, merkwaardige Veranderingen te weeg 
gebragt. ; Het Haarleramer-meer, thans eenen omvang 
van bijna 7 mijlen beslaande, was vroeger grooten- 
deels land, doorsneden door vier digt bijeen bggefade 
meren,.welke met elkander in verbinding stonden, in 
bet zuiden,'zoo ais nog tegefrwoOrdig,. door de Oude 
Wetering, de Aa en de Does met den Rijn bij Leyden, 
in <het noorden dopr bet Spaarne en de Liede met 
het IJL In bet jaar 1531 besloeg 
bet oude Haarlemmer «meer 3040 morgen,
» » Leydsche » 2175 »
» Oude meer (in bet oosten) , 520 »
» Spiering-meer(inhetnoorden)850 »

te zamen 6585 Holl. morg. naar 
600 roeden %

1) T . a. p. 571.
2) Engelberti, t. a. p.
3) Tegenw. Staat. VI. 163, alwaar men eene kaart van bet

Digitized by Google



121

In bet' oude Haarlemmer- meer, vlak voos den 
mood Tan bet Leydsdie meer, lag bet eiland Beine- 
dorp, dii in zoo even genoemd jaar nog 500 roeden 
breed en 700 roeden lang wbs. Reeds in 1501 waren 
deze yier meren,, zonder dat men weet door welk 
toéval, in een enkel meer/herschapen, hetwelk eene 
oppervlakte van 12,375 morgen besloeg. Beinedorp 
was de helft kleiner gewordfen, aan deszelfs zuidkant 
waren twee eilandjes, de V m n ip , ontstaan en het 
dorp lijfhu izen  bij het Spiering - meer was ten 
gronde gegaan. Sedert dien tijd breidde het meer 
zich steeds Terder uit; in 1647 was hetzelve reeds 
17,082 morgen groot. Het dorp R ijk  werd verder 
noordwaarts verplaatst en wel zoo verre van deszelfs 
eerste standplaats, dat men op dien afstand, zoo ais 
de ouden zeiden,, ter naauwer nood een wit paard 
onderscheiden konde *). Later werd ook dit nienwe 
dorp 'weggespoeld, gelijk ook het dorp Nieuu>erk$rk, 
In 1687 was bet meer 18>100 morgen en in 1740 
reeds 10,500 morgen groot. Ook het dorp Beine- 
dorp, op het eiland van gelijken naam, ging verloren; 
slechts een zeer klem gedeelte van dit eiland is 
big ven bestaana). Sedert idien tgd heeft het meer 
nog steeds id grootte toegenomen; men schat den 
omtrek ván hetzelve thans, de aan deszelfs oostkant

meer v indt, d ie  de ligging der d meren in bet jaar 
1531 en de veranderingen daarmede tot aan 1740 voor
gevallen voorstelt.

1) Du Tour y Haarlemtaer Meer. 40«
2) T . a* p. 4 - 8 .  Tegenw* Staat. Y I. 163 en volg.
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zich bevindende en ten deele met hetzelve reeds ver- 
eenigde veenpiassen daaronder begrepen, op 30,000 
morgen of 4 V, vlerk, mijlenl). Het van hetzelve, door 
eene smalle landtong, in bet zuiden afgescheiden i a -  
germeer, is insgelijks vroeger land geweest» Het weg^ 
spoelen van land houdt, wel is waar, nog steeds aa% 
maar vindt evenwel niet overal in gelijke mate plaats. 
Het sterkste geschiedt zulk» in het noorden tmachen 
Polanen en Sloten, alwaar de oever door elkander 
jaarlijks 1 tot 3 roeden, verder op tot aan Rijkerotrd 
hier en daar leHb 5 tol 1 0  roeden afheemt; ter dier 
plaatse beeft ook het Nieutcè Moer zich met bek 
grootere vereenigd. Van mindere beteekems is het 
verlies aan de zuidoostz^de in de gemeenten jiaU— 
meer en Legmuiden. In het westen laat zkh geena 
vermindering van land bespenren, doch van het 
Spaarne af lot aan den nithoek van P ijfhm zm  ter 
kent men het jaarlijksch verlies op 1 roede. In het 
noorden, midden tusschen Amsterdam en Haarlem^ 
bij den hime Zwanenburg, ie bet meer door eone slecbh 
30 roeden breede landengte Tan bet IJ afgescheiden a), 
waarin bet echter door middel tan  iware slóten 
nitwatert. Het meer wordt niet door dijken ingeslo
ten, slechts de zuidelijke oever, van Loymuidm tot 
aan bet Ka germe er, benevens bet hier voorlangs lig
gende lange eiland Yennip, wordt door paalwerk en 
poin tegen afbrokkeling beveiligd. In bet oosten

1) Du Tour.8. Btrhhey. 1.131.
2) Tegenw. Slaat. VI. 16& Du 16.
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Hgge* aitgestakteveenplamen -  mtgehaggerde veenput- 
ten -  welke tusscbea Aalm eer  ea Ltymuidcn T an  bet 
weer afgezonderd zgn door eone slechts smalle strook 
boogea grond, die ten hoogste 1 0 0  roeden breedte 
beslaat en op de smalste plaatsen niet meer dan S0 
roeden^ vóór 90 jaren was dezelve reeds meermalen 
doorgebroken en op eene plaats beliep de breedte 
der doorbraak zelfe 1 0 0  roeden ,). Over het alge
meen loopt de oever steil af, op slechts weinige 
plaatsen wast er land aan. De diepte des meers be
loopt, door elkander gerekend, 9  voet: in bet westen 
alwaar de golven van bet oude HaaHemmer- en 
Leydsche meer vroeger gebrnist hebben, meer; in 
bet oosten daarentegen minder; hier is de bodem ook 
veenachtig, terwijl dezelve dáár integendeel over het 
'algemeen uit klei bestaat, die 7 tot 9 voet diep 
gaat4).

Meermalen reeds heeft men het plan opgevat, 
om dit meer droog te maken, ten einde zoo wel de 
aanhoudende wegspoding van bet land tégen te gaan, 
ais eene uitgebreide vlakte, naar het schijnt met 
eenen zeer vruchtbaren bodem, aan te winnen. De 
belwame ingenieur l b e o w a t s r  ontwierp daarover een 
uitgewerkt plan, waarin hg de lengte der dijken 
rondom bet meer op 15,000 roeden berekende, f60 
watermolens tot het uitmalen des waters noodig hield 
en de gezamenlijke kosten op 3,600,000 gulden

1) Tegenw. Staat. IY . 164.
3) Du Tour. 19.
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»

begrootte, zoodat elk morgen, de grootte van het 
racer op 2 0 ,0 .0 0  morgen berekend, op 180 gulden zonde 
te staan gekomen zÿn ‘). In 1742 wejrd . er door dea 
ingenieur b ç lstb à  een ander ontwerp gemaakt, vol
gens hetwelk de kosten tot 6,600,000 gulden zouden 
stijgen, hoewel hij de grootte van het meer op .slechts 
19,000 morgen aannam r welke dan nog met 1 0 0 0  

morgen voor wegen,, slooten enz. verminderd zouden 
worden; tot het uitmalen moest men 28 rgen molens, 
ieder van 4 stuks, opriglen. De kosten werden ook 
daarom hooger geschat, omdat er 1600 morgen lands 
lot het aanleggen van den dgk aangekocht zouden 
wordeq2). Geen dezer plannen werd ten nitvoer ge- 
bragt. Hen was er hoófdzakelijk voor beducht, dat 
bet Rgnlaud, des winters en bg natte ?x>mers te veel 
last van het uitgemalen .water zoude hebben, en dat 
daarentegen in drooge zomers het water te diep zoude 
wegzakken 9), De eerste reden dier vrees is door het 
aanleggen der sluizen bÿ Katyijk uit den weg ge-? 
ruimd. Voor éenige jaren hebben drie edellieden, de 
Heeren tait l í  judex* , vau hiukmbn, hoSll  en v au  d&ie l  

het zoo lang onaangeroerd plan weder opgeyat en nog 
in zoo verre uitgebreid, dat ook tevens de tusschen bet 
meer en de Drecht gelegene uitgeyeende plassen droog 
gemaakt zouden worden; Zij ̂  wilden het water door

1) 'Leegwater, Haarlemmer-Meerboek. Du Tour. 38-61*

2) Tegenw. Staat. V L 186. Du Tour. 66.

3) Tegenw. Staat. V I. 193. Dû Tour. 77.
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middel Tau stoomwerktuigen uitmalen L). Yan deze 
onderneming is intusschen lol nog toe niets tot stand 
gekomen. Ben heeft daartegen'onderscheidene 'be* 
denkingen geopperd, onder anderen ook de zonder* 
linge, dat de uit den droog gémaakten bodem op- 
stijgende dampen eenen nadeeligen invloed op de ge
zondheid zouden uitoefenen2).

Uitgebreide streken van voormalig land in Zuid- 
Holland en Utrecht zgn door het iiilbaggéren van* 
den veengrond in meren en moerassen herschapen/ 
te zamen eenè oppervlakte van verscheidene duizenden 
Rijnlandsche morgens beslaande. Een gedeelte daar
van is evenwel met dijken omringd en droog gemaakt, 
gelijk ook onderscheidene meren, zoo ais het Sloter-, 
het Diemer- en het Beilemer^meer in dè omstreken 
van Amsterdam. Zeer groot was het aantal van 
zoodanige meren in Noord-Holland. Nog in dé 16dé* 
eeuw stonden de meesten vol water. Bijna de helft 
dezer provincie bestond daaruit, zoo ais de oude 
kaarten zulks doen zien *). Thans zijn schier alle in de* 
heerlijkste weilanden en beemden herschapen; de 
voornaamstee daarvan zijn de Beemster, de Schermer, 
de Purmer, de Warmer en de Heer Huygeriswaard. 
Met de bedijking van de Beemster, de grootste van allen, 
maak te men in 1608 een begin en voltooide deze onderne*- 
mingin 1612, niettegenstaande de dgk in 1610 doorbrak.

1) Du Tour. 79.
2) M artinet, Vaderland. I. 22.
3) B . v. die bij Cuicciardin•
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Zg berat aan land 119klHaii. morgen, dus nfeer 
dan 1 rierk. mgl. Vijftig watermolens zijn stcèd» 
werkzaam om haar droog te houden •). De Schermer^ 
6162 morgen of bijna rierk- mgl groot, is io 1661 
droog gemaakt *) ; de Punter,ter groette rau 2682 
morgen, in 1622 *); de 1798$ morgen 
groot, in 1625 4), eu de Heer Huyqtnewaand, eene 
uitgestrektheid ran schier rierk- mgl of 3285 
morgen beslaande, in 1625 5), Verder noordwaarts 
rolgt daarop de Zype,een der grootste polders, 2

mijlen lang en meer dan eene halve mijl breed, welke 
westelijke grens de bovenvermelde reedijk uitmaakt. 
Naar men wil moet ddzelve reeds in reer vroegen tgd 
met eenen dijk oasgeven geweest zgn, doch naderhand 
weder zgn ondergeloopen. Do eerste bedijking, waar-, 
van men stellige berigten beeft, greep plaats in 1561, 
de laatste, na de doorbraak van 1670, eerst verschei
dene jaren daarna, ia  1697. Deze polder beslaat eene 
oppervlakte van 9060 morgen of 1$ vierk, mgl; een 
hooge zandduin, het Ketdduin, heeft echtes een aan
zienlijk gedeelte van denzelven met zand overdekt. 
Dezelve ligt laag en wordt door moer dan 30 water
molens droog gehouden •). De in het' noordoosten 
daaraan grenzende tVieringer - Waard, werd in 1610 
bedijkten heefl eene grootte van ] 89&morgen Destreek

1) Tegenw. Staat. V III 669.
2) T. a. p. 393. 3) T . a. p. 666.
4) T. a. p. 667. 6) T . a. p. 467.
6) T. a. p. 412. T. a. p. 416,
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tea noorden n a  de Zij po tot m u  dea Helder, een 
gedeelte van het ©ode land der Zuiderzee, 
grae genaamd, ia vóór korten tijd ook met een’ djjk 
omringd '). Men berekent «bet getal van al de droog 
gemaakte meren op ruim veertig, welker gezamen
lijke grootte bijna 80,000 morgena) of 1 2  vierk. 
in ijlen bedraagt, en die vom bet grootste gedeelte 
uit bet beerlijkate grasland bestaan.

DE ZU ID ERZEE.

Deze waterplas levert een der aanscbouwelijkste 
voorbeelden op van de buitengewone veranderingen, 
welke de zee aan de Noordzee-kust te weeg heeft 
gebragt. ;

Wisten wij ook al niet door Romeinsche eu 
andere onde schrijvers, dat de Zuiderzee in den 
voortijd geen open zeeboezem, maar een meer was, 
dan zonde toch bare tegenwoordige gesteldheid ons 
daarvan bet voldingendste bewijs opleveren. Geheel 
strijdig met de natuur der zeeboezems en bogtcn,

1) MartinetI. 159.
i) Martinet.f. 82. 'Dele opgave schijnt te hoog te sljih 

Slechts weinige der meren, behalve de epgenoemdee, 
beslaan meer dan 1000 morgen om vang.
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faeefl 'lij m bet zuidelijke gedèelté eene diepe bedding, 
ten deele zoo diep; dat de grootste zeeschepen met 
volle lading dezelve kuönen bevaren; terwijl daar
entegen de geheéle noordelijke helft, van af de engte 
tii8schen Enkhuizen en Stavoren tot aan de eilanden, 
bloot uit zand-» en slijkbanken bestaat, bÿ de ebbe 
voor bet grootste gedeelte boven bet watet uitste
kende en door grootere en kleinere stroomen met 
een diep vaarwater in alle rigtingen doorkruist 
wordende, die zich, tnsschen de eilanden door, in zee 
uitstorten. é

Zonder twÿfel bevond zich vroeger de geheele 
uitgestrektheid lands, thans door de Zuiderzee inge- 
nomen, in denzelfden toestand ais de tegenwoordige 
provinciën Holland en Friesland, ais bestaande uit 
eenén lagen mocrássigen bodem, door vele meren 
doorsneden, het thans zoo diepe zuidelijk gedeelte 
zelfe niet uitgezonderd, hetwelk nog in het begin van 
onze tijdrekening hetzelfde voorkomen moet ge
had hebben, ais Koord1-Holland tegenwoordig heeft. 
Hit blykt uit de werken van po m po m u s  m i l a ,  t a c i

tu s en. puntos, zoo - ais wij hiervoren hebben aange. 
haald ‘). Verscheidene meren lageh digt bij elkander 
en alleen des winters, bij eenén hoögën stand van het' 
binnenwater, was oók het land, dat dezelve van een 
scheidde, overstroomd; voor en na breidden zÿ zich 
verder uit, vloeiden eindelijk in een en vormden toen 
een enkel groot meer. Een dergelijk voorbeeld leverde

1) Zie boven blads» 31»
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in nieuweren tgd hct Haarlëmmer-meer op. Even 
1 0 0  ais dit; zal ook bet FI evo of het zuidelijk gedeelte 
der Zuiderzee, oa de inéenvloieijing der kleinere me-' 
ren, niet dadelijk deszelfs tegenwoordige grootte gehad, 
maar slechts allengskens zich verder hebben uitgebreid. 
De tijd, waarop de vereeniging van dit gedeelte tol 
een geheel plaats gegrepen heeft, is niet bekend; 
even min weet men of nog eene andere oorzaak, 
dan de langzame, maar aanhoudende afbrokkeling van 
bet land zulks beeft te weeg gebragt; men beeft 
zoodanige medewerkende oorzaken ook wél in eene 
aardbeving en in bet uitbreken van onderaardsch 
vuur willen zoeken *). De diepte der zee is wezenlijk 
te groot, om hier enkél aan eene gewone afspoe
ling of afbrokkeling te denken; er moet ongetwijfeld 
eene verzinking van den bodem zgn voorgevallen. 
Het is intusschen zeer waarschijnlijk, dat alles ten 
noorden van de lijn van af den mond der IJssel tof 
aan Enkhuizen nog langen tijd vast land geweest 
is, waartoe ook de eilanden Drk en Schokland be. 
hoorden; ook zal het vaste land zich toen nog verder 
naar bet westen hebben oitgestrekt, dan tegenwoordig, 
en, naar men vermoedt, heeft zelfs bet IJ zich eerst 
in de 13de eeuw met het meer vereenigd.

In hel begin der dertiende eeuw was de toestand 
van het geheel, voor zoo veel zich zulks uit 
oude geschriften en volgens de gronden der waar
schijnlijkheid laat opmaken, deze: In het zuiden
golfde een groot meer -  het Fievo der Romeinen, -
I) M artinet. I . 320.

II Deel. O
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hetwelk 14ten zuiden dé kusten van Gelderland be- 
joelde eu zich aldaar toen reeds even zoo vér uit
strekte ais thans; in bet Iwesteri zal dit ook het geval 
geweest zgn» zóó ais- men daaruit kan opmaken, 
dat, Mathen bij . Motmikeridamr hetwelk in 't jaar 
12f35 aab het ' klooster: Mariërvgaatd verkocht is, de*1- 
tijds reeds een eiland genaamd werd.1); daarenboven 
liggen alle : steden op die Streek aan den zeeoever, 
zoo ais oók de overige Nederlandsche steden, op 
Weinige uitzonderingen na, of éan de! zee of' aan 
rivieren gelegen zijn, zoodat men, ¡kwalijk kau aanne- 
tton, dat er juist .mét dezen,! van Enhhmaen tot 
Katnpm 9. in getal,:; een e uitzondering beeft plaats 
gevopdep* Bovendien is het 'békend, dat de meesten 
reed# in de 13de eeuw alé steden bestonden. Slechts 
Enhhmzm  zal later éene zetstad geworden zÿn, de
wijl eerst in 1 3 6 1  dé eerste haven aldaar aangelegd 
is *).: In bet. oosten echter strekte het laad* zich neg 
io 1 2 2 2  ver in zee uit; het V \n  vloeide toen nog 
bglaqgs de Ruinier dof>r hétzefre3) . , Hoe verre echter 
het land zich ; uitstrekte,' en of Urk eu , Schokland 
daarmede toenméals nog véreeoigd vivaren, laat «oh 
niet, beslissen. Crk komt, wel is waar, reeds in eenen 
brief van o tto  den Groote van het jaar 968 en ook 
in eenige lateren voel4), doch daaruit blijkt niet

1; Searlei, Kronijk. 117.
2) Tegenw. Staat. V . 451. *Handv. v. Enkhuizen.
8) Tegenw«(Staat. V» III«
4) AUing. II. 192.
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of bet toen reeds een eiland was. Tasschen Enkhuizen 
en Stavoren bestond alles uit vast laud , hetwelk de 
gebeele ruimte van dà&r tpt aan de tegenwoordige 
eilanden aan de Noordzee innam; naar men wil, loa 
Texel, zoo wel ais Ameland, met hetzelve nog verbon
den zijn geweest; ook hingen Vlieláiid en Terschelling 
te zaroén. Het Vlie -  Flevuè r- viel tusschen het 
laatstgenoemde eiland eu Ameland ¡ volgens anderen 
tusschen Vlieland en Texel, in zee. Verscheidene 
andere rivieren en Rijnarmen zullen die streek insgdgks 
doorsneden hebben, eene menigte eilanden vormende, 
zoo ais overat op den aaogeslijkten grond platats vindt. 
Ook zal men er geen gebrek aan mérén gehad hebben. 
In oude geschriften komt echter slechts óén voor, het
welk ALTiHG digt bij Medemhiik, aan de noordzijde, 
plaatst en dat even ais de stad zelve Medemelacha of Me- 
demelake zon geheeten hebben, doch dit zal misschien 
eene rivier geweest zgn, zoo ais men zulks Ook in 
eenen vrijheidsbrief (diploma) van keizer Ot t o  UI. 
van het jaar 085 vermeld vindt1). Waarschijnlijk 
verhieven zich op deze lage streken ook vele bosschen; 
een derzelve, in de nabijheid van Stavoren, wordt 
dikwijls genoemd, n. 1. het Kreiler boech, een groot 
woud, vol beeren , wolven, herten en reeën, waarin 
de graven van Holland zich gaarne met de jagt 
verlustigden, en waarover zij in twist geraakten 
met de galama's , aanzienlijke Friesche edellieden, 
die aanspraak op het bezit van dit woud maak?-

2) A  Hing, II. 123. 124. Tegenw. Staat. V . 503. * Doveae 
Aan. L. 8. p. 412 etc.

9*
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len l). Vorder noordwaarts rond men het boseh 
Kreupel2) ,  waarheen eenigen de door t a c it u s 3)  rer« 
melde Vitta Crupiorix plaatsen4), hetwelk winsmus 
echter naar de omstreken van Franeher verplant, en 
daarna door oLUvaaius en a ltik o  •) naar de Zevenwol- 
den (het zuidoostelijk kwartier van Friesland) verzet - 
wordt. Voorts verdieoen nog onze aandacht de aan« 
zienlijke overblijfselen van muren, welke men in 
Noord-Holland en Friesland zoo wel in de aarde, ais 
op den bodem der Zuiderzee aantreft. Dwars door den 
geheelen fVieringer-toaard, 1 tot 3 voet onder den 
aangeslijkten nieuwen bodem, strekt zich zulk een 
muur, geheel uit dufsteen bestaande, op eene lengte 
van meer dan 1 0 0 0  roeden, uit, welken men aan 
weerskanten buiten den dijk nog op 300 roeden 
verder heeft nagespoord in de rigting op Medemblik. 
Tusschen deze stad en het eiland Wieringen, op de 
Gambles bank, bevindt zich ingelÿks een zoodanige 
muur ter lengte van 306 roeden en op eenige plaatsen 
eene breedte van 2 0  voet beslaande; ook wil men, 
dater bij Venhuizen, ten zuid-westen van Enkhui
zen , sporen daarvan worden aangetroffen. Volgens

1) Scar lee, Kron. 96. 117. v. Leeuwen, Watervloed. Voorrede 
6. Winsemius. 172.

2) Een’ zandbank tusschen Medemblik en Stavoren draagt nog 
den naam van Kreupelzand$ w elligt verhief zich aldaar 
het bedoelde bosch.

3) Annales. IV . 75.
4) v. Leeuwen, t. a. p.
5) ClMverius, D e 3 monden des Rijns. II. 28L A ltiug. L 52.

a
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sr. snout ligt er een dergelijke muur in de zxdderzee, 
ter diepte ran 15 roet l). Io Friesland, aan de noord
zijde ran fF o r k u m komt er een manr ran onder 
den zeedijk ten voorschijn, die door bet Gaaetmeer 
en de JBrekken tot in bet Sneekermeer voortloopt, op 
eene breedte ran 11V2 tot 15 Ned. ellen of 36Vi tot 
48 Rijol. roeten; men geeft daaraan den naam ran 
Gravinn weg, ook wel greeva weg 9 hetwelk men 
w il, dat gegraven weg beteekenen zal1). Eenigen 
houden dit muurwerk orer bet algemeen roor wegen, 
anderen roor de oudste dijken," zelfs roor grensschei
dingen 3).

De loop der stroomen door bet verloren gegane 
land en Friesland was misschien nog dezelfde, als die 
ten tijde der Romeinen. Het Ylie moet bglangs&a- 
voren gestroomd hebben , daar deze stad, de oudste 
in Friesland, reeds rroeg eene aanzienlijke handel
stad en haren was. Het schÿnt intusschen, dat deze 
rivier'in de middeneeuwen digtslijkte, waarop de 
voornaamste afstrooming ran bet Usselwater midden 
door het tegenwoordige Friesland plaats greep. Daar
door laten zich het best zoo wel de opgaren in de oude 
kronÿken verklaren, dat er zich in het begin der lSde 
eeuw roor Stavoren eene zandbank rastzette, waardoor 
deze rijke en magtige stad van haren handel en scheep
vaart beroofd werd4), ais de Sage, dat men nog

1) Engelberts, Aloude Staat. I. 98.
2) v. Leeuwen, Inleiding. 16.
3) Engelberts. I. 101.
4) Scar les, Kron. 106.
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tegen bet midden derzelfde eeuw te voetvan Enk* 
Anteen náár Staaorèn gaan kond e , indien menslechts 
met eene plank voorzien was. om die over de killen 
of alooten te leggen1). Zij ook al de voorgewende 
oorsprong van die zandbank een Sprookje, de zaak 
zelve kan niet. in twijfel getrokken worden. De rivier 
moet derhalve ioegeslijkt zgn, even zoo ais zulks schier 
ten zelfden tijde met den middelslen arm des Rijns 
bet geval was; eene zandbank voor die stad alleen, 
van de grootte dat de scheepvaart daardoor gestremd 
werd, zoude niet kunnen ontstaan zijn, indien niet 

* onderscheidene zijtakken bet water aan den hoofd
stroom i onttrokken hadden. De tweede Sage wcrdt 
door velen «-betwijfeld of zelfs voor ten eenen male 
onwaar verklaard 2) ; gewis met. grond, indien men 
dezelve letterlijk wil opvatten, doch waarschijnlijk 
wilden de latere bewoners> daardoor zinnebeeldig aan
duiden, boe digt de wederagdscbe kusten van Noord- 
Holland en Friesland vroeger aan elkander lageo. 
DergeUjke Sagen heerschen ook in andere streken , zoo 
ais in Zeeland3.); iii Oost-Friesland van het eiland 
Langer «Oog, hetwelk zoo nabij het vaste land gele-* 
gen was, dat men elkander bet brood met eene oven- 
vork konde toereiken4); in Eiderslädt3) en elders.

1) Scar lee, 119. Winsemiiu. 171. Schotanus, Kron. 171.
2) Out kof» 275. Winsemius* 171. v. Leeuwen, Inl. 15.
3) Tegenw. Staat. X .
4) v. Werdum, Ser. Fam. Werd. (Handschr).
5) Dankwerth. 142.
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Het is hiermede eren ais met áchier alle: overleveringeh 
gelegen, zij hebben eenen geschiedkundigen grond* 
doch mœtei\ volgens den zin, niet naar14de letter 
verklaard worden.' i

Ten uiterste schraal zijn áe berigten nopens1 den 
ondergapg van deze ortgebTeide landstreek, eene oppert 
vlakte ván 40 tot 50 vierkante mijlen beslaande. He 
naaste oorzaak daarvan wordt'aan de klbosterè geweten. 
Wat kmmidS en anderen daarover bijbrengen, komi 
hierop neder. Het Vlie was in de 18de eéuvr sléchts 
nog een onbeduidend riviertje j* de hoofdstrooni liep 
toenmaals midden door Friesland, alwaar dezelrè zieh 
tót eenèn grooten zeeboezem verwijdde, welke ¿¿ Mid
delzee werd geheeten. Op dezen boezem viel de zee 
in de 12de en 13de eenw met bijzondere woede aan, 
zoodat zij dikwijls de hem omringende dijken bescha
digde en verwoestte. Voor zeer veie der landeigenaren 
werd het ten laatste ónmogelijk, de zware kosteft 
van het onderhond der dijken te dragen, en zij zagen 
zich das gedwongen , om hnn land, volgens de* daar
omtrent bestaande dijk-wetten, af te staan. De 
kloosters, vooral Lidlum  en Ludingakerk, namen dié 
landen aan en droegen zorg voor den bonw van sterkerè 
dijken. Zij bezaten buitendien zeer teel land op' 
Vlieland en Texel; om aan deze gronden eene beterè 
afwatering te .verschaffen, zoo wel ais om eenen meet 
gemakkelijken toegang derwaarts te verkrijgen, eu 
tevens om de zee eenen nieuwen .weg te banen (voegt 
SCHOTANUS er bij), legden zij, vooral het klooster 
Ludingakerk, onderscheidene kanaleq aan', waarvan
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liet voornaamste, eene breede en diepe gracht, die 
in 1213 voltooid werd, van af de omstreken bÿ Har
lingen tot aan de zee tusschen Terschelling en Vlie
land liep, en wel door de duinen heen, welke men 
ten dien einde doorstak« Een ander kanaal ging van 
Vlieland naar Texel, alsmede één van Harlingen naar 
Grind, hetwelk tusschen die stad en Vlieland gelegen 
was. Het aanleggen van die waterleidingen beant
woordde , wel is waar, aan bet daarmede beoogde 
doei, doch tetens was daarvan het gevolg , dat de 
zee, terwijl zij zich yan de Middelzee terugtrok, zich 
nu daarhenen wendde, de openingen tusschen de 
eilanden verder opspoelde en landwaarts indrong*). 
WinsBMitj82) zegt daarentegen, op het jaar 1204, dat 
de heeren van bolckaha, die aan het Vüe of de 
IJssel veel land bezaten, hetwelk veel door het water 
van dezen stroom leed, omtrent dezen tijd een kanaal 
door de duinen tot aan zee lieten graven, opdat het 
water, des noodig, door middel van sluizen of op eenige 
andere wgze in zee zoude kunnen afvloeijen. Anderen, 
die aan denzelfden last onderworpen waren, volgden 
hun voorbeeld, hetwelk eindelijk te weeg bragt, dat 
de zee zich daarheen wendde, de openingen allengs- 
kens vergrootte en, nadat de duinen eenige jaren
daarna door stormen en vloeden geslecht waren, alle 
daarachter liggende landen overstroomde en weg*-
spoelde.

. 1 •

U  Scarlet. 111. Emmiut. 131. Schotanus. 106.
2) Chronyk. 149.
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Déze opgavçn zijn in  Tele opzigten onduidelijk« 
Trouwens, indien het Ylie tusschen Ameland en Ter« 
schelling in zee uifwatejrde, dan konde er geen kanaal 
?an het Taste land naar Vlieland gegraren worden; en 
lag de mond tusschen Vlieland en Texel, dan konde 
men geen kanaal Tan een dezer eilanden naar een der 
anderen aanleggen. Dat er, voorts, eenig nadeel uit 
het graTen dezer kanalen konde Toortspruiten, laat 

. zich even rain begrijpen ais de reden, waarom de abt 
Tan het klooster Lidlum  het aanleggen derzelve afried1), 
daar juist door eene doelmatige afwatering Tan het 
land deszeifs bestaan het meest verzekerd was. Het 
wonderlijkste is het berigt van w in s e m iu s  , dat die 
landen door het Vliewater benadeeld werden en dat 
men daarom afleidingen door de d uiuen heen aanlegde. 
Dit laat zich daar alleen door verklaren, dat die stroom 
voornamelijk bij deszelfs mond verzand was en zoq 

doende het water niet meer naar eisch konde ont-* 
lasten. Na dit alles laat het zich evenwel nog niet 
begrijpen, waarom men zulk eenen grooten omweg 
verkoos, daar de afleiding naar den grooten zeeboe-* 
zem, tusschen Terschelling en Ameland, eenen kor- 
teren weg aanbood, die ook in allen gevalle minder 

X gevaar deed duchten, dan het doorsteken der duinen.
Zonder twijfel greep het verlies van het land 

aldaar slechts allengskens plaats en werd door her
haalde stormvloeden veroorzaakt, zoo ais zulks ook do

1) Searli*. 117. v. Leemten. Inleid, 19.
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code kronijken, hoewel biet bepaaldelijk, te kennen 
geven; alting l) maakt hiervan insgelijks gewag y zich 
beroepende op de kronijkén van de abten talo en iéebko 
van Wierum , die omtrent dien tijd leefden! De eerste 
inbraken der zee schgrien in 4e westelijke streken 
plaatsgevonden te hebben. Veelfigt spoelde de Aller
heiligen'vloed van 1170 de eerste opening, misschien 
ook een nog vroegere. Texél wordt in eene lijst van 
eigendommen der St. Martini te’ Utrecht, om
streeks het jaar 900 opgemaakt, eta eiland genaamd, 
hetwelk vóór éen derde gedeelte aan deze kerk toebe- 
boorde2). De gemelde watervloed zou too :wel Teiel 
als Wieringen tot een eiland gemaakt hebben, zoo ais 
BHHius, vólgens w o h p  van Thabör, die iri het begin 
der 16de eeuw leefde, en vele andere, hoewel latere, 
geschiedschrijvers berigten, met bijvoeging: dat de zee 
toenmaals al het tnsschen Medemblik, Enkhuizen en 
Stavoren gelegen land verzwolg3). Volgens andere 
berigten hingen Texel eñ Wieriogen nog in 1184 
bij ebbe met het vaste land te zamen1). Het komt 
ons het waarschijnlijkste voor, dat de zee in het eerst 
niet vlak uit het westen, maar uit bet zuidwesten, 
en wel bepaaldelijk door de Z ijp e , binnendróúg. 
Déze zeer lange polder strekt zich vari dè Zuiderzee geheel 
l T T. a.^pT lI. 84. ,
2) *Hedo , Hist. Ultraject. 65. 66. Tegenw. Staat. V H f. 

589. 596, ; ,
3) Emmius. 113 Outhof, Watervloeden. 265. volgens de Vries9 

Kron. III. 408. Commelijn, Beschrijv. v. Amsterd. 1183. 
en anderen.

4) Schotanus. 98.
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tot zaxxPéñén en bet tan Aikmaar naar dit dorp loopende 
kanaal uit* zijnde dit kánaal ecneóudë rivier en 
vermoedelijke Rijnarm, Welke tusschen P ét ten èn Kamp 
in zee viel. Indien ook al niet de polder zelf y deszelCl 
naam althans is zeer oud. Reeds h e u s ‘s t o k r ' )  ver
meldt, dat graaf w i l l e m  in 1203 o tfer Zijp© is comen 
gerhèden.” Op grond hiervan zodde noen kunnen ver
moeden, dat dezelve veeleer eeri kanadl of eene rivier 
was, die bij Petten in zee viel, of wel een arm'van 
den van Alkmaar komenden stroom, welke naar het 
noorden vloeide entzieh of mét het Vlie vereenigde 
of op zich zelven alleen tusschen de eilanden in de 
Noordzee uitwâterde. Dit vermoeden, voor hetwelk reeds 
de in bet oog yallende liggihg pleit* verkrijgt nog meer 
waarschijnlijkheid door eene oorkonde (chatter) van hertog 
ALBRECHT van 'tjaar 13Ö8, waarin voorkomt; datRijnr^ 
land niet meer tot de bedaking van de Zijpe zoudé 
medewerken*). In allen gevalle heeft de Zijpe bij 
Petten met de zeé in verband gestaan' ; bare ligging 
maakt het waarschgnlijk * dat de zëevloeden zich iii 
den stórm van 1190 door haar en biet door de slechts 
smalle opening tusschen Texel en bet vaste land op 
het binnenwaarts gelegen land uitstortten, en tevens 
zoude mén op dat jaar de inbraak der Zijpe en het 
daardoor te weeg gebragte verlies van de landstreek 
hg Wieringen, m et dé steden Grebbe en Goneeimf

1) Rijm-Kronijk. 67. Tegenw* Staat. Y H I. 410.
.2 )  *Kron. van Medemblik. 232* *Handv. van Rijnland. 2% 

Tegenw. Staat, t. a. p.
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en ongeveer 20 dorpen, kunnen terugbrengen, welke 
eenige oudekronijken in bet jaar .333, anderen in 
733 stellen *): Toenmaals zal misschien de ruimte 
tusschen Texel, Wieriogen en Medemblik door het 
leewater ingenomen en buiiengedÿkt zgn geworden; 
doch indien Texel reeds in «het jaar 900 een eiland 
was, dan kan hetzelve zich niet eerst 300 jaar later 
Tan het Taste land afgescheurd hebben , en de oude 
berigten daaromtrent zijn dus onjuist.

De hoofdzakelgkftte Terandering Tan de plaatselgke 
gesteldheid aldaar moet in allen gevalle in de eerste 
helft der 13de eeuw hebben plaats gegrepen. De 
vreesselgke Marcellus-vloed Tan 1219 zal misschien de 
aanleidende oorzaak van dic; Terandering geweest zgn; 
dezelve OTerstroomde alle landen der Friezen, ver
woestte de dijken, deed vele dorpen, kerken en 
kloosters tot puinhoopen ineenstorten en heeft, naar 
men wil, aan 100,000 menschen het leven gekost*). 
Daarby kwamen onderscheidene buitengewoon groote 
vloeden in de volgende jaren, voornameUjk die van 
1230, welke rondom verschrikkelÿke verwoestingen 
aanrigtle3); daarna die van 1237, welke volgens wnr- 
8BMIUS, de bezittingen van de heeren van h olcka m a ,  

tusschen Westergo en de eilanden Vlieland en Ter-

1) Outhof. 207. volgens Burger, Kron. v. Scboorl. en 7\»tsA, 
Kronijk. 97«

2) Emmiui. 128. Schotanus. 100. en anderen.
3) Guicciardini. 179« *v, Meieren. Beningaf Kronijk. 109. 

en anderen.
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échelling, verzwolg '). Door deze en meer andere opvol
gende vloeden won de zee al meer en, meer veld*), 
zoodat er ten laatste alleen nog eene landtong tus- 
schen Enkhutzen en Stavoren overig bleef, díe eindelijk, 
nadat lij reeds vroeger verscheidene openingen had, op 
eene aanzienlijke breedte geheel doorbrak; het zeewater 
stroomde daarop in bet fan oudsher bestaande meer, 
en hiermede was dan nu de vorming der Zuiderzee 
voltooid. Op welk tijdstip zulks «plaats gevonden 
heeft is niet bekend ; het is mogelijk dat dit eerst 
geschiedde door den verwoestenden vloed van 12d7, 
waarschijnlijk evenwel vroeger, daar men wil, dat het 
IJ zich omstreeks het midden der 13de eeuw met 
de Zuiderzee vereen i gd heeft en dat de Amttel eerst 
toen bedijkt werd 7 hetwelk onnoodig zoude geweest 
zgn, indien de zee nog geene ebbe en vloed hield: 
ook dreef Harderwijk reeds in 1280 eenen sterken 
handel op de Elbe3). Het schijnt echter wonderlijk, 
dat de Keonemers op hunnen krijgslogt naar AmeteU 
land y in bet ja a r  1203, den AmsUldijk doorstaken, 
waardoor het geheele Amstelland onderliep4). De 
Noordzee zoude dus reeds toen met bet zuidelijk ge
deelte der Zuiderzee in verband gestaan en deze laatste 
ebbe en vloed gehouden moeten hebben, aangezien er 
anders geene dijken noodig geweest waren. Men moet

1) Wituemiu*. 166.
2) T. a. p . 157.
3) Tegenw. Staat. III. 465.
4) Schotanus, 104.
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dus voçronderslellen, dat of dit berigt onjuist is, o f 
dat de landengte tusscbep Enkhuizen en Stavoren 
reeds in,de 12de eeuw, en dap waarschijnlijk in 1170, 
toot den aapdraipg der zee bezweek. Hei eerste is 
misschien bet aaqnemdgMe, daar het niet wel te 
denken is, ^dat dç berigten omtrent bet aanleggen 
der kanalen onwaar zouden zgn, des te minder door
dien sain van h ie ru m  een tÿ d genoot was.

Vele hooger liggende? plaatsen zullen zich ais 
eilandqn misschien nog eenigen tijd staande gehouden 
hebben.,, ’Slechts eeudcrzelve tusschen Harlingen en 
Terschelling ipbekend, waarop de kleine stad GHnd of 
Grgn stppd, welke stad intusschfti reeds in 1287 ten 
gronde gjpg })* Het oyerige land werd voor en na door 
het zeewater yan , dpszelfs grastapijt oblbloot en in  een 
wad berççh£ty)en;, bet naast, aan de zee gelegen gedeelte 
werd onder bet zand bedolven, het meer verwijderd 
liggendedaarentpgeq met , 4lijk. overdekt. Van het 
nader bÿ de nieuwe kpst gelegen land bleef/ een 
groot .gedeelte ppg langen tijd, groen, slechts àlléngs- 
kens n^k}e dç . zge hat, groen af en spoelde den 
grond zelven weg; zolfs nog in de vorige eeuw werd 
er veel buitenland aangetroffen.. fVestworkum, ¿ene 
stad ten westen vap het ; tegenwoordige fForkutn, 
schgnt in de ¿54e ceiwdeor de zee verzwolgen te zijn, 
zoo ais ook fVesterbierum en Dijkshoorn, twee groote 
dorpen in de nabijheid van Harlingena). Hen wil,

I) Wineemius, 175. O. Scarles. 11.
3) Tegenw. Staat XIII. 8* v. Leeuwen, ln leid .30.
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dat de stropmbeddhig Aussehen. Texel en Wieringen 
door den yloed Tan! 140Q 2 0 0  zeer verbreed en 
verdiept geworden is, dat yan .toen af aan de koo|t- 
vaardijschepen' door dezelve naar Amsterdam kodden 
varen ‘X 1 Het ^ehijntechier, .dat er in die streek yqel 
labd eerst later verloren ia gegaan. Op quicquadiju’s 
kaart van* dè provincie Holland a) «trekt de i landstreek 
tossdienofari Helder en d* 2 d jp e ü c \ inog, tot digt 
aanWïeringen ui L ;le n , oosten T an e feZ y p e lo o p t 
eeae breède kbdjtong oerre in lee op, tot aan de Ign 
van MedèmbUk^üw  bet midden van het eiland W ier  
rtisjreftv \ Op deaç lapdtong’is een kerkhof Swin aan- 
getroffen*, ahvaqr men .zdfs nog in 1772 . doodkisten 
mei metoschenbeenderengevonden heeft *);$> i welligt is 
dit dezelfde plaats, alwaar de stad Grebbe zou gestaan 
bebbem.: Vau dïe borger schrijft, dat hij datkerk~ 
hof ¡in bet jaar 1678, hg laag water, ‘¡onderzocht en 
eene verbazende menigte menschenbeènderen, fonda- 
menlen der kerk vandufsteen oni.) gevonden heeft. 
Deze streken of tongen; lands bestaan nogMegeawoor- 
dig1, meest met wier bewasseû, teta deele ais izatah* 
platen. <1 - < - • : . . ;/ . •

• 7/  Meer 3dao. vijf eensveoi zgnten vetioopen sedert h e t 
ontélaaa van dezen grooten teeboeiem, en .nog. lig | 

in d eze lfd e  gedaañtedaar. tfergens^ wil zioh

1) * v.‘ Meieren, Neder]. H ist. 59.
2 ) Beáchrijv. d.1 Nederl. 189.
3) Engelberte. I. 97.
4) *Kron. van SchoorL Outhof. 207.
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nieuw land vaslzetten , behalve het weinige aan de 
IJssel en hg den Helder, dat in vergelijking met de 
groote uitgestrektheid dea boezems naauwelijks in aan* 
marking kan komen. Dit is inderdaad een zeer 
opmerkelijk 'verschijnsel. De ’Rijn zendt een groot 
gedeelte van zijn water; door de Ussel naar dien plas; 
eene ontelbare ménigte door natuur en kunst daar- 
gestelde kanalen ontlasten zich insgelgks in denzelven, 
en niettemin ontstaat er geen land. Zelfs de bogt 
tusschen Medémblik en ¿den Helder, dié abdera toch 
beschut ligt, wil niet digtwassen; buiten den reeds 
vóór meer dan 200 jaren aangelegden FFieringer- 
waard heeft men aldaar slechts het juist niet groóte 
Koegrae kunnen indijken, en ook dit eerst vóór wer 
ttige jaren. Het is evenwel mogelijk, dat bet slijk 
zich op de diepste pláatsen der Zuiderzee nederzet, 
zoo ais in het zuidwesten, alwaar sedert eenige 
tientallen jaren het IJ sterk begint te verslibben. — 

Wij zullen thans overgaati tot de beschouwing 
van dekustéU der Zuiderzee en hare eilanden; -  Noord« 
Holland heeft na het doorbreken der Noordzee nog 
dikwijls last door haar geleden. De zuider-kerk' te 
Enkhuizen tiond tot aan 1422* buitendijks en werd 
toenmaals verder landwaarts iu  verplaatst1}. Deze 
stad bezit nog eene goede haven; Medemllik eene 
nog betere, welke groote zeeschepen kunnen binnen« 
loopen; insgelgks is dit met Hoorn het geval. D e 
haven van Monnikendam echter, is verzand2)«
1) Tegenw. Staat. Y . 462. Martinet. I. 193.
2) M artinet. I. 171.
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Voor dezelve ligt bet eiland Marken, hetwelk voor
heen groöter geweest is en ook .met dijken omgeven 
was, doçh gedurende 60 jaren, van 16321 af aan, 
werd hetzelve zoo fel door de zee bestookt, dat men 
den dijk 10 malen verder binnenwaarts moest verleg
gen; in 1700 werden er zelfs 4 kleine dorpen geheel 
weggespoeld. Thans is bet eiland geheel van dijken 
ontbloot ; de huizen staan alle op heuvels ')• . Nog io 
1826 heeft hetzelve door den vloed van den 3den op 
den 4den February verschrikkelijk geleden; twee derde 
gedeelten der « huizen werden door de golven wegge
slagen of nedergeworpen *)• Verder zuidwaarts vertoont 
zich een smalle inham, die verre in het land, schier tot 
aan de duinen in het westen, oploopt en het IJ ge- 
heeten wordt. Hen gelooft, dat hetzelve oorspronke
lijk niet met de Zuiderzee> behalve door de rivieren, 
in verbinding heeft gestaan^ maar een meer was3); 
waarschijnlÿk bestond hetzelve uit onderscheidene 
meren welke naderhand in een vloeiden, zoo ais de 
van den noordkant, tegenover Amsterdam en Sparen- 
dam , verre vooruitspringende landtongen reeds aan
duiden. De verbinding met de zee in het oosten zal 
misschien in het midden der 13de eeuw plaats hebben 
gegrepen, hetwelk l ’ e p i b 4) daaruit opmaakt, dat 
Amsterdam in het charter van 1275 Ameielredam

1) M artinet, t. a. p. Tegenw. Staat. Y III. 624.
2) Sturmflnth. 338.
3) Tegenw. Staat. V . 6. Aanm. V  Epie. 61.
4) T. a. p.

II Deel. 10
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genaaibd wordt, en vroeger alleen A m ttâ  of Am ttA- 
vntm .- Eeretgenoemden num  ontleende élie sUd aan 
■den :in den Amstel'gelegden dam *), doch èea dam 
■werd er niét ¿eerder veréisobty dan loen » de zeevloeden 
tot ¡aan dat ptiat opliepen. Sedert eenige tientallen 
'járen, boapthetialtjkin het IJ zich «terk op, en niet 
zonder , grond, vreestuien, dat hetzelve eenmaal geheel 
verzanden zal, terwgl ook de •zand*'of liever de aigk- 
ftmok voor deszeUk mond, k*t > Pttnpiu, ál meer en 
meer toeneem*. ¡ "•/

: • In de nabijheid der stad Naardên lag vroeger 
O ud-N aàrim ï d it> ïsj door de zee'bedolven en niéts 
dan h ibouwvaüen^ z^n'daarvan nog overigfl). Aan de 
Ussel is éenig land* aangewassen j t e  xamen ech
te^ gaapp vï^tortci^in^lil^si^ande? hoe weinige de 
gppaMgt. gelegenheid; aMaac Jn aanmerking genomen, 
in fOan jtyd^ak »van :pfer dan 500 jarenJ Het grootste 
gedeelte (daarvan is slechts mek zomerdijken omringd, 
toodat, hetmWe dikwijjsapv«$trooind, wordt, hetwelk 
echter zelden nadeel te weeg brengt, daar de huizen 
op hegten ..gebouwd xgp % Tusschen de IJssel en 
bet Ifoarteu fPater ligt* ¡wel is waar, de Mattenhroe* 
ker^çlder v wecken m eneer^  «io de laatste helft der 
14de » eeuw - heeft ingcdijkt, doch .* dezelve is geen 

• eigenjÿke polder, maar ppd jand , aan de «kust zelfs 
slechter en lager dan landwaarts in, met eene dunne

1) Tegenw. Staat, t. a. p.
2) Tegenw. Staat. VIII. 96.
3) Ter Peikicijk, Overijssels Watersnood. 208.Slurmüiuh. 355.
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kleilaag boven op»* waaronder men veengrond vindt »). 
Waarschijnlijk isv dit nog- een overblijfsel vim bet door 
de zee verzworen kdd. -  i :r •'

'• Het in de Zuiderzee gelegen eiland Ürk ie 
slechts 460 roeden lang en ten hoogste 200 roeden 
breed. Be; westkant bestaat uii eénen boogen zand
grond, waarin men zelfs .groote steenen aaptreft; aan 
de oostzijde is de > bodoni laag *). Eeoigeo houden 
het er vooi*, dat hét eiland rotsig is pf op eone rots 
rust 3). ^Men 'wil, dat hetzelve voorbeen grooteren 
èmvang gehad heeft* Verf»! westwaarts in zee* op, 
op eeúen afstand van 230 roeden, stond, zoe ais de 
Sage luidt, eene kerk, welker standplaats bij de zee* 
lieden nog ouder den naam^van het Urker kerkhof 
békend is* ». Aan de zuidzijde* den eflands, waar thans 
ook de zée bruist, zon eene ikreede kerk gestaan 
hebben. Nog in latere tijden heeft dit eiland aan 
onrvang verloren; de vuurbaak, eerst in 1617 opge- 
rigt, moest naderhand verder landwaarts in verzet 
worden; in 1640 stond : dezelve nog 112 voet van 
het strand verwijderd en 12 járen tatet niet meer dan 
30 voet 4). Het eiland Schokland is niet breeder, 
doch langer, heeft eenen lagen veenachtigen bodem 
en is' met dijken omgeven.

De provincie ’ Friesland wordt in het westen jea , 
zuiden door de Zuiderzee hevig aangevallen, en^klechts

1) Ter Petkwijk. 12.
2) Tegenw. Staat. YIII. 628.
3) M artinet. I. 220.
4) Tegenw. Staat. YHI. 629. }
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Tergend zware dijken, met paalwerken en groote 
granietUokken bezet, kunnen bet geweld des waters 
weerstand bieden. Het vroeger bg het achteruitleggen 
der djjken overig gebieten voorland is voor en na geheel en 
al weggespoeld. In den aanvang der 18de eeuw konde 
men nog,langs den buitenkant des zeedijks, van Harlingen 
naar Surig rijden, en eenige jaren later graasde het 
vee nog tusschen het roode K lif en Stavoren tot op 
eenen aanzienlijken afstand van bet land, alwaar thans 
alles zee is 1). Ook bÿ Makkum vond men in 1740 
buitendgks nog weideland, thans niets dan een schraal 
en naakt wad*). Zelfs aan de zuidzijde moest men, 
na den vloed van 1701, eene groote uitgestrektheid 
grands aan de zee 1er prooije geven en, in plaats van 
den ouden dijk, die in eenen vooruitspringenden bal- 
ven cirkel naar de Kuinder ging, verder landwaarts 
in eenen nieuwen dÿk aanleggen, welke over Oud- 
Sehoterzifl, SUjkenburg aan de Linde , en vervolgens 
verder deze rivier opliep. Het buitengedijkte land 
is evenwel niet verloren gegaan, veeleer is hetzelve 
door bet zeeslijk aangehbogd en levert thans heerlijk 
weideland op *). In Lemsterland lag vroeger nog een 
dorp, Band geheelen, hetwelk een búit der golven is ge
worden 4) .. Stavoren is zoo verschrikkelijk door de zee 
geteisterd, dat er van deze, voorheen zoo groote en 
magtige zeestad, vroeger de zetel der koaingen van

1) vun Leeuwen, 'Watervloed. Inleiding. 59.
2) Tegenw. Staat. XI. 177.
8) T. a. p* 542. 4) T. a. p. 536.
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Friesland, niet meer dan de tegenwoordige rampzalige 
overblijfselen bestaan. Reeds sedert lang ligt bet zoo 
beroemde klooster St. O dul[us in de diepte ver
zonken : ten tijde van schotakus , in 1664, wa
ren deszelfs of erbtijfeéls, bij laag water, nog te 
zien *). De stad strekte zich ten minste */* uurs ver
der noordweslwaarts uít, op welken afstand men, bij 
láág water en eene slille lucht, nog fondamenten der 
kerk, benevens de graven, alsook stráten ontwaren 
kan1). De stad zelve was in 1335 nog zóó vermo« 
gen d , dat zg alleen eenen oorlog tegen Hamburg en 
iMbek durfde voeren •). Behalve de vloeden droegen 
ook oorlog en brand het bunne tot haar verval bij. 
Zelfs nog in den loop der laatste 50 jaren heeft zQ 
4 groote scheepstimmerwerven en 20 febrijken en 
werkplaatsen verloren 4). De stad telt thans niet meer 
dan 600 inwoners ‘). Ook het laatste overblijfsel 
van dezelve stond bg den grooten tloed van 1825 op 
bet punt om eene prooi der golven te worden. Te 
Hindelopen telde men op het einde der vorige eeuw 
78 huizen minder, dan bij den aanvang derzelve; 
wegens den sterken aandrang' der zee aldaar, had 
men dezelve- afgebroken e). Tusschen deze stad en

1) Schotanus» Bescbrijv. v. Vriesland* 232.
2) Tegenw. Slaat. XV. 309.
3) T. a. p. 314.
4) van Leeuioen, Inl. 69.
6) Martinet. 11.45.
6) Tegenw. Staat. XV. 334.

D ig it iz ed  by  Google



150

fForkum ligt een 1200 póndematen (naar 300'roe* 
den) groote polder, het JVorlmmmer-Nieutifland* 
eenen ongetwijfeld vroeger door de zee gewrochten 
boezem vullende, die in 1623 ingedijkt en sedert dien 
tgd viermalen weder doorgebroken is; de herstelling 
der derde doorbraak, van 17?6> kWftJP op 200,000 
gulden te staan Verder naar het nootden, bg 
jaarlingen, bestonden nog in ;eçn' vqj laten tijd twee 
dorpen, We* ter hierum en Xfi^uhotn ; over dferzelvcr 
standplaatsen zeilen thans r schepen 2). Van' hier af 
aan echter begint de zpoip der .kost uit louter pol
derland te bestaan. J^ene pmaUe strook yan hetzelve 
neemt een uur ten noorden der stad eenen aanvang 
en loopt r(ot aan het Báldi;. daze strook moet nog 
ouder dan het Bildtzijn.

In het ¿noorden van Friesland trof men ia 
de middeneeuwen espen groçten, zeeboezem aan, 
welke zich, steed* smaller wordende«, zuid~ en Zuidn 
westwaarts , diep in bet land, op ̂  tot zelfe nan.BoU^. 
toard, uitstrekte, t^rwgl dpzclve« hot oostelÿk etowca- 
telijk gedeelte dezer prpvinçie, Oostprgo en Westefrgo, 
van elkar^der scheidde« JDezo boezem komt dikwgl* 
vopr onder den saam van {JlifiddieU^e ̂  * todprs do 
Boom  of Boordiep, in bet lalijn Burdo of Burdine*, 
naar het in denzelven vallende riviertje dêBoom, genaamd. 
De grenzen van ̂  dien boezem lijn nog tegenwoordig 
aan de overgeblevene oude dijken zoo wel ais aan 
het verschil van den bodem, zeer duidelijk te onderschei-

I) T. a. p. 396. 2) T. a. p. XIV. 378.
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dea. Tusscheni?#/worrf eu Stueh, alwaar waarschgnlgk 
eeñ hi eer. bestond, ia drbreedte tem deele % mijl;

Hoêum tot aaui Medahuiten.jilwhl*>200 goeden; 
nm dáár tot aan Leeutcatden echter V* our. 'Bij 
deaSe stad breidt dezelve sich aser, wjjduit. fai bet 
pasten grensde hij aan d m ,r tegçuwoordjgen weg t»pf 
ouden dgky die Tón Leemçandm ; noordwaarts over 
Steen* naar Mariëngaard Jfloptjj roni daar zal* deze 

*dijk, indien Ameland ten ,dten-tijde-wei ,hel v^ste 
land rerbpnden was* vorder ^ppnidjjk: naaa Ae* 
westkant van dit eiland gegaan zijnjpodersechberpoordfc 
Oostwaarts. over Â ÿ à  naac dan reedijk y m fV ie m m r 
tot aan welke plaats toede^eiyeiAïaUen gerade lptejc 
ais zeedijk diende1),. De. w esl^kp , grenslij a liep 
schier westelijk p*er jße*tgumy Merühum ep 
Minnertigett wsir den tçgepwoordigen ^zeedijk;. aan 
de Zuiderzee;, de uitwatering iit.zeÇ;gçeep; plaats U1S4 

soben Ameland en TenekeUing2)*, Zopder twyfe^

1) Tegenw/ Staat » V .‘ IP8i v< r' % > !
2) Emmi**, Rèr< Fris. 344.J?. Sfoerds.l. (&. Schat arius, V ries** 

land. 12. Tegenw. Staat. X III. 30. A Hing. (II. 31.) maakt« 
wel is waar« van dezen grooten boezem onder den naam 
van Burdiàe gewag« doch - wijst dénzeHen op feijnegkaarten 
niet aan j daarentegen roiiát Uj daarop ib  bet'wésten eene 
plaats in aan eenen anderen boezem« welke« tussóben Era-  
neker en 'üoleward door, obstwaartá: tbt aan de'.tegenwoor
dige trekvaart van Sneek naar Leeuwarden voortloopt ; bij 
plaatst deszelfs uitloop bij Harlingen, laat denzelven dan 
plotseling naar bet noorden wenden en vervolgens« tus- 
Ec\\en Tér*chelling én Ameland dóór, in zee vallert. Op 
welken grond A lting  eené zoo gebeele onjuiste
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liep door dezen boezem een arm yan den Rijn, zoo 
ais wij te voren hebben aangewezen; ook dreef Bolt- 
ward reeds vroeg aanzienleken handel en scheepvaart *). 
In het begin der 13de eeuw en vroeger, werd bet 
land aan dezen boezem zeer hevig door de zee be
stookt 2). De Cammmgaburg en de Brittenburg, 
twee kasteelen of vestingen, werden door den vloed 
van 1230 vernield en het stadje JVartena, hoewel 
verre in bet land op (eene mijl ten zuidoosten van 
Leeuwarden) gelegen, werd zoo zwaar beschadigd, 
dat er slechts weinige buizen overig bleven en het
zelve sedert tot een middenmatig dorp vervallen is, 
welks voormalig grooter aanzien alleen nog door diep 
in het slijk verzonkene straten wordt aangeduid s). 
Útgong of Utgone9 eene kleine stad en haven bij Berlikum, 
aan den bedoelden boezem en aan een klein, van Frane- 
ker afkomend riviertje gelegen, ging later ten gronde, 
zonder eenig spoor na te laten; zelfs kan men hare 
standplaats niet meer bepaald aanwijzen, hoewel zg 
nog in het jaar 1470 een verdrag met Franeker9 
over de tolvrijheid van deze stad, sloot, en dus eerst

gesteldheid aanneemt, laat zich niet bevroeden. Emmiut 
zoo wel ais andere oude geschiedschrijvers geven, zonder 
uitzondering, dè door ons beschrevene rigiing aan, welke 
ook met de plaatselijke gesteldheid strpokt* , .

1) Tegenw. Staat. XV. 184.
2) T. a. p„

3} Scarles• 113. Winsemius. 163. en anderen.. Tegenw. Staat. 
XIII. 31$. 39?.
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tegen bet einde der 15de eeuw of Uter vernield moet 
wezen *). Desniettegenstaande begon de boezem 
reeds vroeg in land herschapen te worden: nog vóór 
het ontstaan der Zuiderzee was er in bet noorden reeds 
eenig land aangewassen. Het eerst vulde de diepte 
des boezems bij BoUward zich met vette klei op, 
waarop het dorp Nieuwland zich verheft, welks 
kerk ten minste vóór het jaar 1277 reeds bestond1).

Tegen bet midden der 14de eeuw of vroeger, was 
de geheele zuidelijke streek tot aan Leeuwarden en 
verder,^insgelgks in land herschapen, hetwelk met de 
noordelijke streek ook weldra plaats greep, zoodat 
reeds in 1508 bet grootste gedeelte daarvan, hel Bildt, 
ingedijkt konde worden , zijnde een der grootste pol* 
ders, 5400 Holl. morgen (3/4 □  mijlen) beslaande3); 
daarna, in 1600 , het nieuwe Bildt, ter grootte van 
bijna 1757 morgen. Voorts dijkte men in 1715 en 
1754 de oude en nieuwe Bildtpoldere in, te zamen 
571V, morgen groot4) , waarmede de boezem geheel 
gesloten werd. Tot digi aan Wie/rum is de kost overal 
met polderland omzoomd. Van de gemeente Wierum, 
welke een’naar het noorden vooruitspringenden stompen 
heek. uitmaakt, is in vroegere tijden veel land af* 
gespoeld; de kerk van W ier um, zich voorheen raid-

1) Tegenwv Staat. XIV. 414.
2) T. a. p. XIII« 41. volgens een handschrift van Schotanusf 

ook XV. 237.
3) Schotanus, Kron. 496. Boschr«217. Tegenw. Staat XIII. 

401. XV. 411 en volg.
4) Tegenw. Staat. 440«

D ig it iz ed  b y  Google



154

den in het dorp bevindende, slaat-tbanr onmiddelijk 
aan den zeedijk. Daarentegen -ia er, hij het dorp 
Paee ene, een arm van de Deltkuméier J?e, welke 
aldaar met eenen vrij breeden mond uitwaterde, geheel 
toegewassen en overdgkt1). In het oostfen aan de 
Lauwerzee, bij Exuma • z i j l , heeft , volgen» de oude 
ki'ongken , eene stad gelegen , E 2  one ta d : genaamd, 
welke, naar men wil,reeds in A4S uitstékend gebloeid 
moet hebben, 'doch in een der menigvuldige' vloeden der 
13de eeuw; verifcoedelgk in dien ván 1222, door de 
zee geheel verwoest is 3)# Het Dokktifmner diep , 
waarschijnlijk de aloude ooslelijke uitwatering dfes Rijns, 
hetwèlk zich hij den mond tot 7* uur breedte üit- 
breidde en tot aan Dohhum aan weerskanten met dij- 
kén bezet was, is sedert laqg. in land. > herschapen, in 
1729 aan den mond, afgedund; en met slüizen voor
zien, welke onder de sterkste waterwerken van dien 
aard in de Nederlanden behooren en op f  338,000 
zijn te staan gekomen, benevens f  60,000'voor het 
opschodnen van het diep tot aan Dohhum *), en dn» 
te zamen op bijna ƒ300,000* g

Tauschen Friesland en Groningen ligt weder een 
bèezém, de Lauwerzee, waarin drie rivieren, het 
Dokkumtnerdiep of de E e , de Lauwer en de Hunze 
zich uitstorten. De Lauwer, welke de grensschei
ding van beide provinciën uitmaakt, was vroeger een

1) Tegenw. Staat. XIV. 199.
2) T. a. p. 210. Emmiue. 131.
3) Tegenw. Staat. VIII. 8&
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aanzienlijke stroom, doch is. thans schier geheel en 
al toegewassen» De Hunze is lot aan Groningen neg 
door dÿkçn ingesloten en bondi dus tot-daar aan toe 
ebbe en/vloed. De onderbavige zeeboeiem jiep voor
been nog I V4 uur verder in het land op , doch is 
tot zoo ver op eene breedte van 27* onrtpegeslibt 
en ingedÿM. Het, hiervan aan Friesland toebphoorende 
gedeelte beei, het N tew ceK ruielunde  n is 1 aor lang 
en half zoo, breed; bet overige, de Ruigewdurd^ 
ligt in Groningen, alyvaar het laatst m 1796 het 
Ruigezand aan de H%ynze bedjjkt geworden is1), 
terwijl ook aan de noordzgde dor, Hwnze m eer dergelÿk 
land zich tot aan Zuurdijk uitstrekt. De geheele 
noordkust van de provincie Groningen : bestaat uii 
polderland, ter breedte van '/3 tat 1 uur. Het nieuvm 
sie daarvan, de tfoordpolder^ eerst in de tegenwobiw 
cjige eeuw bjnnengedgkt, is bijna 2  uren lang en ia  
hei midden,.jnçer dan W uur breed«

In het nqp.rdqçstqn, op de grenzen tusschen de 
kwartieren JHqnzingo. en Fivelmgo, heeft: de zee id 
den vóórtijd eqnen grapten boezem gespoeld i welks 
qpalrefc y  e l metbekepd is, doch zioh uit de pkatse- 
Igfctyg^teMheid *Mflar noglpat opmaken. De opening of 
ipond, strekte zich uitvqn Uithuizen tot aan Godlinzey 
de beide uiterste aanvangspunt##, t)wee uur vad 
elkander verwijderd. Yan Uithuizen strekte deze 
bogt of inham zich uit langs Kanten*, Middeletum 
en Westerwijtwerd naar Stedum , het zuidelijkste

1) Kop*y Magazijn» van Vaderi» Landbouw. U> 444.,
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eindpunt, twee uren van- den ouden ingang , en drie 
uren Tan de tegenwoordige noordkust verwijderd; van 
dáár liep dezelve naar het oosten en noorden over 
Loppersum, W irdum , Etium, Oosterwifhoerd, Leer-  
metii en Losdorp naar Godlinze. De bodem wijst 
dezelijn ais de waarschijnlijkste aan1). Anderen houden 
het ervoor, dat de boezem van de Meeden (Uithuizer)- 
zuidwaarts tot aan Wester-emden, Va uür ten noord
oosten van Stedum , liep en van dáár oostelijk bij 
langs Zeerijp lot aan Godlinze. Beide deze opgaven 
kunnen juist zgn, indien men de eerste voor de oor* 
spronkelijke grootte der bogt aanneemt, welke reeds 
vroeg tot aan de tweede lijn in land herschapen en 
ingedijkt werd. Een tak der F tW , welke zich bij 
Wittewierum van den oostelijken arm afzonderde, 
viel, naar men meent, in dien boezem, Westeremden 
voorbijvloeijende; dezelve is echter overal, zelfs in het 
oude land toegewassen, zoodat er zich ter naauwer- 
nood nog eenige sporen van laten bemerken *), waarom 
dan ook velen gelooven, dat er daar ter plaatse in 
het geheel geen rivierarm gevloeid heeft. Wester- 
entelen was in de 12de en 13de eeuw eene zeehaven 
en aanzienlÿke marktplaats, zoo als smo  en rateo, 
ais tijdgenooten, berigten3): in het jaar 1232 zoude 
zij tot eene stad verheven zgn geworden, doch spoedig

1) Volgens opgave van eenen in die streken wonenden des
kundige.

2) Tegenw. Staat. X X I. 340.
3; Alling. II. 49.
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daarna, volgens sommigen in 1238, vulde een storm
vloed de baven of rivier met slijk op, waardoor 
scheepvaart en bandel verloren gingen en de plaats 
tot een nietig dorp verzonk I). De boezem moet 
reeds ten dien tijde toegeslibt geweest en niet lang 
daarna bedijkt geworden zgn, daar sunius*) bij bet 
gewagen van den stormvloed van 1257 berigt, 
dat de zee den nieuwen dÿk bij Sonda aan de Fivsl 
had doorgebroken. Onder Sonda beeft men bet dorp 
*/ Zand te verstaan en in den bedoelden dÿk moet " 
eene sluis gelegen hebben, door welke de noordelijke 
arm der Fivel uitwaterde, betwelk uit eenen zijl-brief! 
van 1317 blijkt3): later zette er zich nog meer land aan, 
waardoor veroorzaakt werd, dat de rivier zoo buiten
als binnen-dijks verloren ging4). Deze nieuwe aan« 
was, zich ter lengte van 1 uur voorlangs den boe
zem uitstrekkende, is naderhand, vermoedelijk met 
de gebeele streek aan de noordzÿde dezer provincie, 
van Oldeklooster tqt aan Losdorp en Spijk  aan de 
Eems, in eens binnengedijkt.

Delfzijl^ san de Eems, bij den mond der Fivel, 
bezat vroeger eene zeer diepe haven, in welke de 
admiraal d s  e u i t e e  in 1665 met de geheele West
indische vloot en 30 buitgemaakte Engelscbe sche
pen binnenliep, en eenige jaren daarna nog 14 zwaar

1) A liing, t. a. p. Tegenw. Staat. XXL 311. 351.
2) Rer. Fris, 163.
3) Tegenw. Staat t. a. p.
4) T. a. p.
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beládéné kOost-Iridië-vaardérs : sedert dien tijd ís de 
diépte’ door het'nedeizeften tab slijk aldaar vermin
derd *). Vérder náár h et zuiden, tot aan den tegen- 
woordigen Dôltàrt, strektë de oever’ zích Vroeger bij- 
langs de: Eèms Va nur verder uít. Mén wil, dat in 
1277 de dijk iasscheh Delfzijl eu Termunten door- 
gebrofcen en V4 tmrs dieper landwaarts in verlegd is, 
én dat men in 1593wederèenen nieuwen dijk, insgelgks 
verder haar binnen, hééft aangelegd h), die teh deele 
nog bestaat. Boor bérháaldc dijkbreuken zag men 
iich echter later genoodzaakt om tusschen Termun- 
ierzijt en een emd voorbij Oterdum eenen vierden 
dijk, hog dieper landWaaHé in op te werpen en den 
oüdéh aàh déàzelfs * lot óver te laten, die intusscben, 
hoewel meermalen doorgebrokèh, staaüde gebleven is 
en thans tót éen*'schutsmuur voor den nieuwen dijk 
dient.

Vóér dát Vvg tot de beschouwing van den Dollart 
overgaan, moeten wij nog gewag máken van de zes 
eilanden, welke de noordkust der Nederlanden en 
den ingang der Zuidertëe omzoomen. Men be
weert dat Texel hét1 westdlgkste dezer eilanden, 
vroeger met het Váste land 'te  zamen gehangen 
heeft, zoo ais lwg bóvén hebbén aangevoerd. Met 
hetzelve is in 1630 een tweede ¿Hand, het Eijerland, 
door eenen zanddijk verbonden, waardoor veel buiten- 
dijksland aangewonnen is 3).- Ook op Texel zelfs is

1) T. a. p. 366.
2) Volgens eeae onde kaart van den Dollart.
3) Tegenw. Staat. V U L  687.
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in 1448 een polder, Tan 734 HeU. morgen, ingedgkt 
waarop het dorp Walenburg staat «}, -  het eenige 
voorbeeld Tan dien aard op alle • Noordzee-eilanden. 
Aan den zeekant moet bet eiland zich voorheen ver« 
der uitgestrekt hebben. Aan de-noordzijde Tan het 
dorp Koog y hetwelk aan de duinen , 1 tot l'/a uur 
Tan het strand, gelegen is , heeft men Tele boomstob- 
ben in de zee aangetroffen, zoo ais de visschers verzekeren, 
wier netten daarin menigmaal verwarren en Tast raken2). 
Thans nog heeft dit eiland eenen aanzienlijken omvang, 
bezit voél aangeslijkten grond en telt 6 kerkdorpen 
en onderscheidene gehuchten. Het dorp Koog, eenmaal 
Uel grootste van allen, heeft door het overstuiven der 
rftritfefl zoo sterk verlóren, dat hetzelve tegenwoordig 
hot kleinste: is #) i Vlieland  heeft in het westen door 
de zee zeer veel < geleden. Het dorp Wesivlteland, welks 
«kerk id11714'door eenen storm werd omverre geworpen, 
« ‘ dte men daarop verder landwaarts in, weder door 
4ené nieuwe deed vervangen ; was reeds in 1736 voor 
het grootste gedeelte door de zee verzwolgen; thans 
is  er geeà spoor meer van te zien. In plaats van 700 
kuizen ¿ Welke het eiland in 1632 bezat, telde men in 
'ITW ¿iet meer dan 367 4). Terschelling, nog 4 
ttreb Irfdgen 1 uur breed, hééft insgelgks veel land 
*vêrlor«;'öok zijn deszelis dijken meerinalen landwaarts 
in verplaatst5). Twee mijlen zuidwaarts van hetzelve

1) T. a. p. 698.
2) T. a. p. 601. 3) T. a. p.
4} T. a. p. 607. 5) T. a. p. 609.
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lag het eiland Grind of G ryn , een overblijfsel van 
het vaste land , waarop vroeger eene stad van gelijken 
naam stond; vóór 110 jaren bevond er zich nog een 
huis op hetzelve, thans is bet eene zand- en schelp- 
bank !). L’ ëwb*) vernam nog in 1727 van dçsohelp- 
vis8cher8, dat zij aldaar eene groote menigte met stee
nen opgezette putten ontdekt hadden, de laatste over- 
blij&els der stad. * Ameland heeft, nog in' lateren 
tijd, groote schade ondergaan, waarschijnlijk ais een 
gevolg van de veranderde rigting van het vaarwater 
tusschet) dit eiland en het vaste land, welk vaarwater 
vroeger digt bijlangs bet laatste liep, doch zich na<- 
derband meer naar het eiland wendde, waardoor te 
weeg gebragt werd, dat er, voor en na, veel voor
treffelijk kleiland wegspoelde 3). ^Hetzelve heeft aan 
die zijde /  tU6schen Balium  en Nee, gedurende de 
laatste 50 jaren, eene streek lands, van meer dan ¿¿n 
uur breed, verloren 4). Men berekent dat het geheele 
eiland, in den loop der laatste 100 jaren, ongeveer een 
vierde gedeelte aan omvang verloren heeft. ZeMs aan 
den oostkant, alwaar anders alle eilanden eerder toe- 
dan afnemen, is dit laatste hier bet geval geweest 
Vóór 50 jaren nog, weidde de pachter van de een- 
denjagt aldaar, ruim 20 stuks groot vee; thans is daar 
alles een schraal en naakt wad. Hier stond eenmaal

1) T. a. p. 614.
2 ) Nat. Hist, van Holland. 13.
3) Tegenw. Staat. XL 350.
4) Van Leeuwen, Inleid. 56.
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bet aanzienlijk dorp Oosthuizeni dat door onderschei
dene vloeden en zandverstuivingen geheel, verdwenen 
is; er leeft nog eene oude vrouw, die bet laatste huis 
gezien heeft. De inwoners, door de vloeden verdre- 
ven, begaven zich grootendeels naar het kleine dorp 
Buren i dat insgelgks, volgens overleveringen, vóór 
150 of 200 jaren zeer aanzienlijk was, daar bet meer 
dan 50 groote en kleine zeeschepen bezat. De vloed 
van 1825 spoelde de duinen, welke Oosthuizen be
dekten, weg, waardoor de grondslagen der huizen 
ontbloot werden ‘J. Tuaschen Balium  en Nes heeft 
de zee de duinen weggespoeld en zich eenen weg 
midden door het eiland gebaand *); doch sedert ruim 
50 jaren is die opening weder geheel met zand gevuld 
en het strand zoo zeer aangehoogd, dat de zee aldaar 
niet meer doorstroomt; duinen zijn er evenwel nog 
niet weder ontstaan. In het westelijk gedeelte stond 
nog een dorp, Sier, waarvan de overblijfselen som- 
tgds nog bij vloeden en het verstuiven der duinen 
ten voorschijn komen. Hetzelve moet in de vorige 
eeuw te gronde zijn gegaan, daar nog de tegen
woordige Yrederegter op het eiland in zijne jeugd de 
beide laatste inwoners van bet dorp gekend heeft. 
Yele sporen aan het strand bewijzen, dat er aldaar 
nog meer dorpen gestaan hebben *). Dit eiland zoo 

' wel ais de zoó even vermelden bezitten te zamen nog

1) T. a. p.
2) Tegenw. Staat. X IV  351.
3) Van Leeuwen, Inleiding. 57. 

II Doei.
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vrij veel aangeslijkteii groûd. -  Schiermonnikoog is 
in latere tijden insgelgks zwaar geteisterd. Dé storm
vloeden van 1717 en 1726 rigteden io de duinen 
groete verwoestingen aan, spoelden ze op eenige 
plaatsen geheel en al weg en vernielden het onde 
dorp, benevens vele verstrooid liggende hnizen, wes
halve men verder naar bet oosten, op de hoogste 
plaats van het eiland, een nieuw dorp moest aanleggen, 
zoo ais later ook eene kerk, daar de zee de nog 
staan geblevene kerk en pastorij , die eerst in 1716, 
wegens de zandverstuiving, daarheen verplaatst waren, 
in 170Ö in een en puinhoop verkeerde. Het strand is 
in het zuiden en zuidwesten* door de verandering der 
zeegaten en stroomen zoodanig verminderd, dat bet 
verlies tot op bet einde der vorige eeuw op een uur 
gaans gerekend kan worden ‘). Sedert dien tijd hield 
de afspoeling nog steeds aan. Gedurende de laatst ver* 
loopene 11 jaren heeft het eiland, ingevolge daarom
trent gedano waarnemingen, schier zoo veel in de 
breedte verloren , ais op dit oogenblik de breedte van 
bet land tusschen de zee en de duinen bedraagt, en 
men vreest niet zonder grond, dat, ingevalle de loop 
van den stroom geene andere rigtmg aanneemt, al 
liet land, tot aan het dorp, binnen weinige jaren weg* 
gespoeld zal wezen, iels hetwelk te eerder te duchten 
staat, daar al de aanwezig geweest zijnde kleigrond 
reeds afgespoeld is en het zand alles overdekt heeft. 
De duinen zijn op vele plaatsen reeds weggeslagen en

1) Tegenw. Staat. X IV . 401. 402.
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4e  volle Me golft en ferai* thans e** die vlakten, 
terwijl de sleede aanhoudende zaad verstuivingen feet 
weinige nog bruikbare land bederven h)è Bet eiland, 
hoewel lol Friesland beboorende, ligt tegenover de 
oostzijde van den mond der La «menee aan de Gro
ninger kast, 3 oren Tan bet vaste land verwijderd, 
waarheen men bij de ebbe droogvoets gaan kan, 
aangezien er geen stroom of kil tusschen beiden door
loopt*); bij de overige eilanden gaaft zulks niet meer 
aan. -  Meer oostwaarts ligt nog het, tot Groningen 
beboorende, kleine eilaud Rottum , feetwelk insgelijks 
io  het westen land verliest en tegenwoordig slechts 
nog één buis bevat. -  Het nader bij de kust gelegen 
eiland Beech, hetwelk ten minste nog in 1659 
bestond, daar in dat jaar de helft voor f  700 ver
kocht werd., is thans niets meer dan eene zandplaat *).

DE DOLLART. *

Tusschen de provincie Groningen eu Ooat-Frios- 
land ligt een zeeboezem van aanmerkelgken omvang, 
de Dollart, welke zich vroeger nog veel verder naar 
het zuiden en westen en ook hier en daar naar bet 
oosten uitstrekle. Nog tot aan de laatste helft der

1) Van Leeuwen, Inleid. 59.
3) Tegeaw. Staat X IV . 396.
3) Tegenw. Staat. X X I. 396.

11*
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13de eeuw was deze boezem lend, voor bet grootste 
gedeelte vau den heerlijkslen bodem en buitengewoon 
sterk bebouwd: er verbieten zich, trouwens, op 
eene vlakte van ongeveer 7 vierk. mglen eene stad,« 
drie vlekken ongeveer 30 kerkdorpen, onderscheidene 
gebuchten en eenige kloosters, en dat alles bÿna 
alleen in bet noordoostelgk gedeelte, op eene ruimte 
van ongeveer 4 vierk. mijlen. Volgens eeneoude kaart *), -  
die evenwel eerst na bet midden der 16de eeuw ont
worpen kan zijn, daar de boezem in zgne gehcele 
uitgebreidheid op dezelve is afgebeeld, — vloeide mid
den door denzelven eene kleine rivier, de Ee, welke 
in de Eems bij PP es ter reide, den tegenwoojrdigen 
uithoek Reide in Groningen, uitwaterde en eene nog 
kleinere rivier, de Tjamme, benevens het Bunder-  
diep opnam. De E  e is de tegenwoordige A a , die 
uit de moerassen van Drenthe ontspringt, eerst PPeddey 
vervolgens de Nieuwe Schans voorbij vloeit en door 
de Staten-zijl in den Dollart valt : de Tjamme ont
sprong uit de Groninger veenen, stroomde eerst voorbij 
de Meeden en PPester lee, vervolgens door het Oost- 
wolder meer en viel tusschen Beerta en Finster- 
wolde in het verdronkene land, door hetwelk zÿ met 
bogten heenkronkelde: hare bedding is in het oude 
land meestal verdwenen, op eenige plaatsen slechts is de
zelve nog te onderscheiden. Tot aan haren uitloop in

1) Zij bevindt zich in het stads archief te $mdenf in een 
werk in handschrift, getiteld: Trifolium aureum; verkleind 
vindt men dezelve bij OutKqf en Harkenroth, alsmede in 
het »Ostfr. Volksbach auf 1831.” '
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de E t  maakte zij, vervolgens deze rivier zelve, de 
scheiding tusschen Groningen en OosUFriedand uit. 
Zonder twpfel vloeide er echter nog een andere 
stroom door dit land, in welken de E t  viel, de 
Etm + vrm , die zich bíj JVtener van den hoofdstroom 
afzonderde, zoo ais bij de beschouwing van de E eme nader 
zal ontwikkeld worden : dezelve moet tusschen Bomer- 
toold en Mariinkoor door, verder westwaarts geloo- 
pen hebben en na de vereeniging met de E t  en de 
Tjamme, bij Reide weder in de Etme gevallen zijn. 
Wel is waar zeggen noch de oude berigten, noch de 
vermelde kaart iets daarvan, doch men kan daaraan 
niet wel twijfelen, wijl de bedoelde arm, welke zich 
tot aan den ouden dijk des Dollarte laat nasporen, 
toch onmogelijk aldaar plotseling konde ophouden; 
ook de gesteldheid van den bodem van bet verdron
kene land pleit voor het voormalig bestaan diens 
rivierarros. Indien er geen aanzienlijke stroom door 
die streek ware gevloeid, dan had dezelve niei zoo 
voortreffelijk, noch zoo sterk bevolkt, noch derzelver 
bewoners zoo rijk kunnen zgn, ais de oude berigten 
ons vermelden; er zoude dan alléén in de nabijheid der 
E tm r  een vette bodem bestaan hebben, verder land
waarts in een van mindere soort, even als die, welke 
men in het aangrenzende marschland aantreft, en ook 
even zoo schraal bevolkt, gelijk het ook volgens de 
kaart met den westelÿken en zuidelgken hoek van 
dezen boezem het geval is geweest. De bedoelde 
kaart wijst op den westelgken hoek, ter grootte van 
1 y, vierk. mijlen slechts 3 kerkdorpen aan, op den zui~
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dclijkeft boek, viob tea widen van Ooilfimtenoolde 
çn Medutn tot aan den Zaudÿk  ui tot rekke» de, geen 
enkel. kerkdorp, maar alleen eenige gekochten of 
laftdhdeten, niettegenstaande de rmrnle schier 2 vierk. 
mijlen heslaat. .

De weinige berigten over het ontstaan van den 
Dollar* hebben wij te danken aan u m iu », die daar
over vrij uitvoerig handelt ‘). De Eétme had vóór 
het ontstaan van den Dollart, voor een kort gedeelte, 
eenen anderen loop dan tegenwoordige. Zij wendde 
zich bg het dorp Roroum vlak noordwaarts tot aan 
Emden, van dáár westwaarts, Larrelt voorbij, ver* 
volgens zuidelijk tot aan bet later verdwenen dorp ¿oye, 
van waar zij weder, even ais thans, in eene westelijke 
rigting voortHep. Het daardoor gevormde schiereiland, 
zoo wel ais het overige land aan de E  eme, bestond 
uit. eenen taaijeo en vasten kleibodem^ de daarop 
volgende grond was van eene ligtere soort, roet darg 
vermengd, die hoe verder landwaarts ia des te lager 
ea moerassiger werd. Eraros voert ook aan, dat er 
in deze streek lands eenige hoogere plaatsen voorkwam 
men, alwaar men turf groef, dus hoog veen. Of 
zulks werkelijk plaats vond, moeten wíj daar laten, 
zeer waarechijnlgk ia bet echter niet: dergelijke at* 
zonderhjk gelegene heoge veehen treft men anders

1) Rer. Fris. bist. 176 en voornamelijk in de iDescr. Cho
ro gr. Fris. orient.” 36-40. Hij heeft zijne berigten hootd- 
zakelijk ontleend uit de »Chronica der Freesen,” een hand
schrift, dat tot aan 1143 of 1514 loopt. (Wiarda, Ostfr. 
Gesch* I. 262 Ostfr. Manniglalt. II. 157.)
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dp dem aatigeslijkteri grond niét aan, er là slecht* 
een enkél voorbeeld iii Steetwijk bekend; men vindt 
eerder zulke, die mét het hooge veen dér Geest te 
zamen hangen, zoo ais in Oldenburg, doch zoodanige 
veengronden kemfen nergens onmiddelijk in den ouden 
otntrek van den Dolfart veor* De Ee was bij hareit 
mond tnet 1 stoitén voorzien, waarüit zich laat op-* 
maken,' dat rij aanzienlek moét geweest rijn, grootér 
dan eone bloöt kleine kfistririer gewóónlijk is, waar* 
door het ook des te waàrschijniyker wordt, dát zíj 
een arm der Emît* was. Het is teer mogelijk dat 
dezelve vroeg digtslijkte, zoo ais zulks met zoo vele 
rivieren op den aangeslgkfen grond het geval geweest 
is, gelijk ook nog om dieflzelfden tijd met den Rijnarra, 
welke door Friesland stroomde, zoodat men bet daarom 
durfde wagen denzelveá met sloizen af te sluiten.

In rijkdom moet het land bóven alles hebben 
uilgemunt. Het bevatte, volgens de opgave van em m i es1), 
52 groote en kleine plaatsen, waaronder eene stad/ 
Torum genaamd, aan de Eems, niet verre van het 
op den noord westelijken uithoek van Reiderlaftd ge
legen dorp Pogum ; men wil, dat zij aanzienlijk en 
volkrijk is geweest, en eene beroemde markt, eene 
eigene munt en acht goud- en zilversmeden gehad heeft, 
iets hetwelk zeker voor haren rijkdom getuigt. Bij 
den mond der Ee vond men : in het oosten het vlek 
of dorp Ooêterrtide, met een nonnen-klooster; in

1) Cborogr. 37, alwaar dezelve alle met name genoemd 
worden.
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het westen Weeterretde, hetwelk twee kerken had 
en gedeeltelgk op de nog bestaande landtong Reide 
lag, alwaar men nog sporen Tan het eene kerkhof 
aantreft: Terder landwaarts in, aan de Tjamme, het 
rijke ylek Retderwolde, met twee kerken, waarvan de 
eene zoo rijk en zoo aanzienlijk was, dat zij een eigen 
Domkapittel of Canonieaat had. »Teel/* zegt uam», 
»wisten onze Toorouders van den rijkdom ran die 
plaats te yerhalen, zoo ais onder anderen, dat aldaar 
honderd en tachtig Trouwen woonden, die, hui« 
ten hare overige versierselen, groote schilden of platen 
van louter goud op de horst droegen/9 — De overige 
door humus opgenoemde plaatsen waren, volgens de 
oude kaart, op de volgende wgze verdeeld : «) 
ten westen der Ee en Tjamme, en dus tot Groningen 
behoorende: 1) Homburg, 2) Tijeneer, 3) Stokdorp, 
4) Hakkelrum, 5) Ewiteweer, 6) Santdorp, 7) W ijn • 
deham , 8) Okkeweer, 9) Soxum, 10) Harmenewolde, 
11) Soxumemoldêy 12) Fymar¡ 13) Bon*umf 14) 
Swart of Stoaag, 15) Beerta, alwaar een monnikken- 
kloostcr bestond1), 16) Goldhoom, met een Johanni- 
ter-klooster *) en 17)' Aetok. b). Aan de oostzijde

1) Zoo ais Outhof, Hafkenroth en W iarda  opgeven; Emmhte 
maakt daarvan geene m elding, even min ais men zulks in 
de »Oudheden en gestigten van Groningerland” vindt, 
volgens w elke (blz. 465) in bet ten noorden van Winecko- 
ten gelegen dorp Beeria zich een nonnenklooster bevond, 
hetwelk naderhand naar M ariaepoort verplaatst gewor
den is.

2) Het bestaan van een klooster dáár ter plaatse, waarvan 
Emmiue niet het minste gewag maakt, blijkt uit een
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der Ee: 18) Berum, 19) Neeee, 20) Fletum, 21) 
Janeum, 22) Wilgum  23) Lutgerekerk ,2h) Liede, 25) 
Peterewolde, 26) Beda, 27) Utterpauwinge, 28) Duoeier, 
29) Uiterbeerde, 30) Ooeterbeerde, 3 1 ) Garmie, 32) Ho- 
mingeham, 33)Blijham, 3h)fP tjnemeer, 35)Megenham, 
36)Harkeborg 37) Medum, 38) B  und erg arten ij en 39) 
Exterhuie. c) Tusschen de en de Tjamme: 
40) Kapeldebeerde, 41) Palmar, een Praemonstraten— 
ser monnikenklooster, 42) Vinüham, 43) Aikeweer, 
44) Donnella, 45) Meerhuizen, 46) Markhuizen, 
47) Torperen, 48) Howingagaet, 49) Ooetfineter- 
tooide, 60) Sioketerhuie en 51) Oud-Exterhuie* -  
Behalve deze plaatsen lag er aan de westzijde der 2fc 
nog het groote dorp Menterwolde met een klooster 
ran de Bernhardi)'oer-orde, hetwelk, wegens de water- 
vloeden, reeds in 1299 naar Termunten verplaatst 
geworden was !). Voorts vond men aldaar Midwolde, 
tegenwoordig een aanzienlijk dorp, op eenen hoogen

verdrag, waarbij de boofdlingen en prelaten van de om
liggende streken «zich verbonden tot bet leggen van den 
dijk van 1454, welk verdrag door den commandeur van 
Goldhoom  mede onderteekend is (Tegenw. Staat. X XI. 
234). In het archief te Aurich  bevinden zich nog twee 
oude oorkonden, op parkement geschreven, zijnde de 
eene een koopbrief van 1435 van een aan het convent van 
Goldhoom  en aan dat van Heistldehusen (vroeger een voor
werk van bet klooster van Goldhoom) verkocht stnklandf 
de andere is een vergelijk tusschen de beide kloosters van 
het jaar 1446.

1) Oudheden en Gestigten. 223. 467. Emmius, Chorogr. 39.
Deze laatste vermeldt geen dorp, mear maakt alleen van 

’ een klooster gewag.
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zandbodem , ago; den roormaligen zuidelijken oever 
van den Dollart gelegen. De oude kerk van dat dorp, 
een heerlijk gebouw, met vier torens prijkende, stond 
ongeveer '/< uurs ten noorden van bet dorp op eene 
hoogte, die zich op den lagen bodem verhief. Em us 
zegt, dat dit dorp door de golven verslonden en na 
reeds ten tweeden male verder landwaarts in verplaatst 
is; daaruit schÿnt le blijken, dat hetzelve, zoo wel 
ais de kerk, op eenen lagen bodem gestaan heeft, 
hetwelk echter verwonderlijk voorkomt, daar do hooge 
zandbodem zoo' tiaby was. De kerk is overigens 
eerst in het begin van de vorige eeuw afgebroken en 
in bet tegenwoordige dorp op nieuw opgetrokken. 
Scheemda verkeerde iu hetzelfde geval ; deszelfc oud- 
ste kerk stond insgelijks '/4 uurs ten noorden van bet 
tegenwoordige, aan den rand van den zandgrond ge* 
legen, dorp in eene lage streek, op eene hoogte, 
welke men nog onderkennen kan, doch die slechts 
zeer weinig boven den omliggenden aangeslÿkien bo
dem verheven is. Bij de inwoners heerscht de Sage 
dat het dorp insgelijks bij die kerk gestaan heeft, 
doch even min ais bij de oude kerk van Midwolde 
vindt men aldaar eehige andere hoogte dan die, 
waarop de kerk zelve gestaan heeft; die dorpen kun
nen echter oumogelÿk op den vlakken bodem van 
bet laag gelegen, des winters door het binnenwater 
overstroomde, land gestaan hebben. Desniettemin 
mag men het berigt yan em m ius toch niet in twgfel 
trekken, dewijl men ten zgnen tijde daarvan nog ken
nis konde dragen, daar de laatste verwgding van den

Digitized by Google



Dollart m \t%X begia der 10de eeww moei bebbtn 
plaats 'gegrepen. Ten oosten vao Wttlerlee lag nag 
een Wooster Ooeterlee. hetwelk volgen» de meaning 
vea sommigen in dev Dollárt gestaan beeft en te 
gvonde is gegaan, doch meer waarschijnlijk zal men 
onder dien naam bet klooster Heiligerlee te verslaan 
hebben *).

Bet staat zeer te betwÿfelen, of de ligging dier 
plaatsen wel zóó geweest is, ah de oude kaart die 
amndvidt. Verscheidene dorpen moeten op geheel 
andere plaatsen gelegen hebben. Zoo staat Swaag 
zeer digt aan den legenwoordigen zeedijk in heines
ten, ofschoon hetzelve op de lijn van den in 1413 op- 
geworpen' dijk lag en das ten minste een nar meer 
oostwaarts. Hel dorp Wijndeham  wordt aan den 
westkant der Eef derhalve in Groningerland, geplaatst, 
niettegenstaande hetzelve aan de oostzijde stond, daar 
het toi Oost - Friesland behoorde en later eigene 
hoofdelingen had. Waarschijnlijk was het na aan het 
overig gebleven land gelegen, misschien wel ongeveer 
op dehoogte van Marienkoor, want men vindt aldaar 
onmiddelijk aan den ouden dijk nog een, thans droog 
gemaakt, meer, de ÏFijnhamtier Kolk geheeten, en 
eene aanzienlijke streek oud land, aan den Landschaps- 
potder grenzende,, draagt den naam van de W ijn~  
hamster landen. Het dorp Homingeham staat op 
de kaart in het midden des boezems, digt bij de uit
watering der Tjamme in de Ee. Oude Hollandsche

1) Tegenw. Staat. XXI. 224.
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registers maken gewag yan een Hoholsmaar — de 
tegenwoordige veensloot, de scheiding tusschen Hol
land eu Hannover, — hetwelk tn&schen Bellmgewol- 
dsr ha m (omstreeks de Oude Schans) en Houwinga- 
ham doorvloeide en aldaar met eene slu¡9 voorzien 
was; men wil dat dit Houwingaham in de omstre
ken van de eerste indijking bij fVijmeer of OudBote- 
demieuwland, digt bij Bonerschans, heeft gelegen 
en een kerkdorp is geweest *): het zal dos vermoede- 
lijk met het genoemde Homingeham een en hetzelfde 
dorp geweest zijn.. Omtrent den loop der Tjamme 
en de ligging van onderscheidene plaatsen aan deze 
rivier geeft een verdrag, in 1391 tusschen de Reider- 
landers en de ingezetenen van het Oidambt in Gro
ningerland over de afwatering gesloten2), eenige 
inlichtingen. Volgens deze vloeide zg tusschen Fin~ 
sterwolde en Beerta in bet verdronken land, de St. 
Nicolaaskerk van Oostfinsterwolde voorbij, voorts.door 
Tory er en (Torpem), liep vervolgens bglangs Reider- 
wolde en yiel eindelijk bij Tuoiddingahurg, tusschen 
Megham en JVinddaham, in de Ee. Fmelham 
staat op de kaart, wel is waar, aan de Tjamme, doch 
té Jioog op, en Megenham geheel aan het oosteinde 
des boezems, digt bg Bonda. Zoo moet ook Oche-  
voeer, hetwelk de kaart aan de westzgde der Ee  stelt,

1) Volgens een medegedeeld berigt van den Heer J.Heeresf 
medelid van de Staten der provincie Groningen, te Onde 
Sebana.

2) Een afschrift van hetzelve bevindt er zich bij bet archief 
te Aurich.
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aan de oo&lzgde derzelve gezocht worden, daar er on
der de hoofdelingen Tan Reiderland, die het vermelde 
verdrag mede sloten, ook een w n m i van Oekowier 
voorkomt.

E m us schrift den ondergang van deze uitge- 
breide landstreek aan drie oorzaken toe: 1) aan de 
ligging van het land en van deszelfo dijken; 2) aan de 
gesteldheid des bodems, en 3) aan de tweespalt der 
inwoners gevoegd bij de dikwijls plaats grijpendestorm- 
vloeden. De noordelgkste uithoek des lands namelijk, 
vormde tegenover Emden , een schiereiland, van 
ongeveer een uur lang en even zoo breed. Bij noord— 
westelijke stormen werd deze uithoek aan den westkant, 
bij Jansum, hevig door de zee bestookt ; bij de ebbe 
slorllehet water met kracht op de dijken in bet oosten, bij 
fFügum^iïttXy en aan de beide tegenovergestelde zijden 
werd de oever bg aanhoudendheid afgespoeld. Dieper 
landwaarts in was de bodem, door deszelfs lage lig* 
ging en moerassigen aard, voor bet indringen des zee
waters zeer gunstig gesteld. Het ontstaan van dezen 
boezem nam eenen aanvang in het jaar 1277. Een 
hoogrijzende vloed van den 12den Januarij van dat 
jaar vernielde de dijken van het schier-eiland. Deze 
ter naauwernood gebrekkig hersteld zijnde, verhief 
er zich op den 25sten December van datzelfde jaar ander
maal een verschrikkelijke storm, welke bg opkomenden 
vloed eene groote dijkbreuk bij Jansum , en eene 
dergelgke, gedurende de ebbe, bg fPilgum veroor
zaakte. Waarschijnlijk spoelden er bg die gelegen
heden groote en diepe kolken, welke de inwoners
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dier dorden alleen diet in çtaal waren le dempen, 
zoadat het land voor de zee «open bleéf9 diebÿ Onder
scheidene, io de volgende jaren woedende, stormen 
steeds meer en > meer veld won, voornatnelÿk door den 
hoogen vloed van December 1287, welke den Onder
gang der noordelijke helft voltooide. Oneenigheden 
en aijgunst tusschen de inwoners verhinderden de ge* 
meensdbappçlijke aanwending van gëpaste maatregelen 
tot beveiliging des lands. De oeverbewoners waren wel is 
waar bereid tot de herstelling der dijken, doch zg, die 
meer landwaarts in woonden, weigerden bonne mede* 
werking: den eersten ontbrak het aan genoegzame 
krachten om alléén dat werk tot stand te brengen, en 
zoo doende bleef het land voor de zee, die steeds dieper 
doordrong, hel eene dorp na het andere verzwolg en 
derzelver bewoners noodzaakte om hun erf te verlaten, 
toegankelijk. Toen nu eindelijk de inwoners met ver- 
eettigde krachten dit kwaad poogden te weren, was 
bet te laat. Reeds een groot gedeelte des lands was 
door de zee ingenomen en moest aan haar terprooije 
worden overgelaten. De gesteldheid van den bodoni 
droeg» zoo ais s m u ic s  aanvoert, allezins tot den onder
gang des lands by, doch waarschgniijk slechts in ge
ringe mate; immeft, wanneer su m io s  ook al berigt, 
dat dezelve moerassig was en zelfe zoodanig, dat het 
stampen met den voet denzdven deed schudden en 
in beweging bragt, dan kan zulks toch alleen von 
den verder landwaarts in gelegen grund verstaan wor
den ; het kustland toch, zeHs tot op eenige uren af- 
stands, zal van eenen anderen aard, hoewel dan ode.
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geene eigenlijke klei, gevteest zjjn, 1 0 0  ais wij zulks
reeds boven hebben aangetoond en ook uit de opgave
van im m iü s , dal de bovenste laag van aangesüjkten
grond 2 lot 3 voet dik was, geblgkt, want op het
lage» slechte land heeft die slijklaag slechts eene dikte
van 3 duim tot 1 voet, en zoodanige bodem is het
juist, die hij zwaar stampen met den voet sçbudt eu
zich beweegt. Met dit alles blijft bet evenwel onver*
klaarbaar, waarom de oeverbewoners niet voor de o
herstelling der dgken zorgden. Het schiereiland alleen 
telde 8 dorpen, benevens Ooeterreide en Totum, 
welke allen een even groot belang bij het behoud 
van hun land hadden en bij hunnen grooten rijkdom 
zeer wel in staat waren, om de geheele landtong 
zelve met nieuwe dijken te omringen, en zulks te 
eerder daar deze toenmaals nog zeer laag waren,, 
misschien niet hooger dan de tegenwoordige Eemsdij- 
ken boven de uitwatering der Leda. Even onver
klaarbaar is bet, waarom men niei ten minste eenen 
nieuwen dijk, dwars door het schier-eiland heen, aan 
de zuidzjgde, der doorbraak bg fVilgum  en Laneum 
opwierp, welke niet veel meer dan een half uur lang 
bad behoeven te zijn en waardoor de geheele uitge
breide landstreek, met uitzondering alleen van bet 
vooruitspringend gedeelte aan den noordkant der dijk
breuk, behouden ware gebleven. Er moeten dus nog 
andere redenen bestaan hebben, die aanleiding gaven 
tot eene zoo aanzienlgke buitendgking, doch welke 
wij thans niet meer kunnen opdiepen. Op eene oude 
kaart van den Dollart, die wel is waar niet veel meer
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dan 100 jaren oud ia, doch waarschijnlgk naar eene 
oudere zal zijn geteekend *), en die in vele opzigten 
van de oude té Emden voorhandene kaart afwijkt, 
loopt de Ee in het noorden tot digt aan Torum} neemt 
dan eene geheel westelijke rigting aan en wendt zich, 
éven vóór derzelver uitwatering, weder naar het noorden; 
zij vertoont zich aldaar ala een breede stroom, schier 
even zoo breed ala de Eeme tusschen Petkum  en 
Ditêum op diezelfde kaart voorkomt; van af de doorbraak 
bij fFtlgum  gaat een stroom naar het zuidwesten, 
en van die bg Jansum ook een naar het zuidoosten, 
welke beide digt bg elkander in de Ee vallen. Indien 
dit de wezenlijke toestand is geweest, zoo ala ona 
zeet mogelijk, zelfs waarschijnlijk voorkomt, dan laat 
het zich beter verklaren, waarom men in de nabije 
heid der Eems geen’ nieuwen dijk gelegd, noch de 
dijkbreuk aan den binnenkant omdgkt heeft, om reden 
namelgk, dat de uit dezelve ontspringende en met 
elkander in verband staande stroomen le groot en te 
snelvlietende waren, dan dat men het durfde wagen 
om dezelve door te dammen. De oneenigheden en 
geschillen der inwoners kunnen, wel is waar, bet 
hare hebben bg gedragen, dat de beveiliging niet zoo 
ijverig behartigd werd, ais bet groot belang der zaak wel 
vorderde, doch dezelve konden bezwaarlijk zoo veel

1). D it zonde men dáárnit kannen besluiten, dat de eerste 
indijking in bet westen van 1645, even zoo ala de oude 
dijken van den D ollart, op die kaart met eene gekleurde 
streep is aangeduid, terwijl de lateren alleen door pun
ten zijn aangewezeni
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invloedgehad hebben, dal de arbeid daardoor gefreel ach
terbleef, daar de gezamenlgke inwoners op ten minste een 
uur afstandsyandeJSem#daarbg een veel te groQt belang 
hadden. De dikwijls aangevoerde Sage, dat namelijk, 
een rgk en vermogend man verklaard zou hebben, 
dat hij liever zijn land ter hoogte van eene lans onder 
bet water wilde laten staan, dan tot de herstelling 
der dijken het zijne bij ter dragen, schijnt reeds aan 
te duiden, dat zúlk eene gezindheid toenmaals slechts 

_bÿ weinigen werd aangetroffen, daar dezelve anders 
niet zoo zeer in het oog had kannen loopen, noch 
steeds zoude bewaard zijn gebleven. O o th o f  *) voert 
uit eene oude kronijk, wel is waar9 aan, dat k e r o ,  

hoofdeling van Brockmerland en Reiderland, uit 
wrevel tegen de Reidqrfanders, die zich niet gedwee 
door hem wilden laten onderdrukken, de sluizen tus
schen Ooêter- en JVeeterreide deed wegnemen en de 
dgken op vele plaatsen liet doorsteken, waardoor bet 
land voor de vloeden toegankelijk gesteld en deszelfs 
ondergang berokkend werd; doch in dien tijd be- 
stonden er nog geene hoofdelingen in Oost-Friesland, 
en toen zg later opkwamen stond Retderland niet 
onder die van Brockmerland, maar onder verschei
dene kleine hoofdelingen, die, even ais in het Em~ 
tigerland, slechts een of meer dorpen beheerschten. 
Ook maken de overige geschriften daarvan niet de 
minste melding; allen stemmen veeleer daarin overeen,

1) Watervloeden. 336.
U Deel. 12
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dàt àé dôèÆrakWi b'g de beMe genoemde dorpen hot 
'onheil fe weég bragten.

Het Is onzeker, wanneer en wáár in bet oosten ^  
aait den Oost-Friescben kant- heteerstnieuwç dijken, 
Set beveiliging van bet overige kml*. aangelegd zgo 
géworden.* De onde zeedijk : van Pogut^uewr Banda 
zal wel-niet de eerste .geweest zÿû, daar JVindeham 
en Ookeweer nog ia de. 15de eeuw. bestonden en 
wik* wel ala verblijfplaatsen der hoofdelingen, waarom 
bet meer waarschijnlijk isj, .dat. íe nog tot het vaste 
land behoorden, dan* wel dat zíj eilanden uitmaakten; 
de bodem toch rondom derzelver heuvels of terpen 
zal niet die hoogte bereikt hebben ais aan de Eemr, 
en dos ook weldra na de inbraak der zee dpor den 
dagelijkschen vloed overstroomd en zoo doende van 
deszelfs groen beroofd zijn geworden. Waarschijnlÿk 
lagen deze dorpen op de plaats van den tegenwoor- 
digen polder, terwijl de oudste dijk van Pogum af 
vlak zuidwaarts liep, in plaats van zoo ais de tegen
woordige oude dijk, welke lot op slechts een uur 
afctands van Pogum de zuidelijke rigting behoudt en 
zich dan in aanmerkelijke krommingen naar bet zùid- 
oosten wendt. In het wésten wierp men herhaalde
malen dijkcrï op, Welke eéhter altijd wéder wegge- 
spöeld erden. Op welke plaats dezé dijken lageü is
insgelijks onbekend; zij moéten evenwel of aan de 
oóstzijde der Ee gelegen hébbeb, omdát in 1 het ver
slag 'ván” TdÖl de ' TJ/otôffte ' nog ais in de Ee  iiie- 
waterende voorkomt, of, en zulks is nog waarschÿnlijker, 
zij liepen niet tot aan den mond der Tjamme naar
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hetzn id tn , maar stdektenziqh aan' dbn noordkant iyan 
¿enselven naar het-oosien mt. Eerst-i n-1454 ^v$r8 
in bet westen, voornamelijk door de GronittgeiiaiMer*, 
aan höt vetffof doordringen der zee paal eu p#fk ge
steld door: bet leggen van eenen mWG** dflkji welke 
yan af de jdppta, y iw  Janaum1) gestaan heeft nagr 
Tÿiêwetrj Palmar en Zicaag en vap, çlâpr riak, zuid
waarts tot a^n Finsierpolcf# liep, helwelkop dep 
noordopstelrjksten uithoek Tan den hopgen zandbodepi 
ligt ; werwaarts dere dijk zich, toen perder uitstrekte, 
of oostelijk naar den zandrug bij Ponda, of regtj naar 
het zuiden, en of de zeeboezem aldus in die streek 
deszelfs volle uitgebreidheid reeds had, wordt niet 
vermeld. Ook die dijk werd, vooral in den Saksi- 
schen oorlog, slecht onderhouden, zoo d at dezelve 40 
jaar nadat hij aangelegd was op ondersdheidene 
plaatsen doorbrak, waardoor de zee zich verder west
waarts over de lage velden verspreidde. Men wierp 
tegen deze in 1519, wel is waar, een’ nieuwen dijk 
op, doch ook deze hield geen’ stand, weshalve men 
zièh, ongeveer 20 járen later, genoodzaakt zag om

1) Emmius, Chorogr. 40. D eze dijk van 1454 sta?t op de 
boven aangebaalde kaart aangeteekend ; dezelve neemt 
echter niet zijnen aan vang bij Janaum, maar bij den zui
delijken oever der E e , tegenover Oosterretde, hetwelk  
ongetwijfeld meer juist is . Janaum immers lag ten noord
oosten der E e , zoodat men 4eze mede insluiten of 
doordammen moest; dit laatste schijnt schier ónmogelijk, 
het eerste strookt niet inet de ligging van den nieuwen 
dijk.

12*
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eenen anderen dijk, nog verder landwaarts in, aan te 
leggen, door welken eindelijk aan' de zee paal en perk 
werd gesteld.

De oude ljjn van den Dollart-dijk laat zich nog 
schier overal aanwijzen, boewe! op alle plaatsen niet 
even bepaald en duidelijk, Aan de Groninger zgde 
liep de dijk van af de plaats waar Termunten ligt, 
of even ais thans met eenen stompen noordoostelgken 
hoek zuidwaarts tot aan Dallingeweer, digt bij fVol~ 
dendorp, of met eenen ineer scherpen hoek verder 
in den Dollart op, zoodat fVeeterreide mede onder 
dijks kwam, hetwelk ook met de meermalen aange
haalde oude kaart overeenstemt; in dit geval zal de 
buitendyking van de landtong plaats gegrepen heb
ben bij het leggen van den nieuwen dijk, van af 
Delfzijl tol aan het tegenwoordige Termunlerzijl, 
hetwelk eerst in 1593 geschied zal zgn. Yan D al
lingeweer af aan is een nog aanwezige kleine dgk, 
de weerdijky de grens, welke in eene westelijke rig- 
ting tot aan Veenhuizen, eene veenachtigc hoogte 
met 4 huizen bezet, voortloopt; van dáár strekt zich 
een goede kleigrond nog dieper landwaarts in, tot 
aan en zelfs aan gene zijde van den van Slochteren 
naar Noordbroek voerenden weg nii, hoewel dezelve 
geen eigenlgke poldergrond is. De later aangelegde 
dgk liep van Veenhuizen naar Noordbroek, aldaar 
aan den hoogeren zandbodem stootende, welke in 
eene schier regte lijn naar het zuiden tot aan gene 
zgde van Zuidbroek doorloopt en vermoedelgk m het 
geheel gecnen dgk gehad heeft, daar de zandbodem
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lieh gedeeltelik, zoo ab bij Noordbroek, allen gskens 
in poldergrond verlies!, eo gedeeltelijk, zoo als verder 
naar het zuiden, eenen hoogen rand vormt. Tufschen 
Zutdbroek en Scheemda strekte de boezem zieh nog 
een uur verder zuidwaarts uit, eenen bgboezem vor 
mende, die zich tot aan Muntendam, de Meeden en 
Weeterleey -  alle welke plaatsen aan den rand van dea 
zandbodem gelegen zgn, die met eene bogt tot naaf 
E  ex ta en Scheemda loopt, -  eo in het westen ver- 
moedelijk * tot aan den van Zutdbroek naar Muntenr 
dam loopenden dijkweg uitbreidde. Zoo wel de bodem 
ab het. aantreffen van onderscheidene kolken of wa- 
terdobben bglangs dé vermeedelijke dgklinie, maakt 
bet waarschijnlijk dat ook deze bogt eenmaal tot den 
DoUart behoorde '). Van Scheemda tot Fine ter- 
wolde liep de boezem tot aan den zandgrond, doch 
men heeft evenwel, hoezeer dan ook niet dadelijk, 
toch later, eenen dgk bglangs demelven, op eenen 
geringen afstand, aangelegd, welke van Mtdwolde 
af nog bestaat. Een weinig aan de oostzijde van 
Finetçrwolde liep de dgk vlak zuidwaarts, taqgs het’ 
Beersterzijldiep, op eenigen afstand van Beerta en 
digt bglangs Oud^Eexterhuie, naar de Winschoter zijl, 
weiké in hel Peheler-diep lag, op de plaats., waar 
tegenwoordig het van JFinechoten komende trekdiep 
Z¡cb met hetzelve vereenigt; vao dáár strekte de, dgk 
zich, met eenen zuidelgken boog, die tot op een klein 
V« uurs ten noorden van Blijham  voortging, tot aan

1 ) V olgens opgave vàn den hçtr
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de Belliogewdlder1 *gl, bg de Owde Sthaets ,\ÙL ,1a 
bet eersb achter M  het zeewater dch misschien pog 
ana gene zgde tan dezen dgk, tot «áán Béerta en 
ffîdnéchoten, eéneh tgd lang versprèid hebben, ge
lijk ook aan den zuidkant tot ann den Lcm dxjk , 
welke taii laatstgenoemde plaats, iá ¿enen grooten near 
het zuiden gekromden bobg, tot aan Ab Oude Schans 
liep. iDeze dijk wérd waarschijnlijk zeer vroegtijdig 
doer de inwoners opgeworpen, Want deaapgedgkte 
grond aldaar is tan eene betere soort, dan waaruit 
gewoohUjk het ifgte lage land beétáat; ook is de« 
zelte kleiachtig, zelfs de zandgrond aan de binnenzijde 
tan den Lau-dgk is met eenige klei termengd en zeer’ 
vnfcbtbaar, terwijl de aari de btohenlzijde tan dezen 
dgk grenzeftde bodem daarentegen schraal en met 
heide bewassen is; zoodat Oaen aldaar uit eene zeer 
vrprihlbare landouw plotseling in eene woestijn koAt. 
Van dé' Oúde Schans liep de oudste dgk in eene 
regte hoordoöstelijke rigühg tot digt aan de Boner- 
¿chati*) aan* de grenzen vanOost-Frieslaüd, vervolgens 
èen eind wega zuidwaarts langs die grenzen, dan 
Weder nöofdobstwaart* ttt aan B  on da , hetwelk op 
Oederi betogen Zandgrond ligt, tot waaraoc toe de 
dijk vari de gVèuzen af geheel verdwenen is en slechts 
de**verscheidenheid lVfito dén bodéWZ de libie Van deü  ̂
zelven 'aàriduidt. De hoogé zaridrüg, dié zich vari 
BónÜa ‘bí ceti 00r verre noordwaarts uitstrekt, zal 
hfet wkarschÿnl^k de' grens Vari den Délktrt hebben 
uitgemaakt, terwgl hel zand zich schier onmerkbaar 
in den poldergrond veHiest; mèn heeft eren wel, vei^
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mwddgk tatet f lop é e s  «friand vaoænige mmnten 
eenen dgk. gdlegd, welke zich hier en. daar npg Jaati 
Baapocen; verdemp Jnopt .de dgk in. verscheidene 
krommingen in. eene noordelijke rigfrog tç*a«n 
aan de Eeme, ter plafctse alwaar deze ri?ier: in den 
Dollart valt. De geheele, lengte van. den oudsten 
DoUart+djjk kan op 14 ïmglen, gerekend, worden, en> 
de oorspronkelijke - .oppertjakte .van d.eu boezem, .de. 
kleinere tusschen, Scheemda en Zuid broek daaronder- 
begrepen, op ruim 7% vierkante mglen.

De Dellartkeeft dea nietop eeotnaal, maar slecht* 
vóór en na, deszelfr; tegenwoordige gedaante gekregen. 
Door het leggen van den dijkivan, 1454 ging bet gmojpte 
en beste gedeelte des,lands verloren. Deze dgk zal mis* 
idaea van F i t u t e n v o l d e  af >verder zuidwaarts gplpoppn 
hebben, want de rigting yan dan oudsten DoUaCtndgJt 
tot aanfFintohaterzrjl gaal op eene schier .gelijke 
lijn met denzelven ; welligt nam de ,dijk . hij 
of bij, de E e, bg tVotlerreide, eenen aanvang. ./Het 
laat zich niet bepalen, welke plaats» bij de bedijking ' 
van 1454 nog binnen den dijk bleven, evenyrel moet 
daaronder behoord hebben ReicUrwolde, benevens 14 
dorpen en het klooster Paindien men namelijk 
de onde kaart volgt. ■ Dit klooster althans was in 
1447 nog voorhanden, zoo ais blijkt uit eenen 
koopbrief1) van dat jaar, volgens welken preRich, 
hoofdeling te Larrelt,aan den proost folkert te 

Palmar 15 grazen land in verkoopt.

1) D eze koopbrief bevindt zich in het archief te Aurich.
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Volgens vermelding op de aangehaalde oude kaart, 
brak by dit klooster in 1607 de dgk door, hetwelk 
bet ontstaan van den westelgken boezem ten gevolge 
bad. Of reeds toenmaals, dan wel door den zwaren 
vloed van 1509, de overige dorpen verwoest of vrg - 
willig verlaten zijn geworden, vermelden de jaarboe
ken niet, later evenwel wordt er van geen enkel dorp 
gewag gemaakt. Van de plaatsen in bet oosten zul
len velen misschien reeds in den eersten Igd door de 
vloeden van 1277 en 1287 ten gronde zgn gegaan, 
velen echter bleven nog lang beslaan. Ootterreide 
bestond nog in 1378, althans bet klooster, en zelfs 
nog in 1416, ais wanneer w i a b d u s ,  hoofdeling van 
Uphuêeriy aan dat klooster het aanzienlijk legaat van 
eene koe vermaakte. iVw#e, fVilgum , aan de Eems, 
en bet meer verwgderd liggende fVindekam hadden 
nog in de eerste helft der 15de eeuw hoofdelingen, 
en Ockeweer ten minste nog op het einde der 14de 
eeuw. Van Tijsweer, Zwaag, Uiterpowing en Fleium  
wordt in de 15de eeuw nog gewag gemaakt; deze 
laatste plaats liet nog in 1464 eene klok gieten, 
welke in de kerk van N$*st gehangen heeft. Torum 
bestond zelfs nog in het begin der 16de eeuw, hoe
wel onbedgkt; nog in 1507 is aldaar gerigt gehouden 
en een der drie landrigters van Emsigerland hield

a

aldaar zgnc zitting. Het tijdstip, wanneer het ten 
laatste verdween en of hetzelve eensklaps door de zee 
verwoest, dan wel voor en na door dezelve aangetast 
en eindelijk verlaten is, vindt men nergens vermeld, 
zelfs niet bg emmius, die echter in de laatste helft
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der 16de eeuw leefde; hij maakt er alleen gewag 
▼an, dat men ten zijnen tijde bij cenen aanhouden
den oostewind gedurende, de ebbe nog de bouwvallen 
der gebouwen en straten zag, en menigmaal onder 
het puin ook geld en andere voorwerpen vond, een
maal zelfs een vat vol oude zilveren muntstukken '). 
Thans is niet eens meer de standplaats bekend. W u -  
terreide zal misschien wel het langste staande 
gebleven zijn, nog in 1575 bestond aldaar eene kerk *); 
in het begin der 16de eeuw, kort na den dood van 
mutus (overleden in 1605), is het verloren gegaan3). 
Ook veie voormalige gedeelten des vasten lands, ver- 
moedelÿk vroegere standplaatsen van dorpen, bleven 
nog langen tijd ais eilanden bestaan. Op de kaart 
van Oost-Friesland bij mutus') komen onderscheidene; 
digt aan de Oost-Friescbe kust, voor, waaronder 
Jarde (Bundergartenei)y Garmiede en Uiterbeerd#, 
lijnde het laatste alleen ais nog bewoond aangetee- 
kend; verder noordwaarts, naar den kant van Pogumf 
eene groep eilanden onder den naaui van Blinken , 
waarvan onderscheidene bewoond waren. Op de kaart 
Iran coudewby, van 1730, worden die 3 eilanden nie^ 
meer aangetroffen, de Blinken echter zijn daarop nog 
te vinden; intusscben stond er in 1587 niei meer* 
dan één huis op een derzelve, waarin toen bij eenen

1) Emmiue, Cborogr. 37, Harkenrfth. 329. Out hef. 313 eu 
volg.

2j Tegenwoordige Stasi. X X I. 228. 235.
3) Emmiue, Cborogr. 37. Asnm.
4) T e vinden ia mijne Chorographie.
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sjlormvloed dríe, meilschen door bet water omkwamen,'); 
ook deze eilanden bestaan niet meer, doch het ïa 
mogelijk dat een gedeelte derzeLve zich met het vasto 
land vereenigd heeft; de < aanwas, tusacbeu Pognm 
en. den Heiniizpolier voert althans deá haam via 
Blinken en Sehaafland. 81eohts drie eilanden hebben 
zich steeds staande gebonden, UUda in ’het zuiden, 
tu8sehen fVisucHoten en de Nieuwe Schans, 
aan de vaart, een zandheuvel, waanop de verblijfplaats 
der hoofdebngen van UUda zich vechief, die bet horen 
aangehaald verdrag van 1801 mede onderteekenden; 
Mutinihtveen in bet - westen, over hetwelk de dijk 
van den Finsterwolder-polder van 1780 liep, in do 
nabijheid der zgl2); ca Nesse ; op het sebtereüand, 
tegenover Em dsn, bet tegenwoordige Neeserland, 
hetwelk voorheen grooter geweest is, doch aanxle 
zuidzijde bij aanhoudendheid door/de zee verminderd 
wordt en nog door den stormvloed van 1825 veel 
leed, zoodot men de kerk,. reeds lang zonder predi
kant, afbrak; op hetzelve bestaan slechts nog 7 huizen. 
Deze* drie eilanden zgn thans te zamen met het vaste 
land vereenigd; Nesserland evenwel alleen door middel 
van den nog niet binnengedijklen aanwas.

Gedurende bijna derdehálve eeuw aette er zieh niet 
alleen geen land in deq nieuw ontstaqen boezem aan, 
maar dezelve werd ten minste nog voor een derde 
deel grooter. Zulks had echter naauwelijks plaats

1) Outhof. 514.
2) D e kaarten van Enrnive en 'Coëdewey plaatsen deze e ilan 

den te ver naar bet noorden « d igi San Reide,
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gewaden, of de. boezemr: begon ook weder aan te* 
slijkeiieniajafiid hersckapèn le worden, en dit in den 
begiùne met ;zulk eeae, verrassende snélhéid, dathet 
schier aan, het wonderbare grenst. Sommigen meenen,
dat de zee de door háár losgewoelde , aarde daarhenen)
gespoeld en .vervolgens heeft laten bezinken; doch 
deseo schijnen het groote onderscheid tosschen den 
vecfvoe&ten ligten, gemeenen r aardachtigenbodem en 
den héérlijken poldergrond, -  zware, hoogst Tracht« 
bare i kier-«- n ie tte  kennen, èO evenmin te beden
ken, datdeoude bodem, hebalve naar de uitmonding, 
niet eigenlijk opgelost is , daar men denzelven nog 
sdhier overal onder den nieuwen bodem aantreft. Voor 
tooveel men weet, werden de eerste indijkingen inhefc 
vzestén bewerkstelligd. Reeds in 1646 legde men al* 
daar een en dijk > welke van Schêemdm of reeds van 
Ooêtkwldej met een’ naar het wésten gekrotnden boog, 
náár het noorden tot aan dép ouden weêrdifk liep. 
Daardoor verkreeg men de ZwidbroektUr buitenlanden, 
do Noordbroehèter-hamrik én de Korjngast , schooné 
polders; dic tezamen ruim eene vierk. mijl groot zijn.- 
De schijnbaar zeldzame omstandigheid, dat er zoo 
kort ná . de laatste-indijking van*den boezem reeds zoo 
veel meow land aangewarnen was, zoude zich misschien 
daardoor ten deele latem verklaren, dat vefelligt reeds 
dadelijk nadeverwpestjng van den dijk van 1454, 
tóen de zee lot aan Nqêrdbroèk stroomde, ook de aan
steking vab den bodem eenen aanvang nam en bereide 
sterk had toegenomen, toen de dijken van 1519en 1559 
gelegd werden. De kleine boezem tussehen Schetmda

D ig it iz ed  by  Google



188

en Zutdbroek zal waarschijnlijk vóór 1545 reeds 
bedijkt lijn geweest, daar de bodem uit geen eigenlek 
polderland bestaat. Bij dit alles is toch de hoeveelheid 
van het in eenen zoo korten tijd, van ten hoogste40 
jaren, nieaw ontstaan land buitengemeen groot. De 
tweede polder, Scheemder hamrtk werd in 1507 gewon
nen door eenen van het zniden regt naar het noorden 
loopenden dijk, welke zich of aan den weerdejk sloot 
of') 'A nors ten zniden van denzelven naar bet oos- 
ten wendde en eerst bij ¿tatfift^eteserdentegenwoordigen 
zeedijk raakte: in dit geval zonde toen de Midwolder-  
hamrik, ook Nieuscwofda geheeten, gewonnen zijn, het
welk anders door de indÿking van 1626 geschied tonde 
zijn, welke polder ook Sehésmder-hamrik genaamd 
wordt en eene kerk heeft, even ais Midwolder-ham- 
riki In 1665 won mén weder eenen polder aan; in 
1701 den grooten Midxcolderpolder ; in 1769 den Oost. 
tcolderpolder, en eindclyk in 1819 den FinsterwoU 
der polder , ter grootte van 7» vierkante mijl, welks 
dijk van Dallingeweer tot aan de Beerster zgl in eene 
schier regte lyn, ter lengte van bijna twee oren, 
voortloopt. — Met de indijkingen in bet zuiden schgnt 
men later begonnen te zijn. Vermoedelijk legde mea 
eerst tegen bet midden der 16de eeuw eenen dijk 
van fVinsohoterzijl tot aan de Oude Schans, waar
door men steelits eeöen matigen polder van ruim 100 
dejmatften verkreeg. Ten zelfden tijde of later geschiedde 
de bedÿkiog van den Beerster •hamrik door eenen

I) Volgens opgave van den sreet B etris .
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dijk, welke Tau fVineekoleraift^ mei eenen Dáár bet 
oosten gekromden boog, naar bet noorden liep en 
xieb bij FinHerwolde aan den zeedÇk aanstoot. In 
1626 weid er een nieuwe %dijk~ gelegd, die, van den 
uithoek van bet Ood-Bbndernieuwland, io OoetFries* 
Iaod, bg de Nieuwe Schart*, aan vangende, in eene 
noordwesleiyke rigting tot aan den zeedgk bg Fintier- 
tcotde voortliep. Op den zoo even genoemden uithoek 
was kórt te Voren eene sluis gelegd, thans werd er 
ook aan den westkant van de Nieuwe Schan* eene 
groote sluis gemaakt, en eene andere in het fort 
zelf door de inwoners van Bellingewolde, zoo dat al
hier drie sluizen digt bg elkander gelegen waren« Iu 
1696 werd de Kreuning*- of Kroonpolder bedijkt en 
tevens, in plaats van de sluizen bg de Nieuwe Schanr, 
de Slaten-zijl gelegd; in 1740 kreeg de Groninger- 
polder zijn bestaan; sedert, gedurende een tgdsverloop 
van 90 jaren, is er aldaar niets verder binnengedgkt, 
en evenwel ook geen groote aanwas voorhanden *). 
Deze geheele landaanwinst viel Groningen te beurt. 
Aan den Oost-Frieschen kant is in de 16de eeuw eene 
smalle streek lands aan de . noordzijde van IV ij -  meer 
door deze gemeente en door Boen ingedgkt, welke

1) D e gedane opgaven zijn, bij gebrek aan andere" bronnen, 
volgens de kaart van Groningen van Beckering en die van 
Oost-Friesland van Coldewey ontworpen, alsmede volgens 
onderscheidene bijzondere mededeelingen, voornamelijk 
van den heer Heere» te Oude Schans, die in de gelegen
heid was om véle oude oorkonden en verhandelingen 
ambtswege te raadplegen*
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atdcek ziohvan ’de JSçneréohane tót Mn Benda  m t- 
strekt; in 1605 vtaa m m het :Oud-Jkmdmtonieuwhmd 
aàn, welks i dijk den tegenwoordigéü postweg Vjan B  o# fo  
nebrd* Nieutce SbkatU uitmaakt; vervolgen« in 1662 
den Charlottes*polderlwk>| $#{e ¿jjí, de JfÇrumfreck- 
4t¡err*jjl geleien,, en jóó r 1^05 veder den Bonder* 
polder;y mçt den Pfaçrd^ en £ u lef- Chrietiaan -Eber- 
hatdßpoldon nan deszelfs beide uiterste einden, en 
in bet .westpn voorlangs deoze^ven in 175^ den schoo
ien  Lan#echa{tfpolder, wel^e zich van het zuiden 
naar hel noorden, op eene lengte van bgna 1 mijl, 
uitstrek!, V4 mijl in de breedte beslaat, eene kerk 
bezit en ongetwijfeld de schoonste streek op den 
aangeslijkten grond is. Eindelijk werd in 1796 de 
ruim 1 mijl lange, doch smalle Heinilz-polder bin
nengedijkt. In het geheel zijn door deze binnendÿ. 
kingen aan den Dollart 4 7, vierkante mijlen pol
derland ontwoekerd, dat in den zuidelijken boezem 
bij Sctieemda daaronder niet begrepen, en daarvan 
werd, hetgeen merkwaardig is, tot aàn bet einde 
der 17de eeu\v, en dus gedurende een tijdvak van 
160 jaren, meer dan S'A vierkante mijlen, en daar- 
en tegen na dien tijd nog niet len Vólle 1 mij! aange
wonnen.

De ondergang van de door den Dollart ingenomene 
groote landstreek bad ook nog ten gevolge, dat de 
Eeme hare oude bedding bijlangs Emden verliet en 
eene nieuwe, regllijnig van Pogum naar Reide, 
woelde. Dit moet eerst laat en slechts allengskens 
plaats hebben gegrepen; nog langen tijd immers
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nadat •. Bmdèn reedt tot eene stad ■ verhèven wasl, 
itvooÉide de rivier io hace rolle: kracht onder <der¿- 
•sdver moren heen, .en .eerst, in de 16dd eeuwscbgut 
het nieuwe kanaal eone aanmerkelijke grootte, verkregen 
le1 hebben. Om het groote nadeel, waarmede,/pfrçrftfi 
(hierdoor bedreigd werd^ voor, te komen» oijdernam 
deze • stad het inderdaad groote werk, om den stropen 
te dwingen, zijnen opdçn loop te bpuden door middel 
yan het opriglen van een paalwerk. van Poyym naar 
Nesserland, dwars door de nieuw gewoelde beddipg heen. 
De afstand tnsschen de beide einden beloopt qngeveer 
1200 roeden; misschien zal echter alleen de bedding 
zelve, welke ongeveer 200 roeden in de breedte zal 
beslagen hebben,met paalwerk doorgedamd zijn; het 
bleef steeds nog altijd eeqe groote onderneming voor 
eene enkele stad, hetwelk ook daaruit blijkt, dat men 
daaraan meer dan 25 jaren, van 1590 tot 1610, 
arbeidde. Groote palen en masten in eene dubbele 
rij maakten dit paalwerk uit, hetwelk in den beginne 
volkomen aan deszelfs doei beantwoordde, doch, ih 
de onzalige oneenigheden tusschen de stad en den 
lands- heer, veronachtzaamd, door de golven ver* 
niéld wtèrd; bij dè' ebbe ziet men nog tegenwoordig, * 
'ongeveer 500 roeden ten westen van de Pogümmér 
'landtong, de afgebrokène palen. Daarop verliet de Eerris 
hâte oude bedding by Emdèn VOoráltíjd, welke sedert aan 
»de westzijde der atad voor het grootste gedeelte,'eh 
áán de zuidzijde’ geheel en aj 1 toegedibt fo No  ̂
vóór 40 jaren * was de ’laatetgenbemde tak, hoewel 
slechts een paar roeden breed, nog voorhanden, welke
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bij den vloed nég door kleine schepen bevaren wierd; 
later nám bet slijk zeer io hoogte toe en werd steik 
met groen bewassen, en znlks in nog grootere mate 
toen mén véór ongeveer 30 jaren, tot bevordering 
van den aanwas, eenen kleinen dam van af den dijk 
tot aan Nesserland legde, waarop de aanwas zoo snel 
toenam, dat er tháns reeds een paar honderd dei- 
matten tnsschen Einden en Borsum met gras begroeid 
zgn, en men met wagens over de vroeger 60 tot 80 
voet diepe bedding van den stroom naar Nesserland 
rijden kan. Emden heeft daardoor een groot verlies 
ondergaan; de Eems loopt thans op een uur a&tands 
voorbij deze stad, waarheen een in 1768 door het 
slgk aangelegd kanaal of vaarwater gaat, hetwelk, 
doch in 't bijzonder de haven, sterk aan verzanding 
onderhevig is ; de laatste kan alleen door hel besteden 
van aanzienlyke kosten open gehouden worden; sche
pen boven de 60 last kunnen slechts nog met de 
halve lading in- en uitloopen.

In Oost-Friesland treffen wij in de eerste plaats 
de Eems aan, van welke wij reeds boven breedvoerig 
melding hebben gemaakt. De oostelijke arm was 
verdwenen. De arm, welke zich bg Weener van 
den hoofdstroom scheidde, vloeide, wel is waar, in 
de 16de eeuw vermoedelgk niet meer, doch was 
tot aan Holtgaste aan weerskanten nog met dijken 
bezet en bg het ontspringen uii de Eeme open. Bg 
Holtgaste is dezelve in 1404 doorgedamd '); bij

1) Beninga. 420.
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Weener voor het eèrst  ̂in 1555 en, toen de dijk dade
lijk weder weggespoeld werd, voor de tweede maal in 
1556 '). Nergens vindt men melding gemaakt, werwaarls 
deze arm, van Holtgaste, af, zich heen gewend heeft. De 
natuurlijkste weg schijnt die weder naar de Eems le 
zijn, welke ook slechts een half uur van dáár voorbij- 
vloeit ; doch de grond is aldaar van dezelfde soort ais 
die der overige a-streek, in plaats dat dezelve 
anders, van jHoltgaste, af óf uit poldergrond óf uit den 
zaveligen bodem van de opgeslgkle bedding moest 
bestaan; terwijl er zich integendeel eene streek, naar 
eene opgeslijkte bedding gelijkende, van Holtgaste, 
ten westen voorbij Bömerwold, tot aan den ouden 
Dollart-dijk uitstrekt, aan de noordzijde op de ge- 
heele lengte door eenen kleinen dgk begrensd, aan 
welks noordkant een ligte zandachtige bodem ligt, 
welke insgelijks aan de zuidzijde der streek gevonden 
wordt. Dit levert het overtuigendste bewijs op, dat 
de arm zich daarhenen gewend heeft; hoe toch ware 
bet anders mogelijk, dat cene streep goede vette 
grond midden door aangeslijkte grond van de slechtste 
soort kon loopen? Daarenboven was vóór 100 jaren 
bij eenen hoogen stand van het binnenwater, de af
helling aan den westkant van Holtgaste nog eeniger- 
male te bespeuren2). Verder op zal de rivier veelligt

1) T. a. p. 834, 837.
2) Zoo ais blijkt uit eea berigt van den dijkrigter Janssen 

voor bet ambt Leer, volgens bet protocol van den 27 Oc
tober 1732; terwijl bij daar nog bijvoegde, dat de rivier 
zicb, volgens de overlevering, tot aan den dijk in het

13
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hei in den Dollart verzoakepp laad doorslroomdl heb
ben en ongetwijfeld dezel&}e *ijn, welke door de 091de 
kaart yan den, Dollart ais d$ Ee of Ehe wordt op
gegeven, dic uit D renthekomt, ep, niet ver van.de 
tegenwoordige landtpng Reidein de Eems uilwaterde» 
Vroeg reçc}«, zal, veçlHgt do bedding digtgeslgkt en 
bet zoodoçqde mogplÿk , gewpvden. zijo, dezelve bg 
de bedijking vap den Dollprt door te dammen*.

Ver van, de zee oqg, beefl dç >E*npfi reeds hare 
kracht beproefd ggn hel. dorp Ooster-tVinsiim* hetwelk 
zÿ vermpedqlijk op het einde; der ,13de eeuw in,hareQ 
schoot verzwolg. Men wil dat, hçlzelve in de nabije 
heid van het Thedtnger vóórwerk, % uurs,beqedeq 
de plaats, waar de Leda in de Eem? valt, gestaan 
heeft ̂  waarschijnlijk bg. de*Sau//er zgl, alwaar men 
vóór 100, jaren> bij gelegenheid, »vao, bet afgravep 
van aarde tot demping vap, de Sautler kolk, over- 
blijfseh van een bosch ontdekt heqft?)* Meer. beneden,- 
waarts aan de rivier , tusscben Gandersum en yBorsum 
zijn de dijken, na den grcofen Kersvloed van 1717, 
op eene lengte van 1300 roeden, 50 roeden achter
waarts gelegd, waarbij hel Borsumer voorvork, eene 
groote boereoplaaU, aan de golvqn prijs gegeven werd*

Van Em dennafu* het, een uur^&pryan verwijderd 
liggende, dorp portelt % liep voorheen de dgkin,een^n

westen en ten noorden toi. aan Pitzum uitgestrekt had, 
welk laatste evenwel niei zijn,kan. ,

1) Beninga , Chronijk, 138.
2) K etU r, Beschreib, des,Amts. Le?*; (in handschrift).
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bijna regelmatigén' boog, thans vormt dezelve, op 
V« nar afstands van de stad eenen zeer wijden civkel 
landwaarts in, ais een gevolg van twee zeer zware 
doorbraken van den ouden dijk. De eerste werd 
veroorzaakt door den Kersvloed van 1717. De dijk 
brak 1er breedte van 400 voet door, terwijl bij die gelegen
heid eene kolk (de LarteUer kolk) gewoeld werd, die 
bijna 100 roéddn lengte en in het midden tot 80 voet 
diepte had. De rondom dezelve gelegde nieuwe dgken 
gingen drie malen weder ten grónde, eerst de vierde 
van 1772, ter lengte van ongeveer 390 roeden, hield 
stand, hoewel men daarbij 65 deimaUen (naar 400 
roeden) heerlijk land aan de zee moest prijs geven, 
welke hetzelve met dertÿd weAr door haar slijk op- 
hoogde, zoodat het grootste gedeelte daarvan ander
maal bedijkt en ais polder, het overige tot aan en 
over de oude dijklinie ais kwelder gebruikt konde 
worden. De1 groote vloed van den 3den op den 4den 
February 1825 bragt eene doorbráak in den oudendijk, 
onmiddelÿk bij de plaats alwaar de westelijke vleugel 
van den Kolkdijk zich aan denzelven aansluit, le weeg 
en spoelde tegelijk eene kolk van 30 roeden breedte 
en van de verbazende diepte van 100 voet. In het eerst 
bad men het plan om deze kolk langi den buiten- 
kant te omdijken, en den nieuwen dijk over de 
kwelder tot aan het vereenigingspunt van den ooste« 
lijken vleugel des kolkdijke met den ouden dijk te doen 
voortloopen, waardoor niet alleen de alonde dijkltate 
hersteld, maar ook nog eenig land aangewonnen zonde 
zijn.

13*
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Hoogst waarschijnlijk zoude de dijk stand hebben 
gehouden , daar de bodem vast en smet groen bewas* 
seu was en bovendien tot op eene aanzienlijke diepte 
uit kleigrond bestond. Naderhand liet men echter 
dit plan varen en legde, onder de hevigste tegen* 
kanting der belanghebbenden, den nieuwen dgk aan 
«fo landzijde en wel op eenen grooten afstand van de 
doorbraak, op eene, lengte, de behouden geblevene 
oostelijke vleugeldijk daaronder begrepen, vao ongeveer 
540 roeden, terwijl de afstand tusschen de beide 
einden 330 roeden beliep. Hierbij werden weder 
83% grazen land opgeofferd; tevens groef men, ter be
keuring van aarde voor het opwerpen des nieuwen 
dijks, den polder b&evens het voorland uit, dat 
daardoor vele voeten lager en weldra weder in zee 
herschapen werd. De kosten, die van den kaaidijk 
daaronder begrepen, beliepen bÿna f  270,000 
(150,000 Rthlr.), voornamelijk ookdoordicn de bodem, 
onder eene laag van aangeslijkten grond, ter diklevan eeni- 
ge.voelen, uit darg bestond, waarin de dijk meermalen 
eenige voeten diep wegzonk en dan telkens weder 
van nieuws opgehoogd moest worden. Een aan den 
buitenkant der kolk gelegde dijk zoude misschien 
niet meer dan een derde gedeelte dier som gekost 
hebben, en daarbij waren dan nog bovendien l i i  
deimatten voortreffelijk land behouden gebleven. Ook 
op de streek van Larrelt tot aan het Logummer-  
vóórwerk werd de dyk, na den vloed van 1717, 400 
rüoden verder landwaarts in verlegd. ,

Tusschen de laatstgenoemde plaats en de landtong
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Knock, zijnde een afstand van l Vi our, vormt'de 
oever eeue bogt. De dgk op deze streek is de zwaarste 
ín bet gewest; deszelfs voet is met palen en groote 
granietsteenen bevestigd teïwijl bij verder opwaarts 
tot aan de kruin met stroo overdekt of bestik* is, 
welk stroodek jaarlijks vernieuwd moet worden. ' De 
S e m *  stroomt bier digt onder den dgk langs, 
welke daardoor eene gevaarlijke ligging heeft. In 
vroegere tijden beschreef de' oever eenen kal
ven boog naar buiten, die zich in bet midden?ten 
minste op een half uur afstands van de tegenwoordige 
rigting des oevers uitstrek te. Nadat de rivier hare 
oude bedding langs Em den . verlaten had, wierp zij 
zich op dit land en verzwolg i het met de daarop 
staande dorpen, n. 1. in het oosten, niet verre^van het 
Logummer-voorwerk, het groote dorp Loge, wélks 
naara in den vooruitspringenden hoek -  Hoek 
van Loegen -  alwaar de reede van Emdén gevonden 
wordt, nog bestaat; hetzelve is in 1591]) buitengedijkt; 
-  verder westwaarts Folkereweer, hetwelk, naar men 
wil, tegen het einde der 15de eeuw ondergegaan is2); -  
Knock, waarvan niets meer dan de naam bekend is3), 
gelijk ook het RoodeVoonoerk ; -  vervolgens Geert* weer¡ 
digt bg Wgheleum, 50 roeden van den dgk verwg- 
derd, hetwelk na 1699 aan de golven prÿs gegeven 
werd. Hetzelve bezat eene heerlÿke kerk en eenen 
hoogen toren, beiden van du&teen4). Ook de ooste-

1) Beninga. 701. Aanm. Harkenroih. 298.
3) Beninga. 340. Aaom. 3). Harkenroih. 300« 308.
4) Harkenroih. O os tv r. Moederkerk. 330. Ouihqf. 635.

Digitized by Google



WS

Igke oever, aan gene zijde van Knock, strekte zieh 
verder/ uit; aïdaar tag bai ù\ià&Bettewêer9 hei welk 
in >bet* begin der 17de eeuw buiieijgedgkt en, aan- 
znerkelÿk vferkleind, toeer landwaarts in verlegd , doch 
doer den vloed van 1717 weder groótsténdeels ver
nield. werd en deswege insgeiyksbuiteridennieuwen 
dgk kwam.'); verdér noordifoaarls Iagen< Breweri en 
Mam , waarvan hét eèrële waarschijnlijk in bet derde 
tiental jaren der 16de éfeuw'bnitengedijkt ia*). Het 
vöorland beeft gedurende de. laufet verloopene eeuwen 
langs den gehfeefcneostdgkeh oever bvèral afgenomen^is 
op de meesteplaaisen'geheel verdwenen en bet naakte 
wad strekt zich tot aan dén voet der dijken uit, 
welker onderhoud dus 'takkoeten cri »moeite vereischen. 
Tegenover Pileum  Jagen, volgehs»de verbalen van 
oude lieden, twee kleine dotpen, Etum  on Hamt- 
werter, waarvan oude dgkarbeiders nog sporen, zoo 
ais koestallen, potten öuzj, onder bet-zand'van bet 
wad gevonden hébben; laatstgenoemden kwamen nog 
vóór ruim 20 jaren .ten voorschijn;

Tusschen de ambt en 'GreeUiel en Norden bestaat 
een zeeboezem, de Ley of Ley zand geheelen, thans 
nog ruim % mgl breed* ea I taijl diép, Svelks ont- 
fitaan zioh vao oabeugeiyke tijden dagleekent. Hoogst 
waarschijnlijk iloeideàeOoster-Eeme door die land
streek en. stelde deaen boeaerik -daar;>Welks zuidelijk 
gedeelte zicb oorspronkelijk Aussehen 1/Fm fam  en de

1) Hark€nr*th, Qor3prfmkeli}kheden 308. en volg.
2) Beninga. 171. Aaorn«
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grenzen van het ambt Norden uitstrekte, terwijl de
zelve ten ztftâen tót aan’ Canhusen en ten oosten tot 
digt aan de A b d iti voortliep. In denzelvên verhief 
lich Alánd  ais eiland, hëtwkk reeds zeer vroeg 
ontstaan en 'in g é d ^ t raöët kijn, aangezien het aan 
den floórdkööt daatäari grenzende Eschèrland waar
schijnlijk reedi in de#í2de eéüw bedgkt geworden is. 
In de verhandeling van èeü' ’ Oöst-Frîesch, geleerde, 
over *de voormalige gesteldheid ván Oost-Friesland en 
deszelfs veranderingen, wordt betoogd, dat deze boezem 
hét meer Eddenriàd (palus Eddonie?) moet zijn, 
hetwelk, volgens Adam van Bremen, in de vermoe- 
defijké oorkonde der stichting van het aartsbisdom 
Breinen van den jare 788  ̂ als eene der grenzen van 
Hel Bremensche kerspel genoemd wórdt, Emisgo en 
Ostergo van elkander scheidende, devisi men door 
meer ook boezem zoude kunnen verstàan. Anderen 
zoeken de palue Edderiad (palus Eddonie?) in de 
omstreken van den Jade-boezem; w i e r i c h s  in het 
Wiesédermeer1). Daar echter in de aangehaalde oor
konde het meer of liever de moeraSacbtige streek 
(pakte) ais grens van het kerspel Bremen wordt aan- 
¿edoM, zoökaninenhetzelveallezins met méér regt 
naar de Léy-bögt verplaatsen, omdat de grens bg 
dien inham Was. Daarentegen kan meó aan het 
gevoelen Van den sèhrijver zijnen bijval niet schenken, 
dat, De 1., dé boezem zich geheel tot aah Marienhafe, 
Ekgsrhafe eu het Groóte Meer'uitstrekte, aangezien

i - -  . - • ■ *

1)7 WtirrttJU; SttaU Vóti Friesland 66.
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de bodem aldaar,uit ouden aaageslijkten grond van 
de slechte ligte soort bpslapt, zoe, ais die reeds vóór 
duizenden jaren ontstond. Indiër^ de boezem ,iich zóó 
verre uitgebreid had, dan moert.al het land tot aan 
de opgenoemde plaatsen uit kleigrond bestaan. Nog 
in 1373 verwijdde de zee den boezem in het noord
oosten en verzwolg het groote  ̂ dorp Westesi. Tén 
dien tijde besloeg dezplve eene oppervlakte van bijna 
2 vierk. mijlen; terwijl hjj zich in bet zuiden toi aan 
Grimersum en W irdum \ in Jiet posten tot aan 
Schott en Osteel en in het noorden tot aan Norden 
uilslrekte; slechts tusschen Schott en Osteel bleef bet 
oude land, op eene breedte van 3/4 uurs en eeno 
cenigzins grootere lengte, bestaan. De aauslijking in 
dezen boezem greep niet zoo spoedig plaats, ais wel 
in de overigen: eerst 180 jaren na de laatste vergroot 
ting kon men aldaar polders beginnen in te dijken, 
doch in een tijdsverloop van ruiqi 50 jaren verkreeg 
men niet meer dan 5,000 deimatten (naar 400 roe
den), in de volgende 170 jaren slechts 2,000 deimat* 
ten, en gedurende de laatste 60 jaren nog niei eens 
200 deimatten; ook is de aangas, welke zich voor 
de nieuwe polders gevormd heeft niet grpot*. De stad 
Norden ligt, dpor het aanzellan vau land in den 
boezem, thans een uur van denzelvcn verwijderd; het 
daarheen loopend vaarwater verzand al; moe? en meer, 
waartoe deszelfs sterk kronkelenden loop ook veel 
bijdraagt, zoodat geene dan middelmatig groote 
schepen de haven, in lading, kunnen bereiken. Door 
aan dit vaarwater eene regte rigting te geven zoude
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men dat gebrek misschien eenigzins verhelpen; op de 
uitvoering yan zoodanig plan is ook dikwijls eange- 
drongen, doch wegens de kosten nog niet tot stand 
gebragt. De noordwestkant Tan het ambt Morden ligt 
TOOF den aanval der zee geheel bloot, weshalve het 
onderhond der dijken aldaar groote kosten veroorzaakt. 
Vroeger bestond aldaar een* klein dorpje, Idttngadorf\ 
hetwelk in den vloed van 1717 voor het grootste ge
deelte verwoest en diensvolgens buitengedgkt is. Voor
heen lag bier nog voorland, hetwelk thans geheel 
verdwenen is; zelfs het wad wordt van jáár tot jaar 
lager, doch het schgnt, dat de sedert den vloed van 
1825 daargestelde slijk-heggen of kribbingen de aan
slibbing weder bevorderen. Geheel het overige 

* gedeelte van de noordzijde van dit gèwésl, zoo wel 
als die van bet aangrenzend Jever, is met ond en 
nieuw polderland bezet, op eene ongelijke breedte 
van 5 minuten tot V4 uurs. Op de meeste plaatsen 
aldaar wast nog land aan, hoewel zulks zeer langzaam 
gaat. In vroegere tgded daarentegen nain de zeë 
aldaar land weg, voornainelijk in het airibt Esens, 
hetwelk daardoor groote schade geleden heeft. Hier 
ging in den Allerheiligenvloed van 1570 bet dorp 
Oldendorf ten gronde, alsook het nog gröotetè Benee')) 
ook wil men, dat westelijker een klein dorpje, Os- 
terbur genaamd, door de golven verslonden is3). Meer 
oostwaarts, op den afstand Van ongeveer 1500 schreden

1) Bertram, Geogr, von Oslfriesland. Uitgave van 1736. S. 88.
2) T . a. p'. 89.

Digitized by Google



202

«an den dgk, lag hat groote dorp* Oizám teét «toe 
voortreffelijke kerk, hetwelk waarschijnlijkreeds in de 
l£de eeuw verwoest werd. Dcgroadvestèn der kerk, 
iuU groote granietrfeenen t héstaonrief waren Heg ten 
tijdevao ul b ic h  vaA fVerdutn ^  in 'het midden der 
J7.de. eeuw — op! bet wad zigtbaar, terwijl uit dérehren 
bleek, dat die kerk . 601 sobreden ! lafag en1 dm eene 
der grootste dorpkerken geweest was.*). Wog meer 
ooslwaarls * en digtec aan de knst moei, vxrigeftk de 
overlevering, nog een dorp Addtnhaueen gdheeten, 
geslaan hebben, waarvan ventar het zeggen rau een’ 
oud tman, nog kieiateenen in het wed tgn aan te 
treffen* , '

Tussphen Oost • Friesland en de heerlijkheidJevfer 
drong voorheen -een boezem, d e .Härle, diep lënd-* 
waarls jn , waarin eone kleine rivier van geUjken naam 
qitwalerde. Het sohgnt dat dezelve tot digt aan 
W ittm xindgeioopenfaeefl, doch vandáár noordwaarts 
tot aan Fumiix< slecht* arnal geweelt is; bier echter 
vprwijddq hij zich plotseling* kenen schier regplmatigea 
balven cirkel vormende* wdka ; eindpunten Ongeveer 
de slreek van Neuharlingerrkl endfe van Afiwimi# 
waVeq. Yqn de eerstgenoemde plauta liep de weste
lijke grens,« naar bet schijnt» ovw Nordwerdum en 
Endzelel en vervolgens uafnr bet zt|iden;de Zuidoost 
lelgkevaq Funnixj over Bord tám en Middoch, naar 
Mederi*. De boezem besloeg 2 mijlen in de breedte 
en lot aan Funnix 1 mijl in de lengte. Het tijdstip

r*
1) Series Fam. Werd. (Handsehr.) Harkenroih. $75%
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vandeszdft ontstaaokeqt men even zoo tolu, ab d*tw* 
SGhier ail? andere jn^mmen in Groningen eu Friesland. 
Naaf bet schtfntis deielv* láát begonnen toe te was* 
sen; het oudste bekende greede-of polderland in den 
zei ven, ia  bet Jeversehe, is in 1547 fei®aengedÿk.t,doch 
slechts 30 i fot 40 roeden b*eéd;  ̂>An, Qoftt-Jfri&laed 
waarsobgnlijk eenige tiepiálldn/jaxen,later, ter breedte 
yan V4 lt>t % uws. Na dien î jd ging dd danslijkiog 
spoediger ;, de jgehoele boezem is tbaos weder in land 
beas^bafen^ .bet Jaak tjn i804 inged ijU e, de Schwer 
iH n tyro d m y '\* çvenwel door ; den sibhftivloed van IQ2& 
weder ontmanteld of vain deszdß dijken ontbloot eB 
w ordteerstm  dezen zotner (1633), doch slechts! »soor 
een. gedeelte, weder met dÿken » omgeven.

S? aam de Oost 4 Fjriesche' kost gelegene eiUhden, 
ZOO w el. ais > i bet tot Jever b e b o e r e n d e  Wangeroog, 
hebben alle veel door .de zee geledbn en Verlören. 
Set moesta, kod * JSerhum^ hel Eurcbana of Fabaria 
der Romeinenr helwelk, naar bet schijnt, ten dieniijde 
b̂ O)Bt!20;O4Cpyien besloegr eD thans geen enkele vier- 
kante mÿl ib oppervlakte .groot is. Hetzelve wehl ge
vormd door twee armen der Eems} de Ooster- en JVes- 
ter-Eems. De oorspronkelijke loop van den eerstge- 
noemden arni is niet bekend, doch ging hoogst 
waarschijnlijk, volgens aardkundige gronden, door het 
Einder en GreeUner ambt en zoo vervolgens, tusschen 
Juist en Norderney door, naar zee, zoo ais wg boven 
breedvoeriger ontwikkeld hebben1). Dit eiland be*

1) Z ie boven b lz. 38 en volgenden.
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stond * ongetwijfeld, even ais al het aangeslijkte land, 
tfan de buitenzijden nit kleigrond, in het midden uit 
darg, met dnnne lagen klei en teelaarde bedekt, 
■tvveflt eene lage ligging had. Het is opmerkelgk, 
dat men niet de minste berigten aangaande de slooping 
van mik een groot land1) heefl, ja zelfs niet eens 
den naam van een enkel dorp op hetzelve weet op te 
gevend Alleen uit eene opgave van de 8ste of 9de 
eeuw laat zich opmaken, dat bet eiland toenmaals nog 
eenen' aanzienlijken omvang had en Band geh eet en 
werd^). Ook blijkt dit daaruit, dát na de 5 land
schappen , over welke vde heilige ludgerus ais leeraar 
werd aangesteld, ook het eiland Band genoemd wordt *). 
Naderhand moet de Ooster-Eems zich midden door 
bet eiland eenen nieuwen weg gebaand Hebben, waar
door ' Borkum in tweeën werd gescheiden, vtelker 
o os lelijk gedeelte zich weder in drieën splitste, ais: 
Ju lii, Buits en Band, waarvan alleen J u u t,  zeer 
verkleind, nog voorhanden is. — Buits  was in hel 
jaar 1657, toen eene commissie de drie westelijke 
eilanden bezocht, nog aanwezig, doch alleen ais eene

1) Zelfs nog indien de Ooster-Eems niet d^n opgegevenen 
loop gevolgd , maar langs de tegenwoordige kust van bet 
vaste land gestroomd ware, zoude Borkum toch nog eene 
oppervlakte van 10 tot 12 vierk mijlen ingenomea heb* 
ben. ^

2) A lfridu t, In V itk  St. Ludgeri. L. 1. c. 4. AUing, II. 18. 
Harkenroth. 470.

3) T. a. p. L. I. c . 19w Harkenroth, 321. Ludger overleed  
in bet jaar 809.
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laadplaat, welke bij hooge vloeden overstroomd werd, 
hebbende aan den voor-en achterkant eenen diepen 
inham (balg). De duinen, welke aldaar voormaals 
bestaan hadden, waren ten dien tijde reeds door de 
iee weggespoeld.

Hel eiland lag tusschen Norderney en Juiet; de 
op een half uur afslands ten zuiden van Norderney 
gelegene hooge zand- en schelpbank kan het dus niet 
geweest zijn, hoewel die dan ook denzelfden naam 
draagt. — Band, hetwelk een klein half uur van de 
ziudweslelijke vooruitspringende kust yan het ambt 
Norden lag, had in het opgenoemde jaar nog eene 
niet onaanzienlijke lengte, was zonder duinen, doch 
lag zoo hoog, dat bet slechts bij hooge vloeden over« 
slroomd werd, uitgenomen een heuvel, waarop, 
lang vóór dien tijd, huizen gestaan hadden. In 1743 
was hetzelve, blijkens gedane afmeting, slechts nog 
80 roeden lang, 43 roeden in het westen breed en 
besloeg eene oppervlakte van 4 deimatten (173 vierk. 
roeden); deszelfs gedaante was een langwerpige drie^ 
hoek; thans is hetzelve geheel en al verdwenen, — 
Borkum zelf schijnt gedurende de laatste honderd 
jaren niet sterk verminderd te zijn. Volgens de in 
het jaar 1713 bewerkstelligde opmeting en de daar
van opgemaakte kaart, was hetzelve loen 1 mijl lang, 
en het westelijk gedeelte 750 roeden, het oostelijke 400 
en het tusschen beiden liggend wad insgelÿks 400 
roeden breed; nog tegenwoordig heeft het ongeveer 
dezelfde grootte. Vroeger bestond bet geheel uit vier 
gedeelten: bet tegenwoordige Ooet- en fVeet-land,
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bet Kappenzdfid en de Wolden, zoo ais dè tachtigjarige 
zo za b v  o g k m , bij de bezigtiging T an  het eiland op 
den 21 sten Maairt l7 l3 , verklaarde van zijne oodèrs 
vernomen te hebben, en tenens, dat er op Kappen- 
zand, zuidooslwaarrts yan bet fVettland gelegen, eene 
aan de króón heboorendé schaapskooi tan 600 ¿cha
pen bestaan had, waaruit zich laat opmaken, dat het 
geen onbeduidend eilandje geweest is. Het gedeelte 
de TPolden genaamd, lag insgelijks in bet zuidoosten, 
doch digt er bij het eiland; hetzelve bezat duinen, tan 
welke te dien tijde nog eenigen voorhanden waren 
en dia ook in het verslag van 1657 vermeld worden, 
even zoo wel als het Kappeñtand, met de aanmer
king , 'dat dit door de zee verslonden is. Op Otti- en 
/Ferf/atfdbëstaat nóg vrij teel aangeslijkte grond, 1er 
groottte van wel 600 grazen. Het tijdstip, waarop déze 
beide «tukken van dkander gerukt zijn, is onbekend; in 
hét jáár 1667 hád de afscheidingreeds plaats gegrepen. In 
lateren tijdis'het tusschen beidén liggend wad aanmerke
lijk hooger ‘ geworden, zoodat alleen stormvloeden het
zelve overslroómen ; men hoopt dus door doelmatige 
werken aldaar duinen te doen ontstaan en zoo doende 
dè beide dcelen geheel le hereenigen. Op den noord- 
westkant van het eiland ontdekte men in 1789, bij 
gelegenheid dat een hevige storm hel zand weggespoeld 
had, sporen van een dorp op kleigrond, vele pullen 
en géploegde akkers; voorts in de nabijheid hiervan 
eene cirkelronde plek die 90 voet in de doorsnede groot 
en uit zoden te zamen gesteld was, benevens twee 
anderen, welke sléchts half zoo groot waren; zoo w el
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in ah  bg desa cirkel vormige plekken, bevonden neb 
vele stukken van gebrokeoe lijkbussen (nrnen) ex» eene 
menigte schapenbeendereni Waarschijnlijk bestond 
aldaar vroeger eene offerplaats en een gewijd bosoh, 
welk laatste door de menigvuldige, nog in den grond 
vastgeworlelde>; boomslobben wordtnangedwid; tevens 
moet ér eeae begraafplaats o£ grafheuvel, u it de tijden 
van. het heidendom bestaan, hebben ?).

Het eiland J u u t , nog. l Tfj mijl lang, beslaat 
slechts een paar honderd roeden in de breedte; >>Het» 
zelve is in> twee: stukkengescheHwL l)e tegenwoordige 
met bet dorp, op den oostkant slaatide kerk is de 
vierde sedert anderhalve eeuw*. Dit eiland heeft veeè 
door de zee geleden«, vooral aan de noordzijde ̂ aldaao 
stond, ter plaatse alwaar thans de geul* die het eostv 
en westeindo van elkander sóbeidtygevondent wordt, nog 
tot het midden der 17de eeuw eene sohoone gewelfde 
kerk,. waarvan, alléén het koor groOter was, dan de 
geheele* naderhand weder opgelookkene kerk. Bij de* 
zelve verhief zich een toren, die 120 voet in de muren* 
hoog was, en waarop eene spits van BO voet stond; 
deze.beidLa gebouwen kunnen, tot maotstaf dienon om* 
te berekeaen hoe. groot de gemeente moet geweest 
zgn, die dezelve tol. stand« bragt. De kerk was reeds* 
io, 1057. vrij sterk door de stormen beschadigd; spoedig 
daarop, in 1660 of 1661, stortte zij voor* het grootste

1), Qstfrfeslapd.fiad Jftver, 8?,, .31^ voK
gens opgave van den heer predikant Niçois a f c o o g g e r  
tuige.
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gedeelte in. ln 1657 stond dezelve nog roim 70 schre
den ran den noordelijken oever verwijderd. Al het 
rondom gelegen land bestond uit kleigrond; de bçwoners 
bezaten toenmaals nog 24 paarden en veulens, 72 
koeijen, 60 ossen, 76 stuks jongvee en 463 schapen 
en lammeren ; daarenboven beoefenden zij ook nog den 
akkerbouw. Er stonden nog 9 huizen bij de kerk; op 
het geheele eiland slechts 22, waarvan 8 op het 
westeinde, hetwelk alleen reeds bewijst hoe sterk het 
eiland toen ter tijde ál afgenomen was. De nieuwe kerk 
die uii de bouwvallen der oude gesticht werd kwam 
verder landwaarts in, insgelijks op kleibodem, te staan, 
doch reeds in 1715 had de zee al het land tot 
aan dezelve weder weggespoeld, en door den vloed 
van den 4den op den 5den Maart 1715 werd de kerk 
zelve vernield, die toenmaals aan den uitersten noord- 
westelijken rand van het oosteinde stond, alwaar de 
zee tevens eene strook van den bodem, ter breedte 
van 33 schreden, en op andere plaatsen, aan den 
noordelijken oever, zelfs van' 43 schreden, wegrukle. 
De bij de nieuwe kerk verplaatste huizen, waren reeds 
in 1687, wegens de aanhoudende afspoeling van de 
kust, weder verder naar het zuiden verzet, alwaar ook 
later weder eene kerk opgetrokken werd, dic men 
in den jarc 1780, met het grootste gedeelte van het 
dorp, naar de oostzijde verplaatste, waar beiden nog 
tegenwoordig staande zijn. Het op het westeinde, on
geveer in het midden, gestaan hebbende dorp, lag 
vroeger insgelijks verder noordwaarts; thans, cn reeds 
sedert 100 jaren, is aldaar zelfs geen enkel huis meer
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te zien. daar de meesten in den Kersvloed van 1717 
ten gronde gingen. De scheuring yan bet eiland 
werd veroorzaakt door den St. Petri-vloed van 1651} 
welke op die plaats de duinen wegsloeg en zich eenen 
weg door bet eiland baande, welke in bet eerst wel 
smal was, doch zich later allengskens verwijdde; vol
gens de in 1739 daarvan opgemaakte kaart tot eene
breedte van 445 roeden. Ook was er toen in bet
oosteinde, aan den oostkant van bet kerkdorp, eene 
opening, dwars door b e t.eiland heen, voorhanden, 
welke zich echter naderhand weder sloot en daarop 
met duinen bezet werd. Reeds in 1715 had bet
eiland zoo veel land Verloren, dat de meeste huis 
gezinnen slechts ééne koe, weinigen twee konden 
houden; hooi werd er niet meer gewonnen en de 
ossen waren, sedert 1695 bereids, afgeschaft. Later 
verminderde bet eiland steeds nog meer; de zandver
stuivingen 7ijn tevens zoo sterk dat schier al het wei
deland daardoor met zand overdekt is geworden; 
naauwelijks vinden de weinige aldaar voorhandene 
schapen nog een karig voedsel en men houdt er slechts 
een paar koeijen meer. Men ziet de algeheele onder
gang van het eiland te gemoet1).

Norderney is nog vrij breed. Gedurende de

1) Zie de akten van bet archief, voornamelijk bet bo
venvermelde verslag van 1657, alsmede een over den 
toestand des eilands op den 29 April 1715 aldaar opge
maakt protokol. Men gelieve volgens deze stukken 
hetgeen ik in mijne »Erdbeschreibung”, op blz. 402, over 
dit eiland gezegd heb, te verbeteren.

II Deel. 14
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twee laatstverloopene eeuwen schijnt het weinig 
▼erloren te hebben. Nog in 1657 bezat hetzelve in 
het noorden een tamelijk breed strand, hetwelk niet 
bg eiken vloed onderliep ; thans is het strand wel niet 
zoo hoog meer, doch heeft nog eene aanzienlÿke 
breedte. liét dorp staat op den zuidwestelijken hoek 
en strekt zich tot pnmiddelijk aan de duinen nit, die 
wel cemgzins, doch niet veel afnemen, hoewel tg 
vroeg of Iaat de verplaatsing van hel groote dorp en 
der gebouwen van bet aldaar bestaande zeebad wel 
iroodzakëlgk zullen maken; zoo ais zulks thans met 
Baltrum het geval is, welks kerk, met een gedeelte 
van het dorp, aan den weslelgken oever lag en door 
den stormvloed van 1825 zoo sterk beschadigd werd, 
dat irien de kerk met al de huizen naar het midden 
des eilands, waarheen reeds vroeger een gedeelte van 
het oude dorp verplaatst was, overbrengen moest. Dit 
eiland heeft in de laatste honderd jaren het meest van 
allen verloren. Volgens eene in 1738 opgemaakte 
kaart besloeg hetzelve 1515 Rijnl. roeden in de lengte; 
de kerk lag toenmaals nog 500 roeden van den wes- 
telijksten uithoek, en 340 roeden van den buitensten 
westelijken duinenrand verwijderd: zoo veel dus heeft 
dit eiland, op deszelfs geheele lengte, sedert dien tgd 
aan land verloren, en alleen gedurende de 12 jaren van 
1811 tot 1823, volgens waarnemingen van professor 
OLTMAUH, bedroeg het verlies 00 roeden en 5 voel1). 
In den stormvloed van 1825 spoelde de zee op on

1) Ostfr. Calender auf J824.
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derscheidene plaatsen openingen in de duinen ; nog 
vroeger had zij zich dwars door het eiland heen eene 
bedding, gewoeld, ter breedte van 700 tot 2,200 voet, 
welke intusschen nu weder verzandt '), Het eiland 
Langeroog, slechts nog '/« uur breed, is midden 
door gescheurd en het grootste gedeelte des dorps 
met de kerk in 1717 door de zee verwoest; er be
slaan slechts nog eenige weinige huizen. -  Spiekeroog 
beslaat echter nog eene breedte van meer dan % 
uur; in het noordwesten verliest hetzelve intusschen 
land; het verlies aldaar in den loop van de laatste 7 
jaren, van 1819 tot 1826, beliep meer dan 30 schre
den, terwijl de 60 tot 70 voel hooge duinen in een 
vlak strand herschapen zijn. Er moet aldaar ook een 
dorp gestaan hebben, waarvan zich soms nog sporen, 
zoo ais putten enz., verloonen2).

Een beduidend verlies onderging fFangeroog. 
Hetzelve besloeg, vóór nog niet zeer langen tijd, eenen 
veel grooleren omvang en bezat twee kerken, de 
eene in het noorden en de andere in het westen. 
De eerste, aan de Harl liggende, verging met het 
dorp, Oldenoge genaamd, in de 14de of 15de eeuw; 
de laatstgenoemde ging in de 16de eeuw ten gronde, 
terwijl bet dorp verder naar het oosten verplaatst 
werd; nog in 1760 zag men aan het strand de puin* 
hoepen van de westelijke kerk. Tegen het midden der 
17de eeuw was het eiland nog l»'* mijl lang en V4

1) Stormfluth von 1815. 107. f.
Í  Erdbeschreibung. 485.

14*
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m gl breed; thans is het juist half zop groot; toen« 
maals bezat hetzelve veel voortreffelijk weideland, zelfs 
in bet jaar 1730 nog 300 mat, waarvan tegenwoor
dig niei meer dan eene kleine weideplaats overig is. 
Eene mgl meer oostwaarts lag nog een eiland, Min- 
eeroldeoog geheeten, hetwelk men wil dal met W an* 
geroog te zamen gehangen heeft; thans is het eene 
zandplaat*).

De heerlijkheid Jever, waartoe bet gemelde eiland 
behoort, is gedurende den tijd, waarvan de geschie
denis gewag maakt, wel is waar, dikwijls genoeg 
door de le e  overstroomd, doch is door dezelve, be
halve in het zuiden, aan de Jade, slechts zeer onbe
duidend benadeeld, terwijl zg zich daarentegen over 
hare ruime gaven heeft mogen verheugen. Jever be
zit niet alleen schier de helft van den digtgeslijkten 
Harl-boezem, maar ook bestaat de geheele rand der 
kust tot aan de Jade uit voortreffelijk polder- of gree- 
deland, hetwelk 'in het oosten bgna ’/? uur breed 
is; ook de door Jever ingeslolene heerlijkheid Knip- 
hauten, schier 1 vierk. mgl groot, beslaat voor een 
derde gedeelte uit zoodanigen grond. Doorbet noor- 
delijk gedeelte van Jever loopt eene streep van ouden 
kleigrond, tusschen Hohenkirchen en Oldorf, dwars 
door het land heen, zoo wel aan den zuid- ais aan 
den noordkant door den gewonen liglaardigen bodem 
begrensd 9 hetwelk aanduidt, dat aldaar eene rivier

1) Wangerooge and das Seebad. 22-30. Kohli, Oldenburg.
II. 371.
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gestroomd heeft, die óf een der menigvuldige Wezer- 
armen, welke in den Harl-boezem uitwaterden, gèweest 
kan zijn, óf een arm der Harl, die in de Jade viel. 
De rivier moet intusschen reeds zeer vroegtijdig toe» 
geslibt zijn. Een tweede stroom of boezem bevond 
er zich in den zuidooslelgken hoek van Jever, tus* 
sehen deze heerlijkheid en die van Kniphausen, de 
Made genaamd; vermoedelijk de vereenigde uitwate
ring van eenige armen der Wezer. Nog in de 16de 
eeuw liep deze stroom tot aan Sand*, waarschijnlijk 
nog verder, en besloeg bij den mond oorspronkelijk 
meer dan 1 mgl breedte, doch begon reeds vroeg 
toe te slijken, zoodat b g den aanvang der 16de eeuw 
de aan weerszijden opgeworpene dijken maar ruim 
honderd roeden meer Tan elkander verwijderd lagen. 
De algeheele toesluiting van dezen boezem greep in 
1529 plaats, door het leggen van de Kniphauser-zgl 
in den tegenwoordigen zeedijk.

DE JADE.

Tusschen Jever en de overige gedeelten van het 
groot-berlogdom Oldenburg breidt zich een groote 
boezem uii, de Jade, wellfe in dat opzigt van alle 
anderen afwijkt, dat dezelve eene in evenredigheid 
zeer naauwe opening heeft, die in vroegere tijden 
zelfs nog veel naauwer geweest is. De plaats, welke 
deze. groote waterplas thans inneemt, bestond, volgens 
oude berigten, nog tot aan het begin der 13de eeuw 
uit land, door hetwelk de Jade, een onbeduidend 
riviertje, vloeide, die door de Slgker-zgl gesloten
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was, welke, naar meo wil, koperen deuren gehad 
heeft'). Het eerste zal wel hét geval zgn geweest, 
daar in de oorkonde betrekkelijk de «tichting van het 
bisdom Bremen -  welke, zoo dan ook al niet van kaekl 
den Groote, dan toch niet later dan van de 10de eeuw 
dagteekent3) — die. streek polus Eddenriad {palus 
Eddonis?) genaamd wordt3) , doch dé aangeslijkte 
landen echter in de oudste oorkonden gemeenlijk ais 
moerassen (palas) yermeld staan. Doch niet slechts 
vloéide door . dat oord een klein riviertje, maar on
derscheidene aanzienlijke stroomen, armen der Wezer, 
van welke een of twee zich, reeds diep in het land 
ep>, met de beek de Jade vèrcenigden en deze zoo 
doende lot eene , groote rivier maakten. In welke 
rigtingen deze armen hunnen' loop naar zee némen 
is niet bekend; vismsk .laat dézélve vietarmig naar 
het noorden stroomen, en wel: den westelijken arm 
langs de plaatsen, waar tegenwoordig Heppens en 
Kniphausen liggen, den tweeden tusschen N tende en 
Heppens door het Bandier land, de beide overigen, 
welke1 hij de Jade en Ahns noemt, aan den west
en oostkant van; de tegenwoordige uitwatering, terwijl 
h ij, tusschen > deze beide armen i n , Dauensfsld ais 
eiland eene plaats verleent4). De eerstgénoemde arm tai

   _  '

1) Hamelmmi ,  OMenb. Chronik. 18.
ÎI) Kohli, 2. B. I. Ahlhl. S. 335..
3) Indien men namelijk, deze streek daaronder te verstaan 

bebbe. Vergelijk blz. 199
4) Visbek, ISiederweser und Osterstade. 14. Op de bij zijn 

werk gevoegde derde tafel is de eerste, volgens den
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vermoedelgk de üfatfezgn, die, weliswaar* niet langs 
Seppen* vloeide, maar digi voorbij het een uur van 
d&ár gelegen Kniphausen liep. De tweede was geene 
eigenlijke rivier, maar, zoo ais de bodem aanduidt, 
slechts een der talrijke rillen of togten, welke den aan- 
geslijkten grond doorsneden; dezelve is nog aanwezig. 
De derde kan niet bestaan hebben, omdat Bauens* 
feld of Douens zich aan de Jeverscbe kust aansloot. 
Indien de rivier de Jade. en de overige armen der 
Wezer door den mond des boezems in zee uitwater
den, dan moet zulks in eenen enkelen, niet in meer
dere stroomen hebben plaats gegrepen. Die armen 
badden reeds bg bun ontspringen uit den hoofdstroom 
eene aanmerkelgke breedte; zij moeten derhalve, 
overeenkomstig den aard der vlietende waters, naar 
mate zg de zee naderden, hun bed steeds meer en 
paeer verbreed hebben ; in allen geyalle na de veree- 
niging der hoofdslroomen, de Jade enhe\Lockfleeth. 
J)e mond van den boezem echter, was nog op het 
einde dpr 16 de eeuw zoo naauw, dat men elkander 
van de beide oevers konde toeroepen '). Men heeft 
zulks, wel is waar, in twijfel getrokken of op eene 
andere wijze pogen te verklaren *), doch er beslaat 
niet alleen geen grond om daaraan te twgfelen, maar 
bet is zelfs hoogst waarschijnlijk, dat die opening

Oldenb.’ Deichband, S. 89. aangevoerde, arm niet té 
vinden, alleen de drie laatsten.

1) von H alm , Oldenb. Geschichte, IL 515. Kohli. I. 64.
2) Oldenb. Blätter auf 1824. S . 111.
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vroeger nog veel naauwer geweest is. Trouwens het 
kerspel Dauern lag zuidoostwaarts van Beppens en 
besloeg het grootste gedeelte van den tegenwoordigen 
mond des boezems; bovendien nog lag het kerspel 
Aldessen insgelijks aan dic uitwatering aan den oost
kant, zoo ais zich vrij zeker laat aantoonen f). Daar
door moet de waterscheiding tusschen Butjadingen en 
Rustringen, indien er aldaar werkelijk eene bestaan 
heeft, nog meer vernaauwd geworden zijn, veel te 
naauw althans tot het doorlaten van groote stroomen. 
Het is, wei is waar, mogelijk, zelfs zeer waarschijnlijk, 
dat één van de armen der Wezer, misschien wel de 
Beete¡ naar dien kant uitwaterde, de overige armen 
echter moeten eenen anderen weg genomen hebben. 
Ais de natuurlijkste uitwatering komt hier hel eerst 
de Made in aanmerking. Deze liep verre in het 
land op en was in 1522 nog tot aan Stelhausen% in 
het kerspel Sande, open*). De geheele bodem tus
schen dit kerspel en Dijhhausen, in de heerlijkheid 
Gödens, een half uur breed, bestaat uit kleigrond, 
welke aan den zuid- en oostkant tot aan de greeden 
loopt. Hoe zoude deze grondsoort hier gekomen zijn, 
indien er geene rivier doorgestroomd ware? Aan de 
Westzijde wordt dezelve begrensd door eenen ligten 
grond van mindere soort, hetwelk aan de oostzijde 
insgelijks het geval zal geweest zijn, daar er onder 
bet nieuw ontstane greedeland van het kerspel Sandef 
op eene geringe diepte, darg ligt. Nog meer andere

1) T. a. p. 113. 2) Hamelman. 320.
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gronden pleiten daarvoor, welke op eene andere plaats 
breedvoerig ontwikkeld zijn1). Hoe zoude de stroom 
ook anders zoo hoogst aanzienlijk hebben kunnen 
zgn, dat men denzelven zoo verre in bet land op -  
zelfs de inwoners van Dijkhauten moesten den dijk 
aan hunne zijde mede onderhouden1) -  aan weers
kanten met dijken moest insluiten, in plaats van, zoo 
ais alle andere kustriviertjes, bij den mond met slui
zen af te sluiten? Vermoedelijk liepen de armen der 
Wezer, aan de noordzyde van A  m g ast en Dangast, 
westwaarts tot aan den tegcnwoordigen Ellenser-dntD, 
daarop noordwaarts tusschen Sande en Dijkhausen 
door, en vervolgens ais Made in eene noordoostelijke 
rigting, JeVer en Kniphausen van elkander scheidende, 
naar de tegenwoordige uitwatering der Jade.

Indien de oude berigten juist zijn, dan bevatte 
deze landstreek, op eene oppervlakte van* ongeveer 
0 vicrk. mglen, 12 of 14 kerlpelen en 2 kloosters, 
hetwelk vóór zulk eene groote oppervlakte van lou
ter aangeslgkt land zeer weioig is, zoodat mén zoude 
kunnen vermoeden, dat niet alles uit land bestaan 
heeft, inaar dat ook een grooter of kleiner meer, een 
gedeelte dier oppervlakte heeft ingenomen, en wel 
hoofdzakelgk doordien de later verdwenene 7 kers
pelen in het westen zeer digt bij elkander lagen en 
dus van geen9 grooten omvang moeten geweest zijn.

1) Ostfriesland und Jever. II. 281. f.
2) Hamelman, t. a. p.
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Zekerlijk zullen de rivieren ook eene aanzienlijke plaats 
beslagen hebben. Hel ontstaan van den boezem steil men in 
bet jaar 1218. Men wil dal toen deSlijker-zijL bezweken 
is , waardoor de kerspelen Jadelehe, Würdelehe en 
Aldessen of Aldesum , benevens bet land bÿ den Hohen, 
door het water verzwolgen zoude zijn'). Volgens 
andere berigten daarentegen 2) waren bet Douwene, 
Jadelehy Olde Ellens, Olde Wordene en A  mg ast, 
dus 7 kerspelen, indien namelijk beide opgaven juist 
zijn, hetwelk echter niet zeer waarschijnlijk is, aan
gezien de inbraak aan rde oostzijde plaats greep en 
Ellens evenwel iq het westelÿkslç gedeejle gelegen 
was, of .bet oude Ellens moet eene andere plaats ge
weest of daardoor misschien wel Aldessen ( Oldessen ) 
bedoeld zijn, welke beide namen eenen verwanten 
klank hebben. Ook schijnt Würdelehe hetzelfde te 
z i jn ais Old -  Würdens, Over het geheel genomen 
is deze eerste inbraak van den boezem zeer in het 
donkere, gehuld. Zoo noemt ham elm a rii Jadelehe bij 
afwisselipg een klooster, eene burg en een kerspel; 
ais klooster vindt men van hetzelve nergens elders 
gewag gemaakt. Arngast is, volgens zijne opgave, 
eerst in 1511, tegelijk met Pangast, ten gronde gegaan9). 
Aldessen was nog in de 15de eeuw voorhanden, al

l i  Hamelmann. S. 18. volgens: * Römer von Scediek's Anna
len.”

2 ) *Schönen's Bremische Chronik. I. 358. v. Halem. 1 .186.
3 ) Chronik. 191. Het aal eene drukfout xijnr dal bet jaar

1510 opgegeven wordt.
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thans vooreen gedeelte; Dotites**1 in nog veellateren tgd; 
de Hobtn kan niet eerst in de 13de eeuw Verzwolgen 
lijn , daar de voornaamste der Wezer-aitaèu, het Lock- 
fleelh, door die streek vloeide en eene aanzienlijke 
breedte moet gehad bébbèn; in allen gevalle kau deze 
riviertak zich later vergroot hebben. De Slijk erzgl is 
de grootste steen des aanstoots; réeds femtro*1) trok 
derzelver werkelijk bestaan in twijfel. Ook vond het 
gèen geloof, dát dezelve koperen deuren zoude gehad 
hébben, hoewel, tagnes inziens, ten onregte. Töen 
de sluisbouw nog in deszelfe kinddchheid was, koode 
men ligt op' den inval komen om de deuren, tot 
meerdere hechtheid, van koper te maken. Anderen 
némen aan, dat alléén bet beslag der’deuren Van» koper 
was1), hetwelk even' zoo mdgeftijk is. Het komt hier 
evenwel hoofdtakefijk aan'op de onwaarschijnlijkheid, 
dat de &Kjkèrkgl bet land tegeri>het indringen der zee 
beschutte f ér »Kepen' immers' reeds Verscheidene stroomen 
dobr diê  spréék, waarbij bet* voor de Jade, ais bloot 
eene kustriv»ér,: toch wel ontnogeKjk zal geweest zijo, 
0tm ziéh dwbrs door dezelve heen eenen weg Aaar de 
zee te bénen* De Beer laotüs; opziener der »Vrater- 
Vreiken,tracbt, in eéne lezenswaardige ’ verhandeling 
over' de gesteldheid van dé monden der Wezer vóór 
300'járen *), 'deze zwarigheid' uit' den weg te mimen 
door aan te netaen, dat die zgl niet, zoo ais men
- - i .  <

1) Rerum Fris. Hist. Praef.
2) Meier's Rusi ring. Merkw.22.
3 ) Ia de Oldenb. Blättern auf 182t. 13e, I le  en 15e St.
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anders gewoonlijk vooronderstelt, in den mond9 maar 
ongeveer in bet midden van den boezem der lade 
lag, tusschen het tegenwoordige Seefeld en het schier
eiland Dangast. Aldaar zal misschien Jadelehe ter 
plaatse, alwaar de Jade en de Walling, of Moorheete 
zamenvloeijen, gelegen hebben. Wanrineer men zieh 
deze streek voorslelt ais omgeven roet dÿken, welke 
zich aan het Jader~ en Sohweijer-veeu. aansloten en 
waarin roen, tot afwatering dier landstreek, de Slij- 
ker-zijl gelegd b,ed ; dan ligt er niets onwaarschijnlijks 
in opgesloten, dat het bezwijken van deze zgl de 
verwoesting van Jadelehe en van andere streken ten 
gevolge had1). Bij deze wijze van beschouwen wordt 
op den voorgrond gesteld, dat de zee vóór bet ont
staan van den boezem tot aan het midden deszelven 
liep c|o dat de Slijker.zgl slechts een zeer klein 
gedeelte des lands, ten hoogste de streek tusschen het 
Lockfleeth en de Jade, tegen de aanvallen der zee 
beschermde. De verdronkene kerspelen lagen echter 
ten noorden en noordoosten van de plaats ¿ waar men 
wil dat Jadelehe gelegen heeft, zoodat de vernieling 
van de Slijker»zgl daarop geenen invloed konde 
uitoefenen. Ook wordt er in de oude berigten niet 
vermeld, dat de zgl bjj Jadelehe gelegen was, maar 
tusschen Briddewarden en Groot*Scheidens, twee 
plaatseki, welke thans niet meer bestaan.

Het blijft derhalve in allen gevalle uitgemaakt, 
dat de Slgkerzijl niet de geheele verdronkene

1 T . a. p. 112.
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landstreek kan beschut hebben, dewijl de Wezer-armen 
dezelve in onderscheidene rigtingen doorkruisten. Des
niettegenstaande bestaat er geen Taste grond oro bet 
bestaan van deze zijl in twijfel te trekken, doch men 
kan ais uitgemaakt zeker aannemen, dat het bezwijken 
Tan dezelve alleen het verlies van een klein gedeelte 
des geheels na zich sleepte. Waar de zijl gelegen 
heeft zal bezwaarlijk uitvondig gemaakt kunnen wor
den; misschien wel lag zij ter plaatse, welke de Heer 
lasius aanwijst, doch ook even zoo goed kan zij verder 
naar het noorden of oosten gelegen hebben. Indien 
de Wezer-armen westwaarts liepen en ter vorming der 
Made te zamenvloeiden, dan kan de zÿl altoos aan 
den tegenwoordigen mond des boezems gevestigd ge
weest zijn. In allen gevalle is het zeker, dat eene 
groote menigte van slroomende waters deze kleine 
landstreek doorsneden, en hierin zal misschien voor
namelijk de oorzaak van derzelver ondergang bestaan 
hebben; ook laat het zich daardoor bet beste verkla
ren , dat • de mond des boezems zoo smal zijn en 
blijven konde. De Heete, het Lockfleeth en de Jado 
stroomden digt naast elkander daarhenen; indien zij 
zich nu hier vereenigden en in het noorden, even ais 
thans de boezem, uilwalerden, dan stortte de zee 
zich van dáár over bet land; indien de aangehaalde 
rivieren zich tot de Made vereenigden, dan kan de 
zee door deze binnengedrongen zijn of, hetgeen meer 
waarschijnlijk is, aan de noordzijde bij Douwen» en 
Aldeseen, na de vernieling der zgl : zij had dan slechts 
eenen korten weg naar de Wezer-armen, én eenmaal
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tot daartoe doorgedrongen zijnde, zal hij dezen toe* 
gang gemakkelgk open hebben kunnen houden en 
zoo doende allengskens meer yeld gewonnen hebben.

Door den yloed van 1218 werd de grootere oos- 
telgke helft des boezems daargesteld; bet laat zich 
evenwel niet bepalen, hoe verre deze zich uitstrekte, 
even min waar de verdronkene kerspelen lagen, behalve 
Aldeeeen^ hetwelk aan den mond des boezems in het 
oosten lag, waarvan nog het Aldeeser Ori overig 
gebleven is, dat men onder bet kerspel Eckwarden of 
Siollham getrokken heeft, en voorts Arnegaet^ waar
van nog het kleine eiland van denzelfden naam, digt 
aan de noordoostzijde van Dangast, voorhanden is. 
A  Idea en kan. evenwel niet zoo vroeg ten gronde zgn 
gegaan, daar deszelfe kerk, eëne der vier hoofdkerkeq 
van Rustringen, nog in 1422 bestond1 ). Vermoedelijk 
zal in het eerst slechts een gedeelte van deszelfs grond 
een buit der zee zgn geworden, zoo ais dan ook de 
oostelijke helft des boezems niet op eenmaal derzelver 
volle uitgestrektheid heeft verkregen, maar eerst door 
herhaalde zware vloeden, voornamelijk door dien van 
1428, waardoor veelligt ook de kerk van Aldessen 
vernield werd *). In het westen strekte dezelve zich 
tot 1511 vermoedelijk tot aan de lijn van Dangaet op 
Dauwens uit, hetwelk de zuidoostelijkste uithoek van 
de heerlgkheid Jever uitmaakte. Nadat de boezem

1) M eier9 Rustring. Merkw. 23. Asegabnch. 9. Abschn. §4. 
a lj v w  het Aldeeon geheeten wordt.

2 )  Mei*?i t, a. p.
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Toor het grootste gedeelte deszelfs bestaan verkregen 
had, namen de Wezer-armen ongelwgfeld hunnen loop 
door de tegenwoordige uitwatering van deozelven, ais 
den naasten weg, naar zee. De oude bedding slibde 
toe, hoewel het niet te vermoeden is, dat dezelve in 
de later ontstane westelijke helft des boezems gebed 
toegegroeid of overdijkt zal zijn, daar het meer waar
schijnlijk is, dat zulks verder landwaarts io , tusscheik 
Sande en Dijkhaueen, misschien wel in Sièland heeft 
plaats gegrepen, welke naam reeds eene zijl aandúidt; 
nog tegenwoordig ontwaart men bij Loppei*, in die 
landstreek gelegen, eenen ouden dijk, welke dwars door 
de vermoedelijke bedding heenloopt.

De laatste inbraak der Jade greep plaats op den 
16den Januarii 1511, bij den grooten St. Antoni-vleedi 
Daardoor wérd er meer dan I □  mgl land op nieuw 
eene prooi der golven. De kerspelen Douwen*, Band, 
Berdum of Bordum, Seedijk, O o er ahni, Oldebrügye 
en bet klooster Havermönneken1 ), waarbij eenigen 
nog Ellen* voegen, gingen deels toenmaals dadelijk, 
deels naderhand door buitendijking ten gronde; h a - 

h elh a k  k zegt, dat ook Amga*t, zoo wel ais Dangart 
in den St. Anloni-vloed van 1510 ~ hetwelk 1511 
moet zgn -  verwoest werden, waarvan ten zijnen 
tgde slechts nog kleine eilanden overig waren2 ). 
De meeste, dezer streken behoorden tot Jever. Don- 
toen* lag ten zuidoosten van Heppen*; Band, Bordum

1) Úamelmann. 308, Pinkelman. 16«
2) Chionik. 191. ,
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en Seedijk tusschen Douwen* en Sande¡ digi aan 
de kust; Ahme en Ellen* ten zuiden van Seedijk ; 
het kerkhof Tan deze gemeente, zoo wel ais dic yan 
Ellen* en Band , hebben zich tót nog toe slaande 
gehouden, terwijl een heuvel in de Soltengreeden 
het overblÿfcel van de begraafplaats van Ooerahm 
schijnt te zijn. Het klooster Havermönneken kan 
te Hiddel#, in de nabijheid van Ellen*, gestaan 
hebben; in eene hoogte aldaar vindt men groote 
vierkante steenen en dakpannen. Waarschgnlijk 
zoude bet door de zee overstroomde land, althans 
voor het grootste gedeelte, behouden zijn gebleven, 
indien men ernstige pogingen tot herstelling der 
dijken aangewend had. Doch oneenigbeid en de 
juist in dat jaar voorgevallen dood van den hoofdling 
van Jeverland, ed o  w ie m k e k s , verhinderde eene kracht
dadige tusschenkomst. Intusschen won de zee steeds 
meer veld en drong zelis tot aan Göden*y in Oost- 
Friesland, door. Eerst in 1521 begon men by Seedijk 
aan eenen dijk te werken, welke echter reeds in het 
volgende jaar weder weggeslagen werd. Nu bleef de 
arbeid weder eenen tgd lang rusten, tot dat men 
eindelijk in 1529 eenen dgk van Douwen* tot aan 
Sande9 en in 1536 eenen van dààr tot aan Göden* 
aanlegde, waardoor het land eindelgk tegen de zee
vloeden beschut werd. In het zuiden, in het Oud-Ol- 
denburgsche, schijnt reeds vroeger een dijk tot aan 
de Oost-Friesche grenzen opgeworpen te zgn. Door 
deze bedÿkingen werd schier al het land der ge
noemde kerspelen aan de zee ter prooije gegeven,
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slechts een groot gedeelte Tan B and , een klein deel 
van Douwen* en een nog geringer gedeelte Tan See^ 
dijk  bleven behouden ; van Douwen* ging intusschen 
ook het ' overig gebleven gedeelte door later in het 
werk gestelde afzonderlgke bedijkingen, n .l. die van 
1602, 1683 en 1754, tot op eene kleinigheid na, 
verloren '). Daardoor verkreeg de boezem deszelfs 
grootste uitgestrektheid, welke men op bijna 6 vierk. 
mijlen kan aannemen« Dezelve werd begrensd dom* 
den tegenwoordigen zeedijk, die van Heppen* west
waarts tot aan MariSneiel en van dáár, in onderschei
dene krommingen, voorbij Sande naar Neustadtgöden*, 
Alt-Goden* en Hortten liep; voorts strekte dezelve 
zich met eenen naar het zniden gekromden boog, 
bijlangs Zetel en Steinhaueen, lot aan Dangaet en 
van dáár zuidoostwaarts tot aan bet dorp Jade of 
nog verder landwaarts in uit, ging vervolgens in eene 
noordoostelijke rigting tot digt aan Seefeld, tussehen 
welke plaats en Stollham de wgde mond het Loek- 
fieth of het land aan den Hoben zich bevond, even 
ais tusschen Stóllham en Eckwarden een kleinere 
boezem, de Haijenschloot genaamd, -  terwijl zij aan 
de westzijde eindelijk, tot aan deszelfs mond door 
den tegenwoordigen zeedijk begrensd werd. Thans 
beslaat de boezem nog eene oppervlakte van bijna 
3 Va vierkant© mijlen; het overige is in land herscha

l l  Hamtlman, 320. 321.* Jansen, W asserfluth, 348« Jever 
scher Kalender auf 1800« 69. 74. 78. 87. Oldenb. Blätter 
auf 1824. 115.

U Deel. 15
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pen, in het zuiden en oosten echter «Heen de wgde 
8troombeddingen der Jade en Yan het Lockfleth of den 
Hoben ; verder is in den boezem zelven aldaar gedurende 
deszelfs 600jarig bestaan slechts weinig of liever in 
het geheel geen land .aangewassen, in hel westen 
daarentegen aanzienlek veel. De eerste indijking 
aldaar geschiedde reeds in 1544, waardoor echter 
slechts weinig land gewonnen werd ; daarna bedÿkte 
men in de 16de eeuw nog drie greeden of polders. 
De aanzienlijkste indijking ondernam graaf jo h a k k  

van Oldenburg in 1596, welke evenwel eerst in 1615 
geheel voltooid werd ; daardoor verkreeg men ruim 
V5 vierk. mgl heerlijk polderland, hoewel met opof
fering van verscheidene tonnen gouds, welke groote 
kosten hoofdzakelijk veroorzaakt werden doordien er 
onderscheidene zoogenaamde balgen of rijten in de 
dijkliuie lagen, vooral een zeer groote tusschen Hid-  
del* en Ellenef tol welks doordamming eenige duizend 
palen vereischt werden '). Hierdoor wordt tevens de 
onderstelling bevestigd, dat de Wezer-armen'daarhenen 
vloeiden en zich tol de vorming der Made vereenigden. 
In de volgende twee eeuwen werden aldaar nog eenige 
binuendijkingen bewerkstelligd, zoodat ter dier plaatse 
in het geheel bijna 1 vierkante mgl nieuw land aan
gewonnen is.

In het groot-hertogdom Oldenburg, en bepaal
delijk in de oude ambten van hetzelve, heeft vooral

1) Hametma*. 481. 483, Winkelman. 17. v. Halcm. II. 
202. 230.
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de Wezer aanzienlijke veranderingen te weeg gebragt, 
welke het land echter tot groot voordeel verstrekt 
hebben. Deze rivier verdeelde zich in vele armen, 
welke gezamenlijk door Oldenburg vloeiden. De 
eerste, de Ochtum, ontsprong eene mgl boven Bremen 
uit de Wezer, viel bij Altenesch weder in dezelve, 
scheidde zich echter dadelijk op nieuw af en vloeide 
als Otten, na de Hunte te hebben opgenomen, bij 
Elsfleth weder in den hoofdstroom. De Ochtum 
heeft men boven reeds sedert lang afgedamd, doch 
beneden open gelaten; de Ollen is bij Altenesch en 
Berns doorgedamd en thans slechts een smal water. 
De overige armen vloeiden allen naar het noordwes
ten, zonder zich weder met den hoofdstroom te ver* 
eenigen: de eerste, de Liene, ontsprong ten noorden 
van Elsfleth, bij Lieneny uit denzelven en viel bÿ 
den zoutdijk (Salzendeich) in de Jade; -  het Loch- 
fleth, veel aanzienlijker dan gene, kwam in de streek, 
waar thans Brake ligt, ten voorschgn en verdeelde 
zich bij Ovelgönne; de eene onbeduidende arm, de 
Bomebbe, in eene westelijke rigting naar de Jade 
vloeijende, is niet meer te zien en ten deele met 
veen overgroeid; de hoofdarm, den naam en noord- 
‘westelijken loop behoudende, stroomde tusschen Schwey 
en Esensham door en viel door middel van den ITo- 
hen in de Jade, nadat er vooraf nog een kleine arm, 
de Moorheete, uit denzelven ontsprongen was, welke 
tusschen Schwey en Frieschenmoor door liep en ook in 
de Jade vloeide. De Ahney ais de derde arm der 
Wezer, scheidde zich tusschen Esensham en Abbe-

15*
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hautin van de rivier af ,terw ijlde vierde, de* ffeHè, 
tusschen laatstgenoemd dorp enAêent zich afzonderde, 
doch beide armen vereenigden zich daarna weder en 
vloeiden, onder den naam Tan Ahne, in eene weste
lijke rigting door het kerspel Stollham *). Alleen in 
het oude land laai zich de loop dezer armen naspo. 
ren. Daarentegen is hét onbekend , derwaarts zÿ 
zich vóór het ontstaan van den Jade-boezem heen- 
weodden. De kortste weg náár zee was voorzeker 
de tegenwoordige uitwatering van dezen boezem, 
doch. men 'kan aan de bedoelde rivierarmen bezwaar
lijk den weg derwaarts aanwgzen, daar toch deze 
uitwatering in vroegere tjjden zeer naauw was, het
welk zoo wel u it de otide geschriften , ais uit de be- 
rigten van oude lieden2), doch, vooral uit de plaat- 
aelÿke gesteldheid 4 blykt, doordièn de kerspelen 
Douwen* en Aldessen in de méndirig'Iagen. Bestond 
er nu op die plaats ook al geen bloot kanaal,- hetwelk 
door eene zijl gesloten werd, zoo moet de opening 
toch veel te naauw geweest zgn, om aan het Lock-  
fleth en de Jade doorgang te verleenen, daar deze 
reeds bjj de scheiding van den hoofdarm zéér bedui
dend waren en zich bÿ hunne vereenigingj welke 
alleèn in den tégenwoordlgenf boezem kan geschied

1) Hamelmou. 361. 376. Winkelman. 14. M eier, Riistriog. 
Merkw. 26. Visbek, Niederweser. 7. v. Bakm* Oldenb. 
Geschichte. 1. 37. Lasius9 Weseriuünd ungen. (Oldenb. 
Blatter auf 1824. 14. St.). Kohli. I. 266. "

2) N óg in 1686 was d ie r uitwatering ongeveer 800 rôeden 
brééd» thans schier dubbel to e  véél. »

Digitized by Google



229

z$n, nog meer moeten hebben itftgebreid« Alle rivieren 
en stroomen werden naar den mond toe breeder, indien 
er geëné natuurlijke verhinderingen in den weg lig
gen;, en waarom; nu, zoudé het. geval hier omgekeerd 
zijn geweest? Het is derhalve meer waarschgnljjk, 
dat zij. eenen anderen wég,, en wel eerst westelijk 
en vervolgens < gpordelijk en. noordoostelijk , door de 
Made genomen hebben, zoo ab tfulks hierboven nader 
ontwikkeld is*¿ Alles' pïeit daarvoor, zelfs de oor
spronkelijk bceede mond dßr Made, welke meer dan 
1 mgl in de, breedte besloeg« De Heete en Ahne 
evenwel, zullen misschien door den mond des boezems 
in zee gevallen zgn, zoo ab reeds derzelver noordelijke 
ligging aanduidt; thans nog draagt dè stroombedding 
tusschen Etkmardeu en de Oberahmeche Feldern, in 
den Jade-boezëm, den náám van Ahne*

Al deze voormalige, ten deele aanzienlgke, stroomen 
zgn 'thans gedeeltelijk geheel Verdwenen, gedeeltelijk 
in kleine binnen-watere herschapen eii met sluizen of 
zijlen afgesloten. De hoofdarm, welke dobr het af
geven der vele zgtakken zeer verzwakt moet geworden 
zgn, liep vroeger digter bglangs Oldenburg ; later 
wendde dezelve zich, vermoedelijk ais een gevolg van 
de afdamming dier zijtakken, tnefcr náár den oostkant, 
spoelde veel land met eenige dorpen weg, doch slijkte 
daarentegen in bet westen nieuw land aan, waaraan 
men het te danken heeft, dat er hier op de geheele 
streek van de Hunte tot aan Blexen greede-of polderland 
ligt,ter breedte van !/g lot Va mgl, en waardoor teyens 
onderscheidene eilanden in de Wezer, in het bijzonder
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Hammelwardm en Lim en, met de daarop staande 
dorpen ran gelijken naam, met het Taste land Ter« 
eenigd zgn geworden. De afdamming der bedoelde 

'zijtakken of armen heeft later plaats gegrepen, dan 
die der andere rivieren aan de Noordzee. Nog in de 
16de eeuw stroomden dezelve daarhenen. Hen wil, 
dat het eerst in 1500 de verbinding der Liene met 
de Jad*, door het leggen van den Salzendeich op de 
plaats, waar de eerste in de laatste vloeide, opgehe
ven werd1). Na dien tijd nam de toeslibbing dier 
beide rivieren buitengemeen snel toe, zoodat men 
reeds in 1523 het Neuefeld, eenen boezem tusschen 
Elsfleth en de Liene, konde binnendijken*). De af
damming der Lime aan den kant der Wezer en die 
van den Wezer-arm bij Hammelwardm, werd in 
1526 tot stand gebragt, daardoor Hammelwardm 
met het vaste land verbonden, en tevens in de bed
ding der Lime het kerspel Groszmmeer gevestigd. 
De oostelijke helft dezer rivier is nog ais een smal 
kanaal, bet Oldehroeker-zijldiep, voorhanden. On* 
geveer ten zelfden tijde wierp men eenen dam in bet 
Loekfleth bij Ovelgönne, en spoedig daarop) in 1531 
eenen tweeden aan de Wezer, nadat een dam, die weinige 
jarctn vroeger aldaar gelegd was, weggespoeld was ge
worden. Het vlek Brake ligt op de digtgealijkte 
8troombedding *). Het noordelijk gedeelte van het

1) Kohli. I. 65. Oldenb. Blätter. 107.
2) Oldenb. Blätter, t. a. p.
3) Oldenb. Blätter. 103. Kohli. I . 169.
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Lockfleth, de Hoben ¡ werd door drie binnendgkingen, 
die van 1574, 1594 en 1643, voor en na aan de 
golven ontwoekerd; door de laatste won men het 
Seefeld aan, waarin het kerspel van dcnzelfden naam 
ligt1); de dijk beslaat aldaar eene lengte van 1 mgl. 
De rivier de Jade, welke tot aan de plaats barer 
uitwatering in den boezem eene breede bedding had, 
is insgelijks door onderscheidene binnendgkingen in 
het tijdvak van 1523 tot 1594 in land herschapen 
en daarop bet kerspel Jade gevestigd2). De Heete 
zoude reeds, naar men wil, in 1450, ongeveer in het 
midden bij Mooreee afgedamd zijn3) en later aan 
de Wezer bij Abeneereiel. De Haijeneehloot bg Eck
warden , eene diep in Butjadingerland indringende 
bogt, waarschijnlijk de mond der Heete, werd in 
1555 en 1556 met eenen dijk, ter lengte van 1255 
roeden, omgeven4). Het kerspel Stollham schijnt op 
derzelver bedding gebouwd te zijn.

Oldenburg verkreeg door deze binnendgkingen 
eene aanzienlgke aanwinst van land, doch hetzelve 
onderging daarentegen groote veranderingen en ver
loor veel land aan den Wezer- en Jade-kant, alsmede 
aan de Noordzee. Hen heeft, wel is waar, geene be. 
scheiden, die bepalen hoe verre het noordelijk ge
deelte -  Butjadingerland -  zich in de oudste tijden 
uitbreidde; doch bet is aan niet den minsten twgfel 
onderhevig, dat hetzelve zich, tusschen den ooster-

1) Kohli. 164.
2) T . a. p. 162. 3) T. a. p. 66. 4) T. a. p. 162.
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arm der Wezer en devzdver door de vereeniging der 
talrijke zijtakken gevörmden westerarm, verre in zee 
op, waarschijnlijk tot op de hoogte van bet eiland 
fVangeroog, heeft uitgestrekt. Oude geschriften 
maken gewag van onderscheidene kerspelen, eenige 
mijlen van de Bntjadinger noordkust gelegen, welke 
in den greoten vloed van 1066 ten onder gegaan 
zouden zgn, benevens het kasteel Alt-Mellum1), welks 
naam nog in eene, niet verre van de Bremer vuur
baak verwijderd liggende, zandplaat overig is. Latere 
tgden leveren voorbeelden ván dergelijke, hoewel dan 
niet zulke groote veranderingen op. Geheele streken 
lands eerden, afgescheurd of aan de golven prijs ge
geven en de dijken terug, d. i. verder binnenwaarts 
verplaatst; geheele dorpen verdwenen of werden ver
laten. Zoo bewerkstelligde men aan de noordwest- en 
weslzjjde van Butjadingerland in .de 16de en 17de 
eeuw groote buitendijkingen of verplaatsingen van 
dgken vérder landwaarts iii, waaronder die van Sier- 
tcurde alleen 364*14 roeden lengte bedroeg; aan de 
noordoostzjjde geschieden1 nog meer zoodanige buiten- 
dgkingen. Yan het groote kerspel Langwarden zgn 
voor en na 3,000. jukken (meer dan l/4 vierk. mgl) 
land, met twee kerken, aan de golven prijs gegeven. 
Het dorp Fedderwarden moest in de 16de eeuw 
btiitengedjjkt en de dgken aldaar naderhand nog 
tweemaal een aanmerkelijk eind achterwaarts verlegd 
worden. Hel dorp Bardijk , met al het daaronder

I) Hamelman, 28.
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beboerende land, ging verloren; nog in 1613 vertoon, 
den er zich op bet wad verscheidene standplaatsen 
van huizen en ' brokken van den vernielden dijk. 
Een gelijk lot viel ook een groot gedeelte van den 
besten bodem van bet kerspel Burhafe te beurt. 
Het halve kerspel PPadden* is voor en na door de 
Wezer weggèspoeld, en hel geheele dorp Bulte, dat 
26 huizen telde, werd door de golven verslonden. 
Bg Teltenen  het buitendijks gelegen land zoo hevig 
door de Wezer aangetast, dat de, tusschen hetzelve 
en het daartegenover in dezen stroom gelegen eiland 
doorstroomende, arm van denzelven, welke in den be* 
ginne zeer ondiep en smal was, zich zoo zeer ver
breedde en verdiepte, dat groote'zeeschepen denzelven 
konden bevaren, en naar men wil is de diepte eerst 
sedert ruim 20 jaren begonnen af te nemen1). Ook 
aan den tegenwoordigen mond der Jade , in bet kerspel 
Eckwarden^ ging sedert de 16 de eeuw eene aanzienlijke 
streek lands verlóren ̂ toenmaals strek le het vaste land zich 
bij de monding nog 6 of 700 roeden verder westwaarts 
uit, waarvan thans echter niet meer voorhanden is. 
Nog in 17&6 is daar ter plaatse veel land buitenge- 
dijkt*); verder noordwaarts konde intusschen nóg in 
1681 ¿en polder bg Langwarden ingedijkt worden *), 
en vroegér nóg, achterdenzelven, de Toeeeneer-greede*).

1) Kohli I. 6d. Oldenb. Blätter. 110.
2) Oldenb. Blätter, t. &. p.
3) Kohli, II. 162. 4) Hamelman, 364.
6 ) N iet eerst ín 1566, zoo ais M e i e r  (Rustring. Merkw.
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Tot in de 16de eeuw bestookte de Wezer zeer 
hevig haren westelijken oever van de Hunte tot aan 
Blexen, en hier en daar ook nóg in lateren tijd. In 
de 14de eeuw vernielde zij zelfs de diep landwaarts in 
gelegene kerk van Slruekhaueen*). Bij W arfletk , 
op het door de Otten gevormde eiland, heeft de 
Wezer veel vruchtbaar land weggespoeld, gelijk ook 
in 1450 het dorp Manefleih. Bij Elsfleth zijn ina« 
gelijks groote stukken van den oever afgerukt, bene
vens de oudste kerk aldaar, van welke men in bet 
begin der 16de eeuw ten tijde der ebbe bij klaar 
water en eene heldere lucht, nog overblgfselen ontwa
ren konde. De eilanden Lienen en Hammelwarden 
verloren de helft van hunnen omtrek; bij Abeen 
werden binnen een tijdsverloop van 40 jaren, 4 zijlen 
weggeslagen en de dgken voor en na 7 malen ach
terwaarts verplaatst; tusschen Hartwarden en Hoffe 
zelfs 12 malen ; bij de Bekumerztjl geschiedde zulks 
5 keeren. Het onder Ellewurde behoorende land, 
bijna 1,300 juk groot, was door onderscheidene bui- 
tendijkingen in den aan vang der 17de eeuw tot op 
400 juk versmolten. Tot dergelijke achterwaarlsche 
verplaatsingen der dgken zag men zich ook te Moer* 
een, A  tens, Blexen en op meer andere plaatsen 
genoodzaakt2). Na de afdamming der westelijke armen' 
nam de stroom eene andere rigting; hij viel thans

142) vermeldt, die Hamelman's opgave (blz. 389) verkeerd 
verstaan heeft.

1 j  Hemelman. 319. 2) Kohli* L 67.
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eren zoo sterk op den oostelijken oever aan, ais voor
heen op den westelijken, wierp aan dezen tevens zoo 
veel slijk op en deed daaruit land ontstaan, dat de 
tegenwoordige oever op de opgegevene streek voor 
het grootste gedeelte in het midden der voormalige 
stroombedding en voor een gedeelte zelfs nog meer 
vooruit ligt. Oldenburg heeft daardoor eene aanzien- 
lijke vermeerdering van best land verkregen. Aan de 
hiervoren vermelde indijkingen, van Elsflelh tot 
Brake^ sloten zich die van de Boitwarder- en GoU- 
warder greeden van 1588 en 1586 aan, benevens het 
reeds in 1555 aangewonnen Ezenehammer of Haven- 
dorper zand, welks dijk eene lengte van */4 mijl 
beslaat, en vervolgens het Blexer zand van 1539. 
Door het leggen van eenen meer dan eene mijl langen 
dijk, tnsschen de Bekumer-  en Flaglalger-zijl, in 
den loop van 1746 tot 1748, werden ten laatste 
onderscheidene Wezer-eilanden met het vaste land 
vereenigd; het Ateneer zand alleen besloeg eene 
oppervlakte van 1,450 juk1). Eene groote streek aanwas, 
van gelijke lengte, heeft zich zuidwaarts van af de 
Bekumer zijl vastgezet. Volgens vrij wèl gegronde 
berekeningen laat het zich aannemen, dat er sedert 
de laatste inbraak der Jade van 1511, in bet geheele 
groot-hertogdom, dus Jever daaronder mede begrepen, 
ongeveer 1 vierk. mijl lands verloren is gegaan, 
waarvan Butjadingerland alleen 3/s gedeelten verloor,

1) Visbek. 43. Kohli. I. 162*161.
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doch dat er daarentegen nog teeer dan 6t'/t vierk. 
mijlen nieuw land weder aangewonnen zijn1).

BijBremen is de Wezer zoo zeer verzànd, dat 
slechts nog rivier- en kleine zeeschepen naar de stad 
kunnen opvaren, terwijl de grootereschepen niethooger 
dan tot Vegeeah, 2 mijlen ten noorden van de stad, 
kunnen geraken, alwaar zg honfce ladingen in'kleine 
schepen moeten overladen, waardoor dezelve dan naar 
Bremen worden overgebragl. De groote schepen kun* 
nen niet eens meer zoo verre.komen, doch slechts tot 
aan Brake opvaren, alwaar ook velen overwinteren, 
hoewel een gedeelte zulks ook in de nieuw aangelegde 
Bremerhaven, bij Geeetendorf\ doet« Yele pogingen 
om bet zand in de Wezer bij de stad weg te krijgen, 
zgn zonder vrucht gebleven.

Sedert de afdamming van de armen der Wezer 
heeft deze stroom zich aanmerkelijk verbreed, doch 
alleen ten koste van haren oostelgken oever in het 
hertogdom Bremen. Van de Lesum tot aan bet land 
W weten  heeft die oever veelvuldige verliezen onder
gaan , waardoor zelfs verscheidene dorpen ten gronde 
zgn 'gegaan. De steile, van 60 tot 100 voet hooge 
oever in bet ambt Blumenthal, wordt nog aanhoudend 
door den stroom afgebrokkeld2). De kerk van Sand- 
etedi moest reeds in 1419, wegens het water, verder 
landwaarts verplaatst en een groot gedeelte van het 
dorp afgebroken worden. Ten jare 1646 zag men zich, 
in het gebied van evengenoemd dorp, tot eene herhaalde

1) Oldenb. Blaiter. 119. 2) T. a. p. 107.
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buitendijk ing genoodzaakt1). Het darp £uitelr niet 
yerre Tan S  ande tedi, ia ito eenen onbekenden, tijd 
buitendijks gebragt*), een lot, hetwelk nog in 1703 
eene: geheele straat Tan Rechtenflet met 23 buizen 
trof3)« Drie dorpen verder noordwaarts, Nigelande, 
A  lig te erf en en Crenneeee, welke in eene oorkonde 
Tan bet jaar 1110 onder anderen in die streek wor
den opgenoemd f  bestaan niet meer ; Aligwerfen werd, 
Tol gena .h e b r e u  9 in 1546 buitengedgkt, vermoedelijk 
tegelijk mët de beide andere dorpen4)« In het land 
JVurden zijn de dijken tot digi aan Dedeedorf on 
bgna; midden door Eidewarden verplaatst geworden5)* 
Het dorp Neuland zou, Tolgens deOTederering, rtoe* 
ger op eenfe plaats gestaan.hebben, welke tbans buiten 
den dijk ligt*). Ben arai der Weaer schijnt bÿ Wui*-* 
dorf, landwaarts in, naar S+hifdorf geloopeo en bij 
Geeetendorf weder in  de Wezer gevallen te . zjjn¿ 
Nog. vóór 3QQ jaren vond men bij Schifdorf eene 
toeged^ktç haven7)- Ito betlaitd Wureten ia daaiv 
entegen, hoewel geheel aan de opene zee en de noord- 
weste stormen blootgesteld, latod, , aangewassen. Hpt 
grootste gedeelte vao het kustland bestaat uit nieuwen 
aangedjjktew gR0ud> tor lengte yan 1 Va mijl* welke 
in 1639, ingedijkt is* Na dien tijd heeft zich aldaar 
nog Teel : nieuw latidu aangezet,

1 ) VUbek. n i .  125. ,
2) t /  a. p. 60. 125. 3) T. a. p. 125.
4) T.' a. p. 55. 61.’ 6Í. *ÏUnner, Chronik. H. 206.
5)fféA& I; 69 Uy Viêiieh. 65-.
7) ¿Toóte».Htraogtb., Jtaemén. I- 63. .*
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De Elbe heeft tol aan haren tegen woordigen 
mond, behalve bij Hamburg, voor zoo verre men 
weet geene veranderingen ondergaan; terwijl er ook 
geene berigten of sporen voorhanden zgn, dat zg 
zgtakken uitgeschoten beeft. Of deze rivier echter 
geheel tot aan zee steeds onverdeeld gestroomd, dan 
wel of zij zich van af het tegenwoordige vaste land 
verdeeld heeft -  is eene Vraag, welke zich alleen op 
gronden der waarschijnlijkheid laat beantwoorden. 
Wij zullen hierop laler terugkomen. De grootste 
veranderingen schijnen bij Hamburg te hebben plaats 
gegrepen. De menigvuldige eilanden aldaar hebben, 
naar men wil, in vroegere tgden slechts een enkele 
uilgemaakt, of zelli wel met het vaste laud in het 
zuiden te zamengehangen, gelijk het laatste in het 
begin der 17de eeuw, in den twist tusschen de her
togen van Luneburg en de stad Hamburg, ais zoodanig 
door dç eersten werd voorgesteld. Voorbeen zou de 
tegenwoordige, Hamburg voorbij vloeijende, Noorder- 
Elbe de eenige stroom geweest, en slechts verder 
opwaarts d e Dove* en Goee-Elbe, ais zgtakken of armen, 
uit dezelve ontsprongen zijn, die, den B ill-  en Oeh- 
eenwerder doorslroomende, weldra ineenvloeiden en 
zich nog boven Hamburg weder met den hoofdstroom 
verecnigden. Beide armen zgn reeds vóór eeoige 
eeuwen, ter plaatse van hun ontstaan, afgedamd, 
hetwelk, naar men wil, ten gevolge had, dat de rivier 
zich vóór ongeveer 450 jaren eene tweçde bedding, 
de Zuidêr*Elbe, woelde, welke voorbij Harburg vloeit « 
en zich aldaar weder in onderscheidene takken ver»
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deelt, waardoor vele grootere en kleinere eilanden 
gevormd worden1). Vóór 200 jaren was de Noar• 
der-Elbe nog de breedste en diepste stroom; de 
Zuider-Elbe was daarentegen ondiep2). Naderhand 
is de verhouding omgekeerd; de eerste is, tol aan 
hare vereeniging met de Dove-Elbe^ smaller geworden, 
terwijl de laatste, tot op een eind wegs beneden Har- 
burg, ten minste de dubbele breedte en ook eene 
grootere diepte verkregen heeft, zoodat het zeer ligt 
mogelijk is, dat de oude bedding aldaar, eenmaal 
geheel diglslijkl. Verder naar het noorden verdeelt 
de stroom zich weder en vormt de eilanden Aeeeler* 
tand  en Krauteand, welke te zamen 2 mijlen lengte 
beslaan.

Van’ Freiburg af, alwaar de Elbe zich vlak 
westwaarts wendt, liep de stroom vroeger digter langs 
den zuidelijken oever heen; later wendde dezelve zich 
meer naar den noordelijken oever. Het gevolg daap- 
van was, dat er zich aan dien kant op de geheele 
streek, van Ritzebuttel af tot aan de plaats waar bet 
water zich zuidwaarts wendt, veel nieuw land heeft 
gevormd, hetwelk slechts tot aan Altenbruch met 
dijken omgeven is, doch verder op open ligt. Het 
meeste van zoodanigen aanwas vindt men aan de oost
zijde der OetBy alwaar de nieuw gevormde grond ten 
minste 1 '4 uur breedte beslaat en zoo hoog is, dat 
een gedeelte daarvan bebouwd wordt en zelfs winter-

1) Dankwerth, Landesbescbr. v. Schlesw. u- Holstein. 249,
2) T . a. p.
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vruchten voortbrengt, — bet eenige voorbeeld van 
dien aard; zelfs hel eiland Krauteand is niet ter ver
bouwing van wintervruchten geschikt. De Elbe hooger 
op, lot aan Harburg en Hamburg, regelt zich het 
verlies aan land en de aanwas meer naar de krom
mingen van den stroom, zoodat nu eehs de eene en 
dan weder de andere oever land aanwint. Op de 
hoogte van het eiland Krautsand beschrijft de weste
lijke arm der Elbe eenen naar het westen gekromden 
boog, en schijnt dáárdoor die streek van het vaste 
land, tegen den aanval van alle stormen, te beschutten; 
evenwel is aldaar, in het ambt TFieehhaven, in den 
Kers vloed van 1717, de dijk zoo zeer vernield en aldaar 
zulk eene diepe kolk gespoeld, dat, nadat er gedurende 
eenige. jaren bijna 540,000 gulden (300,000 Rthlr.) 
tot herstelling van den dijk nutteloos ten koste gelegd 
waren .geworden '), men alles liet liggen en eerst later 
twee dgken, aan den noord* en zuidkant der dijkbreuk 
op wierp, waarbij men eene streek lands van '/» ndjl 
lengte en */8 rajjl breedte aan de golven prgs gaf, 
welke hetzelve intusschen met hare slib zoo snel 
ophoogden, dat dit land reeds in 1742 weder bedijkt 
konde worden3).

De hertogdommen Holstein én Sleeswgk leveren 
vele, door bet geweld des waters te weeg gebragte, 
véranderingen op; dezelve grepen echter voor het 
grootste gedeelte in eenen vroegen tijd plaats en niei

1) Janssen, Dehknahl der Wasserfluth. 173. 373.
2) Sonne, Erdbeschreibung von Hannover. 25L
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dan slechts weinige zekere berigten zgn daaromtrent 
tot ons gekomen. De tegenwoordige oevers der Elbe 
geven daarvan al dadelijk bewijzen aan de hand. De 
oude kerk van het dorp Nieneteden is, reeds vóór 
langen tijd, door de golven verwoest geworden, waâr- 
schijnlgk ten gevolge eener ondermijning van den 
hoogen oever1). Ten zuiden van Gduckêtadi lag nog 
in de 14de eeuw eene stad, Neuitadt geheeten, wier 
naam en voormalig aanwezen door geene overlevering 
bewaard, door geenen geschiedvorscher gegist werd, 
hoewel vele thans uit bet slijk der Elbe ten voorschgn 
gekomene brieven, met ongeschonden geblevene zegels 
voorzien, de onwederlegbaarsle bewijzen voor het be
staan der genoemde stad opleveren3). Vermoedelijk 
stond deze stad in de zoogenaamde JVildernu, eene 
heerlijke streek aangeslijkten grond, welke eerst in 
1620 ingedijkt en dus waarschijnlijk reeds vroeger 
door de zee verzwolgen geworden is : de stad Gluch- 
stadt is in het genoemde jaar in dien polder aange
legd s). De noordelijke oever der Elbe wordt bij 
aanhoudendheid hevig door den stroom bestookt. De 
St. JHaryareMew-polder heeft, waarschijnlijk in 1717, 
zgnen dgk verloren, waarna dezelve weder buitendijks- 
land uitmaakt en nog bij voortduring meer en meer 
afspoelt4). Het grootste verlies onderging het kerspel 
Brunsluttel; van 1617 tot 1720 moest hetzelve tien

1) Lappenberg, Helgoland. 4. 2) Lappenberg. t. a. p.
3) Danktcerih. 281.
4> Tetens, Reise. 215/ 309.

H Deel. 16
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malen zÿnen dgk verder naar- binnen verleggen ; in 
1674 ging het. vlpk; -zeit, benevens de kçrjf,, jten gronde 
en ligt i^aqs ip ,|dp Elbe.! Hetzelve verloor. 1,200 
Wprgeqa, land, . doch beefl later, in 1761,, een ge
deelte daarvan, dpqrjbet bipnendjjkea, van penen polder, 
vv^der,.gewonnen1)..' ,Reeds; zeer vtçeg ipoet do Elbe 
de, .zuidelijke oeye^yvap. Ditkm^r^en aangetast hebben.: 
Geep berigt maakt gewag, van bet, dorp: <7(haven 
aldgar,,, wejks,, bestaan, door eene onlapgs pntdektp 
oorkonde, 7 eeuwen na deszplfjt ondergang, yppr. bet 
eerst weder aan bet licht, gebjagt,is2), Dq .westkust; 
yan Dithmarten beeft insgelijks veelvuldige verande
ringen ondergaan. Vóór den zuidwçstelijken uithoek 
lag een. eiland van eenen aanzienlijken omvang, het», 
VfelJk op MBUEft’e kaart van 155,4 nd/ortgeheeleo. 
wordt s), doch later, touu de vloeden hetzelve zeeg 
verkleind hadden, .den naaiq yan. D ijh ta m verkreeg. 
Toen teteus dit eiland, vóór ruim 5Q jaren, bpzoçht, 
lag hetzelve .1 mÿl. van het vaste.land verwijderd,,, 
waarmede het echter in. zeker opzjgt te zaroen hipgtf 
daar het lusschen beiden. liggende wad groen bewassen 
was, hetwelk alleen, nog door eepe. geul ut aienkj. 
welke bg den vloed yvgtqr bevatte, vap -eep gescheiden 
werd4).. Kaderhand is deze aan.was, tegeljjk mpt bpt) 
eiland,, bedijkt en daardoor, den scho.onen:Dijktandsrr 
polder, aangewonnen. De , landtong,,, waarop bet

1) T. a. p. 215.
2) lappenberg,l. a. p. 3) erth. 2^9.
4) Tetene,Reise. 189. 203. 206.
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kerspel Busum , in Neord-DUhiiiarsen, ljgt, strekte 
zich vroeger verder na#r. het westen uit* Men wil, 
dat het oude Nord-Bittum  I >/4 mgl ten noordwesten 
van het tegenwoordige gestaan beeft, tot aan welke 
plaats alles land was1).' In de voorgaande eepw nog, 
beeft men aldaar de dijken achteruit moeten verplakt* 
sen; thans is weder schier al hel kwchjlerlaqd, buiten*? 
dijks, weggespoeld2). In bet westen lag het eiland 
f f  e lm tand y op hetwelk de inwoners van JButum veel 
vee lieten grazen en tevena vele groenten verbouwden; 
dit eiland werd in 1573 door eenen stormvloed ver
woest5)* terwijl het thans, van al deszelts groen bq«- 
roofd, niets dan een naakt wad uitmaakt. Aan 4e 
oostzijde heeft dit kerspel daarentegen land aangewon
nen; op de kaart van meijeií komt hetzelve na 1559 
ala eiland voor4). Naderhand is hetzelve in het noordt- 
oostén met het vaste land vereenigd, terwijl later ook 
de bogt, io het zuidoosten, toegeslibl en insgelijks 
bedijkt is.

Yan den mond der Elbe* of liever alreeds vpp 
dien der Wezer af, tot aap Jutland toe, moeten 
verbazende veranderingen met het land zgn voorgeval« 
len. Het scbgnt, dat de zee vooral deze streek beeft 
uitgekozen, om aldaar , hara woede bol te vieren. 
Geene andere plaats aan de gebeqle kustenstreek — 
zelfe de Zuiderzee niet uitgezonderd — levert eenig

1) T. a. p. 36. 2) T. a. p. 29.
3) Kus*, Jahrb. I. 69. Hetmrich, Nordiresische Chróoiic. 222.
4) B ij Dankwerth. m

16*
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voorbeeld van zoodanige verwoestingen in bet groole 
op, ais deze« Het verlies aan land is verbazend groot; 
veel meer dan 100 vierk« mijlen moet de zee aldaar 
verzwolgen hebben: dit alles greep evenwel plaats in 
eenen zeer vroegen tijd, waarvan geene bepaalde be- 
rigten, maar bloot duistere Sagen en overleveringen 
tot ons gekomen zijn, en ook deze nog zonder met 
elkander overeen te komen. De natuur zelve heeft 
ons evenwel sprekende bewijzen daarvan gegeven iii 
de slijk- en zandbanken -  de wadden - ,  Svelke zich 
van het vaste land tot verre in zee, zelfs nog aan 
gene zgde der eilanden, uitstrekken, en die dikwijls 
eenen veen- en aangelgkten grond, den ouden ten 
ondergeganen bodem, bedekken.

Een oogopslag op de kaart, zal hel ons dadelijk 
hoogst waarschgnlijk maken, dat de bogt, welke van 
kaap Hora, op Jutland, tot aan den noordoostelijken 
uithoek van Jeverland loopt, niei altijd hare tegen
woordige gestalte had, maar dat de kust zich aldaar 
eenige mglen verder in zee op uitstrekte. Deze waar
schijnlijkheid gaat schier tot zekerheid over, wanneer 
men zich den toestand van het duinenrif, hetwelk in 
den voortijd de kust omzoomde, voorslelt. Op de 
geheele streek, van bet kanaal tol aan Wangeroog, 
is dat rif, zoo wel op het vaste land ais op de eilan
den , nog voorbanden. Zoude hetzelve nu hier plot
seling afgebroken en eerst in Jutland weder ten 
voorschijn zgn gekomen? Dit mag men te minder 
vooronderstellen, daar de buiteneilanden, ten noorden ! 
van de Eider, en zelfs de westkust van Eideretadt
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nog eenen doinenrand hebben. Strookt het der
halve niet ten volle met de natuur, wanneer 
men aanneerat, dat de duinenketen bij W anger* 
oog niet ophield, maar veeleer Yan dáár tot aan 
Amrom  en Sylt, en vervolgens naar den zuidweste- 
1 ij ken uithoek van Jutland doorliep, en dat de ruimte 
tusschen die keten en de oorspronkelijke kust met 
aangeslijkten grond opgevuld was? Zulks is toch 
overal op de geheele kustenstreek bet geval, en waarom 
zoude dit dan niet hier hebben plaatsgegrepen? Hier 
komt nog bij, dat er in het gebied der groote stroo- 
men, de Elbe en de Wezer, in evenredigheid van 
derzelver grootte zoo ten uiterste weinig aangeslijkt 
land ligt: er moet aldaar eene grootere hoeveelheid 
bestaan hebben: de vooronderstelling toch, door stb-  

veksow en, in navolging van hem, ook door anderen, 
in het midden gebragt, dat het slijk van deze rivieren 
naar elders heengevoerd en aldaar neergevallen zoude 
zgn, wordt door de ervaring niet bewaarheid. Boven
dien moet men hierbij nog in aanmerking nemen, het 
voorkomen, gelijk wij zoo even reeds hebben aange
stipt, van den aangeslijkten grond zoo wel ais van 
veen onder de tegenwoordige oppervlakte van het wad.

Hkijbb heeft zelfs bijzondere kaarten van het 
westelijk gedeelte van Noord-Friedand, zoo ais men 
wil dat hetzelve in 1240 gesteld was, uitgewerkt, 
welke DAVKWEHTH, zonder eenige ophelderende aan
merking, mede opgenomen heeft1). Hg heeft dezelve,

1) Landesbeschreibung. 69. 153.
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volgens zgn zeggen, ontworpen naar de opgaven van 
oude geloofwaardige mannen , die met hem overal de 
kanalen en balgen op het wad bevaren en bem de 
Egging van de geheele streek, en in het bijzonder de 
standplaatsen van kérken en dorpen, aangewezen 
hadden1); hierdoor verkrijgen die kaarten meerdere 
geloofwaardigheid. Buitendien tai hij zich bij derzel- 
ver zamenstelling ook nog van enkele opmetiogen, 
schetsen, aardrijkskundige werken en oude kerkregis
ters, ais hulpbronnen bediend hebben2). Men behoeft 
dezelve dus. niet ais geheel Onbruikbaar te beschouwen, 
vooral niet. daar vele punten van dezelve afzonderlijk 
door oorkonden, door den toestand der kusten in 
lateren tijd en door de overlevering bewaarheid wor
den 3). Dit geldt in het bijzonder van de streek tu*- 
sehen Sylt en het vaste land, zoo wel ais in bet 
westen van de eilanden, welker kusten, Sylt* gebeden, 
hij iets meer dan y4 mijl verder zeewaarts zich iaat 
uitstrekken, dan zulks ten tijde, toen hij zijne kaar. 
ten bewerkte, het geval wa9, en hetwelk zeer juist is, 
aangezien de verstuiving en afspoeling der duinen in 
den loop van 4 eeuwen, volgens de ondervinding4̂  
zeer wel zoo veel bedragen kan. Met mindere zeker
heid laat zich de voorstelling van de streek teh zuiden 
der eilanden aannemen; aldaar plaatst m b ije ü  een

J) T. a. p. 93
2) Mie fietsen, Nordfriestand. 24. ‘Staalsb. Magazin. VI. 126. f.
3) Michelsen, t. a. p. ‘Staatsb. Magazin. V II. 792.
4) Tetena. 81. 143. Z ie ook hierboven I Dl. blz. 56 en volg.
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groot land, SMerstrsmd, «lr tèjjfcnhanger rau het 
Tiord*trand, dat dch aan Eiderstödt aandöit m  
▼erre hi zee op,: gfchefct in bet öoórden^van Helgoland 
tot aan den wfestelïjtefén oever tan dit eiland, uitstrekt. 
Wanneet de Heer Micuelseh() inhvssc&én meent, dat 
h e u e r , te verkwistend met ' het land geweest is, dat 
noen hét geheele Stidersttand genist kan doorstrijken 
en dat Utholm, het westelijkste gedeelte yan Eider, 
stadt, de uiterste spits van het vaste land heeft nii« 
gemaakt, dan zoude men dit niet onvoorwaardelijk 
kunnen toestemmen. Het meerdere juistheid zoudé 
men kunnen zeggen, dat er in de 13de eeuw geen 
Süderstrand meer bestond, doch zeer zeker in een 
vroeger tijdvak, al is het dan ook, dat hetzelve zich juist 
niet zoo verre in zee óitstrekte, ais m e é j s e  opgeeft. 
Ook mag men niet aanhemen, dat de rnimte tnsscben 
het vaste land en de eilanden nog* in 1240 geheel 
door vast land aahgevnld was. Indien de zee reeds 
vóór 1800 jaren de duinenketen ten westen der Elbe 
veelmalen verbrak en bij gedeelten van het vaste land 
afscheidde, waarom zoude datzelfde geval dan ook 
niet met de duinen ten noorden der Elbe plaats behe
ben gegrepen? Zoo veel ten minste is zeker, dat 
iSylt reeds in de 12de eeuw een eiland was. De 
thans opene streek tnsschen hetzelve en kaap Horn, op 
Jutland, zal reeds vroeger doorgebroken zgn.

Voor den mond der Elbe, verre in zee op, 
vertoont zich het eerst Helgoland, dat beroemd eiland,

1) T . a. p.
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over welks voormalig aanzien men zoo veel geschreven 
en verdicht heeft Volgens eenigen bevatte hetzelve 
het heilig wond van de Godin HERfHA, waarvan 
t a c itu s  gewaagt '). Anderen willen, dat aldaar, in 
laterea tijd, de vermaarde tempel van den God f o se t b  

gestaan heeft, en dat diensvolgens dit eiland het 
Foeetland is , naar hetwelk de heilige w il l e b r o r d u s ,  

op het einde der ?de eenw, door storm heengedreven 
werd *). Nog anderen schrijven aan hetzelve boven
dien, het bezit der tempelen van j u p i t e r ,  van m ars 

en van vesta  toe. Me ij e r  heeft al deze tempelen op 
zgne kaart van Helgoland, zoo ais hetzelve, naar men wil, 
inhetjaar 800 gesteld is geweest9), opgenomen; hiermede 
nog niet tevreden, voegt hg er daarenboven de ver
moedelijke verblgfplaatsen van koning ra d b o u t  in het 
land der Friezen, zoo ais: Medembltk, Wütenburg 
en Gronenburg, nog bij. Dat dit eiland vroeger veel 
grooter geweest is, lijdt wel geenen twgfel; of het
zelve echter in de duinenketen gelegen was, welke 
tegenwoordig bij het eiland Wangeroog ten einde 
loopt en eerst met Amrom  weder aanvangt, of zelfs 
wel met het vaste land te zamen hing, -  hetwelk 
men uit aardkundige kenteekenen wil opmaken 4), -- 
moeten wij hier onbeslist laten; voor de laatste stelling 
echter, pleit eenigermate de ligging. Wanneer twee

1) Germania, cap. 40.
2) *Âlcuinu9* *Adam Brem. Wtarda. I. 61.
3) Bij Danhwerth. 113.
4) Lappenberg, A He Geschichte Helgolands. 4.
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stroomen digt naast elkander vloeijen, vormen zij 
gewoonlijk eene landtong; zulk eene tong zoude, van 
het land Wursten af aan, hier hare natuurlijke plaats 
vinden. Men kan hiertegen inbrengen, dat aangezien 
bet eiland zich zoo verre in zee uitstrekt, de duinen
keten eene te sterke kromming naar het westen zoude 
hebben moeten maken, eene afwijking, welke, bij 
hare overigens regte rigting, niet zeer waarschijnlijk 
is, alhoewel het bg de uitwatering der stroomen steeds 
mogelgk blijft. Men zoude eerder kunnen vermoeden, 
dat de Elbe zich in twee armen verdeeld had, van 
welken de een naar het westen en de andere naar 
het noordwesten, langs Eiderstädt, vloeide, terwijl 
beiden een groot eiland omgaven, welks uiterste eind 
de Helgoländer rotsen zouden hebben kunnen uitma
ken. In allen gevalle moet dit eiland, indien het 
binnen de duinenketen gelegen heeft, in overouden 
tijd, misschien nog wel vóór den aanvang onzer 
tijdrekening, van het vaste land zijn losgescheurd.

De oudste berigten nopens Helgoland, welke 
men met zekerheid op dit eiland toepassen kan, 
klimmen tot de 8ste eeuw op. De heilige ludgeaus  

begaf zich, in het jaar 785, te scheep daarheen, zoo 
ais in deszelfs levensbeschrijving door bisschop a lfaed  

van Munster (overl. in 849) wordt opgegeven,). Drie
honderd jaren later, werd e il b e h t  , bisschop van Funen, 
(overl.in 1072) door storm daarheen gedreven, volgens . 
wiens opgaven, zgn tjjdgenoot a d a x  van Bremeny

1} T. a. p. 8. *Monum. hist. Germ. II.
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eene beknopte besohlrgvmg yan bet ondeihavige ëHand 
heeft ontworpen, welke zich in de witgaven zijner 
werken bevindt, doch in wen,r door Br. xPB»Tfc-te 
tVeenen, ontdekt bandschrift, nit de 13de eeuw, eene 
aanzienlijke vermeerdering en opheldering erlangd 
heeft »). Volgens deae beschrijving, wás heft1 eikèd 
8 mijlen lang en half zoo breed. Hetzelve leverde 
zeer vele veldvruchten op, was r§k aan gevogelte en 
voedde vee1). Boomen groeiden er niet, weshalve de 
bewoners zich van shroo en het aandrgvend hout vati 
verongelukte schepen, ak brandstof bedienden. Men 
zal onder de opgegevene mijlen denkelijk Romeinscbe 
mijlen moeten verstaan, en dan zoude dit eiland eene 
oppervlakte van ongeveer 1V4 rierk. mg 1 beslagen 
hebben. Be Heer LAPPtiraziG wfl echter, daar bet 
vreemd klinkt, dat de Bremer domheer of zgne vit« 
leggers, naar Romeinscbe tollen zouden gerékend 
hebben, onder militare liever 1,000 voet verstaan, 
doch dan zoude bet eiland slechts z/js T*erk. mijl*), 
en zelfs wanneer men, in plaats van voeten, schreden 
aanneemt, toch niet meer dan z/a rierk. mijl groot 
zgn geweest. Daar men het; bedoelde handschrift te 
fVeenen gevonden heeft, is het zeer wel mogelijk, 
dat hetzelve van eenen Italiaanschen uitlegger afkom-

I) *Perti, Archiv far alten* Deutsche Geschichtsk. II. 683.
Lappenberg. 6.

3) De Heer Lappenberg vertaalt pecudum door schapen, — 
waarom toch w elf

3) Niet */k vlerk, mijl, zoo ais Lappenberg opgeeft ; hij moet 
zulks£niet naauwkeurig nitgerekend hebben.
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8tig is, die de berekeningen folgen» de hem bet best 
bekende maat opgaf; betwelk des te meer waarschijn
lijkheid teA rijgt, daar bet bijvoegsel Oene aanmerking 
van den öfechrijver schijnt 1e zijn. Wij zouden dus 
liever de groette op VU+yietk* mijl aannemen ;*dewijl 
dan ook deszelfs verliesvaan fcndy gedurende de later 
verloopene 6Ö0 jaren, beter met dat van de andere 
eilanden Overeenkomt, en daar bet tevens nii de' ter 
loops gemaakte vermelding, dat dit eiland eontia 
heuvel bezát — het tegenwoordige  ̂ Helgoland —* 
blijkt, dat1 hetzelve toenmaals geene róts was, maar 
uit zand of aangesl§kten bedem bestond,«zoo ak nog 
tot vóór 100 jaren , met een gedeelte van*'heiseiverbot 
geval was. Oók latere b'erigteö geven geene opbel** 
deiing nopehs 0e grootte dés eilattds. Op eeae lijot 
der jurisdictiën (flarden) en kerken van Rooid^Tries* 
land, van het jaar 1240, welke evénwel ¿Heen * is  eos 
enkel handschrift uit de 16dé eeuw voorkomt, worden 
er op Helgoland 3 kerken, namelijk : de Werter*, 
Zuiden- en Ooeterkerk, benevens één klooster ge-* 
noemd1). De geloofwaardigheid van deze oorkonde, 
is evenwel aan grooten twijfel onderhevig; dewijl 
daarin ook de bouwvallen der tempels van fossTÉ, 
Wa b s  eh vesica Worden opgeteld*); R a kzau  berigty 
in zgne in 1690 ontworpene bescbrgving van het 
Cimbriscbe schiereiland, dat Helgeland \o\ aan bet 
einde der lScIé eeuw, uit 7 kerspelen bestaan zoude

1) Lappenberg. 14« *Falk, Staatsb. Magazin. IV. 189 etc.
2) T. a. p.
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hebben1). De Heer l a p p e n b e r g  trekt deze berigten 
in twijfel ; onzes bedunkens echter zonder grond. Hoe 
verbazend groot is niet het aantal kerken, welke 
overal op de kuststreek, nog gedurende den tijd waar- 
van de geschiedenis gewaagt, tot aan dat tijdstip (de 
13de eeuw) en later, zelfs nog inde 17de eeuw, zgn 
ten gronde gegaan! En juist dit eiland alléén, zoude 
in vroegere tgden niet grooter geweest zgn en niet 
allengsken8 of door onderscheidene stormvloeden klei* 
ner geworden zgn?! Het minst aannemelijk komen 

, ons de daartegen ingebragte gronden voor, namelijk: 
dat de aan de hemelstreken ontleende namen der 
kerken, argwaan verwekken; dat, indien het eiland, 
dat thans 2,000 bewoners telt, in het jaar 1300 ook 
al eene nog sterkere bevolking bezat, het evenwel 
niet denkbaar is, dat deze talrijk genoeg geweest is, 
om zoo vele kerspelen uit te maken; en dergelgke 
meer2). %Zoodanige, aan de hemelstreken ontleende, 
namen van plaatsen, vindt men vele in het land der 
Friezen. Zoo heeft men in Oost-Friesland een Wes
terhusen, Osterhusen, Süderhusen digt bg elkander 
gelegen, het eerste en laatste met kerken voorzien; 
in Groningerland een Noord-  en Zuidbroek, Noord- 
en Zuidhom  enz. Ook bestaan er in deze beide 
provinciën, op het aangeslijkte land, zeer vele kerspelen, 
welke slechts van 100 tot 300 inwoners, eenigen 
zelfc die nog geene 100 inwoners tellen. De stad

1) T. a. p. 25. 37. * W atphaU n  montrai, ined. 1. 
T a. p. 14. 27.
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Emden bestaat oorspronkelijk uit dríe kerkdorpen, 
die slechts eenige minuten van elkander verwgderd 
lagen, terwijl nog geene 10 minuten builen hare 
poorten, het kerkdorp fFolthueen ligt, en eens zoo 
ver, aan de Eems, Groot- en Kletn^Borsum^ twee 
dorpen die een paar honderd schreden van elkander 
gelegen zijn, welke te zamen 273 inwoners bevatten, 
hoewel ieder derzelve eene kerk bezit. In de provin
cie Groningen treft men, ten noorden van Delfzijl, 
digt bij de Eems, 4 kerkdorpen aan, die slechts 8 
tot 10 minuten van elkander verwgderd liggen. 
Nordetrand bevatte, vóór deszelfs ondergang, op eene 
oppervlakte van 4 vicrk. raglen, nog 22 kerspelen. 
Kan nu Helgoland niet insgelijks onderscheidene 
kleine kerspelen bezeten hebben? Al had deszelfs 
bevolking, vóór het jaar 1300, ook niet meer dan 2,000 
zielen bedragen,. dan zoude toch ieder kerspel nog 
bijna 300 inwoners bevat hebben. Men wil, dat de 
vrees8eiyke vloed van bet jaar 1300, zes kerspelen met 
al derzelver land, verzwolgen heeft1); of dit juist is, 
moeten wg even zoo wel onbeslist laten, ais de vraag, 
of bet eiland toen reeds, tot op den omtrek van 1/4 
vierk. mijl beperkt geworden is, zoo ais hetzelve op 
de kaart van m b ijr r  voorgesteld wordt. Het is waar- 
schgnlijk, dat hetzelve grooter was, dewÿl bet zich 
bezwaarlijk laat veronderstellen, dat dit eiland, in den 
loop der volgende 400 jaren, verder geen land ver
loren heeft, daar hetzelve toch, in bet begin der 18de

I) 'Loei, Heiligeland. 7. Lappenberg. 15.
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eenw, nég ongeveer denzelfUen omvadg besloeg. Dé 
thans forre vdn hetzelve verwijderd liggende laadplaat, 
hing daarmede nog te zamen, terwijl er zich ook nog zelfs 
eene rots, (íe W itte Klip gebeeten, op dezelve, verhief. 
In 1720 brak de zee bet vöórland, waardoor de 
beide eilanden Verbonden werden, door, hoewel men 
hetzelve koen reeds, alléén bij ebbe tonde betreden1). 
Van de Witte Klip wat nog in 1009* een stuk voorban* 
den, hetwelk eemge jaren vroeger nog zoo groot was, dat 
men' dabropmet gemak eeae Schijf plaatsen en naar 
dezelve sébieten koa de« Eet laatste everblgfsel werd 
op den> lsten Novem ber l 711 door eenen hoogeh 
vloëd weggespoeld2). 'Tegenwoordig ligt de zandplaat 
of het zandeiland, SCO roeden vka Helgoland verwijv 
dërd; hetzelve verheft zich ongeveer 20 voet boven de 
oppervlakte der zee en bestaat uit eene duin, welke 
300 voet lang en T,000 voet brééd is. Van deszelfs 
noordelijkste punt, strekt fcich, met eenen flaauwen 
boog noar bet noordwesten, een rif van kalksteen afy 
eerst Kalverdan* en verder • westwaarts W itti-  
Klippen*rif genaamd, binnen hetwelk de W itte 
Klippen liggen, welke, bij eenen middelbaren stand 
der zee, van 9 tot 30 voet onder water staan. Ten 
noordwesten van de W itte Klip en vlak noordwaarts 
van het vddrland> van Helgoland, is, op den afstand 
van eene zeemijl, de Keperklip gelegen, die bg de

1) K u8z, Jahrbuch. II. 52. *Prov. Ber. 1790. S . 6. Lappen
berg* 43.

2) h u si. II. 8. *Prov. Ber. 1791. S. 21. *Dän, Bibi. VIII. 546.
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laagste ebbe somtijda met de oppervlakte der zée 
gelijk of slechts zeer weinig onder dezelve bedolven 
ligt, vea W^lke de schippers kopererls halen. Hel- 
galand* zeÛ  is, aan deto toost-, west- en noordkant 
zoodanig met klippen en ondiepten» omgeven, dat 
groot e vaartuigen hetzelve aan de west—en oostzijde 
slechte op eeae halve mijl na, .en aan- de Boordzpde 
niet dan op ,eene volle* mijf afstands kunnen naderen. 
Z#Hs melbqteq, kan m|en, in de nabÿheid van het 
strandetet,, anders, dan onder de.leiding/. der loodsen, 
te regt kpitoen 1)* Daskwervh*2) zegt,zelfs, dat men 
ten zijnen tyde, jhij eenen 5 sterken, oostewiüd, eene. mijl 
ver oostwaarts op. het *4nd voortloopen konde. Uii 
dit een en ande*. bljjkt op de overtuigendste, wijze, 
dat dit eiland voorheen eenen gcoolecen omtrek gehad 
beeft. Thans beloopt deszelfs grootste lengte, slechts 
nog 3Q5 roeden, de g r o te r  hrqedte 170 roedeq en 
4e middelbare breedte: 1£5, roeden,, lerwgl hetzelve 
cene qppervfakle van %  vierk. n^ÿl besfaat ?). Het • 
zelve verheft zich ia het zuidwesteq l 37 en io het 
noordwesten 187 boven de oppervlakte der zee, 
terwijl deg^elfs .hpogste vplaats, een heuvel aan de 
poprdwesUgdç op het. strand gelegen, 210 voet boven 
dadive uitbleekt. ;J)eze heuvel op Helgoland, bestaai 
pit. roodachljgen kleiracrgeL, en in bet westen,, aap 
de westelijke klippen, komt ook graauwè zandsteen 
voor, vermengd met spaansohgroen en eenen groenen,

1) Lappenberg. 43. 2) Landes beschr. 153.
3 ) Lappenberg. 36.
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glasachtigen steen of den zoogenaamden schriksteen 
(malachiet) ').

Slees wijk heeft zeer vele veranderingen ondergaan, 
▼an welke onderscheidene hebben plaats gegrepen in 
eenen tijd, waarvan de geschiedenis gewag maakt. 
Deszelfs aangeslijkte grond , d ie , wanneer men 
Eiderstädt uitzondert, thans van zoo geringe uitge
breidheid is , strekte zich nog vóór eenige eeuwen 
veel verder uit; deze grond droeg den naam van 
Noord-Friesland en werd door Friezen bewoond, 
die zich, even zoo wel ais de meer zuidwestwaarts 
wonende Friezen, voor inboorlingen hielden, doch 
reeds vroeg aan de Deensche vorsten onderworpen 
werden, hoezeer met behoud van vele hunner vrijhe
den*). S axo g r a m m a t ic u s3) maakt van deze landstreek, 
welke bij in de 12de eeuw bezocht, gewag. Het 
land was toen met dijken omringd, welke dikwgls 
door de zeevloeden doorgebroken werden; de velden 
waren overal door slooten van elkander gescheiden. 
De bewoners hielden hun verblijf op heuvels, dreven 
eene sterke veefokkerij en verbouwden granen ; in den 
winter evenwel, was alles zee, zoodat, voegt hij er 
bij, het moegelijk is le bepalen, waartoe men het 
land eigenlijk moet rekenen, daar men hetzelve 
des zomers beploegt, en des winters met boten
1) T. a. p. 40 en verv.
2) Een zaakrijk werk over dit gew est, onder den titel van: 

»Nordfriesland im Mittelalter; eine historische Skizze."  ia  
1828 te SUesmjk uitgegeven, hebben wij aan den Heer Dr. 
Michelsen te danken.

3) Hist* Dan. — Michelsen. 37.
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b e v a a r t .  De Heer hichblsk k  trekt hieruit het besluit, 
dat de dgken aldaar zeer klein en bloot zomerdijken 
waren. ■ Zulks kan zijn : de overstroomingen gedurende 
den winter, zullen evenwel niet door de zee, welkena 
eenen stormvloed gewoonlijk spoedig weder afloopt, maar 
door het binnenwater veroorzaakt zgn geworden, zoo ais 
zulks op alle streken van het aangeslgkte land het 
geval is; doch bezwaarlijk zal al het land ais het 
ware eene zee uitgemaakt hehben ; slechts (de laagten, 
waaruit evenwel het grootste gedeelte moet bestaan 
bebhen, zullen onder water geloopen zgn. Noord -  
Friesland, waartoe ook Helgoland behoorde, bestond, 
behalve den smallen kustrand, tusschen de Sever en fP i-  
daUy mitsgaders onderscheidene eilanden,uit tweehoofd- 
deelen,namelijk: Eideretädt en Nordetrand. Het eerste 
is nog voorhanden ; het laatste is door de zee schier 
geheel verslonden; slechts enkele verstrooid liggende 
eilandjes, alsmede de wadden, toonen nog deszelfs voor
malig bestaan aan.

Eideretädt had by den aanvang der middeneeu
wen eene andere gedaante. Hetzelve bestond uit drie 
eilanden, als: Eideretädt y Everechop en Utholm. Het 
eerstgenoemde eiland werd gevormd door de Eider, 
uit welke, bij Fridrichetadt, een arm naar het noord
westen ontsprong, die de Hueumer Aq, eene kleine 
van Hueum komende beek, opnam en met dezelve, 
tusschen Ulveebüll en Lundenberg door, in eene wes
telijke rigting, onder den naam van Uever, naar zee 
vloeide en teven9 de scheiding tusschen Nordetrand 
en het tegenwoordige schiereiland Eideretädt uit- 

II Deel 17
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maakte, Uit dezen arm kwam ereáwel, onmiddelijk 
ten zuidwesten Tan de vereenigingsplaats met de Stever, 
een tak Toort, welke tnsschèn Gnrdmg en Poppen- 
butt el doorliep, den náám Tan Noorder-Eider behield 
en tosschen Voller wijk  en Südérhövet weder in den 
zuidelijken stroom Tloeide. Verder westwaarts onbproot 
er uii de vereenigde Noordér-dïidet* en ‘ Hevér nog een 
nrïn, die tusschen Ioenfleth en fVèeterkdvet vlak zuid* 
Waarts stroomde, met de Noorder-EdeV; kort toór de 
vereenïgmg van deze met de Zuider-Eiflfcr, ineenvloeide 
èn zoo doende het eiland Everechop Vormde. Utholm 
lag in het westen; deszelft rand wórdt tháns door de 
zee hespoeld en is met duinen bezet. Mbijbe' heeft 
de Yoormaiige gesteldheid en ligging yan dit gewest 
op zgne kaart goed opgegeven1). — De verëetdging 
dier drie eilandeb heeft, naar men wil, reeds zeer 
vroeg plaats gegrepen; zoo zoude reeds in het jaat 
100Ö, Everschop met Eideretädt door den Tettenbül- 
/er-polder, en in 1160 of 1235 Utholm met Ever* 
schop door den Marne of ¿fariai*-polder verëenigd 
zijn geworden; de laatstgenoemde polder Werd láter 
door onderscheidene anderen opgevolgd*), welke te 
zamen echter slechts eene geringe uitgebreidheid be
slaan. Over het algemeen heeft men in dit klente 
landje eene ontelbare menigte' biuoendgkingen bé- 
werkslèlHgd, schier alle io de beddingen der stroomen' 
welke hetzelve in drie deelen scheidden: -  dahkwbe^

]) E ij Dankioerth. 153.
2) Dankuerth. 148. tlcimricfu 132*
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geeft, volgens p. saxe,  tot aan 1631 niet minder dan 
48 van dezelve op1). De vereeniging van het geheel, 
met het vaste land, zonde het eerst in het midden der 
13de eeuw, door middel van eenen dam of dijk -  
den Milderdam -  plaats gevonden hebben, welke 
naderhand weder doorgebroken werd. De algeheele 
vereeniging kwam eerst in 1489, door den Dammpolder, 
ongeveer in het midden tusschen Fridrichetadt en 
Husum gelegen, tol stand, waarop in 1525 de Peten- 
polder en in 1570 de Hermhallig in het zuiden, 
benevens in 1563 der Obbens-póldev en in 1576 de 
de Adolfe-polder in het noordwesten volgden2). Na
derhand is de Trent, bij hare uitwatering in het westen, 
afgedamd en haar water door middel van twee kanalen, 
door Fridrichetadt loopende, naar de Eider geleid: 
deze stad werd in 1621 gesticht3). Tegen de door 
deze binnendijkingen verkregen e landaanwinst, ging 
ook weder veel verloren. Utholm moet zich, volgens 
de kaart van m b ije r ,  nog in de 13de eeuw V2 tot 
1 mijl verder naar het westen uitgestrekt hebben, 
alwaar men wil, dat de kerspelen ' Uletorp en Nord- 
hoveti alsmede verder noordwaarts Oltweeterhever 
gelegen waren, alle welke plaatsen sedert langen tijd 
,niet meer bestaan4). Ook Ivenfleth, Konigecapelle, 
OjfenhiUl en Burnekemoor zgn verdwenen,'terwijl

1) T. a. p. volgens P. Saxe’s Eiderstädt. Chronik.
2) T. a. p.
3) T. a. p. 136.
4) Zie de kaart bij Dankwerth. 146. Tetens 106.

17*
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de kleine van derzelver grond nog overig geblevene 
gedeelten bij de aangrenzende kerspelen getrokken zijn, 
zoo ais zulks nog in 1491 met de overblgfselen van 
de laatstgenoemde plaats het geval was, welker kerk 
toen gesloten geworden is'). Welligt zal derzelver 
ondergang niet alleen door watervloeden te weeg ge- 
bragt zijn, maar ook het verstuiven der duinen zal 
het zijne daartoe hebben bggedragen, welk verstuiven 
in die streek hand over hand toeneemt. UUtorp is 
daardoor verloren gegaan *). De oude kerk van Or- 
dingen stond, volgens mbue&’s kaart, in 1648 nog lU 
mijl van den oever verwijderd; in 1778 lagen derzel
ver bouwvallen midden in de duinen, 10 jaren later 
reeds buiten dezelve aan bet strand, alwaar zij ge
deeltelijk door de zee weggespoeld, gedeeltelijk onder 
het zand bedolven werden3). Tusschen Ordingen en 
PPeeterhever, heeft de zee eenen vrij groolen boezem 
gewoeld en 3 dorpen, welke aldaar gestaan hebben, 
namelijk: Sùderhever, Broeing en TolenbüU, ver
woest 4).

Het vaste land, aan gene zijde van Eideratodt^ 
heeft slechts smalle strepen aangeslijklen grond. Aan 
de noordzijde van Hueum , tegenover het eiland FSkr¡ 
vindt men eene bogt, waarin de eilanden Fahre&ofc 
Dagebüll en Galmabüll, benevens eenige kleinere 
eilanden lagen, welke ongetwijfeld overblijfselen van

1) Heimrich. 150. 2) T. a. p. 95.
3) Tetene, 80. Zie ook hiervoren dl. L blz. 57.
4) Op de kaart van M eijer aangewezen.
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bet Taste land waren. Fahretofl is hiermede in 1640, 
door den 4,000 deimatten grooten MaaebiUl- polder !), 
en DagebiUl later door den 2?aÿ*2tt//-polder*), weder 
vereenigd, terwgl Galmehüll echter nog een eiland 
uitmaakt, hetwelk in het westen afneemt, zoo 
wel ais onderscheidene kleine, daaromtrent gele
gene, eilanden, welke ten tijde yan davk w eeth  

nog voorhanden waren, doch naderhand door de 
zee verzwolgen zijn3). Ook de, aan de noord- 
zgde van dezen boezem gelegene Horêbüll - of Wie- 
dinge regts-ban, welke zich tot aan Wiedau of Ton- 
dern uitstrekt, was Yroeger een eiland , dat door 
de binnendijking randen, 16,950 deimatten grooten, 
Gottee-polder, in 1565 met het raste land is verbon
den geworden4). Aan de westzijde heeft deze regts-ban 
of jurisdictie daarentegen reel door de zee te lijden. 
D ahkw eeth  berigt, dat men, in den loop der laatste 
150 jaren, genoodzaakt is geweest, de dijken aldaar 
7 of 8 maal en telkens ran 15 tot 60 roeden verder 
naar binnen te verplaatsen. A lt • Fedderebüll was 
toen reeds sedert lang verloren gegaan, en het kerspel 
RichelêbiUl werd in 1615 voor het grootste gedeelte 
verwoest en daarop buiiengedijkt5). De in het noor
den stroomendc Wiedau, aan welke rivier Tondem  
ligt, is a?n derzelver mond, bij Rüttebüll, door vijf 
bij elkander gelegene houten sluizen afgesloten, van

1) Dankuerth. 8?. 2) Te tens. 128.
3) T. a. p. 157.
4) Dankuerth. 88. 5) T , a. p.
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welke de grootste ƒ21,600 (12,000 Rthlr.) gekost
heeft1).

Tusschen Eiderstädt en Amromy benevens Fohr, 
dringt er zich een boezem 4 mÿlen rer in hel land 
op, tol digt aan Husum , waarin zich vele kleine 
eilanden bevinden, overblijfselen van een groot land, 
hetwelk in de geschiedenis onder den naam van 
Nordstrand bekend' is, tot aan de 16de eeuw bloot 
Strand heette en onder deze benaming reeds in eene 
oorkonde van 1199 vermeld wordt1). Deszelfs om
vang in de middeneeuwen kan, wel is waar, met 
geene geschiedkundige zekerheid worden opgegeven, 
doch op onderscheidene gronden laat het zich ais waar* 
scbijnlijk aannemen, dat hetzelve zich, tot aan het 
einde der 13de eeuw, in het westen tot aan deeilan* 
den Norder- en Suderoog} op de lijn van den noord- 
westelijksten uithoek van Eiderstädf en Amrom 
gelegen, uitstrekte, in het zuiden van Eiderstädt 
gescheiden was door de Noorder-Etder of Hever¡ in 
het oosten aan het vaste land reikte eti in het noorden 
aan Föhr en Amrom paalde. Yan déze beide eilan
den, zoo wel ais van het vaste land in het oosten, 
was hetzelve alleen door een smal water afgescheiden; 
ook de arm der Husumer Au, welke Lundenberg en 
Simonslerg van het overige vaste land afzonderde, 
was ten dien tijde zoo smal, dat men door middel 
van eenen vondel of brug over denzelven heen konde

1) Tetens. 137.
2) Kusz, Jahrb. I. 192. ' Poni oppidan, Kircbengesch. I. 496.
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)tomen2), zoodat dit land eigenljjk geep eiland in deo 
gewonen zin des noords, maar veut land was, daar 
er toch, zoo als bekend is, eene mep igle yan zooda
nige kleine, veeltijds nog grootere, waters, op deo 
aangeslijkten grond worden aangetroffen j zopder dat 
men de door dezelve ingeslotene stukken Jands, y oor 
eigenlijk gezegde eilanden houdt. De H usum erAp 
was inderdaad eene der onaanzienlijkste rivieren, zijnde 
yan derzelvçr oorsprong tot aan ffusum  nog geene 
I V* mijl lang, waardoor bet zeer waarschijnlijk wordt, 
dat die opgave geene bloote Sage is, maar in werkeljjke 
waarheid bestond, hetwelk nog meerdere zekerheid 
verkrijgt doordien Lundenberg tot Nordstrand behoorde 
en een op zich zelf staand regtsgebied uitmaakte, 
waartoe onderscheidene kerspelen van Nordstrand aan 
gene zgde der Rever behoorden2). Deze rivier viel

1) Dankwerth. 142.
2) *Boetiue. 70. Dankwerth 144. Kumi. 1. 193. Volgens de 

kaart van Meijer liep deze stroom, die nu eens de Rener, 
dan weer de Husumer An genaamd wordt, aan den zuid
oostkant van Lundenberg en Simoneberg iiaar de Noorder- 
Eider en was, reeds van Hueuni af, èene aanzienlijke rivier 
Indien dit berigt juist i s ,  dan moet dezelve ten minste 
reeds in bet jaar 1400 digtgewassea gew eest.zijn , want

i Soep graaf Gerhard, in dep winter vap dit jaar, uit Eider- 
städtf eenen inval in Nordetrand deed, groeven de bewoners 
van laatstgenoemde streek eene breede gracht, welke 

. later, daar zij zich door de vloeden tot eenen zeearm 
verwijdde, voor hun land zeer nadeelig w erd1). Waar-

') Micheleen, Nordfriesland. 11Ç. 'P. Saxe. 1360.
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waarschijnlijk in twee armen, welke Lundenberg en 
Simoneberg omvatteden, in de Noorder-Eider, welke 
eene aanzienlijke stroom was, doch zijnen naam tegen 
dien der Hever verwisselde, zoo ais wij hierboven 
vermeld hebben. Het gebeele land bestond uit aan- 
geslijkten grond, welke, naar men wil, buitengemeen 
vruchtbaar was; het zal evenwel misschien overdreven 
zijn, dat eene ton uitgezaaide rogge 18, 20, ja, zelfs 
24 ton opleverde,en dat men van eene halve ton garst, 
op een deiraat land uitgezaaid, wel 24 ton verkreeg, 
zoo ais d a n k w e r t h *) vermeldt dat hem »door zekere 
lieden ais eene waarheid medegedeeld werd/* Tevens 
geeft bij*) op, dat volgens eene opneming in het jaarl581, 
bet land 14,235*/, deimat kleiland, 21,789 deimat 
bron - of veenland bevatte, behalve het woeste veen, 
ter grootte van ongeveer 1,000 deimat, en het bui
tenland of de Halligen, 3,456 deimat beslaande, en 
dus te zamen ongeveer 40,800 deimatten groot was. 
Onder veenland zal men bier denkelijk den lagen, 
ligten aangeslijkten grond moeten verstaan, welke 
slechts eene dunne laag aangeslÿkte aarde bezit, 
met darg daaronder. Ongeveer in bet midden des 
lands lag een stuk veen, van aanmerkelijken omvang, 
het tegenwoordige eiland Nord»trandiechmoor¡ het
welk hooger lag dan de aatigeslijkte grond, en ten

schijnlijk is deze gracht de stroom, welke later, van 
«um komende, tusschen Lundenberg en Nordetrand door
vloeide en reeds in de 15de eeuw zeer aanzienlijk was. .

1) BIz. 144. 2) Ook Heimrich. 214.
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deele, zelfe bij de hoogste vloeden, niet overstroomd 
werd. Dit is een zeldzaam verschgnsel op den aan- 
geslijkten bodem. Aangespoeld is dit veen niet, daar 
hetzelve niet op den aangeslijkten grond ligt, maar 
▼eeleer dieper gaat, terwijl het tevens onwaar
schijnlijk is, dat zulk een groot gedeelte1) van het 
hooge veen des vasten lands losgespoeld zoude zijn, 
te minder nog daar de hoogste vloeden zelfs, zich 
niet tot daarhenen uitstrekken. Welligt staat het 
daarmede geschapen ais met de aan de Elbe en de 
Wezer, tusschen den aangeslijkten grond en de Geest, 
liggende hooge veenvelden ; bet veen lag, vóór het aan- 
slijken Tan land aldaar, eenigzins hooger, zoodat het door 
geen slijk overdekt werd; hetzelve kon derhalve VQort- 
wassen en, toen naderhand de zee door de verwijdde 
duinenopeningen hooger steeg, was dit veen reeds zoo 
hoog opgewassen, dat slechts zeer hooggaande vloeden 
hetzelve overstroomden, waardoor het nog steeds hooger 
opwassen en bestaan blijven konde. Op deze wijzë 
laat zich dit verschijnsel het natuurlijkste verklaren; 
©ARXWEETH merkt aan, dat de* inwoners zich van dat 
veen ais brandstof bedienden.

Reeds in vroegen tijd heeft Nordstrand veel 
schade door de zee ondergaan. Nadat de, vermoedelijk 
in bet zuidwesten, daarvoor gelegen hebbende eilanden 
(Süderstrand) weggespoeld waren, lag hetzelve aan

1) Volgens de kaart bij Dankwerth op blz. 136, maakte het
zelve een’ driehoek nit, welke ruim V, mijl lang en aan 
de noordzijde meer dan V« mijl breed was.
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de uanvallep der zee blootgesteld, die bij den zwakkçn 
staat, waarin de oudere dgken zich bevonden, p>o 
veel te. spoediger aanzienlgke inbraken in betietye 
maken konde. De vroegere bangten dienaangaande 
zÿn intpsschen , zoo ala zulks gewoonlÿk bet geval is, 
onzeker en onvolledig. Zoo veel echter Iaat zich 
daaruit opmaken, dat er op onderscheidene tijdstippen 
aanzienlijke r strekep lands verloreo gingen. Het oudste 
berigt dagteekent zich van het jaar 1300. Een vrees- 
selijke yloed stortte zich toen over Norditrand uit 
en verzwolg, bet vlek Rung holt met de rondom het
zelve gelegene 6 kerspelen, benevens 8 anderen*), 
van welke eenigen in ï\et westen, doch de meesten 
in bet ruiden lagen. De zee moet dus heviger door 
de Reve? of Noorder-Eider op het land aangevallen 
jqjn, dan wel op de meer gevaarlek schijnende .west
kust. . Daardoor ontstond er aan de zuidzgde een 
boezem, die, op de breedte van 1 ingl, terzelfder 
diepte in het land opliep, hoewel het zich laat ver- 
moedep, dat dezelve aanvankelijk kleiner ww. 
grootere verwoestingen rigtte de vloed van, 1362 aan. 
Naar men wil zouden daarin 30 kerspelen hunnen 
pndergang gevonden hebben*). De Heer rusz vermoedt 
echter, volgens h e ik r ic h ,  te regt, dat al die kerspelen 
niet juist in dezen vloed, maar voor en na in onder-

1) Heimrich, Nordfresische Chronik. 98. 101. 103. 136. Bot* 
Isus. 69. Kusz, Jahrb. I. 18.

2} *Fragm. hist. Schlesw. IIL 303. (Nieuwe Ui tg.) Bvtt»
1. 52
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scheidem vloeden, sedert 1300, ondergegaan zijp. De 
hongersnood in 1338, zoo wel ais de pest in. 1350 
rukten bet grootste gedeelte der bevolking weg, en het 
ging de kraehlen van het overig gebleven klein aantal 
ipwoners te boven, om de dÿkcn naar behopipn in 
dien staat te onderhouden, waarin dezelve zich vóór 
1300 bevonden hadden. De vloeden verwoesteden de 
dijken zoo doende al meer en meer, tot dat ten laatste 
derzelver herstelling onmogelrjk gemaakt was. De 
buitenste kerspelen werden dus voor en na verlatpn 
en aan de zee prijs gegeven, waartoe men zoo veel 
te gemakkelijker konde overgaan, daar het, bij de zoo 
sterke vermindering der bevolking, niet aan de gele
genheid ontbrak, om in verder van de zee v e r w i jd e r d e  

gemeenten, in het bezit van land te geraken1). Vele 
afzonderlijk liggende, gedeelten van de ten gronde 
gegane kerspelen, bleven bestaan, die. toen kleine 
onbedijkte eilanden (Halligen) uitmaakten en het 
hoofdeiland aan den noord-, west« en zuidkant om
zoomden2).

Indien men ook al, ondér het getal der ais in 1363 
Verloren gegane kerspelen, de 16 getekend hééft, welke 
reeds in 1300 verzwolgen werden, dan moeten er toch 
in het laatstgenoemde jaar, nog meer dan 50 kerspejen 
voorhanden, zgn geweest, waaruit zich de aanzienlgke 
uitgestrektheid van Nord*trandf vóór 5 eeuwen, laat 
opmaken. Vooral in het westen moet hetzelve verder 
zeewaarts geloopen hebben, daar bet zieh naar bet

1) Heimrich. 140. K u tu  34. 3) T. a. p. 193
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zuiden en noorden niet sterk konde uitbreiden. Vao 
latere verliezen aan landy maken de jaarboeken, gedu
rende schier 300 jaren geen gewag ; niettemin had 
het eiland, in den loop ran dat tgdvak, veel door storm
vloeden te lijden: die van 1632 overstroomde al hel laod, 
spoelde achttien kolken in den dgk, waarvan sommigen 
meer dan 40 ellen diep waren, en deed 1,500, volgens 
anderen 1,600 of 1,900 menschen, hunnen dood in de 
golven vinden1). In de 16de eeuw nog strekte het 
onbedijkte eiland Nordmarsch zich tot digt aan Fokr 
uit. In het zuiden echter won de Hever steeds meer 
veld: zg rukte, waarschijnlijk in 1632, het zuidelijk 
gedeelte van de Lundenberger regts-ban, de kerspelen 
Lundenberg en Simoneberg bevattende, van Nori9 
etrand af2), zoodat deze beide kerspelen, eenen tgd 

lang, een eiland uitmaakten, waarom zg dan ook io 
1489, nadat de zuidelgke arm der Husumer Au, be
nevens de Milde, digtgeslgkt was, van Nordstrand 
afgenomen en met het vaste land, en wel met de 
ffueumer regts-ban vereenigd geworden zijn, gelijk 
ook, in 1576 of 1580, door de laatste doordamming 
van de Noorder-Eider met Eiderstädt*). De doei 
van 1532 of 1543, teisterde die beide kerspelen ino 
zeer, dat de kerk van Simoneberg, met een groot 
gedeelte van het dorp, verder landwaarts in verp laatst

1) T. a. p. 68. *Boetius. 18. Heimrich. 217.
2) Heimrich (Citron. 135.) vermoedt, dat zulks reeds in lW 

beeft plaats gegrepen.
3) Kusu I. 193. •Boetnu. 70. Damiwerth. 142. 144.
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eu een groot stok lands buitengedgkt moest worden f). 
In den storm van 1634 scheurde er eene kolk midden 
door de kerk te Lundenberg, benevens onderscheidene 
anderen, weshalve het geheele dorp met het grootste 
gedeelte van het daaronder behoorende land, nadat vele 
pogingen om de groole kolk te dempen mislukt 
waren, in 1643 buitengedgkt werd, een lot, hetwelk 
ten gelijken tijde Simoneberg trof, waarop de over
geblevene gedeelten dezer beide kerspelen, gemeenschap* 
pelijk met Padelek, in 1664 eene nieuwe kerk midden 
in hun land bouwden. Tegenwoordig is er slechts nog 
weinig van deze geheele jurisdictie voorbanden *). Ook 
in het oosten verwijdde de zee het kanaal, waardoor 
bet eiland van het vaste land afgescheiden werd, doch 
minder dan in het zuiden. Nog in het begin der 
17de eeuw, bedroeg de afstand tusschen bet eilanden 
bet vaste land, ten deele niet meer dan 400 schreden *)• 

Men wil, dat ÑordePrand in den aanvang der 
17de eeuw, zelfs tot 1634, nog 3 mijlen in de lengte 
en 1 mijl in de breedte besloeg 4). Waarschijnlÿk 
breidde hetzelve zich toen nog verder uit, daar het, 
volgens eene kort vóór het genoemde jaar bewerk
stelligde opmeting, 40,000 deimatten groot was s), bet-

1) K u n . I. 69. 70. 74. Heimrich. 219.
2) K u n. I. 152. 154. 193. *Boeiiue. II. 484. Dankwcrth. 143» 

Heimrich. 374.
3) Kuez. I. 194. *Roeiiue. 23. 4) K un, u a. p.
5} Dankwcrth. 144. Vermoedelijk beeft men de Halligen me- 

degerekend; anders toch zoude bet eiland toen eeae 
grootere oppervlakte beslagen hebben, dan 50 jaar vroeger.
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welk, het deimat naar 246 roeden van 16 voet gerekend, 
bijna 4 vierk. mijlen zoude beloopen. Ook had de 
dijk, waarmede het eiland in 1581 omringd was, eene 
lengte van 19,222 roeden, en dus van 12J mijlen *)• 
Het eiland bad eene halvemaansgewijze gedaante, door
dien, áán den zuidkant, de bovenvermelde bogt in het 
land opliep; hetzelve was verdeeld in de Edom* regts-ban 
in het oosten, de 2?a/*rt7iÿ# jurisdictie in het noorden ende 
Peltwormers regts-ban in het westen ; terwglmen er de 
volgende 21 kerspelen aantrof: Lith , Hersliill, Evers- 
¿ti/// Odenbüll, Trindermarseh, Geikenbüll} Stinte* 
bull, Ilegrov, Bophever, Groot- en Kleinpellworm, 
PPesterwold, Osterwold, Boptee, Bopsee of -ffop* 
êchluth, Konigebüll, Volg*-bull% Ró hr b eek, EseWU, 
Morsum en Hamm. De huizen lagen meestal ver
strooid óp hoogten of terpen. De bevolking bedroeg 
nog 8 tot 9,000 zielen. Het geheele eiland was door 
éénen dijk ingesloten, lerwgl het binoenland bovendien 
nog door vele binnen- of middendeken doorkruiit 
werd, wëlke verscheidene groote en kleinere polder« 
vormden, 'waarvan eenigen onderscheidene kerspelen 
bevalteden. Men wil, dat deze groote menigte dijken 
ontstaan is, doordien bet eiland voor en na en bij 
gedeelten bedijkt zoude zijn geworden: men zoude 
evenwel eerder mogen aannemen, dat dezelve tegen 
de bg herhaling wederkeerende zeevloeden opgeworpen 
werden, om daardoor aan de afzonderlgke distrikten 
meerdere veiligheid te verschaffen, zoo ais zulks

1) Heimrich, 215.
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ook io Friedarid, bt) het ontstaan der Zuiderzee, ge
schiedde* Bovendien liep nog de veendgk, van af den 
zeedgk iii het zuidoosten, in eene noord wèstelgkë 
rigting, over ket hooge veen, door het grootste gedeelte 
dés eilands, heen; eigenlgk was dezelve een weg, doch 
wegens1 deszelfs hoogte konde hg levens voorr ëénen 
middendgk geldëri1).

Be eerste schok tot de ontbinding van dit eiland, 
werd in het jaar IC12 gegeven. Op den 21sten 
October van dat jaar, ontstond er een hooge vloed, 
waardoor" de kerspelen Brunok', StintebiUl en 
Jlegrov, welke diep in de bogt lagen, overstroomd 
werden, doordien derzelver dijken bezweken. Op den 
12den Januarij des volgenden jaars, doorbrak een an. 
dere vloed ook den middendgk, den bovenvermelden 
veenweg, en zette den Hagelüller polder, waarin de 
kerspelen Èoptee, Bopsee, Königshüll en Volgsbüll 
gelegen waren, die het jmddenste gedeelte des eilands 
en de geheele streek, tot aan de noordelijke kust, 
innamen, insgelijks onder wáter, hetwelk gedurende 
den geheelen winter staan bleef. In den daarop volgen* 
den 'zomer, werd de midderidgk hersteld. Óneenig- 
Theden Cü tweespalt echter, verhinderden de herstelling 
^an den zeedijk Bg Stintebüll, zoodat deze gemeente 
en B ruúók'm  dèii’ völgerideh winter wederoiA onder 
wáter liepen. Eerst in den zomer van 1Ö14, begeri men

1} De volgende berigten omtrent het Jot van Nordstrand zijn 
voorliet grootste gedéélte gei rocken uit: Heimrich'aC hro- 
ntk, 31 Each, cap. 13-16. en Kuss I. I95MHT.
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' deo dijk te herstellen, doch nog vóórde voltooijing, werd 
alles weder door eenen hpogen vloed verwoest« Nieuwe 
oneenigheden, belemmerden de onderneming in het 
jaar 1615« Intusschen was de dgk geheel wegge* 
spoeld, en reeds had men bet besluit genomen, de 
beide genoemde kerspelen aan hun lot over te laleo 
en den middendgk tot zeedgk te maken, toeneriich 
op den 1 sten November een ontzettende ?loed verhief, 
welke den middendgk op tallooze plaatsen doorbrak, 
geheele streken van denzelven wegrukte of verplaatste eo 
groote stukken uit den grond woelde en dezelve verder 
landwaarts in stuwde. Daarop stortte de zee zich io 
den Hagebüller en in vele andere polders, alles wtt 
zij op haren weg ontmoette met zich voortslepende 
en de op den vlakken grond slaande huizen der keuters 
volstroomende en vernielende. Schier het geheele 
eiland stond onder water, alleen 1Pellworm en eenige 
andere, met hechte dijken omgevene, polders, bieren 
daarvan verschoond. Spoedig daarop, den 12den 
January 1617, kwam er een nieuwe vloed opdagen, 
welke de kerken, der drie straks genoemde kerspelen, 
deed instorten, doordien de hoogten, waarop zij 
stonden, door het aanhoudend gekabbel en geklots der 
zeegolven tegen dezelve, ondermgnd waren. Naderhand 
werd dit eiland, wel is waar, nog onderscheidene 
malen« op verschillende plaatsen, gedeeltelijk overstroomd 
zoo ais in 1626, 1627, 1628 en 1630, doch de dgken 
werden toen weder hersteld, zelfi die van Siintebidl 
en Brunok, zoodat deze gemeenten behouden bleven. 
Eindelgk bevonden de inwoners zich ook weder ín

Digitized by k j O O Q l e



273
hunnen vorigen, meer gerußten, toestand — hoewel 
de pest, in het jaar 1629, een groot gedeelte der be
volking in het graf sleepte — en mogten zich in eene 
gelukkige welvaart verheugen, toen, op het onver
wachtste, de vloed van den II den October 1634 dood 
ep verderf over het eiland verspreidde, 
i Des nadenmiddags van dien dag, stak er een zuid* 
weslestorm op, die al heviger en heviger werd» 
Tussçhen 8 en 9 uur des avonds, liep het water op 
vele plaatsen reeds over de dgken en ten 10 ure was 
het geheele eiland overstroomd, eu het grootste gedeelte 
der bewoners was verdronken. Het water golfde, ter 
hoogte van 12 tot 20 voet, over de geheele uitgestrektheid 
der kleistreek, stroomde alle, zelfs de meest verheven* 
staande, huizen vol en wierp bet meerendeel derzelve 
omverre of spoelde dezelven geheel weg. De dgken 
waren op eene ontzettende wijze geteisterd, geheele 
streken met den grond gelijk gemaakt, terwgl er 
daarenboven 44 grondbreuken of kolken ontstaan, 
en eene menigte sluizen weggeslagen waren. Daar 
niemand dezen ramp voorzien had, hadden de meeste 
bewoners zich gerust ,te bed gelegd, slechts weinigen 
ontwaakten weder, de meesten gingen, uit hunne 
kortstondige sluimering, onmiddelgk in den langen 
eeuwigen slaap over. De bewoners der Halligen 
medegerekend, verloren daarbij 6,408 menschen het 
leven, slechts 2,633 ontkwamen aan den dood. In 
eenige kerspelen werd schier de geheele bevolking 
eene prooi der golven: zoo verdronken er te Lith 171 
personen, daar er slechts 16 het leven behielden; te 

II Deel. 18
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íhhgro werden er Tan 290 niet meer dan 10 gespaard; 
in Oêterwoli xdft, bieren slechts 6 mensdien over, 
terwijl er 394 verdronken. Ann tee, verdronk er 
ongeveer 80,000 stuks, zoodat er slechts een hittd 
aantal ran hetzelve overbleef. Oök het grootste ge
deelte der huizen was vernield; in verscheidene kef* 
spelen waren slechts weinige staande gebleven: in 
Rohrbeck 6 van 'de 100; in M onnm  IO van de 94. 
Schier de geheele rgke oogst was verwoest, en hd 
verlies aan goud, zilver, kleederen, buisgeraad, ent 
was naauwelijks te berekenen. Onder de gewoeHi 
kolken waren 4 bij uitstek groet, die, zonderling 
genoeg, juist in hot oosten, westen, noorden «4 
zuiden, bij L ithy Bnlum , SNnPebiUl m  Bop*) 
lagen, door welke de zee m - en uitstroomde.

Akelig was de toestand van h en , die bij disa 
ramp het leven hadden behouden. Hunne hui«* 
lagen in puin, hun vee was verdronken, hun korea 
door den vloed verzwolgen en bet overige haoon 
bezittingen bedorven. Velen, die alles verloren haddea 
en geene hoop op bgsland konden koesteren dàâff, 
Waar ellende en nood algemeen waren , verlieten <te 
plaats hunner geboorte, om elders een beter en «eff 
veilig verblijf te zoeken. Anderen zetleden ziek op 
bet bovenvermelde hooge veen neder, bouwden huttes 
uit de overblijfselen der vernielde huizen en tocht® 
hun onderhoud in de visch vangst, het turfgraven eu 
de schapenfbkkerg, terwijl zij tevens vóór en na ecnig 
land ontgonnen, tn 1050 verkregen eene kaak 
en cenen leera&r. Die streek maakt hel tegenwoordige
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eiland Norditranduch-moör uit. Anderen, wier 
huizen gespaard gebleven waren, behielpen zich op 
eene kommerlijke wijze, doordien zg eenige zomerge
wassen uitzaaiden en een paar stuks vee hielden. 
Daar de zee echter bg hooge vloeden vrg op- en 
afstroomde, werd het land eindelijk van deszelfs 
graskleed beroofd en in een naakt wad herschapen ; 
de hoogten of terpen spoelden allengskens af, en ten 
laatste moesten zij, die op dezelve hunne toevlugt 
genomen hadden, wilden zij niet onder het puin van 
hunne huizen, die telken oogenblik dreigden in te 
storten, begraven worden, ook deze hunne woningen 
verlaten. Dit lot trof het geheele reglsgebied van 
Beltring, over welks Vroèger zoo welige akkers, thans 
schepen zeilen. De inwoners spanden, op onderschei
dene plaatsen, hunne krachten in, om aldaar de dgken 
te herstellen, doch alleen aan die van het kerspel 
Pellworm gelukte hel, het grootste gedeelte van hun 
land, in 1635, door eenen stevigen dijk te beveiligen 
en hetzelve ook later ais eiland te behouden. Ook 
het kerspel Trindermarsch, aan de oostzijde van 
den ingang des boezems, welke rondom met eenen 
dgk omgeven was, werd, wel is waar, door het 
herstellen van denzelven, weder in eenen behoorlijken 
stand gebragt, zoo zelfs dat men het land aldaar 
bezaaijen en het graan nog gelukkig inoogsten kon; 
doch reeds in den herfst, werd den geheelen dijkarbeid 
weder vernield. De inwoners hervatteden wel in den 
zomer van 1636 de bedijking, doch in den herfst 
baande de zee zich op nieuw eenen weg tot het land

18*

D ig it iz ed  by  Google



276 %

en verwoestte weder de vruchten van hunnen arbeid. 
De kerspelen Hersbüll, Eversbüll, Odenbüll en Gaihr 
WEZ/, welke ten noordwesten van Trindermaneh 
gelegen waren, werden, wel is waar, insgelijks in 1635 
roet dgken omgeven, maar ook deze werken werden 
weder weggespoeld: tot eene nieuwe bedijking ontbrak 
het de inwoners van deze kerspelen aan moed en 
kracht; zij bleven inmiddels, even ais de overige in
woners der j^cZonu-jurisdictie, op hunne terpen wo
nen en bedienden zich van de Oldenbüller kerk, met 
die van Pellworm, de beide eenigste kerken, waarin 
nog godsdienstoefening gehouden werd. Daar de ina 
woners intusschen bij voortduring arm bleven, liet 
de regering eindelijk in 1652 de geheele streek aan 
eene vereeniging van Nederlanders over, en dwong de 
nog overige bewoners, om de van hunne voorvaders 
aangeërfde bezittingen, zonder eenige schadeloosstelling, 
aan de Nederlanders over te dragen. Deze maakten 
nu wel, in 1654, eenen aanvang met de bedijking, 
doch slechts met een klein.gedeelte des geheels; zij 
dijkten eenen polder binnen van 1,200 deimatten, 
welke een gedeelte van Gatkebüll en Odenbüll be
vatte; in het volgende jaar eenen tweeden, aan de 
oostzijde van den eersten polder, bevattende een ge* 
deelle van de zoo even genoemde beide gemeenten 
zoo wel ais van Eversbüll, Morsum en Hamm ; 6 
jaren later, voegden zij daarbij nog een gedeelte van 
Trindermarsch en Eversbüll, ter grootte van 1,500 
deimatten. Deze drie polders, maken te zamen bet 
tegenwoordige eiland Nordstrand uit, hetwelk slechts
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weinig meer dan */3 vierk. mgl groot is. Al het 
overige van de Edoms- en Ifcftrffijrs-juriadictiëD, liet 
men aan de zee over, die den bodem weldra van 
deszclfs groen beroofde en in een naakt slgkwad her
schiep , hetwelk bij den vloed 2 tot 3 voet onderloopt. 
Het pas genoemde eiland Pellworm en Nordstrom- 
dischmooTj zijn de eenigste overblijfselen van eene 
landstreek, die, nog vóór 2 eeuwen, eene oppervlakte 
van 4 vierk. mijlen besloeg. Van bet laatstvermelde 
eiland, werd de helft, in den vloed van 1825, door de 
zeegolven verslonden !).

Rondom het oude Nordstrand, vooral aan de 
west- en noordzijde, lagen vele kleine eilanden, die 
ten deele overblijfselen van de door den vloed van 
1362 afgerukte kerspelen, ten deele van vermoedelijk 
nog vroegere inbraken der zee, waren. Zij zijn alle 
onbedgkt, — van waar ze den algemeenen naam van 
HaUigm voeren *), — doch liggen van 3 tot 5 voet 
boven den gewonen vloed verheven; de huizen staan 
op heuvels, terpen of wierden, welke 12 tot 14 voet 
hoog zijn. Nog ten tijde van p e t u j u s ,  in het begin 
der 16de eeuw, trof men er nog 24 van die eilandjes 
aan. Zij werden onophoudelijk door de zee bestookt, 
zelfs de gewone dagelijksche vloed bragt dezelve reeds 
nadeel toe; men berekent hun verlies gedurende het

1) Schlesw. Holst. Prov. Ber. auf 1825. 334. Sturmfluth von 
1835. 387.

3) Hetwelk de Heer Miehelsen van hohl % d. i. laag of vlak 
wil afleiden. Zie zijn werk: NordfriesL 39« Aamn.
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tijdvak van 1723 tot 1778 op 776 deimatten; in 1825 
waren er reeds 13 van dezelve geheel verdwenen of 
in een naakt slgkwad herschapen. De nog overigen 
xijn te zamen slechts nog ongeveer 1,200 deimatten, 
en dus weinig meer dan Vio vierk. mijl groot, terwijl 
lij evenwel nog eene bevolking van ruim 2,000 zielen 
bevatten, welke haar bestaan in de vischvangst en de 
veefokkerij vindt. Verschrikkelijk werden dezelve ge
teisterd door den vloed van den 3den Februari] 1825. 
Van de op dezelve staande 340 huizen, bleven er niet 
meer dan 30 in eenen naauwelÿks bewoonbaren staat 
over; de overigen waren of geheel en al vernield, of 
althans zoo zwaar beschadigd, dat zij niet meer tot 
verblijfplaatsen konden dienen; de meeste roerende 
goederen der inwoners, werden ten deele aan stukken 
geslagen, ten deele door bet water weggesleurd en 
in de Reoerbogt aangespoeld; terwijl een aantal van 
74 menschen en veel vee het leven daarbij verloor. 
Van de meeste eilanden, ging een gedeelte ten gronde, 
doch Südfall werd met zijne 5 huizen en 12 bewonen 
geheel door de zee verzwolgen, zonder bet minste 
spoor achter te laten J). Het is opmerkelijk, dat dit 
eilandje, hetwelk vlak voor de zuidelijke bogt van 
Nordstrand lag, en dus den eersten aanval der zee 
verduren moest, in den vloed van 1634 bestaan bleef, 
terwijl het groote eiland zelf verloren ging. Tegen
woordig worden er niet meer dan 10 Halligen gevon
den, namelijk : Süderoog, Norderoog, en Hooge in 
1) T. a. p.
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bet oosten, -  waarna hel laatste,, bet grootste, eeae 
kerkbeaift; voorts Nordmarech, GrSdey Olandy die 
insgelijks herken hebben, met Langeneez, Butwel, 
Habei en HambwrfUckhaltig in het neordea*

Het zonderling gevormde eiland Sylt, geeft reedt 
doer z§ne gedaante te kennen, dat hetzelve groote 
veranderingen ondergaan heeft, die evenwel, voor hat 
grootste gedeelte, in vroegeren tijd moeten plaats ge
grepen hebben. Hetzelve ligt 2 tot S mÿlen van de 
Sleekwijksche kust verwijderd en beslaat eene lengte 
van 5 mijlen, terwijl deszelfs breedte neg minder ¿an 
J/i mijl bedraagt, behalve in het midden, vanwaar 
eene smalle landtong zich naar het oosten uilstrekt 
tot op eene mijl afstands van de kust. Aan den oost
kant des eilands bevindt zich aangeslijkte grond; voer 
bet overige bestaat hetzelve uit tand, en aan de zee* 
zijde is het met dninen bezet. Haft hetzelve zich aan 
dien kant voorheen verder uitstrekte en aldaar, even 
ais alle andere eilanden, door de afspoeling en over* 
atuiving der dninen land verloren heeft, is aan geenen 
twijfel onderhevig, zoodat het zeer waarschijnlijk is, 
dat hetzelve zich, vóór meer dan 6 eeuwen, ten minste 
000 roeden verder naar het westen heeft uitgestrekt, 
eu dat aldaar het stadje fPendingetodt gelegen was  ̂
hetwelk men wil dat, in in bet jaar 1300, door de zee 
verzwolgen is *). In de nabijbeid der kust Kgt nog een 
dorp van denzelfdennaam, hetwelk waarschijnlijk, naden 
ondergang der stad, door de overgeblevene inwoners is

1 )  Dankuerth. 89 .
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aangelegd. -  Hoe sterk het eiland vroeger aan den 
zeekant afgenomen is, ziet men uit het berigt van 
DAUKWBRTH ‘) , hetwelk hem door een’ geloofwaardig’ 
man uit Rantum  medegedeeld werd, n. 1. dat de 
oeter aldaar binnen den tijd van 25 jaren 90 schreden 
aan breedte, door de zee, verloren heeft. De oude 
Eijtumer kerk lag toen onraiddelijk aan den zeeoever, 
weshalve men dezelve afbrak en in 1637 uit derzelver 
bouwstoffen eene kapel te TVesterland stichtte. Ran
tum  is door de aanhoudende afbrokkeling door de 
zee, tot een gering dorp versmolten. Hetzelfde lot 
viel ook List te beurt, voorheen een aanzienlijk dorp, 
welks kerk in het jaar 1300 verwoest werd 2). Het is 
opmerkenswaardig, dat er aan den noordoostelijken 
uithoek, bij L is t, eene voortreffelijke haven of reede 
bestaat, welke vroeger ïo o  diep was, dat zelfs linie
schepen aldaar konden ankeren s); dit is des te 
merkwaardiger, doordien alles rondom wad is, het
welk door slechts kleine kanalen of balgen doorsneden 
wordt. Hare diepte is intusschen in den laalsten tijd 
afgenomen 4). Volgens de overlevering, zoude dit 
eiland zoo wel met het vaste land, ais met Amrom 
en Fohr vereenigd geweest en van dezen door den 
hoogen vloed van 1362 gescheiden geworden zijn5), 
doch beiden komen reeds in het schattingsregister van 
koning waldbmah, van het jaar 1240, ais eilanden

1) T. a. p. 2) Heimrich 104.
3) Dankwerth. 89. 4) v Hoff, Natürl. Veränd. 1 336«
5) Heimrich. 138.
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voor vermoedelijk liep er een smal kanaal tusschen 
beiden, dat in den gemelden vloed vergroot werd.

Nader bij de kust, liggen de drie eilanden Rom, 
Mandoe en Fanoe. De overlevering wil, dat zij vóór 
vele jaren tot het vaste land behoord en zich ook veel 
verder westwaarts, zelfe zoo verre als Sylt, uitgestrekt 
hebben 2). Op de westzijde van ging in 1248
een kerspel met een bosch verloren ; men wil, dat er een 
dergelijk woud, Apenholt genaamd, tusschen het eiland 
en Guiddingharde gestaan heeft, hetwelk in het jaar 
1210,door eenen zwaren watervloed verwoest werd,gelijk 
in 1216 het woud Nackeandt in het westen, en ver
volgens in 1238 een groot kerspel met onderscheidene 
dorpen qp Bollerteand, aan den noordwestkant van 
het eiland. Nog ten tijde van d a k k w e&t h  werden er, 
op de aangeduide plaatsen, somtijds boomen met der- 
zelver wortelen opgegraven, gelgk zulks, volgens de 
berigten der ouden, ook vroeger plaats greep *), het
welk een doorslaand bewijs oplevert, dat het wad 
vroeger land geweest is. De Heer mighblseiy 4) schijnt 
het voormalig bestaan der wouden in Noord-Friesland 
in twijfel te trekken. Daarvoor bestaat evenwel geen 
grond. Enkele boomen zouden er nog altijd heenge- 
spoeld kunnen zijn, doch van eene groote menigte 
laat zich dit niet veronderstellen. Bovendien treft men 
in andere streken, welke thans zee zÿn, dergelijke

1) Kuez, 1.35. volgens Langebek. VII. 533.
2) Dankwerth. 76.
3) T. a. p. 4) Nordfr. 32. 38.
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overblijfselen van bosschen nan. Of de hier gevondene 
juist in de opgegevene jaren verwoest Werden, zal 
misschien altijd onzeker blijven, daar men toch geene 
naauwkeorige opgave van tijd bij overleveringen 
verwachten mag; veie gebeurtenissen hebben eeuwen 
vroeger of later plaats gegrepen, dan de Sage wel 
vermeldt.

Naar men wil, zijn Mandoe en Fanoe eerst in 
1390 van elkander gescheiden, hetwelk evenwel door 
DAKKWKETH in twijfel getrokken wordt, omdat de 
Schotburger A u ,  naar hij meent, altijd tusschen die 
beide eilanden doorgestroomd heeft '). Tevens wä 
men, dat 1er plaatse waar thans het nieuwe Rieper* 
diep loopt, nog in 1312 een bösch voorhanden was. 
Mandoe onderging groote schade door den vloed vao 
1412 of 1416; korten tijd bevorens was hetzelve nog 
2 mijlen lang en half zoo breed en bevatte 3 kerspe
len, waarvan het laatste, bij Oud*Mandoe, in 1558 
verloren ging. In bet midden der 17de eeuw bedroeg 
deszeHs lengte slechts nog 800 roeden en de breedte 
100 roeden, terwijl hetzelve tevens in tweeën gescheurd 
was ; de bevolking bedroeg nog 130 zielen *).

Omtrent de veranderingen aan de westkust vao 
Jutland ontbreekt het ons aan berigten* Dat dezelve 
echter veranderingen ondergaan heeft, wordt bewezen 
doordien men aldaar dikwgls boomen en geheele 
boschaadjes opgedolveri heeft3). Die veranderingen

1) Landesbeschreibung. 76« 2) T. a. p.
3) Zie Dl. 1. blz. 57.
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zoUen echter Biet zoo groot geweest itjn ab die in 
de hertogdommen, gelijk zulks niet alleen door den 
van de Horn-kaap af in eene schier regie rigling 
voortgapnden, door geene boglen en krommingen on* 
derbrokenen loop der kost, maar ook door den aan* 
merkelijk verder vooruitspringenden rand derzelve tegen 
de meer zuidelijke des vallen lands, wordt aaogeduid. 
De voornaamste veranderingen zullen alhier, even ab 
in Noord- en Zuid-HoUand, door de afbrokkeling en 
overstuiving der duinen te weeg gebragt zijn. Op de 
geheele kuststreek wordt slechts weinig aangeslijkten 
grond aangetroffen, hoofdzakelijk vindt men denzelven 
slechts aan den Stavning - en den Nisêumfiord. De 
eerste beeft eene lengte van 8 mijlen en is voor het 
grootste gedeelte 1 Vs mijl breed. Beide deze, zoo wel 
als die ten noorden van Farde en de Lymfiord, zijn, 
door smalle strooken zandgrond, met dninen van de 
zee afgescheiden, in iedere van welke strooken slechts 
eene enkele naauwe opening is, waardoor het hinnen- 
water zich in zee ontlast. Zij vertegenwoordigen ons 
den oorspronkdijken toestand van bet kustland vóór 
het tijdperk der aanslijking. Eene voor ons onver
klaarbare oorzaak, bragt te weeg, dal zij niet gelijk 
de meer zuidelijk gelegene laagten, eerst met veenaarde 
en later met kleiaarde opgevuld werden, daar zij 
veeleer tot op den huidigen dag uit water bleven 
bestaan. Aan den Lymfiord zien wij tevens een voor
beeld van de aanvallen, welke den zee in den voortgd 
op den duinenrand maakte. Dezelve strekt zich in 
de wonderlgkste gedaanten door geheel Jutland uít,
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had voorheen alléén in het oosten eene wgde opening 
en in hel westen was de duinenrand gesloten. De 
stormvloed van 1825, spoelde eene opening in denzelven, 
bij Agger, die aanvankelijk slechts 100 ellen breed 
was, doch zich naderhand meer vergrootte, in welker 
nabijheid de zee, in den herist van datzelfde jaar, 
nog twee andere openingen spoelde. De diepte van 
het hoofdkanaal, in bet eerst al dadelÿk 10 voet, ver
meerderde naderhand nog meer en meer'), gelijk ook 
de breedte, welke op bet einde des jaars 1827 reeds 
260 ellen beliep2). Het noordelijk gedeelte van Jot« 
land, is daardoor geheel en al tot een eiland geworden. 
Yan afspoelingen der westkust, wordt geene melding 
gemaakt, behalve van de vrijheerlijkheid Rijuenr 
stein, tusschen den Niesum- en Lymfiord, alwaar 
de Bovbierge, een vermaarde berg of heuvel, reedi 
vóór 70 jaren, voor de belit door de zee weggenomen 
was en sedert dien tijd nog bg aanhoudendheid ver« 
mindert3). Aan de noordoostzijde, wint Jutland daar
entegen land aan. Tusschen Skagen, de noordelijkste 
punt van dit land, en Fladetrand was, zoo ais pos- 

TOPPiftAir vóór ruim 70 jaren, volgens bet zeggen van 
oude lieden, berigtte, de zee gedurende hunnen leeftijd 
30 tot 40 vademen teruggeweken, of liever zoo verre 
zette er zich nieuw land aan, hetwelk nu de vrucht
baarste akkers der aangrenzende gemeenten uitmaakte. 
Ook verder op, is er veel nieuw land, ter breedte van

1) Denkmal der WasserfluCh, Tondern. Mijne >Stormfiath.’’30&
9) Hamburger Correspondent aof 1827. Nr. 56.
3) Pontoppidan's, Neuigkeit der W elt. 77»
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Vb mgl en meer, aangeslijkt, waarop thans vele land
hoeven en zelfs eenige geheele dorpen staan *).

De, -volledigheid vordert, dat wij ook van de 
veranderingen, aan de Britsche oostkust plaats grepen, 
eenige melding maken. Daar de bodem aldaar voor 
het grootste gedeelte rotsig is en slechts door den 
oostewind bestookt wordt, die zich zelden tot eenen 
storm verheft, zgn die veranderingen zeer gering, in 
vergelijking met die vao de west- en zuidkust der 
Noordzee voorgevallen, evenwel niet onbeduidend, 
vooral niet Jn Schotland, hetwelk voor de aauvallen 
der zee bij noordoostewinden, welke dikwijls hevig 
waaijen, geheel en al bloot ligt. S tbvbicsoic deelt 
daaromtrent vrij uitvoerige beriglen mede, waaruit wg 
het volgende ontleend hebben1).

De zandsteenrotsen, waaruit de Shetlandsche en 
de Orkney - eilanden bestaan, worden aanhoudend 
door de zee bestookt. Start-Island^ bij Sanda¡ het 
noordelijkste der Orkney-eilanden, was vroeger, zoo 
ais oude menscben zich herinneren, met deze ver
bonden; het kanaal, hetwelk dezelve van elkander 
scheidt, is bij ebbe ook nog eenigzins droog, doch 
wordt steeds dieper, vooral sedert de oprigting van 
eenen vuurtoren (vóór 27 jaren) op het Start-Island. Bij 
het fort St. George, in Inverness, is de zee reeds 
tot aan deszelfs buitenste bolwerken doorgedrongen,

1) T . a .  p.
2) In d e  »Memoirs of the Wernerian Society.” V ol. II. P . 2.

464. en volg. Zie ook : v. Hoff, Natürl. Veränderungen. 1.
60-64. 303.
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welke vroeger een goed eind daarvan verwijderd lagen, 
zoodat men tol derzeiver besehulling Spaansche ruiten 
heeft moeten plaatsen, om den eersten aanval der 
golven te breken. Tnsschen dit fort en Burghead} 
op eene streek van 25 mijlen lang, alwaar het strand 
bloot uit zand bestaat, lag voorheen de stad Ftni- 
Aom, welker standplaats de zee thans in bezit 
genomen heeft; vele honderden akkers land zijn 
aldaar onder het zànd bedolven. By Burgheod, staat 
een oud Deensch kasfeël op eene zandsfeenrots, die 
too sterk door de zee ondermÿnd is, dat het kasteel 
tegen wöofdig, in den letterlijksten zin des woords, 
boven de zee hangt. Zelfs aan den zeer harden gr*’ 
niet en andere steensoorten der oorspronkelijke vorming) 
welke voor een gedeehe den oever van Banff en 
Abtrdêonêkire uitmaken, oefent de zeé hare geweldige 
kracht uit door in dezelve aanzienlijke uitholingen te 
woelen; terwijl het zand, waaruit de oever op andere 
plaatsen bestaat, schier de geheele oppervlakte der 
gemeente Farvie overdekt heeft. Verder zuidwaarts 
tot aan de Tay, zyn de inbraken der zee even zoo 
zigtbaar. Niet verre van de stad Arbroath, heeft neo 
den rgweg, in den loop der laatste 50 jaren, driema
len verder landwaarts in moeten verleggen. De noor
delijke zandachtige oever der TVzjf, is zoo hevig aan
getast, dat de aan derzeiver mond staande vuurtorens, 
welke aanvankelijk op den zuiderlyksten uithoek van 
Buttonnes* opgerigl waren, vóór en na 1% miP 
verder noordwaarts moesten verplaatst worden; terwijl 
de plaats, w$ar de eerste vuurtoren, in de eerste helft
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der 17de eeuw, stond, thans 2 tot 3 vademen diep 
onder bet water bedolven ligt. Het vermaarde slot 
St. Andrewe, aan den zuidkant der Toy, voorheen 
verder van de zee verwijderd, hangt tegenwoordig 
boven dezelve en staat binnen korten tgd een buit 
der golven te wollen ; reeds zgn er, in 1803, de laatste 
overblijfselen van een klooster in bet kerspel Crail 
door de zee verzwolgen. Aan den zeeboezem van 
Forth, ontbreekt het niet aan dergelijke voorbeelden, 
zeift niet op die plaatsen* welke diep in denzelven op 
wn schijnbaar beschut liggen : bÿ Grangemouth, aan bet 
mauwstegedeelte des boezems en ook bij Queeneferryj 
aan de zuidzijde, wordt de rgweg, die, nog vóór niet 
langen tijd, een goed eind van de zee verwÿderd lag, 
thans door de golven bespoeld. Bombough-Cm* 
tie, verder oostwaarts, wordt met een gelijk lot 
bedreigd; deszeUs bezitter heeft zich bereids genood
zaakt gezien, om op eenen verderen aft tand van de 
zee een nieuw woonhuis te bouwen» Bij Anchorfidd 
is de oude rijweg insgelijks door de zee verslonden, 
terwijl deze reeds tot digt aan de oostelgke huizen 
van die plaats doorgedrongen en er eene rij duinen in 
de nabijheid, waarop oude visschers nog hunne netten 
gedroogd hebben, verdwenen is* Ook de, door koning 
Jacob IV« in het begin der 15de eeuw aangelegde, 
haven en het tuighuis te Newhaeen liggen in het 
water. De van deae plaats naar Leith loopende weg 
was reeds in 1750 , toen m a itla h d  zijne »Hietory o f 
Edinburgh!9 schreef, meermalen verder landwaarts in 
verplaatst, hetwelk naderhand bg herhaling heeft moeten
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geschieden; hetzelfde lot onderging de van Leith naar 
Musselburgh Toerende straatweg, doch ook deze wordt 
thans al weder door de zee bespoeld, zoodat men den- 
zelven, op Tele plaatsen, door steenbeddingen heeft 
moeten beschotten. Tusschen Musselburgh en Ber
wick:, aan de Tweedy verloonen zich overal de sporen 
van dergelijke veroveringen der zee.

Nog grooter zijn de inbraken en verwoestingen, 
welke de zee aan de oostkust van Engeland gemaakt 
en aangerigt heeft. Van het Heilige eiland (Boly 
Island) en bij het kasteel van Bamborough, in North
umberland, heeft zij veel land weggespoeld. Het kasteel 
van Tynemouth, vroeger door eene aanzienlgke streek 
grond8 omgeven, hangt thans boven de zee. De 
weeke zandsteen van Tynemouth-Head, wordt bij 
aanhoudendheid zoo sterk door de zee en bet weder 
aangetast, dat daarvan aanmerkelijke klompen afvalleo. 
De geheele kust van Durham, is dergelijke verwoes
tingen onderworpen, vooral de uit weeken kalksteen 
bestaande streek tusschen de Tyne en de fPeir; het 
vlek Hartlepool, op eenen uithoek aan de noordkust 
van de Tees gelegen, is schier in een eiland herscha
pen; de vloed dringt reeds toi in de stadspoort door. 
De kust tusschen de Tees en d e Humber, voor het mee- 
rendeel uit zandsteen en krytheuvels bestaande, wordt 
even sterk door de zee bestookt. In de nabgheid van 
Homsea, Ktlnsea, enz., aan de noordzgde der Humber, 
zgn, volgens de overlevering, onderscheidene kerkdor
pen door de zee verzwolgen ‘), waarvoor ook de zeer 
l) Volgens Bergmann in het jaar 1475. v. Hoff* !• 52. Wel-
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breede mond van deze rivier pleit, díe naar eene.baai 
gelijkt. Hetzelfde moet ook in Lincoln plaats gegre
pen hebben. Vódr verscheidene jaren heeft men bij 
Saltfleet en Sutton overblijfselen van bosschen in zee, 
eenige vademen diep onder het water, gevonden, 
hoofdzakelijk van berkenboomen, welker hout zoo 
gezond is, dat men zich van hetzelve even ais van 
frisch hout tot het timmeren bedienen kan. Volgens 
berigt der visschers zouden deze overblijfselen van 
bosschen zich op de lengte van verscheidene mijlen 
langs de kust, in de gedaante van een langwerpig 
smal eiland, uitstrekken *). De moerassen van Lincoln 
zouden, volgens de geschriften van w il lia m  van Malmes
bury , in de 11de eeuw bewoond en bebouwbaar land 
geweest zgn. De inwoners aldaar beweren ook, dat hunne 
kerk vroeger op eene plaats gestaan heeft, die thans 
zee is, en dat er bij lage ebbe nog het muurwerk 
der huizen van een dorp te zien is. Het schijnt, dat 
ook de zeeboezem Wash voormaals land geweest is 
en dat de zee de kalkheuvels doorgebroken heeft, 
welke denzelven insluiten. Ook in Norfolk valt 
bet klaarblijkelijk in het oog, dat bet land zich 
aldaar in vroegere tijden verder op in zee heeft uit* 
gestrekt, gelijk hetzelve ook nog tegenwoordig onop
houdelijk grond verliest. Aan de kusten van Suffolk

lig t  greep  zulks plaats in 1099 of 1125, toen men v i l ,  dat 
zw are stormvloeden groote verwoestingen in Engeland 
aangerigt hebben. V ergel, de derde afdeeliog op de ge
noem de jaren.

1) ♦Philosoph. Transactions. Vol. 89. (V ol. I. van 1799).
II Deel. 19
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en Eeees neemt men daarentegen waar, dat de diepte 
der zee vermindert^ hetwelk ook met, den mond, der* 
Theems bet gevaL is, alwaar zich dikwgla nieuwe 
zandbanken vormen, waardoor de, scheepvaart zeer 
moegelijk en onveilig genkaia wordt* Het zandig 
strand voor. de. ziek vereeaigaod* rivieren de A ids  
en dn JBufley is, zelfs op eone lengte van.8 tot IQ 
mgJen en op de ongelgke breedte van eenigehonderdeq 
voeten tot l in g i ,  in land herschepen. Dilzelfdo ge- 
beurde ook op andere plaatsen aap deze kust , vooral 
bij Harwich) aan de vereenigingsplaats van den Stouti 
en Ipewifh*, alwaar eone niet onbeduidende streek 
nieuw hnd ontstaan is., Doch deze aanwinst aap,land 
houdt nietf hot evepwigt legen de verwoestingen, welke 
de,,z?e aan dezelfde kust aanrigt. Big Levstoffey Dwi~ 
wioh ep A IdhorougjirCastle spoelt, de zee dagelijks 
smukken land weg, tot zeer groot nadeel der landeigen 
naren, aldaar. Ook dp krgtroUen van Sheemeu tot 
aan fiamegate iu Keni worden door de golven fel 
bestookt; gedurig vallen er groote stpkken van dezelve 
in zee. Bg de eilanden Syheppe en Thanet> alsmede 
by Sandwich wast er daarentegen veel nieuw land 
aan, waardoor de ruimte tusschen die eilanden en het 
vaste laud al naauwer en naauwer wordt. De bekende 
Goodipin Sande en andere zandbanken aldaar, worden 
insgelijks grooter, hoewel de kust zelve daarentegen 
herig aangetast wordt. Het aangeslgkte land bg 
Rotnney is inet dijken omgeven, welker onderhond 
groote kósten veroorzaakt. Yan den steilen oever 
tusschen Deal en Dover en verder tot aan Folketone
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en Hithe,  worden dikwijls groote stukken der krijt- 
rotsen door de golven ondermijnd en weggespoeld; 
stevkkson aanschouwde aldaar de uitwerkselen van het * 
neerploffen van eenen verbazend grooten rotsklomp, 
eenige duizenden tonnen *) wegende, welks verbrij
zelde stukken eenige acre# ■*) land overdekten. Een 
geheel stuk van zoodanige rots bij Beachyhead in 
Sussex, 300 voet lang en van 70 tot 80 voet breed, 
geraakte eensklaps met een vreesselijk gekraak Ios en 
stortte naar beneden ; met moeite gelukte het nog aan 
eenen geestelgke, die juist op dat oogenblik ter dier 
plaatse wandelde, aan bet gevaar te ontsnappen.

1) (Eene ton is een last van 10 centenaren of 1000 ponden 
tfed e rl. gewigt).

3 )  (E en  oere is eene Engelsche landmaat van 40 roeden (naar 
1 6 V> vt.) lengte eu  4 roeden breedte).

10*
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A A N T E E K E N I N G E N
OP H B T

E E R S T E  DE E L .

Riz. 2. De Noordzee wordt enz.
D e Noordzee wordt Immers ten zuiden niet begrensd 

door Denemarken, ten zij A. hier b e to o g o p  b e t iS c k v ^ id  
mögt hebben, dat toch w el niet het geval zal zijn. P**lt 
de Noordzee ten oosten aan de Nederlanden! Immers neen! 
D e Schrijver heeft toch híer bet oog niet op de Zeeuwscbe 
eilanden of de Zuider-zee, want dan Zoude hij ook moeten ge
schreven hebben, dat de Noordzee ten oosten door Duiuch- 
land of wel door Oost-Friesland begrensd werd. En waar 
wordt de N . zee ten oosten door Zweden begrensd! Dit is 
immers fout! ten zij de schrijver hier al weer het oog op 
een onbeduidend deel van het Schager-rak mogt hebben, 
>t w elk zoo zijude, er nog wel eenige grenzen bijgevoegd 
hadden kunnen worden: — het noordelijkste punt toch van 
Denemarken ligt bijna op eene lijn met het zuidelijkste 
punt van Noorwegen, hetwelk in het oog zal vallen, indien 
men eene lijn van het westen naar het oosten bijlangs bet 
voorgebergte Sckagen, en eene gelijke lijn bijlangs Undenas 
o f Kaap Terneus trekt, en gevolgelijk zal men niet kunnen 
zeggen, dat de N. zee ten oosten door Zweden bepaald wordt, 
o f hier moest alweer op een klein deel van het Schager-rak 
gedoeld zijn , dat mede bet geval moet wezen ter plaatse, 
waar onze S. zegt dat de N . zee ook ten noorden, aan den 
noord-oostelijken boezem, door Noorwegen begrensd wordt. 
A. bad hier nog kunnen opgeven, dat de N. zee ten noorden 
gedeeltelijk door de Shetlandsche eilanden begrensd wordt, 
aangezién deze voor de westelijke helft van derzeiver mond 
liggen , ter plaatse waar zij zich in de Ijszee uitstort en 
met deze in verbinding treedt, de uhstroomtng van dezelve 
verdeelende en niet weinig belemmerende.
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Bh. 3 en 4. Manch en Geest.

Marsch of M&rsch, en hier en daar in N  oord-D n i tschland 
ook M orsei, Masch of Masck — waarmede ook Meersch en 
Meerschen, en in oudere stukken, zoo ais bij M a e r la n t ,  
Mersche, zamenhangt — beteekent eigenlijk eene streek 
lands, w elke uit het slibbezinksel der zee of der rivieren 
ontstaan is, dus Marsch-Land: aangeslijkt land (zie D e  L u c , 
Physicalische und Moralische Briefe über die Geschichte der 
Erde und des Menschen, u. s. w . L eipzig 1782. Band II. S . 
289) in tegenoverstelling van Geest-, Geist-, Gaast- of Gastland, 
waaronder menden ouden en meestal hooger Hggenden zand
grond , dien sommigen o o k , doch misschien niei al te jnist, 
onder den algemeenen naam van Heide-grond begrijpen, 
verstaan moet. In die beteekenis dan ook, zijn de woorden 
Marsch, Marschland, Marscherde, Marschgegend, enz. steeds 
door mij vertaald geworden. Hier en daar heb ik  mij ver
oorloofd om Marschgegend enz. ook door kleistreek te ver
talen, daar wij hier onder kleistreek, al is het land dan ook  
w at zavelig en zandig, hetzelfde verstaan, terwijl ik  elders, 
kortheids- en welluidendheidshalve, het woord Marsch be
houden heb , te meer daar bet een vroeger ook onder ons 
niet geheel onbekend woord is , zoo ais mij uit een paar 
oude handschriften, vermoedelijk uit de 14de eeuw , geble
ken is. Ook hebben wij -  om eene noodèlooze omschrijving 
te voorkomen — de woorden Trindermarsch, Lintlermarsch, 
Wilstermarsch , enz. behouden, vertrouwende dat de lezer  
w el zal vatten, wat daaronder verstaan moet worden. — D e  
beroemde taalgeleerde, de Hoogleeraar Dr. T b. H e in s iu s  
zeg t, in zijn Volkthümliches Wörterbuch der Deutschen Sprache 
mii Bezeichnung der Aussprache und Betonung fü r die Ge- 
schäfts- und Lesewelt j Hannover 1818, Band III. S. 282, op* 
het woord Märsch: »ehemals ein Strich Landes, eine Ge
gend überhaupt, im Nord-Deutschland ein niedriges, fettes, 
aber nasses und sumpfiges Land am Meere oder an groszen 
Flüssen, welches besonders zur W eide gebraucht w ird.” en
onze A 11 i n g v in Not. Batav. et Fris. Antiq. p. 9 4 -------
*Marschen enim seu Marschlander à quibus Marsis nomen, 
sunt agri editiores, ubere glebà arenis permistà, aratro et 
sementi, prae reliquis, aptissimi.” doch dit is niet juist en al 
te onbepaald. Betere onderrigting in dezen erlangt men bij 
J, W . K r a u s e  in zijn Natur historisches, ökonomisches, tech*
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Aologisches und medicimsch rpharmacmUisches Realicörierbvch, 
u. 8. w . Leipzig; 1831, in voce Marsch, alsmede bij den ge
leerden v o n  W ie  b i, alwaar wij deze juiste bepaling lezen: 
»Marsch-Land ist ein fettes, lei ruigtes und darebgeheads an 
der See und den Ausgängen der Flüsse telegenes frucht
bares Land, welches aus der See auf und an das feste JUad 
gew orfen, und nachgeheçds mit Dämmen und Teichen um
geben wird, K lo c k .  Tom. I. Cons. 28. B. 187, 266, 269*” 
Zie M. v o n  W i c h t ,  Das Ostfriesische Land-Recht, u. s. w. 
Au rieh, 1746. S . 43 nooi (a),

P e  L u c ,  a. w . B . II. S. 291, in de nooi, zeg t, dat de 
benaming Marschland herkomstig is van Moer as, poti (Ma
rat*), vermoedelijk omdat bij in. oude oorkonden van 
1106 en 1171, waarin voorkomt dat F r e d  er ik  Bisschop te 
Hamburg ende Hertogen H e n d r ik  van Saksen en Beijeren 
een gedeelte land, aap de Elbe en de W ezer gelegen, ter 
ontginning en bebouwing aan eenige Hollanders afstaan, 
het aangesüjkte land met den naam van moeras (palus) be
stempeld vindt*)—: zulks kan z ijn , doch ik  voor mij twijfel

♦) De gesteldheid van die weggeschonkene landen kan wel 
zoodanig geweest zijn , dat zij den naam van moera* 
werkelijk wel verdienden , al was het dan ook aangeslijkt 
land, daar wij ook nog beden ten dage, in spijt vas 
onzen verbeterden waterstaat, vela streken op den aan- 
geslijkten grond aantrefien, welke, althans des winters, 
meer naar moerassen dan naar bebouwbaar land gelijken, 
't  welk vooral bij de oudere, verder naar binnen lig
gende en aan de Geest palende aangeslijkte gronden bet
f;eval is: — en dat de weggeschonkene landen van dus« 

anigen aard geweest zijn, js wel hoogstwaarschijnlijk, 
daar de geleerde A n t o n ,  van deze weggeschonkene 
moeraslanden sprekende, zegt : »In diesen Marsch-Ge
genden wohnten zwar schon vorher Leute, aber einzeln 
und zerstreut, *ie waren pur Spechte der Bischöfe, fur 
die sie das Holz daselbst zu fällen hatten , und dafür 
unterhalten wurden.” S. eine Urkunde von 1149, in Lin
d e n  b ro g , Script. 157. Ant on ,  Geschichte der Teutschen 
Landmrlhscha/t, u. s. w. Görliz, 1800, Band 11. S. 16. Op 
die moerassige, laagliggende kleigronden nu, groeide 
eigenaardig geen boomgewas; de bewoners dier streek 
moesten echter daselbst voor de Bisschoppen boomen 
vellen en hout kappen; deze groeiden dus op de hoo- 
gerliggende Geest en zij zullen dus eene laagliggende, 
on middel ijk aan den hoogeren zandgrond palende, oude 
marsçhstreek bewpoud hebbep. Men kan dus uit deze
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órzeer aan en gelóóf niet dat Morte* daarvan moet worden 
eifetleid, wel dat M arsch , Moor, Moeras, Moer en*. — 
tover de EtymoL van welke woorden D egner, Dissert. Phye. 
de Turfis-, Traj. ad fthen. 1729» § IX en X, bet een en ander 
beeft opgeteekend — in oorsprong aanverwante woorden 
zijn. Marsch^ Land is wel doorgaans vochtig en laag gelegen 
-land,althans in vergelijking Van den booger liggenden zand- 
grond,doch het verschilt gemeenlijk heer veel van eenen poel 
of moeras (Marais). Daaronder toch verstaan wij geheel 
iets anders. Behalve eene menigte poelen eu ware moerask
een, vindt men ook op den hoogen ouden zandgrond, de Geest, 
bier en daar wel aanzienlijke streken , welke zeer laag ge
legen en tevens hoogst vochtig zijn : deze zonde men dan 
oôk met den naam van Marsch moeten bestempelen; eu 
echter is dit niet het geval:-— integendeel zijn Marsch, 
Marschgegend, Marschland ene. op den Geestgrond geheel 
onbekende en Biet gebruikt wordende woorden. Liever ge- 
loof ik met Wiard a, Alt-Friesisches Wörterbuches. 255., in 
voce Maar y en den beroemden von W ic ht ,  dat het wöord 
Marsch afkomstig zal zijn vañ M aar, moeren, meren. Ik 
wil hier de plaats van von W i c h t ,  alwaar hij dit tracht 
te betoogen, wegens hare belangrijkheid, woordelijk laten 
volgen: »Das Wort (Marsch) korimt ursprünglich her von 
moeren, meren, welches nach dem Zeugnisse K i l ia n i  in 
Etymol. p. 301, 309 etwas in sich fassen, aufhalten, beglei
chen : Greirtzen setzen, Id. p. 109 bedeutet. Hievon hat 
das Meer, Maer, seinen Nahmen, weil es die Lander von 
einander scheidet, und denenselben den weitern Ausgang 
und Strich wehret and aufhält, und ihnen Grenzen setzet; 
maszen auch das Wort PelaguSy nach einiger Gelehrte* 
Meinung, von dem Hebräischen Pileg, dividere, separare, 
den Nahmen haben soll. Fr. Junius im Gloss. Goth. p. 248b 
Dabero werden auch nicht allein in den Friesischem Marar 
anda Merca fur gleichgültige Wörter gebrauchet, Emsiger 
Land-Recht p. 27. *Hwasa lath tserth tor marar anda wr 
ISerca,* Alt-Fries. Land-Recht, p. 83, >Hu>erso een Hemmerick 
maer is ,  aldeer da Hemerika gaer commet, so aegh hine to

enkele streken niet tot het geheel besluiten en met De 
Lu c en anderen, de zonderlinge en ongegronde veronder
stelling omhelzen, dat in de 12de eeuw a/hetaangeslijkte 
land nog moeras geweest zal zijn en ook ais zoodanig 
betiteld zal zijn geworden: iets, dat geheel strijdig is met 
hetgeen de geschiedenis óns in dezen. leert,
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slatene deer der mit eine Lande to com/, die maer sekii add 
fotem wyd messa etc,, sondern auch in dem Angel-Sächsi- 
sehen heissen die Grentzen gemaernm. Matth. V11L34. *Thet 
he ferde from hyra gemaerumJ9 Gleich wie nan bekant, dasi 
die partícula finalis sch, sk, k, als ein Zeichen und eioe 
Art der Derivation und Ableitung von dem Stamm-Wort 
gebrauchet werde, W a ch te r i  Glossar, p. 29. Also ergiebet 
sich von selbst, dasz das Marsch, M ansch , Marskf Marsek 
nichts anders, als was von dem M aàr9 Meer9 herrühret, oder 
was an dem Rande, an denen von dem Meer gesetzten Grent
zen flieget, bedeute. Wie dann auch der jetzt angezogeie 
Kil ian us das Wort Marsse (mit welchen Marek eineiley 
ist, weil die Friesen für das k durebgehends sek, sz ge
brauchen) durch Ora y M argo , einen Rand, undone* regis* 
nes erklähret« Und hat diese Ableitung nicht allein io der 
Etymologie, sondern auch in der Sache selbst ihren offen
bahren Grund. Marsek, Marisch~Land ist, also ein an den 
von der See oder einem ändern Wasser gemachten Land and 
Grentze belegenes Land; ein M arsdit, terra l im ita n e a zie 
M. von W i c h t ,  Das Ostfriesische Land -  Recht,  u. s. vr. 
Aurich 1746, S. 43 noot (a). Marsch-Land is dus land afkom
stig uit en gelegen aan de zee, en komt in beteekenis geheel 
en al met ons aangeslijkt land overeen, ais zijnde toch eco 
gewrocht der zee en gevolgelijk aan dezelve palende. Men 
ziet hieruit dat R ivier-marsch derhalve eene verkeerde en 
onjuiste uitdrukking of benaming is. Men zie wijders over 
het woord Marsch: Ki lia  a a ’s EtymoL p 101, 301, 309; 
W a c h t e r ’s Glossar, p. 300; Schi)  teri  Glossar. Alom. p. 
674, 694 en anderen ; terwijl men hierbij ook nog vergelij
ken kan hetgeen onze beroemde B i ld er  d ijk nopens Mas» 
ringanie of Mortnganie, Po-meranie, Mare ta li , Morinines 
Armoriken op bl. 43, 44 en 231 van het 1D1. zijner Geschie
denis des Vaderlands aangestipt heeft, ais vindende, onzes 
inziens, het aangevoerde, nopens de afleiding van marschi 
daarin nog meerdere bevestiging.

Wat de beteekenis van Geest-, Geist-, Gaast- enmGastland, 
waarover wij hierboven reeds in het voorbijgaan gesproken 
hebben, aanbelangt, daaronder verstaat men den hooger lie
genden ouden zandgrond, dien men met S e d g w ic k  {Annals 
of Philosophy van April en Julij 1826) ook Diluvieschen 9 in 
tegenoverstelling van Allttvieschen of aangeslijkten grond,kan 
noemen en die algemeen onder den naam van Heidegrond en
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bij Telen onzer» althans in dit gevest» ook onder dien van 
geschapen grond bekend is.

In Daitscbland bestempelt men hetzelve gewoon lijk met 
den naam van Geest of Geist» zonder! bijvoeging van tend, en 
het is eene dwaling, misschien door de benaming van som
mige plaatsen en dorpen, zoo ais Grootegast, Lutjegast, 
Koom gast, enz. veroorzaakt, dat men onder Geest, Gaast 
of Gast juist eenen heuvel, uit zoodanige grondsoort te zamen- 
gesteld, te verstaan hebbe» zoo ais sommigen willen, daar 
die woorden bloot de grondsoort, onverschillig of zij hooger 
of lager gelegen is en of zij eene meerder of minder golven* 
de gedaante hebbe, aanduiden. Deze grondsoort, die een groot 
deel van de oppervlakte van de Nederlanden, Oost friesland, 
Westfalen, bet Oldenburgsche Bremensche, Lunenburgsche, 
Brandenburgsche enz. uitmaakt en waarvan de grenzen door 
Hausmann, in zijne bekroonde Verb, over de zand- en ge
rolde steenen-formatie, te vinden in de Natuurk. Verh. van 
de HolL Maatsch. der Wtlensch. te Haarlem, 1831, Dl. XIX» 
§ 1, hl. 273-276 zijn aangewezen, loopt overal langs de kusten, 
minder of meerder diep onderden aangeslijkten grond, voort, 
(cf.Hausmann,a.w.bl.278) bestaal grootendeels uit zand van 
verschillende soort en leembeddingen, doormengd met grootere 
en kleinere gerolde steenen en vuursteenbrokken, die nu 
eens meer, dan eens minder sterk opeengehoopt zijn, verstrekt 
bijna alle veenen, zoo wel de bagger-  ais de hoogeveenen, tot 
onderlaag, grondslag of bedding, is bijzonder voor de bosch- 
teelt geschikt, doch uit haren aard meestal onvruchtbaar en 
op vele plaatsen met heide bewassen. Even ab het woord 
marsch, zoo hebben wij hier en daar het woord geest ook 
behouden, te meer daar geest aú geestgrond ook door onder
scheidene Nederlandsche schrijvers in hunne geschriften ge
bezigd is geworden. In de Littera Brochmannorum, n. 159» 
wordt Gaast land, Gestelond genaamd: y buta Averkera geste 
tonde, thet tilath ma thriu je r  efter tha dunge,n en vermoe
delijk, zegt hierop de geleerde von W.icht, a. w. S. 43 in 
noot (z) , hebben deze landen hunnen naam ontleend van de 
Gerst of Garst, Gaste, Ger*te(Kiliaan, p. 114), welke daarin 
te wassen pleegt; een gevoelen zoo onaannemelijk in ons 
oog, dat wij het noodeloos oordeelen ons hier met het be
wijzen van de ongerijmdheid daaTvan bezig te houden. In het 
Brem* Niedersächsisch Wörterbuch, S. 500, wordt Geest oí 
Gaast van Gust, onvruchtbaar, afgeleid, eu in Gloss, med. lat.
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v* gastma. n. 2 et 4, wordt Gastina gezegd bouwland en on
vruchtbaar, ongebouwd land le zijn. (Cf* Wiarda Wör- 
terbucfu S. 158, in voce Geste)* Al t ing  neemt peitl voorboiie- 
land (vid. iVo/i7. Germ. Inf. P. IL «p. 143» 193) en in de Onde 
Ifrieeche Weiten, door Brands  ma en Wierdsma,  le Can* 
pen en Leen w., VIII, § 23, bL 260, wordt Gastland tegenot er 
Weller landey misschien van bet oud-friescheIFWcr, water, bf 
met y waterig, nal, vochtig (Wiarda Altfries. TFdrferh 
S. 412* in voce} afstammende en dns vochtig , laag, nal fand 
beteekenende, gesteld; en nog heden ten dage zegt men in 
Oost-Friesland en het Hannoversche van Geist und Marsch is 
de tegenovergestelde beteekenis van hoog zandland en loges 
aangeslijkten grond. Dos zal men in de onde Fr. wettel 
onder Gastlandy droog en hoogland en onder Wétterlande het 
tegenovergestelde, d. i. Imag, vochtig land te verstaan hebben. 
Anderen koesteren hieromtrent weder andere gedachten, zoo 
ais men in ’t breede kan eten bij G r n p e n ,  Observât. rer. 
et antiq. German., obs. 19 ; doch het is zeker moeijeltjk te 
beslissen, wie in dezen het rbgt aan zijne zijde heeft. Fraacq 
van B e r k h e y  verklaart rondborstig, niette weten waarvan 
de benaming Geest moet worden afgeleid. (Zie Nat. Wist. 
v. Holland. Dl. II. bl. 53.) Belangrijkheidshalve willea wij 
hier nog het gevoelen in dezen van onzen even beroemd» 
taal- ais Godgeleerde, den Groninger Hoogleer aar Ypeij, 
laten volgen. »Hetzelfde denkbeeld van hoogte of verheven
heid,” zegt hij, a ligt in de woorden heide en g a a st, welke 
beide in deze aanteekening onze aandacht verdienen. Heide 
beteekende oorspronkelijk ook hoog land, voorts in het al* 
gemeen land (rus.) Heidenen waren das znlken, die niet in 
steden, maar op bet land woonden, dezelfde soort van men
schen, ais welke in het Latijn pagani en in het Duitsch 
dorpers genoemd werden, en van daar dan ook znlken, dfo 
den éénigen waren God niet erkennende, afgodendienaars 
waren. Hoe dikwerf ook Tuinman,  in zijne Fakkel der 
Nederd. taal, bet wit niet treft, is echter zijne gedachte 
over de herkomst van het woord heidenen zeer gegrond es 
juist. Zie hem op het woord* De eigenlijke beteekenis vas 
het woord heide, aanduidende hoog land, in het Engehch 
heathy is verwant aan het oude haaty haud, (hoofd) heuvel, 
hoop, (cimtufosj waarin mede het denkbeeld van hoog ligt* 
Heide was dus en is nog hoog, zandig land, anders gaast•
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fond getoete«. Zie over I woord ook het Bremisch-Nieder-  ̂
sächsisch Wörterbuch, IJ, bl. 611 en 612«

rGaastland had dezelfde beteekenis van koog, verheven, 
Und. Misschien is het in verwantschap en oorsprong wel 
hetzelfde mei het oudvriesche, Goo, G au, Gen, en het oud- 
grieksche yotXg , terra arida. Vergel* W e Hand’s ISed.
taalk. uoordenb. op bet woord. De grondbeteekenis.echter
is hoog land. In de provincie Vriesland is eene gebeele grie
tenij , welke den naam draagt van gaaster land, zijnde de 
grond aldaar zeer boog en verheven. Verscheidene dorpen 
zijn er wijders in ons vaderland, welker namen uilgaan op 
gaart of geest, ais Grootegaaet, Lutkegaasi, Binsmageest,  
Ende geest, Oestgeest, enz. M e l i s  S tok e gebruikt dikwerf 
in zijne Rijm-Kronijk, bet woord geest in de beteekenis 
yan hoog land. Op de geest wonen, duidde oulings aan , op 
het hooge land wonen» De Nedersaksen spraken in de mid
deneeuwen van geest und marsch, hoog en moerassig land i 
in bet Latijn.van hunnen lijd9 terra in alto et basso. Vid. 
C. G. H oi tau s in Glossario germ. med. aevi; p. 665» Ook 
eene bijzondere hoogte, hier of daar op bet platte land zich 
verheffende, werd geest genoemd *). Zulke hoogten werden 
voor de invoering van het Christendom meestal afgezonderd, 
om er den heidenschen godsdienst enz.” Zie A. Ype i j  , 
Geschiedenis van het Patronaatregt, anders genoemd Kpllatie- 
reg t, in verband met het Christelijke kerkbestuur, sinds de 
vroegste tijden tot op den tegenwoordigen tijd*, Breda 1829 
DL I.bl. 28 en 29 der Aanteek. B i ld er dijk dacht er weer 
geheel anders over, In zijne Geslachtlijst der Nederd. Naam- 
moorden, enz. Amsterdam 1820, Dl. I ,  bl» 140, neemt bij 
Geest voor dor- o f  heideland, misschien wel, omdat de

*) 'Wij gelooven, dat de Hoogleeraar hier dwaalt. Men 
noemde w e l, en doet dit nog, eene bijzondere hoogte, 
bier of daar op bet platte land zich verheffende, geest, 
doch dan beslaat die hoogte ook altijd uit Diluvieschen, 
uit ouden zand- of Geestgrond. Nimmer heeft men den 
naam van geest aan hoogten gegeven, die zich op het 
platteland verheffende — en hoedanige men in on£ en in 
andere naburige landen in overgroote menigte aantreft — 
uit aangestijkten grond bestaan. Hier ligt dus bet denk
beeld of de beteekenis van hoogte niet in het woord 
geest, maar het woord schijnt hier meer de geaardheid van 
den grond , waaruit die hoogten bestaan, aan le duiden.
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Geestgrond» vooral in haren oorsprottkelijken en natuurtij- 
ken staat, grootendeels hieruit bestaat» doch in zijn later 
uitgegeven werk, Geschiedenis de* Vaderlands, DI. I« bl. 177 
en 178» in de noot over de Etymologie van het woordforest 
of foreest handelende» leidt hij het woord geest af van eest, 
bosch. ft Woord forest, zegt hij, komt van fu r ,  Angelsax. 
f ir , waar ons v u b b n hout van genoemd is. Een foreest is een 
tmrenbosch, en *t zelfde woord daar men thauds nog vele 
plaatsen meé noemt, die bekend zijn onder den naam ran 
de vuur8t. Eest is bosch» en van daar ook geest (d. i. ge-eest, 
A. S. ast, gast.) Foreest wordt voor andere bosschen ge
bruikt oneigenlijk ais quereetum b. v. voor een ander bosch 
dan eik» De Noormannen noemden alle bosschen zoo, on 
dat de fu r  bij hen de algemeens boom was, en algemeen 
boom beteekende.” Dns zoude Geestgrond een* met bosch 
bezetten grond be teek enen; een ge-eeste g r o n d  f bosc hg rond. 
En wanneer men bedenkt, dat onlings de Diluviesche grond 
meerendeels met bosch bezet was en nog bijzonder voor de 
bosch-teelt geschikt is, iets dat bij de aangeslijkte gronden 
gezegd moet worden niei het geval te zijn, dan heeft deze 
afleiding zeker al veel aannemelijks. »De naam (vanforesti)) 
zegt BiLDBBDiJK, bl. 177, »strekte zich nii over heiden, uii- 
demissen, wateren en rivieren; ook de stranden somtijds daar 
onder begrepen ; waarom d u  c a ï t g b  het woord foresto ook 
door Balia en praefectura vertaalde. Maar het eerste is om
dat de naam bleef, schoon de bosschen uitgeroeid wierden, 
en dat de naam genomen werd van bet geheele en*tm6fe(zo° 
men zegt), en dus een gansche streek een foreest hiet, om
dat die streek voornamelijk bosch was. En zoo was bet 
met Vlaanderen inzonderheid, en met ons Land groo ten
deéis.” De lezer oordeele en kieze hier zelf!

Eindelijk moeten wij hier nog aanstippen, dat er vele 
dorpen, plaatsen en landstreken zijn, die van den aard dezer 
gronden, even ais dit bij den Marsch-grond het geval is, 
hunne benaming ontleend hebben, zoo ais Rhijngeest, Geestmeer, 
Oestgeest, Poelgeest, Endegeest, Rinsmageest, enz. enz. Zie 
VAN BfiBKHBY, Nat» Hist. v. HolL Dl. 11. st. 1. bl. 52.

Blz. 4. —  namei ijk de geheele westzijde der 
Nederlanden enz.

Onze westelijke duinenreeks is, onder anderen, afgebro
ken te Westkapelle in Zeeland en bij Petten in Noord-HoUand.
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Bis. 6. -  voorts de Lauweriee, eu .
D e Lauwerzee kan thans bezwaarlijk meer als een9 in- 

tam  of boezem aangemerkt worden, daar zij meerendeels ia 
toegeslijkt. D e  inham toch , w elke men tusschen de Vier m 
huister-kwelders en Oostmahom aantreft en die zuidwaarts 
tot aan het Nievw-Kruisland voortloopt, behoort eigenlijk  
niet toi den ouden boezem der Lauw erg. Het is meer eene 
voortzetting van het W ad, hetwelk hier en daar door de 
daarin uitstroomende wateren van Ezumazijl en vooral der 
Dokkvmer-zijl verdiept is geworden en op sommige plaatsen, 
zoo ais op de BalUutplaat, nog sporen van voormalige be
woning op levert.

Blz. 6. De ongelijke verhouding der verschil
lende diepten enz.

W elke stroomingen bedoelt de Schrijver hier, d ie van 
het dagelijksche getij of die stroomingen,welke vermoedelijk  
inden vóórtijd, toen de zee zich terug trok en den Diluvieschen  
grond verliet, plaats grepen! D e toenemende diepte noordwaarts 
kan wel door de laatst bedoelde stroomingen, doch bezwaar
lijk  door de eerste veroorzaakt zijn. D e noordelijke mond 
is  toch zoo groot en breed, dat de bodem aldaar niet door 
de dagelijksche strooming tot zulk eene verbazende diepte 
Ios gew oeld en verdiept heeft kunnen worden; zoo verschrik
k elijk  zijn die stroomingen van het getij toch w el niet in 
nitwerking, en w el vooral niet bij zulk een ruim bed.

Blz. 7. —  ook treft mea klei, leem, enz.
In bet oorspronkelijke staat er: »auch K lei, Thon u.s. w# 

W ij hebben hier dus Thon door Zeem vertaald, doch op andere 
plaatsen meestal door klei. Het gaat met de benaming der 
grondsoorten in Duitschland ook al als hier bij ons, er heerscht 
niet zelden eene groote verwarring in derzeiver benamingen: 
som wijlen noemt deze leem, wat gene klei heet, enz. Het is  
mij meermalen gebleken, dat men door het Duitsche Lehm nu 
eens onze klei en dan weder ons leem w íl te kennen geven, 
en ook dat han Thon, ofschoon dikwijls klei te kennen gevende, 
ook w el ons leem zal aanduiden. Gelijk Thon in Ziegelthonf 
Töpferthon,  Pfeifenthon, enz. steeds klei aanduidt en door 
vele Duitsche agronomen daarvoor ook veelal wordt geno
m e n  , zoo h e b b e n  w ÿ b e t  ook s te e d s  d o o r  klei o v e rg e b ra g t*
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Blz. 7. fFMHMtxmlgk langs de Nederktudsche 
westkust enz.

Bb- <Hepte> op  w elke men, langs de klisten der N oordzee, 
de veen* of darry-beddlngen aantreft, is zeer verschillend, 
zoodat daaromtrent, evenmin aan de Nederlandsche west* 
kast dis'elders, een juiste maatstaf kan worden opgegeven; 
Het groot verschil in dezen is mij menigmaal duidelijk ge
bleken. Ik heb hier bij gravingen dargbeddingen 2, 3, 5, 6, 
ja 10 en meer voeten beneden de oppervlakte des grands 
zien aantreden; ik  heb ze 2 vt. boven en 8 voeten beneden ge* 
middelde1 vlüedshoogte of volle zee zien liggen, nn eens ter 
dikte van 2 duimen, dan weder van 4, 5 en meer voeten, ja , 
bij eeqen heyigen oostewind zag ik*vóór eenige jaren, aan de 
wallen der Lauwere bij ebbe — die, ten gevolge van eenen storm 
uit het oosten, buitengewoon laag was — eene dargbedding 
aan bet licht komen, die ver beneden gewone ebbe gelegen  
was. Bij het onderzoek omtrent eene uitwatering te Katwijk 
aan zee , gedaan in 1802, vond. men op eene diepte van 14 
voeten beneden 9t Amsterdamsche peil nog xwartt ñfoim; dwM 
darg of Veenstof, (Z ie  Rapport wegen» kei onderzoek omtrent 
eene uitwatering te Catwijk aan zee,  gednctn in  1802. Op loet 
van Dijkrichler en Hoogheemraden van RkijnlandL D oor F. 
W . C o n r a d , A. B la n k e n  Jz. en S . K r  o s  ,i Haarlem 18G& 
Bijlage No. 3 ,b l.l8en B ijlageN o.4 ,l> L 26.) en ¡bij d e graving 
der vermaarde put, in bet onde Manaenhnis< te Amsterdam 
in 1605, vond men op de diepte van 73 vt* nog eene laag 
molm ter dikte van één vt.: dus nog dargstof. (van  B e r k -  
h e y, Nat. Hist. v. Holland,  D l. 11. bl. 1 IO en de Plaat, op w elke  
de verschillende aardlagen dier graving zijn voorgesteld .) 
Onder de Vóórgronden buiten de Heldersche zeeweringen, 
die uit zand bestaan, lig t eene laag veenaarde van 3 to l 5 vt. 
d ik te , niet minder dan 4 à 5 vt. beneden ebbe of bet'laagste 
water (liggende de onderste veenlaag das 10 vt. beneden 
ebbe),w elke veenbedding door H u s ly  op PL 11.,f ig .5, door 
z  y, wordt voorgesteld. .(Z ie  1. O. H u s l y ,  Verhandeling 
over de Texeleche Zeegaten ; in de Verhandelingen uitgegeven 
door de HolL Maatsch. der Wetenschappen te Haarlem ; D l. 
XXI11 bl. 43). Het verschil in hoogere o f diepere ligging  
der k le i-  en veen- o f dargbeddingen is mede duidelijk uit bet 
«loor F r a n c q  v. B e r k h e y  (Nat. Hist, v. Hollandi D l. IL  
bLlrSOl) daaromtrent medegedeelde blijkbaar* zijnde dit te
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ven» ook bij* do grondboringen in .de hogt van Wiebeleum* % 
nnfi (« a  wekten van Emden, alsmede bij d ie  op hat wad te», 
gehovar denn p laats, waarvan de resultaten door A r e n é s ,.  
Dl« I. ,.bl, 186 en 187, zijn medegedeeld, ondernomen, geblé»» 
ken»; Kwalijk brengt A r en  da, onzes erachtens> deze darg-’ 
en veenbeddtogen bij de beschouwing van den bodem da*? 
zeai te berde, daar, zij toch meer tot het vaste land. dan wel* 
totrde zee behoor en, iets dal zelfs met de uren ver in zee:op- 
loopende wadden moet gezégd worden het geval te zijn. Ar e n d i  
hadirijjhet opsommen der b es tandde d en , die den bodem der zee* 
uitmaken, ook nog de gerolde s toenen kunnen opnoemen, dáár 
ik  ia  hel zekere onderrigt ben, dat, niet alleen h e l béd* den  
E  eina, maar. op.som m ige plaatsen de bodem der zee langm 
onze i kusten eene overgroote menigte gerolde steenen ent 
zwaro vuursteenbrokken aan de oppervlalue onthoudt.

Blz. 7v De noot.
Bij vergissing hebben wij hier, alsmedeop bl. 13,14,T1T, 

en misschien nog w el op eene enkele plaats m eer, ook' den 
titel vah vari B e r k h e y 's  werk vertaald, waarvan hét gevolg  
zal kunnen z ijn , dat ïrien j de aangevoerde plaats naslaande, 
te vergeefs op de aangehaalde bladzijden zal zoeken, aange
zien A r e n d s  de Hoogduitsehe Vertaling van dit werk, w elke  
in 1779 té Leipzig uitgegeven is gew orden, gebruikt zal 
hebben.

Blz. 8 . —  bij het eiland Wieringen, hetvtelk enz.
V ele  schrijvers zijn er, d ie , zonder eenigen twijfel in  

dezen aan den dag te leggen, den naamsoorsprong van W ie- 
ringen van het zeew ier, dat overvloedig in deszelfs nabij
heid groeit en er ook in menigte door de zee wordt aange
spoeld , afleiden, even zoo zeker alsof zíj in den tijd geleefd 
hadden, toen dit eiland voor het eerst dien naam verkregen 
heeft* Zoo schrijft, onder anderen, de geleerde H a d r i a n  us 
J u n i u s  in zijn Batavia, Dordr. 1652, Cap. III.p . 68: ’Porro 
W ierin g iae, cujus modö facta est mentio, demus etiam hie 
obiter suum etymon, quod habet ab algae marinae laetissimo 
proventu, quod coagulum in continendis, firmandisque contra 
maris insultas aggerrbas, quàm solte, salisque (quod dicitur) 
usus magis est necessariam: Algam autem Wieram vernaculà 
linguÀ appellat, unde insulae nomen, etc.*’ en onze A i l i n g  
(Notit. German. Infer. ,P . II., art^Wiron. Wiringia No .X L  VI. 
p . 207;. ' »Nomen Tractai fàci t i n  ven (arium Bonorum Tra-

D ig itiz ed  by  ^ o o Q le



304

jecünae Ecclesiae, Vitia W inm , à Wiere, algk marioi jsxtt * 
DtfceMf) Ig g eru n  insigo i nan inento .*  terwijl meer anderen 
hen hierin gevolgd schijnen te zijn. M a r t i n e t  spreekt 
echter in dezen op minder stelligen toon en zegt9 dat dit 
eiland >zoo het echijnt" den naam van deze zee-plant verkre
gen heeft »ten zij men stelle, dat dit Zeegewas, daar omstreeks 
eerst gezien z ijnde, zijnen Naam ontleend hebbe van bet 
daarbij liggende Eiland Wsrom, nu Wieringen geheeteo, eos. 
(Cf. I. F. M a r t i n e t ,  Vertu over het Wier der Zuider-ieq 
in de Vertu e. d, HolL Manisch. der Wetensdu te Haarlem; 
D l. X X . St. X  bl. 65). Ons komt deze naamsafleiding vu  
bet eiland W ieringen, om meer dan eene reden, zeer verdacht 
en hoogst onwaarschijnlijk voor, en wij gelooven, dat erin de 
11de eeuw, of misschien nog w el vroeger*), toen het, volgens 
bet Inventar. Bomonun Tra) eet inae Eccies.f reeds Wirom ge
noemd werd, en volgens het eenparig gevoelen derKronijk- 
sch rij vers nog geen eiland qitmaakte, zeer w einig zee-wier 
in de nabijheid van Wieringen gegroeid o f w el aange
spoeld zal zijn ; althans indien het waar i s , zoo ais 
vele schrijvers ons berigten en ook uit de tegenwoordige 
natuurlijke gesteldheid dier streken nog w el kan worden 
opgemaakt, dat er sedert dien tijd (de l id e  eeuw of vroeger) 
zulke verbazende veranderingen in die streken, en over bet 
geheel met den grond, die thans de Zuiderzee beslaat, hebben 
plaats gegrepen. D e veriqoedelijke toestand toch, waarin 
W ieringen en d eszei fs omstreken en ook de ¿uiderzee ia 
de 10de en 'lld e  eeuw verkeerd zullen hebben,moet niet zoo 
bijzonder gunstig voor den wier-groei of de aanspoeling de
zer zeeplant aldaar, geweest zijn en mogelijk wel is bet, 
dat zij er toen in het geheel nog niet gevonden werd en bet 
tegenwoordige eiland W ieringen niet alleen aan den vasten 
wal gehecht, maar ook door aanzienlijke, thans door bet 
water ingenomene streken lands omgeven en van de zee — 
misschien wel op aanzienlijken afstand — gescheiden was, 
een gevoelen, hetwelk wij bier voor het oogenblik nietver-

*) A l tin  g (Notit. German. Infer. P . II. art. A I f  na No.XX. 
p. 6.) toch verzekert, dat dit Invent. Bon. Traf. EccL 
althans niet jonger dan van de 11de eeuw is . doch de 
schrijver van de Beschrijving van het oude B  at arisch* 
Zeestraat enz. ’s Gravenhage 1763, bl. l id , 115, schijnt 
dezen Blaffert der aoederen van de St. Maarten* kerk t* 
Utrecht nog ouder dan het jaar 900 le  stellen.
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der willen ontwikkelen. Mert beeft, vooral oudtijds, al won
derlijk met de afleiding van den naamsooroprong van plaatsen, 
steden, dorpen, volken enz# omgesprongen, en niet zelden 
gebeurt bet, dat d ie H« H. Etymologisten ons on willeken rig 
eenen lach afpersen. B i l d  erd  ijk  {Geschiedenis des Vader
lands; Amst. 1832. D l. I. bl. 233 der Ophelderingen en B ij
voegselen) heeft eenige belagchelijke etymologiën aangevoerd, 
w elke lijst gem akkelijk met een aanzienlijk aantal te ver
meerderen zonde zijn. Men kau in dezen met niet te veel 
om zigtigheid te w erk gaan, en dan nog zal men z ich , zoo  
ais B i 1 d e r d ij k te regt aanmerkt, n iet zelden bedriegen, 
Waarom wij dan ook ons gevoelen nopens den vermoedelij- 
ken  naamsoorsprong van Wieringen, ’t w elk in ons oog  
zoo al niet aannemelijker, dan toch even waarschijnlijk ais 
d ie  van mer  is ,  hier maar zullen terug honden.

Daar wij hier toch over bet zee-w ier spreken, w illen  
w ij hier nog — ten dienste der landlieden, w elke onze kos
ten bewonen en in wier handen dit werk mogelijk wel zal 
kunnen geraken — eene aanteekening, nopens het gebruik 
des zeew iers ais meststof, laten volgen, iets waartoe ons een 
stukje dienaangaande, geplaatst in het Mengelwerk der Gro
ninger Courant van den 24 Oct. 1834, die ons onder het 
schrijven dezer aanteekening juist in handen valt, aanleiding 
geeft. Het behoort hier, w el is waar, minder te bnis, doch 
h et aangeteekende kan,  in een land ais het on ze , waar het 
zee-w ier  zoo overvloedig aan de kusten gespoeld en 
veelal verwaarloosd wordt, misschien wel zijn nut hebben. — 
In de aangehaalde Groninger Courant dan lezen w ij: »Bij 
Avranches, in het departement de la Manche in Frankrijk , 
w ordt het bruine zee-wier (Fucus), hetwelk daar in overvloed 
aan de zeekusten gevonden wordt, tot bemesting der lande
rijen zeer veel gebruikt. Men bezigt daar 12 tot 15 wagen
vrachten wier, vermengd met 3 tot 4 wagenvrachten gewone 
m est o f fijne zwarte aarde en ziet van deze anders veron
achtzaamde stof de beste uitkomsten. Het schijnt, dat dit 
gebruik ook elders in Frankrijk vrij algemeen is, daar er 
'eene bepaling uitgevaardigd is, volgens w elke de inzameling 
van bet zee-w ier alleen zoude mogen plaats hebben tusscben 
d e volle maan van Maart en van A pril, ómdat deszelfs zaad 
alsdan reeds verspreid is en de kuit der visschen nog niet 
op h et w ier gelegd is .” D it gebruik van het zee-w ier, en 
andere aangespoeld wordende zeegew assen, is  bij de land-

2 0
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bouwdrijvende kustbewoners Vrij algemeen en reeds sedert 
lang bekend, en m oet, ook in Frankrijk, niet tot de later 
ingevoerde gebruiken van onzen tijd gebragt worden, zo o  
ais, onder anderen, bij D u  v e r g é ,  in zijne Analyse chimique 
dee Terree de la Province de Touraine, dee diffirene Engraie  
propree à lee améliorer, et dee eemencee convenables h chaque 
Espèce de Terre, te Tours in 1763 uitgegeven, kan ge blijken. 
In Ierland vooral, moet bet gebruikmaken van onderschei- 

i dene zeegewassen ais m eststof, reeds van overoude tijden 
\  dagteekenen, zoo ais men bij S a m u e l  H a r 11 i b, The Com-  
\  pie te Husbandman y or a Diecouree o f  Husbandry, both Fo

reign and Domestic. A nd a particu lar Diecouree o f  the N atural 
H istory o f Husbandry in Ireland, Lond. 1659, p. 168, zien kan; 
terwijl hetzelfde van het eiland Fernem; alwaar, bij eenen ge
ringen voorraad van dierlijke meststoffen,de akkerbouw vrij 
sterk gedreven w ordt, gezegd kan worden (z ie  Statist. B e
schreib. der Landwirt hecha f t  a u f der Insel Fernem § 8. s. 99> 
Op de Orkney-eilanden en andere plaatsen der Engelsche 
kust, vooral in de groote bogten o f inhammen, groeit de 
Z ostera  marina zeer overvloedig, en wordt des w inters in 
groote hoeveelheden op de kust of het strand geworpen, 
wgnneer de inw oners, voornamelijk de Orkney-ei(anders 
echter, hetzelve verzamelen en opvisschen, ten einde er, be
halve tot andere einden (zie Transactions o f  the Highland 
Society, vol. VI, p. 692), ook ter bemesting hunner landerijen 
gebruik van te maken , ja men heeft zelfs door kunst, de 
vermeerdering van zee-planten in Ëngeland trachten te  
erlangen (W . A. K r e y s z i g  Ackerbestellungskunde; Abschn. 
X .S . 225). F r e e s e  berigt, dat bet aandrijvepd zee-gras, op  
de Oostfriescbe eilanden, ter bemesting der helmplantingen, 
gebezigd wordt {Ostfries- und Harlingerland; Aurich 1796, 
S. 200); zijnde het bij de landlieden aan de kosten van 
Duitschland wonende, ais meststof ook niet onbekend, maar 
veel in gebruik (verg. E . W . C r o m e ,  Naturgeschichte fü r Land- 
wirthe\ Hannov. 1811. Tb. II. Band I« S. 73, R ö d e r ’s Reper
torium; Oktober 1834, S. 334 en anderen). Ook in ons vader
land heeft men van de aandrijvende zee-planten, sedert 
onheugelijke tijden, ter bemesting vau den akker een voor- 
deelig gebruik gemaakt, zoo ais ook door M a r t i n e t ,  in 
zijne bovenaangehaalde Verh. over het wier der Zuiderzee, bh 
116 en 117, is aangestipt gew orden, doch bij velen heeft er 
in dezen nog eene even schadelijke ais schandelijke onkunde

Digitized by Google



307
en verwaarloozing plaats, en ook h iem ii kan men z ien , «Tat 
▼ele onzer landlieden op Terre na nog geen’ genoegzamen prijs 
óp de meststoffen stellen. D e  aandrijvende zee-planten toch* 
stellen eene allezins voor treffelijk e meststof daar, en te regt 
merkt S i n c l a i r  (Grundgesetze des Ackerbaues o s. w. W ien  
1823. S. 690 a. 691) aan, dat zij voor vele streken de ware 
bron der vruchtbaarheid uitmaken en niet in gebreke blijven, 
den grond der kostlanden alwaar zij voorkomen, bíj eene  
doelmatige aanwending, vruchtbaar te maken. Sedert men 
begonnen is den akker met deze stof te bemesten, is de lánd- 
huur in sommige streken van Engeland tot het zes dubbelë  
vermeerderd, en in Heddington klommen, alleen daardoor, de* 
landhnren van 10 Scb. op 2 P . S t. 10 Sth.)tot 3 P . St. (verg. 
L e u c h s  Vollständige Düngerlehre; Nürnberg 1832. S. 342,' 
alsmede A. T  h a e r, ‘Einleitung sur Kenntnis* der Englischen 
Landmrthschafty u. s . w .  B. 1. S . 168), Vooral zijn dezelve  
als meststof van groote waarde op die plaatsen, alwaar een  
uitgestrekt vóórland gevonden wordt, daar de aanspoelendë 
zee-gew assen alsdan, behalve vele vogelvederen, losgespóeld  
gras en andere kwelderplanten , tevens eene aanzienlijke hoe
veelheid schapen-, paarden- en koedrek’ onthouden, afkoro-' 
stig  van de overgroote menigte vee, waarmede de kwelders 
gedurende het zomerseizoen beslagen zijn, iets waardoor het 
mestend vermogen dezer stof niet w einig vermeerderd wordt, 
te meer daar de drek der op kwelderlanden geweid wordende 
dieren — w egens hare groote gehalte aan kali en keuken
zout misschien — tot de allerkrachtigste meststoffen behoort, 
(verg. L e u c h s  a#w. S. 666). Verstandige, hun voordeel ken
nende landlieden, verzamelen deze aandrijvende stoffen dan 
ook vlijtig en zorgvuldig, en nog vóór eenige dagen zag ik ’ 
te Pieterburen en in het Westernieland door een paar land-' 
bouwers eene overgroote menigte (ieder 70&80 tweespannige* 
wagenvrachten) dezer aangespoelde zee-planten van hunne: 
kwelders binnendijks halen, ota ter bemesting hunner lande-' 
rijen verbruikt te worden, terwijl ik gelijktijdig, in d ezè1 
gemeente, bij den Heer R e i n d e r s ,  vijf jukken Brabandsche' 
klaver zwaar met versch aangespoeld zee-w ier zag bemesten. 
M a r t i n e t  zegt, t. a. pi., dat de landlieden, aan de Zypsche 
dijken, er langen mest van maken en er jong vee of schapen 
op zetten, om hunnen mest daardoor te vermeerderen, en dat 
er zelfs in dat oord zeker landman gevonden wordt, d ie '
nooit eenigen anderen dan zoodanigen mest gebruikte. D eze

i
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handelwijze verdient» onzes erachten«, geene navolging, daar, 
het zee«w ier, zóó vergeh aangespoeld zijnde, te vochtig en 
te ongezond, vooral voor het w o lv ee , zal zijn , om ter be- 
strooijing der hokken te dienen. Gedroogd toch, kan bet 
niet wel vóór het gebruik worden, aangezien de aanspoeling 
meestal in den herfst, bij vochtigen grond en lucht, plaats heeft. 
Ook zoude er bij de'drooging le veel van bet mestend ver
mogen verloren gaan. 'Wanneer zoodanig zee-drift des 
voorjaar s aanspoelt, haalt men het, volgens M a r t i n e t ,  over 
degdijken, zet het in hoopen eü gebruikt het alsdan in den 
eerstvolgenden herfst ter bestrooijing der hokken van bet 
jongvee en van de schapen, doch dat er dan, door de gisting, 
rotting en uillooging door het regenwater, vele mestende deelen 
verloren zijn gegaan en bet een uiterst ongezond strooisel 
voor het vee  moet uitmaken, zal eçp. ieder w el gemakkelijk 
begrijpen. In Engeland wordt het veelal eerst in hoopen 
gezet en eerst na de gisting met aardt o f andere stoffen*) 
vermengd, op den akker gebragt. (verg, J . C. Loudon 
Encyclop. Weimar 1627, § 2174 und S. 1032 der Nachtragi 
Weimar 1833. L e u c h s ,  t. a. pi«) doch D a v y  (Eiern* der 
Agriculturchemie, S . 319) verzekert, dat de voornaamste land
bouwers-, in de w estelijke deelen van Engeland, bet zoo- 
frisch als maar immer mogelijk is over het land brengen en 
dat bet practische resultaat dezer handelwijze volkomen met 
de theorie harer bevruchtende werkingen overeenstemt 

Ook bij ons zet men het veelal in hoopen, dewijl er in 
den herfst, wanneer bet aanspoelt, veelal geene gelegenheid 
is  om het over het land te brengen en onder le ploegen, doch is 
de gelegenheid daartoe gunstig, dan brepgt men bet terstond 
versch over den akker en ploegt het dadelijk onder. Deze 
onderploeging moet echter niet te diep geschieden; trouwens 
indien het in bet algemeen waarheid is, hftgeen Mevrouw lb- 
b e  t s o nin het Philosophycal M agazine voçr 1816 geleerd beeft, 
dat men, namelijk, bij de groene bemesting de gewassen niet 
te diep moet onderploegen, aangezien er alsdan, door de te 
zware drukking der aardlaag op de ondergebragte stoffen, 
alsmede door de afsluiting der lucht, geene behoorlijke gis-

*) Door het Landbouwkundig Genootschap te DoncaStle is 
eene vermenging van zee-w ier en beenderen-meel ali 
eene uitmuntende meststof aangeraden. Zie The British 
Farmer's Magazine; Nov. 1829.
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ting der stoffen .kan plaats hebben, dan is d it vooral bij de 
bemesting met zee-w ier op bet oog te houden en van toe
passing; aangezien deze m eststof, wat le diep ondergebragt 
zijnde, n iei gemakkelijk tot gisting en stooping overgaat, 
zoo ais de ondervinding hier reeds meermalen geleerd heeft. 
Wanneer bet geschieden kan, is het zeker altijd het besi om 
het versch op den akker te brengen en dadelijk onder te 
ploegen (vergel. S i n c l a i r ,  a*w.’S. 691), daar men dan niets 
verliest, en er bij bet in hoopen zetten daarentegen zeer 
veel van het vruchtbaarmakend vermogen verloren gaat*),terwijl 
eene voorafgaande g isting, zoo  ais D a v y  (Eiern. der. A g r i-  
culturchemie, S. 319) te regt aanmerkt, hier ook niet noodig 
is , dewijl daardoor, in dit geval, geen e vezelstof oplosbaar 
gemaakt wordt. Is men in .deze streken genoodzaakt .om het 
in hoopen of wel in éénen hoop te zetten, dat nog altijd, 
beter is, dan. vermengt men den hoop d ikw ijls, laagsge
w ijze , met stroo, en laat denzelven zoo tot aan het voorjaar 
broeijen en gisten en brengt het alsdan op den akkers Door 
deze vermenging met stroo wordt de hoeveelheid mest niet 
alleen aanzienlijk vermeerderd, maar ook dient het stroo 
hier al9 voermiddel van vele vruchtbaarmakende deelen, die 
anders bij de, gisting zouden ontsnappen en verloren gaan, 
doch nu door hetzelve worden topgenomen. Het zeew ier  
zonder vermepging met andere ptoffen te laten gisten en 
rotten is dus teschadelijk, te meer daar er dan slechts* w einig  
van o verblijft. D a v y ,  t.a . p i., zag een’ grooten hoop dezer 
stof, in den tijd van twee jaren, bijna geheel verdwijnen. 
D eze  meststof is , bij anderen vergeleken, in hare w erking  
slechts van korten duur,  docb dat dezelve maar voor éénen. 
o ogst toereikende zoude zijn , zoo ais D a v y ,  S. 318, zegt, 
Is iets, hetwelk door de ondervinding in deze streken tegen
gesproken wordt. K r e y s z i g  zegt, dat zij het best voldoet 
op eenen bodem, w elke eenen kalkachtigen ondergrond beeft,) 
ie ts , waarin L e u c h s  ( Vollständige Dünger lehre; Nürnberg 
1832, S. 342) met hem overeenkom t, a lsm edeT haer, Einlei
tu n g  zur Kenntniez der Englischen Landwirthsch. H. I. S. 169. 
H ier beeft men de beste uitkomsten van haar, op eenen zwa«*

♦) D a v y  verkreeg uit versehe Fucus Vi deel geleiachtige 
stof, terwijl dezelfde planten, bij w elke de gisting zoo 

- zeer gevorderd was dat zij de helft van haar gew igt 
verloren hadden, hem niet eens */„ dezer stofopleverden. 
Agriculturchemie, S . 318 en 320.
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ren, digi en en bindenden bodem gezien, hoewel zij ook  
steeds altijd op lossere en ligtere zavelgronden uitmuntend 
voldaan heeft. M a r t i n e t  w il, dat deze mestsoort beter op  
bouw- dan op groenlanden zal voldoen en verzekert, dat z ij , 
goed verteerd zijnde, het allerbest voldoet op gronden, waarin  
men haver teelt, mijntende de haver, op zoodanig toebereide 
landen verbouwd, verreweg uit boven die, w elke op landen 
getéeld wordt, d ie met koemest vet gemaakt zijn. S i n c l a i r  
daarentegen zeçt, dat dezelve voor haver en turnips minder 
past dan andere m est, máár voor garst daarentegen aller
voortreffelijkst is ,  en op graslanden niet alleen den gras- 
groei bevordert, maar ook de deugdzaamheid der grasplanten 
verhoogt, terwijl de schapen vooral , gaarne op dusdanig 
toeberelde graslanden weiden en er schielijker dan op andere 
vet worden. Ook zegt hij, dat deze mestsoort, na de maai- 
jing op de jonge blaadjeá der klaver gebragt zijn de, de  
planten doet sterven. D e  ondervinding heeft ook in deze  
oorden duidelijk geleerd, dat garst vooral, wel op deze mest
soort voortwil en bij w eín ig stroo veel zaad g e e ft , doch  
rogge, haver en zomerkoolzaad heb ik er ook voortreffelijk  
op zien voortkomen. Op graslanden heeft zij hier ook steeds 
eene goede uitwerking gedaan* doch of zij op klaver scha
delijk is Weet ik  niet, daar Ik van bemestingen der k laver
velden met zee-w ier geen ander, dan bet bovenvermeld  
Voorbeeld ken en de uitkomsten daarvan eerst in de toekom st 
kannen blijken. Op graslanden heeft deze meststof, in onze 
streken, steeds eene goede uitwerking gedaan, zigtbaar n iet  
alleen in den meer weelderigen grasgroei, maar ook aan de  
donkerder kleur van het daarmede bemeste gras, dat ook m et 
meer graagte door het vee gegeten wordt. Eene vooraf
gaande rotting dezer stof is bij het bemesten der graslanden 
(Brabairdsche klaver kan hier eene uitzondering maken; ech
ter noodzakelijk, aangezien het zich anders niet met de gras
zode vereenigt maar; ais eene w erkelooze, uiige)oogde stof 
boven op den grond blijft liggen , het gras verontreinigt en 
door hetzelve, bij deszelfs groei, in de hoogte wordt geligt. 
W il o f moet men de aangespoelde zee»planten, V ó ó r derzelVer 
aanwending op den akker, laten verrotten, dan sal eene 
vermenging met stroo en tevens met k a lk , zoo ais C r o m e  
(a. w . S . 73) aanraadt, zeker voordeelig zijn. D e thans over
leden Hertog van R i c h m o n d  althans, ondervond, dat eene 
vermenging van zee-planten en kalk, eenen voortreffelijken
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coinpost-iiiest .oplevert. Hij vermengde ges vragen vrachten 
zee-planten met ééne lading steen-kalk, bragt dit mengsel 
in bet begin van Angustus op eenen hoop, die, bij eene lengte 
van 18vt., de breedte van 10 vt. had, en liet het in Septem
ber op den akker brengen en daarna driemalen omzetten* 
waarna bet in October tot overbemesting der tarwe gebezigd  
werd. D e daarop volgende oogst beliep meer dan vijf 
quarters per acre. D e aldus toebereide compost had het 
aanzien van met kalk vermengde aarde, en was met w itte  
steenen, die uit zuiver zout béstonden, doormengd. D e  
massa zelve bad V» aan omvang verloren (vergel. S i  n e l a i r9 
a. w. S . 691, in de noot). B ij ons doet men het land eene 
vrij zware bemesting met zee-planten toekom en, iets waar
voor men in Duitschland bevreesd schijnt te zijn, daar in 
R  u d e  r 's Repertorium fur Oktober 1834. S. 334, gezegd wordt: 
»aber man wendet ihn nur sehr dünn und blos auf Torferde 

und Grund in Masse an.’9

Bli. 8. Merkwaardig is de suikerwier (Fucus 
Saccharinum) enz.

Ongemerkt hebben wij A r e n  d s hier eene kleine fout 
nageschreven, daar ook wij Fucus Saccharinum in plaats van 
Fucus Saccharinus geschreven hebben. D eze  wiersoort, 
w elk e  den bewoner van Ijsland , en Groenland zoow el ais zijn 
v e e  tot voedsel verstrekt (verg. W  i l  ld  e n o w ,  (Grundriss der 
K räuter k. S . 512, C r o m e ,  Handb. der N atur gesch. f ü r  Land-  
m rth e; Tb 11. B . I .  S. 73', komt aan onze kusten in mindere 
hoeveelheid voor, dan w el andere wiersoorten, echter hebben 
w ij ze  meermalen aan ons strand, en vooral op het (eiland 
Borkum , aangetroffen. In 1828 vonden wij op het strand van bet 
zooevengenoem de en naburige eiland Borkum, na een en storm, 
een e aanzienlijke hoeveelheid vanditzee-gew as en, onder ande
ren,een en bijna geheel verkoolden grooten boomwortel, waaraan 
nog een gedeelte van den stam, die geheel met schelpen en tevens 
m et suikerw ier omzet was en daardoor er zoo vreemd uit
zag , dat men op het uitwendig aanzien er nimmer een9 boom- 
stobbe van gemaakt zoude hebben. Gelijktijdig, en in ge
zelschap van bet bovengenoemde, vond ik, met nu wijlen den 
H eer B  le y ,  een9 zeer bekwaam kruidkundige, ook nog een 
fraai koraalgewas, waarvan nog een groot gedeelte door mij 
bewaard wordt.
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Biz. 8 , 2 4 . Barnsteen en verkoold hout. '

D e barnsteen»— waarover, sedert H om e ru s*  tijd tol op dea 
onzen, zoo buitengewoon veel geschreven en gebeuzeld is , en 
hetwelk F . S. B o c k ,  in zijn FeriacA einer kurzen N aturge
schichte des Preuszischen Bernsteins u. s. w . Königsberg 1767, 
en J. F . J o h n ,  in zijne Naturgeschichte des Succins9 nebst 
Theorie der Bildung der fossilen^ bituminösen Infiammabiliin 
des organischen Reichs und deren Analysen , II B änd e, Köln  
a. R hein,1816., onder anderen, tot op hunnen tijd, vrij v o lle 
dig verzameld hebben, — wordt ook niet zelden aan het strand 
onzer ei landen, aan onze kusten, zoo w el der Noordzee als die 
der Zuiderzee en des Dollarts, en ook bij gravingen io den 
grond der kuststreek, ja zelfs in de zandlagen van den Hondsrug 
bij Groningen aangetroffen (zie onze Natuurlijke H istorie der 
Prov. Gron. D l. I . aant. (30) en de daar aangeh. schrijvers) 
en schijnt — hoew el het meest aan de kusten van de Oost
zee e i  w el bepaaldelijk in dat gedeelte van Samland9 hetwelk 
vroeger de Sudauische hoek genaamd werd — op v e le , ook 
zelfs ver van zee verwijderde, plaatsen gevonden te worden, 
en wel in eene zoo groote hoeveelheid, dat men bet h ieren  
daar> zelfs der moeite waardig acht, om het door gravingen  
op te sporen en te verzamelen. In 1768 vond men alzoo bij de 
stad Johannisburg, die 25 mijlen van de Oost-zee verwijderd  
is  en door geene rivieren met dezelve in eenige verbinding 
staat, een groot stuk barnsteen, en vóór eenige w einige jaren 
nog, vond men bet inde zoogenaamde nieuwe wereld b\j Basely 
in eene aardbedding, w elke tot den bonten mergel behoorde, 
en die tevens eene menigte planten, waaronder vele , volgens 
v. S c h l o t  h e  im , tot A lgacites fililoides behoorden, in half 
verkoolden toestand, bevatte (verg. Gi 1 b e r t ’s AnnaL der Phy
sik , 1823, St. 6). P I in i  u s (H ist. Nat. L. IV . cap. 13. L ib. 
X X X V II. cap. 3) heeft on s, onder de ouden, de meeste en 
beste berigten nopens deze stof medegedeeld en reeds, even  
ais T a c i t u s  (De M orib. Germ. cap.45), haren plantaardigen 
oorsprong te regt verdedigd, zy  nde de verklaring des laatsten, 
nopens bet ontstaan van den barnsteen, zóó juist, dat z ij, 
onder eenige onbeduidende w ijzig ing , nog heden ten dage 
gangbaar kan genoemd worden (verg. S c h w e i g g e  T^sBeo bocht, 
a u f Naturhist. Reisen, S . 101, u. f.). Men stelde het, vooral 
vroeger , steeds op zeer hoogen prijs, zoodat er, reeds tea 
tijde v a n P y t h e a s ,  eenen aanzienlijken handel in barnsteen
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gedreven verd . P I  in i  n e  berigt ondèr anderen ook» dat 
voor een luisterrijk feest» hetvrelk onder Nero» 65 jaren na 
C h r i s t o s  geboorte» te Rome gevierd werd» eene o vergroof e 
hoeveelheid ( S o l i n u s ,  Potyhist, cap. XX» begroot het op 
niet minder dan 13,000 ponden) barnsteen verzameld werd» 
en dat de Romeinsche edelman die met den inkoop daarvan 
in Germanié belast was» onder anderen ook een stok mede- 
bragt» het welk niet minder dan 13ponden woog» — iets waar
aan velen w el getwijfeld hebben» aangezien men meende» dat 
later nimmer zulk een zware brok.gevonden was geworden» 
doch hetwelk door de verzekering van W i g a n d  (Vera  bis
torta de Succino Boruesico etc.» Jenae 1590, p. 24)» dat name
lijk in zijnen tijd nog stukken ter zwaarte van 13 ponden 
gevonden zijn , eenige bevestiging erlangd heeft. D e oude 
Germanen noemden het» volgens T a c i t u s  1.1.» Gless, Glee* 
ene» Glessum, w elke oude D u itsch - sey tische benaming van 
Glees o f Glas nog heden ten dage aan de Oostzee gebruike* 
lijk is; en van die benaming is het ook» volgens de verze
kering van P  l i n i  us (H ist, R at, Lib. IV . cap 13)» dat de 
Romeinen eeti der eilanden aan de kusten der Duitsche zee  
Glessaria  noemden« aangezien dit product er overvloedig  
gevonden zal zijn geworden, terwijl sommigen zelfs (ffaitfiö- 
verisches M agazin, B. L S# 1275» Bock»  Versuch u . s .w.  S. 
8) van dit oude woord G les, Glissus ons Glas w illen afge
le id  hebben; te meer daar men zich vroeger van gepolijst 
barnsteen — even ais de ouden zich vóór de uitvinding van 
bet glas van onderscheidene gepolijste steenen bedienden — 
in plaats van spiegels bediend zoude hebben» »Es ist inte
ressant zu sehn» zegt K u r t  S p r e n g e l  (in zijne A an t. op 
T a c i t u s  Germanien S. 146 No. 95)» dasz Theodorich, der 
Ostgotben König, die Völker, welche Bernstein lesen, Haesti 
nennt. (Casstodor. epist. Lib. 5 , 2). Man sieht daraus den 
Uebergang in die gegenwärtige Benennung.”

»Was glesum, den ästyeischen Namen för Bernstein be
trifft, so  findet er sich heut zu Tage in keiner Sprache 
mehr (f) D ie Ableitung von gläsa if isländisch, ¿lösen, pom
merisch, glühen, glast, der Glanz, ist sehr leicht. D ie Go
then verwandelten das R anderer Germanen in S . Das 
Isländische Gier ging in Gles über. (Thunmann 167).” Op 
bet eiland Juist noemt men den barnsteen Glodde, denkelijk w el 
▼an 't Oudfriesche woord G led , glad o í Glede, brand en ook 
enne kool en brandend beteekenende, o f w el van Glea,gloeijen,

20*
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glimmenf enz. (W in x  ds^A ltfries.W & rterhuch,S . 159) aflu»* 
st ig:  voorzeker zijn het aanverwante benamingen (Oitfr 
Monatschr., Jahrg. I. St. IX , S* 23 u. ff.). Barnsteen ecbtef 
Zal oorspronkelijk brandsteen zijn , daar dezelve ligt brandt ca 
oulings bamen o f hemen voor branden gezegd  w erd, — iets 
vfaarmede W a c h t e r  (Glossar. germ. p. 165) ook instemt» 
daar hij zegt: ^Bernstein, lapis crema bilis, s ic  dictua» qaod 
facile ignem conei piai, a Bernent ardere.”  Sommigen leiden 
den naam van het onde woord Boeren, hetwelk levare, aeci- 
pere beteekent, afr zoodat barnsteen een geborgene, arno- 
melde steen zoude heeten (ff a lt  a u s, Glossar, germ. med. sévi. 
X. I. p- 178) j doch zulks komt ons minder waarschijnlijk 
voor. Volgens de verzekering van W i g a n d ,  a .w. en Auri-  
f a b e r  (Kurzer, gründlicher Berscht, woher der Agtstein oder 
Böm stein ursprünglich komme, u. s. v  .< Königsberg. 1561) 
npemden de onde Sudauers of Sudinsrs den barnsteen Genitor, 
eeae benaming, w elke volgens ben, zijne geboorte niet on* 
waarschijnlijk aan de Romeinen te  danken had , aangeziea 
deze den barnsteen Genitum te trà  zouden genoemd hebbea eu 
dit door de oude inwoners in het woord Genitor bewaard 
zoude gebleven zijn.

Doch hoe lang en algemeen de barnsteen ook reeds be« 
kend moge gew eest zijn, hoe groot eenen prijs men, scbirr 
door alle tijden heen, ook op deze stof gesteld moge hebbea; 
hoe dikwijls ep naaüwkeurig dezelve ook onderzocht m°6* 
zijn geworden en hoeveel er ook over geschreven isr  blijft bet 
stç.eds nog, zoo ais A r e n d e  te regt aanmerkt, eene in vele 
opzigten raadselacbtige stof en over deszelfs oorsprong en 
vorming ligt nog eenen digien sluijer. D eszelfs bestanddee» 
len , voorkomen en andere omstandigheden bevestigen echter 
vfij voldingend zijne plantaardige afkomst. De nieuwste 
schrijvers houden den barnsteen voor eene boomhars uit dea 
barnsteenboom — een’ verloren geganen boom, — doch geen« 
palmsoort — gevloeid, eu w el reeds meest vóór dat dete 
boomen onder de aarde of de zee bedolven zijn geworden i 
want tusscben gegraven’ en door de zee opgeworpen’ bart- 
steen is geen verschil, terwijl ook de zelfstandigheden, z°ü 
aljs insect .n enz., die dikwijls in den barnsteen bevat zijn» dit 
mede leeren. (Zie over het voorkomen ende natuur van den 
barnsteen, behalve de reeds aangehaalde schrijveis, ook nog 
v o n  L e o n h a r d ,  Handbuch der Oryktognosie, Heidelb»
S. 664, en de daar aangeh, geschriften, vooral A. F . S ch w e ig -
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g e r  in S c h w e i g g e r i  Journal ßtrChemie; X X X , 114, eu 
H a t c h e t t ,Bemerkungen über dit Umwandlung einiger nähern 
Fjtanzensubstanzen in Erdharz n. s« w . Neue Allgeni. Joum. 
d. Chem. V . 299). Onderscheidene scheikundigen h ebb eh 
deze stof ontleed en ons de uitkomst, die eigenaardig niet 
altijd dezelfde is gew eest, medegedeeld, waarover men, bé- 
halve de aangeh. werken, nog zien kanr C. H. P fa ff's  Hand» 
buch der Analytischen Chemie u. s. w. B II. Altona 1825. S. 
193, F e c h n e r ’s Repertorium der organischen ChemieI. 1304, 
1351, 1390, 1396 u. s. w . en zijn later uitgegeven werk: Re
sultate der bis jetzt unternommenen Rflanzen analysen n. s. w . 
L eipz. 1829. S. 211 en 212, B e r z e l i h s  in Vetensk. Äcad. 
Handling. f6r 1827 en in P  o g g e n  do r f ’s ¿im a/. B . XII. S. 
419 enz.

Daar de barnsteen, die aan de kust wordt geworpen, dik
w ijls  aan aardpekkig hout of bruinkool vastzit, zoude men 
niet zonder reden kunnen vermoeden, dat bet een voort breng» 
sei dier boomen, en dat verkoolde hout dus een overblijfsel 
der uitgestorvene bamsteenboomen w as; doch bet verkoolde 
hout schijnt gehouden te moeten worden voor eene stof, d ien iet 
ia n  de bamsteenboomen, maar zeer waarschijnlijk van eene 
soort van pijnboom, althans uit landplanten, afkomstig is ;  
M w elk blijkt uit bet soms nog zigtbare weefsel van het 
hout en .de nog volkomen overgeblevene dennenknoppen, 
Zaadkorrels en andere deelen. D e barnsteenboom kan echter 
in gezelschap van deze gegroeid hebbén en hét hare tot de 
vorming der aard* of bruinkoolbeddingen hebben bijgedra
gen , want dat de barnsteen van elders tusschen dit verkoold 
bout gekomen zoude zijn, komt ons geheel niet aannemelijk 
voor. Uitgestrekte bosschen moeten voormaals den grond 
en den zeebodem bedekt hebben om de verbazende menigte 
van hout, die de beddingen van verkoold hout bevatten, te 
kunnen opleveren. »Das ganze Ufer der Preuszischen Küste, 
zegt B o c k  (FerstfcA u. s. w . S. 5 1 ), ist beynahe eine an 
einander hangende Lage von Holz, die viele Meilen betraget; 
u. s. w .” — V eel van dit hout, althans dat uit zee wordt 
opgevischt, is nog niet geheel tot den verkoolden staat 
overgegaan, zoo éls ik  meermalen gelegenheid gehad heb 
bij zoodanige brokken te kunnen waarnemen; ol zouden d ie  
overblijfsels van boomen, w elke ik gezien heb, ook mogelijk 
ván latere dagteekening zijn, dan bet eigenlijk verkoold hout? 
D e  ankervisschers hebben, vóór een paar jaren, op eenigen
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•(stand ten noorden yan bet eiland Borkum» nog drie zo o -  
danige boomstobben» waaraan de wortels die nog in de grond 
vastzaten» opgewonden» denkende dat het ankers waren; en  
voorleden voorjaar zag ik ook op den Zoutkamp zoodanigen  
uit zee opgebaalden zeer grooten boomwortel» waaraan bet 
onderste gedeelte van den stam nog overig was, die ten noorden 
van Ameland, op eene diepte van 12 vademen water» door 
de visschers was opgebaald. Geene dezer stobben was geheel 
verkoold» dat meestal ook bet geval moet zijn bij die» welke» 
zoo ais wij boven reeds vermeld hebben, somwijlen aan bet 
strand vunBorkum en» volgens de verzekering van den strand* 
voogd» ook aan dat van Rottumeroog worden aangespoeld» 
zijnde meestal geheel door eene minder bekende soort van 
schelpen omgeven.

H et schijnt w e l, zoo ais A ren  d s ook w il, dat de boo
men, die de beddingen van verkoold hout daarstellen,op de  
plaats zelve gegroeid en niet van elders aangevoerd zijn, ten 
minste moet dit het geval met de zoo even verm elde, die  
nog in den grond geworteld waren, gew eest zijn. Bij .de ware 
bruinkool is  dit, hoewel waarschijnlijk, echter minder zeker. 
N og heden ten dage wordt zulk eene groote hoeveelheid  
drijfhout in de zeeën aangetroffen en later in het overspoe- 
lenÿe zand van dezelve begraven, dat het de vaart der 
schepen, vooral aan de mondingen der groote Amerikaansche 
stroomen, belemmert. Zoude ook niet mede uit zulk drijfhout 
het verkoolde hout met den barnsteen in de Noord- en Oost
zee ontstaan kunnen zijn! In den vóórtijd, toen de rivieren 
misschien veel aanzienlijker waren dan thans, kunnen deze 
ook hier wel groote hoeveelheden hout uit de streken, die 
zij doorstroomden, naar zee  hebben afgevoerd. (Zie over bet 
verkoolde hout, behalve v o n  L e o n h a r d  a. w.» M û n c k e  
in G e b le r ’s PhyeikaL Wörterbuch, B. III. S. 1109 u. ff. art. 
Erde, en over de bestanddeelen van hetzelve: W i t t i g  in 
K a s t n e r ’s Gewerbsfrepnd, IV . 158 en B u c h n e r ’s Reper- 
torium, XII. 383, K la p r o t h  BeitrAlh  319, T r o m m s d o r l’s 
Neue Journ. V , St. I. 184, P  fa f f ’s Anal. Chemie etc. II. S . 
190 ea anderen). Men kan in allen gevalle met vrij veel 
zekerheid besluiten dat, zoo wel de barnsteen ais de beddin
gen van verkoold bout eene overhooge oudheid bereiken en 
misschien wel staande de vorming van het Diluvium gewrocht 
zijn, daar men denzelven niet zelden in derzelver beddingen 
•antreft. Anderen houden|bet er echter voor» dat de barnsteen
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▼an géenen zoo hoogen ouderdom is» daar dezelve in zeer late 
aardbeddingen gevonden wordt en de diertjes» meestal insec
ten» w elke men daarin vindt» nog wel met thans nog levende 
overeenkomen : alzoo bevat ten minste de Siciliaansche barn
steen, volgens het getuigenis van F errara»  Hoogleeraar te 
Catana, in Sicilië» diertjes van dezelfde soort, ais men daar 
gewoonlijk vindt. Genoemde Hoegleeraar meent, dat de 
barnsteenolie door de scheikundige vereeniging met barn- 
steenzuur verhart, zich grondende mede op de verzekering 
van P  l i n i  us, dat die olie in S icilië  weleer zoo gemeen was, 
dat de ingezetenen dezelve brandden (Biblioth% Univers, T. X I, 
Scienc. p. 50). D e Chinezen weten, volgens een’ ooggetuige 
— M a r ti n i us — gewone pijnboomhars , door koking enz» 
so o  te behandelen en te bereiden, dat zij in alles den amber 
gelijk t en moei jelijk van den echten natuurlijken barnsteen te 
onderkennen is (K la p r o th  and W o lf f s  Wörterbuch,!, 304, 
alsmede bet Jablonsküche Natur- und Kunst lexicon, art Agt
stein), Y oor het overige is de kunst om barnsteen na te 
maken reeds zeer oud« K i rch  e r !  Mund. Subterran, II. 466. 

BIz. 9. Ontelbaar zijn de zandbanken» enz.
Moeten de zandbanken in zee niet van bet strand en 

van de wadden onderscheiden worden ! Onzes erachtens 
ja! D e  laatsten toch loopen meerendeels bij ebbe droog, 
terw ijl de eigenlijke zandbanken in zee, bestendig eenige 
▼ademen diep met water overdekt blijven. Bovendien z^ len  
z ij ,  mijns bedunkens, ook verschillend in oorsprong zoow el 
a is  in  geaardheid zijn, en moeten de laatsten ais eene voort
ze ttin g  van bet vaste land en w el van bet Alluvium — 
d e  oppervlakte althans tot eene meerdere of mindere diepte 
_  beschouwd worden.

O ok bestaat het strand aan de oppervlakte niet overal 
uit zeezand, daar men aanzienlijke oppervlakten van hetzelve 
en  m et zavelachtigen-, en met den vetsten kleigrond en met 
sch e lp en  overdekt vindt. Overigens willen wij den schrijver 
w e l toegeven, dat eene onophoudelijke schuring der golven  
m issch ien  wel eene fijnere verdeeling van bet zand ten ge
v o lg e  Aanhebben, doch gelooven daarom niet, dat juist daar
aan bet fijner .worden van bet zand tusschen de eilanden en 
d e k u st , naarmate bet deze laatste meer nadert, moet w or
den toegeschreven. V eeleer zoeken wij de oorzaak daarvan 
een ig lijk  en alleen daarin, dat de fijnere zanddeelen, wegens 
hare geringer^ zwaarte» langer in het water hangende blijven,
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eerst bíj meerdere stilte  of rost van hetzelve n eerva llen d e , 
eu dus verder door hetzelve naar de kust worden medege
voerd, bet grovere en zwaardere zand daarentegen vroeger 
uit het water naar beneden valt, even ais d it bij de aanslij- 
king het 'geval is, gelijk  uit den Ínhoud van bet Vde hoofd
stuk, en het daarop door ons aangeteekende, kan geblijken.

Bh. 10* Van af den zeeboezem van Forth enz.
Ontwijfelbaar waren deze uitgestrekte zeebonken oudtijds 

droog en vast land, daar men op de Long fo r tii» , volgens 
de verzekering van D o u g la s ,  even zoo wel ais op bet Ju t-  
landsche r i f , boomen vindt. Opmerkelijk ook is bet, dat men 
in den zeeboezem van Forth z e lv e , onlangs een fossielwoud  
ontdekt heeft. Het rust op eenen rotsgrond, w elke tot d*  
intermediair formatie behoort, die van trapp vergezeld is . 
Het boscb ligt in eene bedding van bruine schilferige zoet»  
w ater-klei, en wordt van zoetwater-zand en k iezel bedekt, 
terwijl boven op eene veenbedding ligt. Het bestaat 
voornamelijk uit berken, elzen en hazelnooteo-boomen, 
zijnde de vruchten der laatstgenoemde boomsoort, nog vrij 
gaaf bewaard gebleven, tevens in gezelschap der boomen 
gevonden geworden. Men trek t, uit bet voorkomen dezer  
nieuwere formatie, bet besluit, dat de geheele zee aldaar, 
vroeger een zoetwater-meer geweest zal zijn. Zie B r a n 
des Journal, May 1830. ✓

Bh. 11. S t evenson  denkt, dat al die zand* 
banken enz.

A ren d s heeft het gevoelen van S t e v e n s o n  hier zeer  
goed en op bevredigende gronden wederlegd. Hij had er 
nog kunnen bijvoegen, dat, indien de meening van S te v e n 
son, nopens de vorming der banken in zee, juist en overeen
komstig de waarheid was, het zeker hoogst moeijeiijk zoude 
zijn te  verklaren, hoe men dan op sommige dier banken, 
aan de oppervlakte, versteende en verkoolde boomen en op 
anderen gerolde steenen konde vinden fT e te n s , D o u g la s ,  
P e n n a n t  eu anderen): deze zouden dan toch onder het aange
voerd wordendeslijk begraven moeten zijn geworden. Eerder 
gelooven wij, dat de banken, van tijd tot tijd, in hoogte zijn 
afgenomen en houden het er voor,dat niet alleen dé banken 
voor en langs onze kusten, zoo ais E n g e lb e r t s  (De Aloude 
Staat en Geschiedenissen der Vereenigde Neder landen, AmsU 1784.
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Df. I. M. 139) w il, o erd tijd» rast en droog land gew eest zijn» 
maar ook dat dit met de verder m zee op gelegene banken m  
den vóórtijd tevens bet geval zal gew eest zijn. Het homtf on» 
niet onwaarschijnlijk voor, dat de N oordzee, in den vóórtijd, 
op dezelfde wijze is gevormd geworden ais wij d it in de»  
historischen tijd, op kleinere schaal , met den Dollart e» de  
Zuidente hebben zien gebeuren; een gevoelen, hetwelk w ij 
hier niet in bet breede kunnen ontwikkelen. Overigens kan 
men nopens de banken in z e e — althans nopens sommigen — 
nog nazien hetgeen P e n n a n t  in zijne Inleiding toi de henni» 
der Noorder- Poollanden daaromtrent heeft aangeteekend.

Blz. 13. Hel water der Noordzee is, enz.
W ij geloovén niet, dat het water der Noordzee reeds op  

eenen kleinen afstand van de k u st, zelfs vóór de E lbe en  
den R ijn, geheel helder i s ,  althans niet altijd, eu denken 
zelfs dat het op die plaatsen, en nog verder in zee op, meer
dere malen troebel dan helder zal zijn. Ook maakt het b ier  
een groot verschil of de vloed opkomt, dan w el of de zee 
ebbende is, alsmede of de rivieren veel binnenwater met g e 
w eld afvoeren. Bij ebbende zee en vooral ais zij wat h o i 
staat en onstuimig is , heb ik het N oordzee-water, zelfs ver 
buiten de eilanden, onderscheidene malen troebel gezien1, en. 
dat dit ook wel bij stil weder eu eene kalme zee bet geval kan 
zijn, heb ik in den herfst van 1639, toen er, ten gevolge der 
drie zoo buitengewoon natte zomers, veel binnenwater dopr 
d e  rivieren werd algevoerd, duidelijk waargenomen. Ik 
bevond mij toen op eenigen afstand ten N. W . van b et 
m ^nd Borkum, en das in de Noordzee, ten noorden van den 
mond der 'W ester - Eeros, en1 zag dat bet water aldaar, bij 
ebbende zee en schoon, stil weder, vrij wat troebel was, zoo« 
dae er in een paar flesschen vol van hetzelve, 't w elk ik  daar 
te r  plaatse, voor mijn gebruik, had laten scheppen, al spoe* 
d ig  een aanzienlijk sediment kwam. En dat bet zee-water' 
bij eenigzias kolle en tevens ebbende z e e , zelfs- nog ver 
btfhen: de monden der rivieren troebel i s ,  zulks bebbe» 
onderscheidene sch ipp en , w elke de Noordzee dagelijks be
varen, mij nieermalen verzekerd, en zal ook in bet oog va» 
ben f d ie  met de w erking van bet zeewater op onze zoo  
ondiepe wadden, bij eenlgzins hévigen wind en; vooral bij 
ebbend*- zee, wanneer de w oeling en werking vari hetzelve, 
vooral zoo d e wind tegen den stroom der ebbe w erk t, kei
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sterkst i s ,  bekend zijn , hoegenaamd niets onwaarschijnlijks 
bevatten* D e fyne zand- en nog meer de nog fijnere klei
en slibdeelen, w elke door het water zijn losgewoeld en op
genomen en door eene schier gelijke zwaarte in hetzelve 
hangende of zwevende zijn , hebben geene gelegenheid zich 
in het w oelige en onstuimige water naar den bodem te zet
ten, maar worden bij ebbe met hetzelve zeewaarts gevoerd 
en zijn oorzaak dat, onder de opgenoemde omstandigheden, 
bet zeew ater, zelfs nog ver ten noorden van onze eilanden 
en de monden der rivieren, troebel is. Hij díe de werking 
yan bet zeewater op onze ondiepe wadden niet bij ervaring 
kent, zal het gestelde begrijpelijker worden, wanneer bij, op 
bh 13, bij A ren  d s z e lf , leest, dat menigmaal steenbrokken 
met zeegewassen bezet van bet zoo ver in zee op liggende 
eiland Helgoland naar de Oost-Friesche en Je versehe eilan
den gespoeld worden*

W at aangaat de bestanddeelen yan bet Noordzee-water, bet 
verwonderde ons niet w einig,te zien datA r e n d s  hierbij slechts 
onzen y an B e r k  h e  j  en den door dezen aangebaalden Graal 
d e M a r s ig l i  geraadpleegd en aangevoerd bad,* niet zoo zeer 
omdat wij geene achting voor deze beroemde schrijvers hebben, 
maar meer omdat wij, ais scheikundigen, w ein ig vertrouwen 
in hunne opgaven stellen en ook de analytische scheikunde ia 
den tijd, toen deze geleerden leefden en schreven,nog op verre 
na niet die vorderingen gemaakt en dien trap van volkomenheid 
bereikt had, waarop wij haar heden ten dage kennen, en 
zonder w elke er geene ontleding, die op juistheid en naauw- 
keurigheid eenige aanspraak w il maken, kan plaats vinden. 
Y a n  B e r k h e y  toch schreef het eerste deel zijner 2V£ 
H istorie reeds in 1769 en de H istoire Physique de la Mer via 
M a r s i g l i ,  in w elk w erk nog van een salpeteracbtig zont, 
dat in bet zeewater bevat en door de lucht aan hetzelve 
medegedeeld zoude z ijn , gesproken w ordt, verscheen nog 
vroeger. A  r en  d s had hier dus latere, betere en meer ver
trouwen verdienende bronnen kunnen en moeten raadplegen, 
iets waartoe hij overvloedige gelegenheid had kunnen vinden, 
aangezien er in de laatste jaren veel over dit onderwerp, 
door onderscheidene geleerden, geschreven en de ontleding 
van het zeewater, zoo ais P  f  a f f, in zijne A nalyt• Chemie, B. 
11. S . 141, te regt aanmerkt, in onze dagen zelfs een onder
werp van hoogst belangrijke geschillen (discussionen) ge
worden is* W ij zullen dan ook zien , dat zíjne opgaven niet
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ju ist cn overeenkomstig den tegenwoordigen stand der weten
schap zijn , door eenige ontledingen van hetzelve , door 
latere scheikundigen ondernomen, hier te laten volgen. D e  
bestanddeelen van het N oordzee-w ater zijn n iet altijd en 
overal dezelfde en kunnen dat ook niet zijn, aangezien schier 
duizende toevallige omstandigheden, zoo ais, onder anderen, 
ook de wind , daarop invloed hebben en dezelve w ijzigen, 
zoodat men ten dezen aanzien niets met voldoende juistheid 
en zekerheid kan bepalen. Zoo heeft men, volgens Prof. 
N . C. d e  F r e m e r ij ,  onder anderen in den gradeertoestel, 
die op ons strand gevonden wordt, waar men het water van 
het zeewater doet verdampen, om de zoutoplossing te con
centreren, waargenomen, dat er aan onze kusten veel minder 
zout in het zeewater gevonden wordt, indien door Z. Z. W . 
en W . winden het water der Maas weder tegen het strand 
wordt teruggeslagen, zoo zelfs dat buiten aan de sluis bij 
Katmjk% in 1827, het zeewater gedurende acht dagen drinkbaar 
uas (M u ld e r ’s Natuur- en Scheikundig Archief, I  DL II  
Stuk , Rotterdam 1833, bl. 312),een verschijnsel, dat men mede 
hier aan den Zoutkamp meermalen heeft waargenomen« Dus 
is  het zeewater aan de kusten van Holland niet eenigzins, zoo  
gis A ren d s zegt, met rivier-w&ter verm engd, maar, nu en 
d a n , zeer eterk9 zoo zelfs dat het ver de overhand boven het 
zeew ater heeft. V an  J B erk b ey  schijnt dit ook gevoeld te 
hebben, daar hij zegt: »dat bet hem waarschijnlijk voorkomt, 
dat, wanneer men wat verder van onze kusten in zee, en op  
eene grootere diepte, het zeewater beproefde, dan hij daar 
gedaan heeft, men er ook meerder zout in zou vinden.” D e  
door Prof. d e F  rem  er  ij waargenomen invloed van den wind 
op de gehalte van het zeew ater aan zo u t, zal zich echter 
boofdzakelijk tot de kuststreken bepalen en verder op in 
z e e  misschien minder waarneembaar zijn. Minder groot is  
naar evenredigheid bet verschil in bestanddeelen tusschen 
bet Noordzee-water en dat van andere zeeën, hoewel er in 
d ezen  nog te w einig verrigt is, om daaruit genoegzaam 
zek ere  en bevredigende resultaten op te maken $ doch dit 
kan men ais een’ vasten regel aannemen, dat de gehalte aan 
zout in het algemeen naar den aequator steeds toeneemt 
(verg. D r. K l o h s s ,  Einige Bemerkungen über Seebäder über- 
hauptp u. s. w ., in H u f  e la n d ’s Journal der praktischen Heil- 
kunde,Mai 1834,S .99). G a y -L u s s a c  en D e s p r e t z  vonden, 
dat de grootste hoeveelheid zout inlOOdeelen zeewater 3,77,

21
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de middelste 3,65 en de kleinste 3,48 was (Annale* de Chime 
et de Physique, Tom. V I. p. 426, (verg. G. I. M u l d e r ,  Ver
handeling- over de wateren en lucht der etad Amsterdam en 
aangrenzende deelen von on* vaderland; Amsterdam 1827, bl. 
47); en M u l d e r  (1*1.) vond in N oordzee-water,bij 5cA*t?eniii- 
gen geschept, niet meer dan 3,24 zout in 100 deelen. D r. 
H o l i e m a n  (D issert• Chemico-Medica Inaugural. de Aqua  
M arina , Trajecti ad Rhenum 1833, — eene Verhandeling, 
w elke ik , tot mijn leedwezen, niet anders dan uit het verslag, 
daarvan door den heer M u l d e r ,  in zijn Natuur- en Schei-  
kundig Archief, I  D l. II Stuk., Rotterdam, 1833, bl. 389-320, 
gegeven , ken) vond, dat de gehalte aan zout in zee-w ater 
bij Katwijk , op verschillende tijden geschept, niet steeds de
zelfde, maar ook zeer verschillend was. In 1000 deelen, op 
den 10 Mei geschept, vond hij immers 15,912, op den 20 
dierzelfde maand 33,768, op den 30 Mei 30,432, en in dat 
hetwelk op den 9 Junij geschept was 36,125 deelen zout. In 
water bij Elburg geschept vond dezelfde geleerde, in 1000 
deelen, aan zout: den 22 Mei 7,507, en des anderen daags 
terzelfder plaatse geschept niet meer dan 5,357. Ik ze lf vond 
in 100 deelen Noordzee-water, ’t w elk ik  in de maand Mei 
dezes jaars, bij N . wind, en vloed op eenigen afstand ten If. 
van Borkum had laten scheppen 3,25 aan zout. B o u i l l o n ,  
L a g r a n g e  en V o g e l  vonden, bij hunne ontledingen Tan 
zee-water in bet jaar 1813 ondernomen, dat 1000 gr. zee
water uit het Kanaal aan zouten en koolstofzuur gaven:

«r-
Koolstofzuur-gaz (gaz acid. carbon.) . 0,23,
Zeezoutzure soda (hydrocblor. sodae) • 25,10,

» magnesia ( » m agnesiae) . 3,50,
Zwavelzure » (sulphar » ) . 5,78,
Koolstofz.kalken» (carb. calc. et » t . 0,20,
Zwavelzuren kalk (sulphas calcis ,  ) • 0,15.

1000 gr. zee-w ater uit de Atlantische zee, gaven hun bij de 
ontleding: gr.

K o o l s t o f z u u r - g a z ....................................* • . 0,23,
Zeezoutzure soda • 25,10,

magnesia 3,50,
5,78,
0,20,
0,15,

Zwavelzure »
Koolstofzuren kalk en magnesia 
Zwavelzuren kalk
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en 1000 gr. water nit de Middellandsche see, gaven gr. 
Koolstofzuur-gaz . . . . . . .  0,11*
Zeezoutzure soda ,

> magnesia 
Zwavelzure » • .
Koolstofzuren kalk en magnesia 
Zwavelzuren kalk •

25,10,
6.25,
6.25, 
0,15, 
0,15.

206, M ulder,Zie Annales de Chimie; Tom. LXXXV1I, p. 
o. c ., bí. 51 sq.

Volgens M u r r a y  (Annales de Chimie et de Physique, Tom. 
V I. p. 70 et 78) zouden in 100 deelen zeewater bevat zijn:

Zeezoutzure soda ............................... 2,180,
» magnesia 0,486,
» k a l k ................................................  0,078,

Zwavelzure soda • . . . • • . 0,350.
Volgens bet onderzoek van den hr. M u l d e r  (o. c. bl. 

63), waren in 1000 gr. zeewater van de Noordzee, midden op 
den dag, bij laag water, met N. W . wind, in het laatst van 
September 1825 te Scheveningen geschept, bevat:

Zeezoutzure soda • • . • . • • 22,007,
> k a l k .................................................  5,045,
» m a g n e s ia ........................................  2,300,

Zwavelzure kalk . . . . . . .  0,401,
» magnesia . . . . . .  2,402,

Koolstofzure kalk . • • * . 0,145,
» magnesia . • . • . 0,117.

'Wijlen mijn hooggeachte leermeester Prof. P . D r i e s 
g e n ,  vond in 2 oneen zee-water, dat met het waterschip 
der Groninger Zontkeet uit de Noordzee was aangebragt g e 
worden.*

Zeezoutzure soda • . . • . . . 23,10,
» kalk ....... ........................................3,30,
» magnesia . . . . . .  4,60,

Zwavelznren k a l k ................................................... 0,80,
» magnesia • • . • • . 3,25,
» soda 1,05,

Koolstofzuren k a l k ................................................0,50,
> magnesia . . . . . .  0,20,

Sporen van ijzer
W ater . . . . . .  .923,20.

960,00.
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(Y olgens mijne gèhôüdene A anteekeiiingen op zijne sch ei
kundige lessen van den jare 1821).

Volgens B i s s  c h o i  (Die\pharmakologische Berechnung 
der Mineral* Wasser; in H u f e l a n d ’s Journal der practischen 
Heilkunde, 1824, M ay), bevat bet water der Noordzee d e  
volgende bestanddeelen;

Op één pond water van 32 lood 161 â 187Vs gr. keukeiw 
z o e t , 68 à 67 gr. zoutzure bitteraarde, HK4 à II gr. zw avel- 
zure bitteraarde, 6 à 7 gr. zwavelzuren kalk, 1% gr. zwavel«  
zftre soda, en 7% à 8V4 gr. zoutzuren kalk.

Een jaar later dan de uitgave van B i s s ' c h o f s  verhan
deling is bet Noordzeewater, te Scheveuingen geschept, ook  
door den heer van  M e e r t e n  te Delft onderzocht en d e  
uitkomst zijner analyse door Dr. I. F . D ’ Aumerie, in zijne  
verhandeling: De Bad-inrigting te Scheventngen eu het badsai- 
xùén 1828, met toestemming van dien geleerde, bekend gemaakt. 
1000 gr. Noordzeewater bevatten volgens van  M e e r t e n :  

SeeZoutzure s o d a / ................................................  26,320,

Y tij loogzout . . . . . . .  . . • 0,360,
Exttactif-stof . . . . . . . .  0,070.
In de nabijheid der kusten vindt men de door den beer 

van  M e e r t e n  opgemerkte extracti&tof. Deze- is waar
schijnlijk harea oorsprong, verschuldigd aan de ontbinding 
vao dopde planten ep dieren in het zeew ater, hetwelk de  
rottjng belet en de organische overblijfsels in eene geletach
tige zelfstandigheid verandert. D eze stof verschijnt.aan het 
gewapende oog. onder den vorm vqn Infusoria, die tot voort
zetting von hun leven den vrijen toegazg der luçht schijnen 
noodigje hebben, waardoor de bekeojde, ondervinding te ver
klaren i s ,  dat kruiken met zeewater gevuld zichiongfjcnrkt 
een i geo tijd goed houden, paar dat, wanpeer men door toe
kurken de buitenlucht afsluit, het waftar zeer spoedig in 
•enen staat van rotting overgaat en eenenqndrageUjken stank 
van zich geeftj terwijl gefiltreerd zeewater weken lang in 
goedgekurkte kruiken onbedorven blijft*). Vqrg. h  F .

*) Zóude de afsluiting hier niet eveneens werken , ais bij 
andora vloeistoffen, welke ligt in gisting overgaan f

». kalk •
». . bitteraarde

Zwavelzure soda
» kalk . .

 »

5,708,
0,540,
0,350,
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D ’A um er i e, Ver h. over de Zeebaden, in de Nat. Verfu der 
Hollandsche Maatschappij van Wetensch. te Haarlem, DI. 
X V IT, bí. 19.

Dr. Ho I le  m an rond in 1000 gram water nit de 
Noordzee i  op 56® 10’ Br. en 7° 36’ lengte Gr., den 19 Julij 
1829 bij N. Ñ. y y .  wind, des namiddags ten 3 ure geschept, 
na uitdamping op80s R. en drooging 38 gr, 132 aan zouten en 
bepaalt het soortelijk gew igt dezes waters, bij 14« R , op 
1024 , 948 (zie M u l d e r ’s aangehaald Archief, bl. 315, 316). 
V óór eenige dagen (in October) heb ik ,  bij TT.W. wind en 
Vloed, water laten scheppen ten noorden onzer eilanden in 
de Noordzee en op het Wad, aan deKlaringspost achter Warf um, 
op eenen afstand van ongeveer 1400 schreden van de kw el
der verwijderd, en deze waters langzaam op een zandbad in  
glazen schaaltjes, bij eene warmte van 79—82* R ., tot droog 
wordens toe uitgedampt. 1000 gram van het eerste, dat slechts 
een w einig troebel was, gaf aan .zonten 36,50, eneenegelijke  
hoeveelheid van het laatste, dat vrij wat troebel w as, 41,80. 
Hierbij dient echter te worden opgemerkt, dat de slib deelen, 
w e lk e  Ín dit water opgehouden waren (suspensa) en niet 
vóór de uitdamping door mij afgescheiden zijn geworden, 
hebbende ik'integendeel vóór de uitdamping het water met 
het daarin ohtstane sediment goed orogeschud, mede onder 
dé massà, na de uitdamping overgebleven, begrepen zijn.

Men ziet hieruit nu, dat er  volgens deze verschillende 
ontledingen nog al eenig verschil in de bestanddeelen van 
het zeewater plaats vindt, en dit verschil zal ongetwijfeld  
imeer in het oog vallend worden en zich ais vermenigvuldig 
g e n, naárroaie dat er meer ontledingen van hetzelve op onder- 
séheidehe tffdèd, diepten en plaatsen en onder verschillende 
omstandigheden geschept, ondernomen zullen worden. Onze 
geleerd e en even werkzame scheikundige Dr. M u l d e r  
m erkt in 'z ijn e  aangehaalde Verkond, wel is waar aan, dat 
het gevonden verschil in  bestanddeelen, althans somwijlen, 
aan de manier van ontleding moet worden toegeschreven, 
Iets Waarin wQ gaaHie met hem instemmen, doch wij stellen  
niettem in voor vast, dat men, ons zeewater, op verschillende 
plaatsen en tijden en onder afwijkende omstandigheden g e 
sch ep t, ortfledende—  al geschiedt die ontleding dan ook  
door denzelfden scheikundige en altijd op dezelfde manier — 
Steeds minder of m eer verschillende resultaten zal erlangen 
«  h o u d e n  o n s  o v e r tu ig d ,  d a t e r  te n  aanzien der bestanddeelen
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van bet zeewater, althans van dat der Noordzee, w el eenig- 
zins de waarheid nabijkomende bepalingen, doch geen altijd 

» geldige, vaste en on bed ri egelijke maatstaf kan worden opge
geven, evenmin ais dit ten aanzien der soortelijke zwaarte 
des zeewaters bet geval kan zijn .

H o l l e m  an (de Aqua M arina) verdeelt de bestanddeelen 
van bet zeewater in bestendige en in toevallige, en zegt dat 
onder de eersten behooren: Oxygenium, Azotum, Acid. Car
bonicum, Acid. hydro-chloricum, Acid. hydro-bromicum, 
Acidum sulpburicum, Soda, Magnesia, C alx , Potassa en 
Oxydum ferri; en onder de laatsten: Acidum hydro-sulpbn- 
ricum, Acidum bydriodicum, Ammonia, A lum ina, Oxydom 
manganesii , Silica en Principium extractivum. Het maken 
van aanmerkingen daarop ligt bier geheel buiten ons bestek, 
doch het zij ons vergund deze enkele aanmerking bier op te 
teekenen, dat naar ons oordeel de lijst der laatsten nog wel 
met eenige stoffen zoude kunnen vermeerderd worden, en 
vooral heeft bet ons verwonderd, dat de geleerde H  ol ieman  
bet Humuszuur daar niet bijgevoegd heeft, aangezien dit toch 
in aanzienlijke hoeveelheid met het veenwater door onse 
rivieren naar zee wordt afgevoerd. Tot de later ontdekte 
bestanddeelen van bet zeewater behooren ook het Bromiu» 
en Jodium (Annales de Chimie et de Vhysique9 Tom. XXVIÜ» 
p. 178; S c h w e i g e r ’s 2V. Journal der Chemie,  N. Reihe B. 
X V II, S. 125 und Band X V III, S .61). Men heeft zélfs be
w eerd, dat er kwikzilver in het zeewater bevat is. M  a r  eet 
gaat zoo ver van, uithoofde der groote verwantschap, welke 
bet water tot veelvuldige jigchamen en stoffen in de natoor 
heeft, te veronderstellen, dat de zeeën eene kleine hoeveel
heid van alle zelfstandigheden, welke in water oplosbaar zijn» 
moeten bevatten, in evenredigheid namelijk van de rivieren, 
w elke zich in dezelve ontlasten en w ier water in aanraking 
gew eest is met alle punten der aardoppervlakte, — een ge* 
voelen , waarmede wij ons zeer wel kunnen vereenigen.

W ij zeiden hierboven, dat, naar evenredigheid, het ver
schil in bestaoddeelen tusschen het water der Noordzee en 
dat van andere zeeën minder groot was, doch dat dit in bet 
algemeen gezegd is en daarop eenige uitzonderingen, en wel 
vooral bij binnen- of landzeeën; zijn , zal een ieder na bet 
verhandelde al aanstonds inzien. Zoo verschilt, bij voorbeeld, 
het3water van de, in vele opzigten zoo zonderlinge, Doode i*  
in  bestanddeelen aanmerkelijk van alle andere bekende *eeëa>
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en is buitengewoon rijk aan zouten, waarom zijfook w el de 
Zoutzee genaamd wordt. Onderscheidene beroemde schei
kundigen hebben zich met de ontleding van dit water bezig  
gehouden, zoo ais onder anderen M a c q u e r ,  L a v o i s i e r  
en S a g e  (Mémoires de P Académie des Sciences 1778), 
A l e x a n d e r  M a r c e i  (Philosophical Transactions, 1807, p. 
296), K l a p r o t h  (Beiträge, Band V ., S . 185), G a y - L u s s a c  
(Annales de Chimie et de Physique, Tom. X I, p, 197« en G i l 
b e r t's  Annalen der Physik, Band L X llI , 1819, S. 198) en 
C. G. G m e l  in  (Naturwissenschaftliche Abhandl, Herausge
geben von einer Gesellschaft in Wurtemberg, I  Band, III 
H eft, Tübingen 1827). D e drie eersten dezer scheikun
digen ronden in 100 deelen ran hetzelve 44,375 aan zouten, 
M a r c e t  slechts 24,62?, K l a p r o t h  42,60, G a y - L u s s a c  
26,24 en Gm e lin  24,5398; dus eene verbazende hoeveelheid, 
aanmerkelijk verschillende in gehalte aan zouten, van alle 
ons bekende wateren. W ij willen G m e l i n ’s opgave van de 
gevondene bestanddeelen hier in haar geheel mededeelen, le  
meer daar zijne ontleding zich door juistheid en naauwkeu- 
righeid gunstig van anderen onderscheidt« Hij vond dan in 
100 deelen:

Chlorcalcium • • 3.2141
Chlormagnium • 11.7734
Brommagnium • • 0.4393
Cblornatrium 7.0777
Chlorkalium • • 1.6738
Chloralumium • 0.0896
Chlormangan • . 0.2117
Zoutzure ammoniac • 0.0075
Zwavelzuren kalk • 00527

24.5398
Water . . . .  75.4602

100.0000.
Men zie  hierover nader de boven aangehaalde en le

zenswaardige verhandeling van G m e l i n ,  Chemische Unter
suchung des W assers vom todten Meere.

Het Zuiderzee- alsmede bet Oostzee-water bevat omstreeks 
een derde minder zoutdeelen dan bet water uit de Noordzee 
en dos niet, zoo als A . zegt, de helft minder. L i ch  ten b e r g ,  
P i a f f  en . L i n k  toch , vonden in 100 deelen water uit de 
O ostzee slechts 1,18 zoutdeelen (Annal, de Chimie et de Phye.
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T. V I, p. 434). V a n  d e r  S m i s s e n  heeft, onder het o p z ig t  
en de leiding van den beroemden’ C. H. F  faf f ,  ook eene 
ontleding van bet O ostzee-vater gemaakt en in hetzelve g e 
vonden: ijzeroxyde, koolstofzuren ka lk ,  zwavelzuren kalk, 
zoutzure soda, zwavelzure magnesia, zwavelzure potasch 
en magnesia, tw eederlei soort van extractif-stof, een Ajr- 
driodas en zeezoutzure magnesia (z ie  zijne Dissert, inaugur. 
Aq. maris B altic i analys. ehem., K iel, 1824; Verg. M u l d e r ,
o. c. p. 61 en P i a i  f ’s Uandb. der analytischen C hernie, «i. s. is. 
Band II, s. 147) en M u l d e r  (bl. 60) in dat van de Zuider
zee, den 14 Julij 1825, bij ebbe en N . w ind, bij Muidcrberg 
geschept, in 1000 gr.:*

Zeezoutzure soda.
gr-
8,605,

> kalk • 0,454,
» magnesia 0,153,

Zwavelzuren kalk 0,046,
» magnesia 1,118,

Koolstofzuren kalk 0,124,
t magnesia 0,151.

Doch ook in deze zeeën zullen de bestanddeelen des wa
ters van verschillende omstandigheden afhangen en ontwij
felbaar nog meer variëren, dan w el in andere en grootere 
zeeën, daar deze boezems hun water en van de N oordzee, 
door smallere eri breedere kanalen, en van een groot aantal 
grootere en kleinere rivieren en beeken, die zich in dezelve  
uitstorten, ontvangen.

Ook het water van het Y , w elke boezem met de Zuider- 
en dus ook met de Noordzee in verband staat en daaruit, 
bij vloed, een groot deel van deszelfs water ontvangt, is door 
Dr. M u l d e r  onderzocht geworden, In 1000 gr. Y -w ater, 
dat bij den Sehr iferst or eu, op den 5 Sept. 1825, tusschen ebbe 
en vloed geschept w as, vond hij:

gr.
Zeezoutzure soda • 8,088,

» kalk • 0,425,
> magnesia . 6,152,

Zwavelzuren kalk • 6,631,
» m agnesia. 0,991,

Koolstofzuren kalk . 0,102,
» magnesia • 0,170.

D us al weder een aanmerkelijk verschil met dat der
Zuiderzee, waarvan de reden zeer  goed door D r. M a id  o r
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worden opgegeven, ■*— Men leze verder over dit onderwerp 
M u l d e r ,  a. w.,  P  f a f f ’s Analyt. Chernie, B. II. S. 141-148» 
Mare  e t  in G i l b e r t i  Annalen der Physik, Nene Folge  
XXX III. S . 113 und 235» G a y - L a s s  a c in G i l  berV sA nnalen
1. 1. S . 202» M u r r a y  in T r o m m s d o r f ’s iV. Journal der 
Physik, II. 2. S* 387, Ma re e t ,  Philosoph. Transact. 1822, p« 
448, H o l i e m a n ,  Dissert. de Aquamarina, etc. S c h ü b l e r ’s 
Agriculturchemie, § 467, alwaar bij eene labei, inhondende de 
gehalte aan zouten bij de ontleding van verschillende zee
waters door onderscheidene scheikundigen waargenomen, 
mededeelt, en meer anderen.

Bit. 14. Nader bij de kust vermindert de klaar
heid, enz.

Dat het zeewater nader aan de kust in helderheid af
neemt en troebel wordt, is zeer natuurlijk; doch dat deze 
troebelheid voor den mond der rivieren het sterkst zoude zijn, 
kunnen wij niet gelooven, evenmin ais dat deze troebelheid 
een gevolg van de vermenging van .het zee- en rivierwater 
en de daaruit ontstaande slijk zoude zijn, iets waarop wij 
later in het Vde hoofdstuk, bij de aanslijking, zullen terug
komen. Maar een viertal regels verder, zegt de S. dat de 
slijkhoevëelheid , en bij gevolg ook de troebelheid des wa
ters ,  een eindtcegs de rivier op gedurig toeneemt ; hoe is dit 
met elkander overeen te brengen? Wij houden het ervoor, 
dat bet water op die plaatsen alwaar rivieren in zee uitloo- 
pen het troebelst zal zijn aan weerskanten van den stroom, die 
door het afloopende water gevormd wordt, maar niet in dien 
stroom zelven.

Blz. 14. De ebbe en vloed wisselen, enz.
D e  afwisseling van ebbe en vloed , w elke in alle 

groote zeeën tot aan de 66 graden breedte, waar de
ze lv e  naauwelijks meer ontdekt kan worden , wordt 
waargenomen , heeft dagelijks tweemaal regelmatig plaats, ' 
doch niet steedft op hetzelfde unr,  maar zoo dat de 
vo lle  vloed aan iederen volgenden dag omtrent 48 minu
ten later en eefót na 14 dagen op hetzelfde uur weder 
terugkom t, overeenkomstig den stand der maan, daat de 
doorgangvan de maan door den meridiaan dagelijks omtrent 
evenveel minuten later plaats heeft ten bet om de 14 dagen 
nieuw e of volle maan is. D e tijdkring van twee volkomene 
vleedstijden is alzoo zeer na gelijk aan den tijd, die von den

21 •

D ig it iz ed  by  b o o g i e



390
e e n e n  d o o rg a n g  d e r  m ann  d o o r d e n  m e r id ia a n  l o t  d e n  a n d e r e n
verloopt, en hierop »teint de berekening van de Tafeie der  
Watergetijden* (Men s ie  snik eenen dag-iàfel van de «oeter» 
getijden'voer het ja a r  1336, aan wijzende wanneer bet te Har- 
lingeb, op de Lemmer, in bet V lie  voor de S loo t, in d e  
L a p w e m e e  o f  het Dókknmér en Groninger d iep , en in b et  
algeméén ; aan alle. Fcteacbe, Oostfiiescfae en Deensche kus
ten heiogdratet is , bèrekend in  oren en minuten» in d en  .¿ima-» 
nah d er M aatschappij e to i; N bt van 't Algemeen voor 1835)» 
Ondertuflschen treft: niet nan alle oorden de doorging van 
de maan met den »tand van het hoogéte water, of niet overal 
met ewpeo'^gplijkep.tpeatand van rijzen en vallen dea waters 
te samen; w elk verschil van de belemmeringen schijnt te  
ontstaan, die de vloed in deszelfs loop ondervindt, zoo ala 
dit bet duidelijkst in de stroomen, bogien én diepe boezems 
wordt waargenomen, alwaar de vloed hef eerst bij den mond 
begint en hooger op steeds later verschijnt, zoodat dikw ijls 
het geval plaats heeft, dat er in den stroom of boezem nog  
vloed gaat, tetw ijï men aan den mond reeds duidelijk de  
werking der ebbe waarneemt. Yan hier is bet dan ook, dat 
men voorheen, vóór het verwijden der zee-gaten , geheel 
geenè èbbe en vloed in de Zuiderzee waarnam, en dit dage- 
lijksch rijZen en dalen des w aters, in bet begin der vorige  
eeuw nog, maar w ein ig  o f niet aan de Overijsselsche kosten, 
alwaar dít thans'beter in het oog vaft, bespeurd werd  
(zie À. Y  p e y ,  Verhandeling over de Texeleche Zeegaten  ; in  
de Vèrhandel. van de Holl. M aatschappij der Wetensch. te  
Haar hm , D l. XXL bl. 216). Vroeger toch toen de zeegaten 
naauwer en tevens minder diep waren, liep er bij hoog water 
w einig of in  bet geheel geen water in de Zhiderzee, telmeer 
daar oqh nog bet afetroomend water, door de naauwe opeaingen 
meer dan thans beperkt, het vloedwater tegenhield; doch. toen 
later de.zeegaten verwijd en teven» verdiept werden, ver-v 
kreeg de zee  vrijer toegang tpt. d eze lve , het vloedwaler 
drpng binnen eu liep. hij ebbende zee weder af eu ,ook n»> 
nam, men aan,de.kusten dec Zuiderzee^ebbje « o  vfoed/wear« 
Vaodaaçppk i* bet» detain alle binnenzeeën, die slechts door 
kleipe ^monden met den ooeean vereeajgd' vn nogtaas 
qena .aanzienlijke uitgebreidheid hebben, de ebbe. en vloed, 
ipaar even merkbaar z ijn ,  noa oh* dit «onder anderen motdo> 
QçM pe, en de M iddf H m hche w e  hel geval i*  ; D e * e e -  
«ngi*? p i  mopden.Aün.dP Jflëia ,rom  io dien: k e r ta o t ijd z o o ,
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veel w ater in- en nil in laten* am «ene m erkbaraebba an 
v lo e d te  veroorzaken, terwijl da zeeèö z e lte «  oak la  idaia 
zijn'om door dar io iioed  detMaattn mulk atae ¿reate bower 
g is g , te. oodergnan» waarom men;>ook in á e ,Katpitühe z #  
»paewelijks aena ebbevn  vloed kan waárzemen (vOrg.T, 
man«lftp*< Bmhr*U>»d. Etdk\ I B . 3  Abtb. Y  Cap. S . 376K 
'Op gelijke w ijze; ontstaat er ook in sommige plaatsen van 
de/ nea eene vmrtfagiag in ■ den vtaed, en het is  daarop niets 
vreemds, dat de .maan» naar w e lk e r ,stand de vloed giek 
evenwel Schijnt le r ig ien , niet < ana a lle ‘plaatse« bij'here* 
hoogsten stand Sepes gelijken' staal van rijnen en  dalenjdes 
waters bewerkt* . ' - » . i

Ofcchóon hierdoor de tijd des vloeds in  velschillende 
oorden ongelrjk is en geenszins i i l .  verhouding staat met 
derzelver ouderlingen afstand, zoo kai» men evenwel dfrkf  ̂
waar de vloed eeae vrije streaming heeft ook Setten vrij 
regelssntigtn gangen; den ,*loed waarnemen. Z ookom t de 
vloed van de Noordzee deels van het noordelijke Schotland« 
deels door het Kanaal» en juist d ie vloed w elke om 12 uur 
in Buchannes8 (aan de noord oos talijke zijde van Schotland) 
hoog water aanhfengt, verschijnt voor de fistn k r 6 n ie t  
(ater, bij Yarmouth 9'/» u n r ; . voor ;de Thermo en zoo ook 
atm de Hollandsche en Duitsthe kosten omtrent 12 oren later; 
in de laatstgenoemde streken vereenigt. zk h  hiermede de 
v loed , die door het Kanaal binnenkomt enjdie op dezelfde 
dagen bij B rest om â v u tà r , kik Hafcre om 9 .  uur, b ¡¿.Ostende 

* om 12 uttr boogi water aaabrengt en: hier met. dan eersten 
te  samen komt. (Volgens opgave van W e l t m a n n ,  Hand* 
huch der Sckiffahrtshmde^u* s . w v ,  HatabUrg 1319, S. 378.)

D e verhouding verdervanden vloed aan onze noordelijke 
kasten is de volgende:

Wanneer het water, in de Noordzee voer  de gaten van 
T e x e l en het V lie  op zij s hoogst, is ,  dat bij \ »ten we en vo lle  
■taan op 8 uttr ’s  morgens invalt, stroomt bet nog drie uren 
door deze gaten naar binnen en verdeelt zich ever het ge» 
k eele  noordelijk  gedeelte van de Z u id erzee,,tot aan Stave
ren en Medemblik. en over de Friescbe wadden, toi dat, na 
verloop van 3 ‘ uren, het water in dit gedeelte van d e  Zui
d erzee , gelijkstaande met het valleBd buitenwater in ^ e  
N oordzee en dus, van daar geen toevoer van water meer 
verkrijgende, ophoudt te  rijzen. Het water in dat gedeelte 
van d e Zuiderzee, nu op zijn hoogst zijnde, terwijl bet
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water in de Noordzee nog dríe tiren blíjft dalen, stroomt 
wederom gedeeltelijk door de zeeengte tnsschen Stavortn 
en Enkhuisen, Tan weer het zich verdeelt over bet geheels 
zuidelijke gedeelte van de Zuiderzee, totdat na verloop van 
vier uren, het water in dit gedeelte van de Zuiderzee gelijk 
•staat met bet vallend water in het noordelijke gedeelte ea 
verder van daar geen toevoer van water meer verkrijgende, 
op »zijn hoogst is. Het water in het zuidelijke gedeelte van 
de Z uiderzee, nu op zijn hoogst zijnde, terwijl bet water 
in bet noordelijke gedeelte nog twee uren door de zeegaten 
naar buiten stroomt, keert wederom terug door de zeeèngte 
tusschen Stavoren en Enkhuizen en vult ten gelijken tijde het 
Y  voor Amsterdam , alwaar het op zijn hoogst zal zijn, ais 
h et in bet noordelijke gedeelte van de Zuiderzee of te 
Harlingen , op zijn laagst, dat is 6'/. uur nadat het in bet 
noordelijke gedeelte van de Zuiderzee o f te Harlingen hoog 
water geweest is r en omgekeerd. • Ais bet te Harlingen hoog 
water is, namelijk om 9 ureq ’s morgens, is het ten gelijken 
tijde hoog water aan de geheele west- en noordwestkust van 
Friesland, en in de geheele Zuiderzee ten westen van Fries
land. Ais het hoog water is op de Lemmer, te  weten om 
lu u rís morgens, is het ten gelijken tijde, o f een w einig later, 
hoog water in het geheele zuidelijke gedeelte van de Zui
derzee, van de Lemmer tot aan Pampus, alwaar het één uvr 
later hoog water wordt, dan op de Lemmer, en te  Amsterdam 
wederom één uur lates dan voor Pampus o( 9 uren later dan 
op de Lemmer. Ais bet hoog water is in de Lamser»iee of 
het Dokkumer- en Gromnger^diep, zal het één uur later boog 
water zijn op de Uithuizer-wadden en twee uren daarna te 
D el/z ijl, te Emden, aan de kusten van Oost-Friesland, voor 
de W ezer , voor de Elbe, voor de Eider en in de Noordzee 
aan f de kusten van Jutland (z ie  den bovenaangehaalden AU 
manak der M aatschappij s t . N . t>. 9t A lgtm .).

; A r è n d s  bepaalt de hoogte der gewone vloeden aan de 
D ditsche en Nederlandsche kusten op 9-10 voet boven de 
gewone ebbe, doch daarmede zal hij wel het gemiddelde 
getal van de hoogste en laagste plaatsen bedoelen. Er is 
tusschen vele plaatsen toch een groot verschil in de vloede- 
hoogte, zoo ais uit het verhandelde ook w el reeds afgeleid zál 
kunnen worden, doch hieromtrent zijn geene vaste bepalingen 
te maken, daar schier duizend bijzonderheden en omstan
digheden er invloed op hebben en even zoo vele verande
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ringen veroorzaken, zoo w el in hoogte van den vlóed, ais in 
de streek ran stroom ing.. In zeeëngten, straten en zeeboe
zem s, zoo de toegang tol dezelve namelijk breed en diep 
genoeg i s ,  klimt bet water raak bet hoogst. . Om bet «ren
schii in dezen* aan te toonen, v illen  v ij  hier slechts ran 
eenige plaatsen de hoogte tot w elke de vloed rijst ais voor
beelden aanroeren. Zoo rijzen de springvloeden te Calais 
op 20 en bij den vuurtoren van Douvres op 25 voetenj#). Te 
Ostende rijst de gevone vloed op 18, te Y lissingen op 16'/#> 
te Heltevoetsluis en Texel op 12 voeten f ) ,  en aan de kusten 
van Holstein ea Jutland, alwaar zich de zee meer uitbreidl* 
worden de vloeden onregelmatiger en zijn noch zoo hoog, ooch 
zoo sterk. Aan de Elbe komen zij n iei boven de 8>en aan 
de kosten van Jutland maar 2 of 3 voeten hoog , ’t w elk  
zeker een zonderling verschijnsel is, dewijl zij aan de tegen
overliggende Engelsche kust aanmerkelijk veel hoogerrijaea* 
(V  et g. Inleiding tol de kennis der Noorder •Poollanden^ gétrokken 
u it de Dierkunde der Noorder - Poollanden ; in het Eng e Is ch be-  
schreven door Th; P e n n à n t ,  en naar yt  Hoogd. van P rof. 
Z i m m e r  mann vertaald. Amsterd. 1789, bl. 114). D e  gem id
delde hoogte van den dagelijkschen vloed voor Katwijk  komt , 
volgens de waarnemingen io 1768 en 1767 gedaan, op omtrent 
2»/» roeten bóven het Amsterdamsché peil §). B ij gewonfe 
omstandigheden gaat het water bij springtij te Amsterdam 
slech ts 2 en te Harlingen niet meer dan 6 voeten op en neer 
( z i e  den aangeh. A Imanai ; terwijl de gewone vloeden op bet 
U itkw zer-uady  achter W arfumy 8 en voor de monden der 
W ester-E em s 9% voeten rijzen

*) D e  Heer C o w l e y  zocht de oorzaak van het terschil 
daarin, dat de afstanden der vuurbaken met het merk 
van het laagste water verschilden, zijnde de eerste op 
den afstand van eene halve mijl en de andere máár hon
derd ellen (yards), 

f )  I o  het pa te noemene werk van P e n n a n t  staat yan ellen 
in  plaats yan voeten.

§). Z ie  R apport wegens het onderzoek omtrent eene uitwatering 
te  Çatwijh aan ser , gedaan in 1802, enz. Haari. 1803 bl. 
16 (in de noot), met welke waarnemingen die yan .Mei en 
Augustus 1802 vrij .wel overeenkomen (zie  bovgpaange- 
haald R apport, Bijlage 2. bl. 10)%

♦*) Sedert eenigen tijd worden er geregelde waarnemingen 
omtrent den vloed en de ebbe in onze Nederlandse he
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D e buitengewone rijzing ta »  den. vlood bij £t¿ Mek 
schijnt'van niets anders te komen, dan tan  bet ophoopen en 
opstuwen tan den ait de* Atlantische -nee komenden hoogen 
vloedstroom , die jaist bij S t. Mato* ata in een' hoek opeen- 
gedrongen wordt. Joist daarom bereikt ook de vloed eeae 
bijna gelijke» hoogte Tan 45 toeten  in den boezem. vanlSoge* 
land, waarin de Savente «ich uitstort (Philosophic, Tmuoct 
1668, p. 812). Dat dit stuiten en dringen tan  den sttooo 
tegen eenen regt tegenoverstaande» oever , aanleiding ka  
geven om zooveel hooger te stijgèn, ís  oh  de beschoawiaf 
van de vaart des at rooms w el te verklaren , en verdiént oase 
bijzondere opmerking, wegecs den invloed, d ie  de kte daar
d oor op ■ vele plaatsen op de kustlanden en de dijken t a  
uitoefenen; want,  schoon: de golven in  de ruimere see snik 
eene aanmerkelijke hoogte niét bereiken, koo stijgen fij 
nan eenen steilen, dwars tegen den stroom . gelegde» dijk, 
d ita ij ls  drie tot viermaal zoo hoog, hetwelk; zónden twijfel 
dáaruií ontspruit, dat de eenmaal aandiingendé waterberg 
Zich steeds voort wentelt terwijl het water van voren siet 
meer wijken kan, wadrvan dan ophoögingi het gevolg is- 
D oH alligen  kunnen hier ten voorbeelde zijn.

D e vloeéshoogte is wan dezelfde plaatsen n iet op iüe 
dagen g e lijk , máár die'waaróp «rentra èw o etfé  mar» invalt, 
hebben merkelijk hoogere vloeden, w élke daarom spri*p 
vloeden heeten en hierboven reeds doér ons vermeld Zij» 
Daarentegen rijst om den tijd van kmartter-mßen de vita 
minde# hoog, hetwelk aan de kusten der N oordzee deové’ 
vloed of doof-gttij genaamd wordt. Daar bij n ieuw e mani 
de maan nabij de zon staat, zoo is bet een zeer  natuurlijk 
vermoeden, dat de hoogere vloed, die alsdan telkens ¡ovak* 
door de vereenigde w erking van zon : en mann even zou 
ontstaat, ais de gewone vloed door de màan alleen o í althans 
hoofdzakelijk wordt yoortgebragt. Dat ook bij volle mata

zeégaten gedaan, vooral te V iis singen,  ̂ V ir  e , Zierik  
zee9 Hellevoetsluis, Rotterdam, Amsterdam, Medetnblik ea 
áán het Nietnee ï)tep9 en de Hoogieeraar S dhjftöd er  heeft 
belooft de resultaten dier waarnemingen te  zu llen  ntede- 
deelen, waarvan wij tot ons leedwezen h ier echter geea 
gebruik hebben kunnen maken, daar zij ons nog niet ia 
handen zijn gekomen. * Z ie B ijdragen toi de 'Natuurl* 
Wetensck. ván v. H a l l ,  V  r o l  i k  eu M u l d e r ,  D l. H  

: F bh: 151. , .
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de vloed hooger is, moet oit d en zelfden grond verklaard 
worden, waarvan de tweede vloed, terwijl de maan onder 
den gezlgteinder is, afhangt*

Eindelijk heerscht er nog eene ongelijkheid in de'vloe- 
den, naarmate de maan nabij 'of verrfe van de aardé is, zijnde 
in bet eerste geval hooger« in het laatste lager. Daarom 
zijn de springvloeden het hoogst, wanneer de maan n iénw of 
vol en tegelijk nabij de aarde is, en de doove getij ën zijn* 
het laagste, wanneer kw artier maan met hare verwijdering 
van de'aarde te zamen treft.

Deze verschijnselen, die h ier beschreven zijn, zootolszij 
bij stil weder en in ’t algemeen plaats hebben, ondergaan 
door de stormen zeer groote veranderingen en wijzigingen, 
en hoezeer reeds alleen door dezelve de anders onbedoi- 
dende vloeden zeer hoog kunnen stijgen , zoo is dit échter 
vooral het geval wanneer hevige stormen met hooge v fo eden 
gepaard gaan« waarvan ons de hevige en verschrikkelijke 
storm vloed op den 4den en 5d en Februarij 1825 een 
n ie t veel overtroffen en zelden voorkomend voorbeeld 
h ee ft opgeleverd f) . Op deze dagen vielen namelijk 
v o lle  maan, nabijheid der* maan bij de aarde en bijna ook 
doorgang der maan door den aequator zoo na op elkander, 
d a t reeds daardoor de springvloed schier de grootst moge
l i jk e  hoogte bereiken moest. (Zie behalve W o l tm s n n ’s 
at. w ., ook nog R om  m e , Tableaux des vents, des marées et 
des courons. P aris  1817, 2 Yol. en B ra n d e s ,  in G eh  1er’s 
W örterbuch , Band III, ark Ebbe und F/u/A.) De sterkte van 
den  vloed in de rivieren eindelijk, alsmede het meerder qf min

*) A  r e n d s  heefthier den 3den Februarij, doch dit là mis. 
f )  W annéér de sdhrijver de golfslag, bij bet opgeven d er 

, hoog te van den. stormvloed in  Febmarij.1825, niet mede-

f erekend-beeft*,dan moet de vl?ed hier aan onze kusten 
á 4  voeten lager gestaan hebben, dan op de plaats naar 

w e lk e  hij zijne berekening gemaakt heeft. De kruin van 
onzen  zeedijk* toch — ik bedoel h ier die van den Jfoord'- 
p o ld e r  — ligt 16 voeten boven volle zeé of den gewonen* 
dagelijkschen vloed en dos 22 voeten boven gewone ebbe,

. Çp dezelve tia bij! die gelegenhéid niet doorbet ze&water 
overstroom d geworden, enkele plaatsen, op welke nu 
en  dan een golf overrolde, uitgezonderd.* De gbffslag 
b ij genoemden storm, mag men. aan onze kust, veilig op 
eeh e  'boógté vair 8 Ÿbétèn bovén hét waferpad d e r to e n -  

, * «naUg**vlo*dshofegt6 s td k n . '  '
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der oploop en in dezelve hangt van hoogst verschillende omstan
digheden af, zoo ala vrij!hierboven bij de Zuiderzee en op 
andere plaatsen reeds hebben aangeroerd. Zoo hangt b. v. 
de sterkte van den vloed in de rivieren niet alleen af van de 
lengte, welke zij doorgeloopen heeft, maar ook van de boo- 
gere of lagere rijzing dea vloeds vóór de rivier, mitsgaders 
van het meerder of minder verhang van het afstroomend 
rivierwater.

Blz. 16. Of de stand van het water der Noord
zee, enz.

Ofschoon het gevolg wel hetzelfde blijft, of de zee name
lijk rijst of gerezen is, dan wel of het kustland laogiaait 
zakt, wÀj achter in het vervolg ook op dit punt bet
een en ander in het midden brengen en ook onze gedachtes 
daaromtrent mededeelen, wanneer wij in bet Yde hoofdstak 
het ontstaan van den aangeslijkten grond ia overweging 
zullen nemen. ^

Blz. 17. Dit onderwerp is door eene commit* 
sie, enz.

Yan het bestaan en de werkzaamheden van zoodanige 
commissie heb ik  niets te weten kunnen komen, en wij 
gelooven, dat de Hoogleeraar M o ll in zijne Verh. over hd 
Amsterdamache Peil en de Geschiedenis van hetzelve, te vin den  
in de Bijdragen tot de Natuurk. Wetensch. van v, Halli  
Y r o l i k  en M u ld e r ,  01. I .  bl 370-405» wel met een en k e l  
woord daarvan gewaagd zoude hebben, indien er w e r k e l i j k  
zoodanige commissie bestaan had, te m eer daar hij bet 
rijzenof dalen van den waterspiegel nog met een enkel woord 
aanroert. Wij hadden hier dus gaarne eene betere en meer 
vertrouwen verdienende bron, dan het Ostfr. Volksbuch door 
den schrijver aangevoerd gezien. Het bestaan van zoodanig 
eene pommissie kunnen en durven wij echter niet 
tegenspreken; wij twijfelen er echter aan.

Blz. 18. In Wales, op de landtong van Cor- 
narvofuhire, enz.

L¿g het pad naar de bron of de bron zelve zoo laag» 
dat men de laagste ebbe te haat moest nemen om deceive
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te naderen? Eu werd de bron zelve, eenîge voeten hoog, 
door het aeewater bedolven? W at voor eene bron was dát 
dan tóch wel? Onzes bedunkens is d it een en ander strijdig 
met hetgeen men zich gewoonlijk bij eene bron denkt. Yoor 
het overige, hoe de zaak dan ook zijn moge, blijft dit altoos 
een zwak en weinig beteekenend bewijs.

Blz. 18. Het wordt vrij algemeen aangenomen, 
dát, enz.

Ja , ongetwijfeld hebben Engeland en Frankrijk, en mis
schien ook Zweden; en Denemarken in den vóórtijd te zamen 
gehangen; maar is dit ook niet vermoedelijk met Schotland' 
en Noorwegen, en gevolgelijk ook met de Shetlandsche eilan
den het geval geweest? Mijns bedunkens is daarvoor bijtaa 
evenveel waarschijnlijkheid ais voor de twee overige punten, 
en het gevoelen van P e n n a n t  (Beschrijving van de Noorder- 
Poollanden, Amst. 1789, bl. 5), dat namelijk de 5cs7/y-eilanden, 
de Hebrides, de Orkney's, de Ferroi- eiland en enz. misschien 
brokken van een voorheen wijd uitgebreid land zijn, komt 
ons steeds ais zeer'aannemelijk voor.

Den tijd echter te bepalen of zella van verre te gissen, 
wanneer Engeland Van Frankrijk  afgescheiden is geworden, 
is  en blijft voor ons geheel onmogelijk, daar er zelfs geene 
duistere Sage van deze groote gebeurtenis tot ons gekomen 
is en de vernieling dezer landengte alzoo reeds in eenen 
tijd moet hebben plaats gevonden, d ie , veel hooger dan de 
historische, in het donker verledene opklimt, en bet is daarom 
te  verwonderen, dat kundige en beroemde mannen het in 
onze dagen nog hebben durven wagen, dat tijdstip niet alleen 
te  gissen, maar zelfs juist te bepalen, zoo ais onder anderen 
o ok  door T r e v i r a n u s  (Biologie, B. m.< S. 107), op het 
voetspoor van W e i s  (in de Schriften der Berlin. Gesellsch* 
B . V . S. 337), geschied is, stellende datdeCym brische vloed 
340 jaren vóór Christus geboorte heeft plaats gegrepen en 
dat deze, behalve andere verwoestingen, ook bet ontstaan 
d e r  Zond  en de afscheiding van Frankrijk en Engeland te 
w eeg heeft gebragt

D e meeste natuurkundigen trekken de voormalige ver- 
eeniging van Frankrijk  en Engeland en het voormalig be
staan eener landengte ook geheel niet in twijfel, daar er te 
veel afdoende bewijzen en gronden voor die vereeniging

22
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bestaan* Da meeste dier bewijzen en gronden a iju door 
v o n  H o f f  in zijn uitmuntend werk: Geschichte der durch 
Ueher Opferung nachgewiesen Natürlichen Veränderungen der 
Erdoberfläche u. s. w., Gotha 1822. Th* I. &  307-309, opge- 
sofnd en medegedeeld en door A r e n d s  overgenomen. (Men 
zie eenige der daarvoor pleitende bewijzen ook bij Sommer ,  
Philos. Transact, abridg. IV . 320, en P e n n a n t  a. w. bl. 5. 
eft; verv«)» A r e n d s  echter tracht vele dier gronden geheel 
te ontzenuwen, zoodat e r voor hem slechts weinig, van bet 
door v on  H o f f  aangevoerde, ais geldig overblijft. Afge
scheiden en op zichzelven staande, kunnen te le  der aangevoerde 
gronden, wel is waar, ia deadn .ais weinig afdoende beschouwd 
worden, doch met elkander in verband gebragt en zamenge- 
nofuea hebben sommige,die door A r e n d s  geheel verworpen 
z i jn , in ons oog altijd eeaige waarde en wij harzelen niet 
met von  H o f f  (a. w. Th. I. S. 310) te leggen: »Dass die
meisten dieser Gründe viel für sich haben, und darauf die 
Annahme einer ehemaligen Landenge an der angegebenen 
Stelle wohl gebaut werden kann, w ird nicht leicht ein Pby- 
siker und Geograph in Zweifel ziehen*’’. De achtste grosd 
heeft ook in ons oog het minSt Van allen te beteekenet», eu 
wij kunnen ons «eer wel met hetgeen daartegen door 
A r e n d s  aangevoerd is vereinigen, iets dat ook omtrent dea 
zevenden grond het geval is ; doch de andere nangevoerde 
grondeh hebben, onzes erachteas, alle eenige waarde eu daar
onder ook vooral de zesde die dootr A r e n d s ,  ais niets 
afdoeade, geheel verworpen woedt. W ij konden hier niet 
in  het bteede het minder of meerder gfewigt dezer aange
veerde gronden aantoeneh en verdedigen, doch willen alleei 
nopens dea Zesden hier laten volgen, hetgeen mea daaroaitreat 
bij P e n n a n t  in zijn aangehaald werk bl* 7> 8 en 9 vindt 
aaageteekend: »Schoon, na het tijdperfc, zegt b ij, dat Jte-
getand van bet vaste land scheurde, ea de overgang door 
eeae smalle Zee-engte fai Booten {vititianavigiu) of Cano's 
(Monoxyla) der vdorige tijden, te e r  lig t w is, konde echter 
de menigte der viervoetige Dieren over dit safadle water, niei 
naar Engeland komen, wijl de hevige stroomèn in hetzelve 
hunne uiterste kragten overwonnen. Zij moeten derhalve 
over de oude Landengte gegaan zijn. W ant het stijd tegen 
het gezond verstand te  gelóoven, dat de oade Britten anlke 
onvriendelijke Gasten ala W olven, Beeren 'en de kleinere 
Residieren met zich zonden overgebragt hebben; zonden hij
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zei?’ wel de huisdieren en andere nattige schepzelen hebben 
kannen overvoeren!

Would they on board or Bears, or Lynxes take r 
Feed the she Adder and the brooding snake.

PBIOB.
dat Ss:

»Zouden zij Beeren of Lynxen aan Boord neemen, Adders 
en broedende slangen opVoeden!
»Menschen en viervoetige Dieren kwamen úit dezelve 

plaats naar B rittanien; er zijn in Engeland geen viervoetige 
Dieren die ook niet in Vrankrijk gevonden worden. Onder 
de Dieren die er niet meer gevonden worden, zijn de A uer- 
09, de W o lf ,  de Beer, het uild  Varken en Qe Bever, welkç  
voorheen aan beide Landen gemeen waren. D e Urue was 
in Engeland tot in 1466*) en ik heb1 eenige van hunne Na- 
zaaten, d ie  men ter naauwernood konde zeggen getemd te 
z ijn , in de Parken van Drum Lurig  en Chillingham gezien  
( P  e n n. Tours in Schotland). D e Caledonische Beeren w ier- 
den na Bomen gebragt, en wegens hunne wildheid geschat. 
( M a r t i a l i s .  P l u t a r c h u s ) «  Zij bleven io Schotland t o t ’t 

jaar 1057. Misschien waren zij ter zelver tijd in W ales. 
W ant volgens de oude Wetten worden zij onder de Jagt- 
dieren ge reek end. (Ra i  Synops. Quadrup. 214). W olven 
ontrustten de middelste deelen van Engeland tot 1281, en ver
w oesten het Noorden van Engeland tot de tijden vap Konin
g in  Elisabeth. In 1680 waaren zij noch niet geheel uitgeroeid. 
D e  w ilde Varkens waren ten tijde van Koning Hendrik II 
rondsom London gemeen, en bleeven in hunnen wilden staat 
to t  1577. . Men vond hen naderhand alleen in de Bosschèn 
ran  Lord L a t i m e r ,  die in hun te Jaagen veel vermaaks had, 
g e lijk  de Heer M o u f e t  schrijft (Health emprovem.): uit des- 
z e lf s  berigten wetep wij ook , dat men om dezen tijd Rhee« 
b okken  in W ales en om de CAetuol-heuvelen vond, thans 
z ijn  z ij in de hooge landen van Schotland bepaald. In het 
jaar 1188 vond men nog Bevers in W ales, wanneer de Schrij
v e r  G yraldus dóór dat Prinsdom reisde. Behalveq de Aifer-  
os  v in d  men alle deze Dieren in Vranhrifk. T h e o d e b e r t

* ) Z es w ilde S tieren , wierdep bii het inwiidingsmaa) van 
d en . Aartsbisschop van York G e o r g  N e  v i l  gedood« 
L e g a n d i  Collect. V l .  2.
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Koning van V  rankrijk, werd in hei jaar {M8 door een Añer
os op de Jagt gedood (Ecole de Chasse CLXI).”

»Het Eland D ier, de Gentile, de Lynx, de vette Hatei• 
muit, de Tuin Hazelmuis, M yoxut N itela , en de Yledermuis 
Serotinef P ipistrelle , Barbaste Ile bereikten Engeland níet» of 
stierven vroeg, zo dat hnnne naamen in het Engelsch ver. 
looren zijn. D e Steenbok en de Gems, die de Alpen en 
Pyrenaesche Bergen bewoonen, zijn waarschijnelijk niei io 
Engeland geweest, Vr ankrijk heeft 49 z^orten van viervoe
tige Dieren en Engeland 39.” Bedriegen wij ons nu niet, 
dan moet het voorkomen van deze en meer andere dieren 
op Engelschen bodem, in het oog van eiken onbevooroordeelde, 
ais een veel afdoend bewijs voor bet voormalig bestaan eener 
landengte worden aangemerkt, aangezien bet anders altijd 
moeijelijk blijft de herkomst dier dieren tin Engeland aan te 
wijzen. Onnatuurlijke, gezochte en gewrongene verklarin
gen, gevoegd bij spitsvindige redeneringen, zoo ais: dat lij, 
bij voorbeeld, door ijsschotsen zullen zijn overgevoerd eos., 
rekenen wij geene vermelding en veel minder eene wederleg- 
giog hier waardig. Zoo hebben nieuwere natuurkundigen 
de vroegere vereeniging der rotsen Abyla  en Calpe, ter weers
zijden van de straat van Gibralter gelegen, ook te regt daar
door willen bew ijzen, dat men op de laatste apen en tibel- 
katten aan treft, — dieren w elke in geen ander gedeelte vao 
Europa worden aangetroffen en in Afrika te huis behooreo. 
Zie K. E. A. v o n  H o f f ,  Geschichte der durch überliefer. o. 
s. w . Th. L S. 149.

Omtrent de oorzaak, waardoor de bestaan hebbende land
engte verbroken en bet Kanaal gevolgelijk ontstaan is, v in d t 
men verschillende meeningen opgegeven. D eze toch wil dat 
de landengte eerst is doorgegraven, en die doorgraving later 
door hooge vloeden tot de tegenwoordige breedte verwijd 
zal zijn; gene dat eene aardbeving dezelve verbroken heeft; 
anderen, en w el de meesten, wederom, dat de doorbraak door 
het water veroorzaakt zal zijn geworden.

W at het eerste dezer gevoelens aanbelangt, dat n.l.  de 
landengte doorgegraven zoudezijn, d it is voorgedragen door dea 
schrijver van bet overigens uitmuntende werkje: Beschrijving 
van het oude Batavische Zeestraat enz., ’s G rav en h age, 1753, en 
wel ,  zoo hij zegt, naar aanleiding van eene plaats daarom
trent, bij R i c h a r d  v a n  d e r  S t e g e ,  in z ijn eNederlandsche 
Oudheden, II hoofdst., voorkomende. W ij moeten echter
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bekennen hoegenaamd geene de minste aanleiding tot zulk een 
gevoelen, in de opgegevêne plaats van. van  d e r  S t e g e ,  ge
vonden te hebben. Doch hoe dit ook z ij, de beschrijver van 
het oude Batatischè Zeestrant zegt, op bl . 3,  hierover het vol* 
gende: » Echter zoude u ii het verhaal van R i c h a r d  van
d e r  S t e g e  wel schijnen te blijken, dat het (bet Kanaal n. 1.) 
eene doorgravinge is ,  aengezien de Krijtbergen eerder schij
nen doorgeklieft, dan door het water afgespoelt te  zijn. En* 
de melden onze Schrijvers o o k , dat Keizer Otto III in den 
jare 960, de Duinen bij Zeeland zoude hebben laten door* 
graven, en die doorgravinge met sluisen, de W ielingen  ge- 
naamt, (om dat dezelve met raderen, of wielen opgewonden 
wierden) doen sluiten. D eze sluis nu lag oudstijds tusschen 
Breskens en V  listing en, en zoude die doorgravinge geschiet 
zijn om eene scheidinge tusschen Ottoos Landenden Vrank- 
rijk  te maken; naderhand zijn deze sluisen door swaren 
storm en watervloed, zoo ais eenige Schrijvers melden, in 
den jare 1376 w eggespoelt ; en is een ieder bekent, hoe 
groot een Zeegat de Hondt tegenwoordig is. Het geval, 
waar door oudtijds deze Rijken (Engeland namelijk eri Frank
rijk ), naer Versteegens verhaal, van een gescheiden wierden, 
dunkt mij wel het waarschijnlijkste te xijn ; maar wanneer, of 
door wien dit gedaan is , schijnt allegeheugenisseontweeken  
te w ezen; echter is het zeker dat het lang vóór Christus ge
boorte zal zijn gesch iet, en dat die zware Cimbersche V loet 
het doorgegraven gat w el lustig verwijt en verdiept heeft, 
is  w el te gelooven, gelijk van de Hondt nu te zien is.” W ij 
vertrouwen, dat de oordeelkundige lezer w el zal bevroeden, 
wat men van dit gevoelen le denken hebbe, een gevoelen  
hetw elk wij niet noodig oordeelen hier te wederleggen, en 
hetw elk  zeker veel aannemelijker zoude voorkomen; indien 
er redenen bestonden te vermoeden» dat men reeds in d e grijze 
oudheid zoo sterk scheepvaart' en handel in die oorden ge
dreven had, dat zoodanige doorgraving en voor handel en 
voor scheepvaart van belang had kunnen gerekend worden 
te zijn. 'Wij zouden daarom van deze meening Kier ook  
geen gew ag , hebben gemaakt .en dezelve stilzw ijgend zijn 
voorbijgegaan» ware het niet dat er soortgelijke gevoelens 
nopens het onstaan van andere straten of kanalen, met die  
tusschen Engeland en Frankrijk overeenkomende, bestonden, 
iets hetwelk - ons opmerkelijk genoeg is  voorge&omen om 
hier vermeld te worden. Zoo bestaat er namelijk een volks-
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verhaal* nopens hel ontstaan van de etraat va* Gibraltar,  dat 
reeds van den tijd der Arabieren degteekent, hierop neder« 
komende, dal A l e x a n d e r ,  dooT de inwoners van het schier
eiland Andaiua te hulp geroepen zijnde o n  hen tegen de 
invallen vaa de bewoners van Sua te beschermen; de land
engte van Gibraltar doorgestoken en daardoor de inbraak 
des Oceanus en tevens de vernietiging der landengte te w eeg  
gebragt zonde hebben. (Zie L* Odeur dea flaura dana lea wer- 
veiiies de V Univers, par M o h a m m e d  B e n  A h h m e d  Ben  
A y a s  ; in de Notices et extraite de la Bibliotk. Imper. Tom. 
Y U I. p. 11; E d r i s i  A frica , eur. H a r t m a n n ,  ed. 2da  p. 
8; v o n  H o f f ,  a. w . Th. L s. 147). Ook schrijft de Sage, 
die door Arabische schrijvers (s ie  M a r a c h  M a c h m e d ’s 
M anuscript getiteld : BHUkengerüoke in den Merkwürdigkeiten 
der Länder, in v. Z a c h ' s  Monatt. Correep. Bd. X X . S . 239 
u. 368), bewaard gebleven i s ,  de doorbraak der straat vaa 
Bab el Mandeb aan eene doorgraving toe, w elke door zekeren  
koning van Yemen bewerkt zonde zijn (von  H o f f ,  a. w. 
Th. L s. 162), en volgens P I  in i o s  (Biat. N at. L ib. V I cap. 
X I;  Edit. G e l en ,  ann. 1661. Tora. I. p. 232) sonde S e t é n 
e o s  N i c a t o r  het plan gehad hebben, om de landengte, 
tasechen de Z w arte  en Caepische zee g e leg en ste  dóórsteken 
en deze zeeën daardoor te vereenigen, maar dat hij door 
zijnen dood daarin verhinderd is  geworden.

W at het tweede gevoelen , dat de éoorbraak der land
engte namelijk het gevolg eener aardbeving zoode zijn , aan
belangt, dit is door S o m m e r  en P e n n a n t  en anderen 
voorgedragen en door dea eersten bijzonder getoetst en beoor
deeld geworden (Philos. Transact, abridg . IV . 320), terw ijl 
ook v o n  H o f f  (a. w . Th. I. 9 . 314) niet vreemd van bet 
denkbeeld schijnt te zijn, dat de eerste doorscheoring door 
•one aardbeving bewerkt zal z ijn , — een gevoelen dat zeker  
altijd aannemelijker en waarschijnlijker dan het eerste m oet 
voorkomen, doch waarvoor hoegenaamd geene-zekerheid b e 
staat. A r e n d s  had het echter in het voorbijgaan können  
vermelden.

B et d erd e, meest algemeens gevoelen, en dat ook b o l  
onze itÿ  dat de doorbraak namelijk door het water veroor
zaakt sa l zijn , is  zeker het aamem elijkste en natwarlijkste 
van allen , doch de schrijvers zijn het niet eeos van w e ü te  
zijd ed a  doodmaak der landengte, of van die der N o o r d z e e ,  
o f  van d ie des Atlantischen Oceaaas, o fw e l vao beide kanten
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tevens, heeft plaats gevondeti, terwijl men het ook diet eens 
is omtrent de vraag, of de landengte op eens, dan wel o f zíj 
door ktngsaíme afbrokkeling en afspoeling des waters door-' 
gebroken zij. — M t i n c k e  houdt, op grond vooral van de 
buitengewone overeenkomst tusschen de rotssoorten der 
tegen elkander o vertilgende kusten beider landen, de door
braak van het Kabaai, met v o n  H of f ,  wel voor hoogst 
waarschijnlijk, doch is óók liever genegen, met D e s m a r e t s  
(D in . sur V ancienne Jonction de VAngleterre h la France, 
Amiens 1753.)# te  ge looven , dat de hoofdaanval van den kant 
van den Atlantischen Oceàan geschied zij, ofschoon de landengte 
van ‘beide kanten langzamerhand kan weggespoeld zijn. D e  
hevigste stormen namelijk, uit het Zuid-westen komende, 
konden aan de bewogene golven de grootste kracht tegen 
d ie  landengte mededeelen, en wanneer nog in den nleuwsten 
tijd, de baren der onstuimige Zeé bij Fddyetone, aan den in
gang Van het Kanaal, 100 voeten hoog boven den aldaar staand en 
vuurtoren, alzoo tot de hoogte van 180 voeten boven den 
gew onen waterspiegel der zee, geslingerd worden (S m eat  on,  
in deszelfs beschrijving van bet Kanaal van Eddy3tohe, Lon* 
don 1791), zoo is bet zijns bedunkens geenszins ondenkbaar, 
dat zij in het gebotene kanaal, vóór de doorbraak, nog  
booger stegen , en den dam alZoo van lieverlede verbraken 
( z ie  G e h l e r ' s  Neue PkyeikaL W örterbuch, Band IV . Abth.
I I . S . 1320 o . ff. Art. Geologie\ Indien de stand van zaken, 
d e  orde der dingen, in één w óórd , de gang der gebeurte
n is se n , tijdens de doorbraak dér landengte dezelfde waren 
z o o  ais wij d ie thans kennén, dan moet ,  naar onze w ijze  
van beschouw en, d é  doorbraak Van de zijde des Atlantischen 
O ceanus, alwaar de meeste opzetting des waters en tevens, 
voora l bij storm, de sterkste golfslag was, bewerkt zijn ge
w o r d e n , daar de landengte* van de zijde der Noordzee, noch 
d o o r  sterken  'aandrang van wéter; — want om met v o n  H o f f  
aan to  nemen dat het w ater der Noordzee, bij het aanwezen 
w m d en  bread en noordelijken mon d, eenen aanmerkelijk hoog er en 
g$mnd gehad  hebbe dan in het 'Kanaal en den Atlantischen 
Oooaati, daarvoor is geheel geen grond, en het komt ons met 
A ’r e v d k  biet alleen 'bhwaatsctiijnlijk, maar zelfs hoogst 
onnaftuhrtijk v o o r * )  nefeh doorhevigen  golfslag van belang

v) In d ien  dien áánneemt, dat de Noordzee in den vóórtijd 
e e n ^ e ^ ^ r e é s t  kán ï i j n ,  Is toodanige stelling zeker
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te lijden had, daar sterke noord-oostewinden hier zelden 
waai jen; doch dan moeten tevens de golven van den Atlantischen 
Oceaan vele eeuwen de landengte gebeukt en hare o even 
afgeknaagd hebben, voor en aleer de w erkelijke doorbraak 
plaats vond en voltooid was, want om eenen vasten, rotsach- 
tigen dam, die verscheidene mijlen breed w as, af- en weg le 
spoelen en geheel te doorbreken, daartoe heeft het water, 
hoe vermogend en schrikkelijk het dan ook in ¿ijne werkiag 
zijn m oge, zeker nog al eenigen tijd noodig gehad. — Oas 
heeft het altijd het aannemelijkst toegescbenen, dat de land« 
engte reeds bij eene dier groote en verschrikkelijke nataar- 
gebeurtenissen verbroken en bet Kanaal al zoo  geboren is 
geworden, waarbij de aardoppervlakte in den vóórtijd meer
malen geschokt, geteisterd en ais omgekeerd werd. Mis
schien wel ontstond reedg bet Kanaal vóór oi tijdens de 
vorming der zand- en gerolde steenen-formatie? Mogelijk 
w el werd de landengte verbroken en door b et water mede- 
gesleept, toen de zee den diluvischen grond, diep zij eenmaal, 
eenige honderden voeten hqog, bedekte, verliet en zich met 
geweld ^ferugtrok. Waarschijnlijk w el dat bij zoodanige 
gebeurtenis, waarbij het water zich eenen uitweg momt 
zoeken, de doorbraak, en w el in eens, plaats greep, wanneet 
zich ook het best de takkige en oneffene oppervlakte dm 
bodems en tevens de aanzienlijke diepte des Kanaals laat 
verklaren, w elke laatste bij eene langzame afspoelende door
braak altijd moeijelijk te verklaren blijft, doordien de golfslag 
niet zoo diep werkt en de verdieping niet het gevolg derdop- 
lijksche waterstrooming kan zijn, daar in het laatste geval ook 
de takkige punten der bodem het eerst afgesleten sondeo 
moeten worden. Dat het Kanaal feeds vóór de nederleggiig 
van het laatste diluvium bestaan beeft, of althans staande die 
nederlegging geboren is geworden, schijnt daaruit te biijkem 
dat men,  hier en daar ten m inste, op deszelfs bodem ge
rolde steenen — d ie ,  volgens U r e  en B u c k l a n d (JWtf. 
Diluv. ; or observations on the organic remains contained t» 
caves etc., 2. Ed., Lond. 1824, p. 191), overigens ook asa de 
kusten van Engeland voorkomen — aan treft, Jeta hetwelk 
ook door P e n n a n t ,  a. w . bl. 5, vermeld wordt, daar hij 
zegt: »Tusschen Bologne en Folistone is een ander bevij* 
van de voormalige verbinding der beide landen, nameatlijk 
eene smalle onder de Zee gelegen H euvelRepraps genaamd, 
een vierde deel van eene Mijl breed en tien Mijlen lang, dic
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Oostelijk na de Godwin's Sandbänken strekt. Hij bestaat uit 
afgerondde K eièn, die in veele Aardlagen ingemengd zijn.” enz. 

Blz. 23. In den allervroegsteti vóórtijd, enz.
Wanneer wij al eens voor een oogenblik aannemen, dat 

het verkoolde hout en de barnsteen, hetwelk op den bodem 
der zee gevonden w ordt, daar ter plaatse ook gegroeid’zal 
zijn, moet daaruit dan ook volgen, dat de bodem, waarop die 
stoffen derzelver bestaan verkregen hebben, voormaals door de 
zee bedekt is geweest en dat deze zich eerst terug beeft getrokken 
en aan het geboomte de gelegenheid heeft gegeven van zich daar 
te  ontwikkelen, om bet later weder met zijne golven te oVer- 
stroomen en te bedekken? Kan de bodem aldaar niet spoe
dig of langzaam verzonken zijn, en zóó de zee gelegenheid 
gegeven hebben om haar met al wat er op was te overdekken/ 

Blz. 24. Nieuwe omwentelingen, enz.
Wij gelooven, dat het verkoolde hout en de barnsteen, 

waarvan hierboven melding is gemaakt, niet vóór maar eerst na 
of wel staande deze tweede omwenteling van den Heer A r e n d s , 
ter plaatse alwaar d ie stoffen thans gevonden worden gekomen 
zullen zijn. Overigens begrijpen wij niet, wat toch wel onzen S. 
aanleiding heeft gegeven, om hier zoo kw istig met omwen
telingen te zijn en de zee maar ais naar verkiezing nu eens 
te laten rijzen en 4&n w eder te doen dalen.

Blz. 26 —  bij de stad Groningen vele zeevoort- 
breugselen aan, zoo ais: enz.

f Madreporen behooren niet onder de Conchyliën , maar 
tonder de Polypem D eze voorbeelden hadden door onzen 
•Schrijver met eene menigte, vermeerderd kunnen worden. 
/Versteende Echinieten uit Drenthe, vindt men onder anderen in 
het Groninger Museum. Ook bij Vollenhoven en W ieringen  
,heeft men z e ,  schoon eene andere soort zijnde, aangetroffen 
(z ie  J.FJM a r t i n e t, Katechismus der Natuur,D l.I. bl. 223). Wat 
overigens de gevondene fostiU ëu  oases vaderlands aanbe
langt, kortheidshalve verwijzen wij hier naar het Specim. 
A cad. Inaug. de Geología Patriae van den Heer W . C. H. 
-S t a r in g ,  te Leiden in 1833 uitgegeven, in w elke verhande
ling eene vrij volledige lfyst derzelve voorkomt.

Bh. 27. Ook pleit daarvoor sterk de ronde 
gedaante der steenen enz»

Niet alle gerolde steénen zijn rond. Sommigen zijn zelfs 
•áán alle kanten van scherpe hoeken voorzien, hoedanige

22*
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onder anderen in bet mineralen-kabinet van den Heer A.A. 
d e  R u uk  le  Arnhem worden aangetroffen (S ta r in g  Spedm, 
etc. .p. 32) en bier en daar ook door ons gezien zijn; anderen 
zijn geheel plat en beslaan, bij eene vrij groote oppervlakte, 
slechts cene geringe dikte. Ofschoon d it, wel is waar, meer 
bij de kleineren bet geval is , hebben wij echter ook zoo- 
dapigen van aanzienlijken omvang en zwaarte aangetroffen: 
nog onlangs bij Arnhem. W el zijn de hoeken dezer stee* 
nen meestal afgerond.

i Waaruit verder besluit de Heer A r e n d s  dat het vei* 
jn9gen van lucht en regen aan de Hunnebedden nog geene 
merkbare verandering heeft te w eeg  gebragtf Zijn de stee
nen, waaruit deze praalgraven der oudheid zijn te samen 
gesteld, dan nog hoekig! W ij hebben slechts een paar dezer 
graven mogen zien, doch deze waren uit gerolde steenen met 
afgeronde boeken te zamen gesteld, en op bl. 41 erkent de 
S. zelf, dat men to t bet oprigten dezet graven gerolde 
steenen gebezigd heeft. W ie  zal nu kunnen bepalen, welke 
verandering deze steenen, gedurende 2000 jaren, ondergaan 
of hoeveel zij door de uitwendige invloeden van hare opper
vlakte verloren zullen hebben!

fili. 28. Bons t e t t en  daarentegen denkt, enz.
Het gevoelen van B o n s t e t t e n  en van H a lem , dat de 

zee zich bij groote tusschenpoozen en dan met geweld terug
getrokken heeft, komt ons geenszins aannemelijk voor. Ware 
dit toch het geval gew eest, dan moest nog heden ten dage, 
degesteldheid des gronds de lijn aanwijzen, waaraan toe de 
zee telkens was teruggetreden. Dat gedeelte van het Dilu
vium, hetwelk bet langst door de zee bedekt en aan de wer
king van het water blootgesteld bleef, m oest, ten miaste 
aan de oppervlakte, noodwendig een ander aanzien verkregen 
hebben en in geaardheid verschillen van dát gedeelte, hetwelk 
vroeger, en dat w el plotseling, van het water ontbloot werd. 
Vooral zou dit verschil op die plaatsen in bet oog mottei 
vallen, tot w elke het water zich telkens terugtrok en welke 
zij misschien eenwen lang — men zegt immers van /**£< 
tutschmruimten — ais strand bespoelde. Nergens wijst bet 
Diluvium ons echter zoodanige lijnen aan en evenmin zoo
danig regelmatig en scherp aigebakend verschil in gronds
gesteldheid, waaruit men zoude kunnen opmaken dat de zee 
zich bij groote tusschenpoozen heeft teruggetrokken.
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Overigens begrijpen wij ook niet, op w elke gronden zoodanig 
gevoelen steunt. Ook kunnen wij ons niet met het gevoelen  
van den Hr. A ren d s»d at namelijk de zee» na plotseling tot 
aan den voet der bergen of iets lager het komt hier toch 
niet op eenige weinige roeden aan — gevallen te zijn, hare 
bedding langzamerhand » even ais wij dit bij het Alluvium 
zien plaats hebben, verhoogd zonde hebben, vereenigen. 
Vonden wij in onzen Diluvischen bodem de bewijzen,(dat de 
stoffen waaruit zij bestaat, ingevolge de wetten van zwaarte 
bezonken waren, dan, ja dan was voor zoodanig gevoelen  
althans eenigen grond. Het tegendeel echter nemen wij bijna 
overal waar. Hoe w il de Hr. A r e n d s  bet toch, bij het volhou- 
den en verdedigen dezer stelling, met de gerolde steenen maken, 
die somwijlen eene verbazende zwaarte hebben, en ais verward 
door de overige bestanddeelen van het Diluvium verspreid lig
gen! Het ligtere en fijnere zand, moest im m ers, indien de zee 
zelve haar bedde bad opgehoogd, althans indien de zee des
tijds even ais thans nog gew erkt heeft, de gerolde steenen, 4 
ais zwaarder zijnde, bedekken. Ook zouden deze stoffen 
dan in allen gevalle meer laagsgewijze en niet zoo verward 
door elkander liggen. Kan bet Diluvium, nadat het in het 
water gevormd en nedergeiegd was, niet uit hetzelve opge
heven zijn geworden? Op onderscheidene plaatsen heb ik 
opgemerkt, dat de lagen of beddingen, die men in het D ilu 
vium waarneemt, niet altijd eene horizontale strekking, heb
ben. Ingeval de zee de stoffen regelmatig heeft aangespoeld, 
hoe komt bet dan, dat men bij derzelver beddingen niet overal 
eene regelmatige eo horizontale strekking waarneemt!

Blz. 2 9 .  flaauwe glooijing----
W ij hebben h ier, en zeker ook op andere plaatsen, van 

het woord glooijing, in de beteebenis van afhelling, gebruik 
gem aakt, meenende dat dit een goed bruikbaar en zuiver  
¿federduilsch woord w as. B ij het lezen echter der Rei* 
noar de Badplaat* en Vallei van Baden-Baden, van onzen 
beroemden Taalkundige de Groninger Hoogleeraar L u lo f s ,  
ontwaren wij, dat g looi jen een provincialismes is ,  daar wij 
op bh 466 en 467 dier Reis in de noot lezen: »De woorden 
g  looijen, glooi, glooijing, die ik ,  in dea zin van afhellen, 
afhelling, io dit reisverhaal nog al eenige keeren gehezigd 
h eb , zijn uitdrukkingen uit mijn ^ eldersch  geboorteland. 
Glooijen hangt met glijden o f glijen saam, en beteekent het
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hellen, schuins afdalen of afglijden, dat eene oppervlakte 
d oei, vooral ais die daling, en omgekeerd die rijzing n iet 
steil ia. — Voor »hij stond op dén gloei, dat is ,  op de  
helling o f schuinte des b e r g s z o u  men ook kunnen zeggen: 
»hij stond op de glede of glêe deszelven.” G looi jen is een  
Provincialismos, dien men mij jure meo veroorlove ! " H et 
spijt ons deze fout begaan te hebben; zeker zullen wij ona 
op meer plaatsen en in andere opsigten tegen de Nederduits 
sche taal vergrepen hebben, doch wij koesteren de hoop, dat 
de bescheiden en goedgunstige lezer ons deze en soortge
lijke fouten genadiglijk vergeven zal. Intusschen vertrouwen  
wij, dat de meeste lezers w el zullen vatten, wat wij h ier en 
eldets door glooijing te kennen willen geven. In deze P r o 
vincie althans, is bet een vrij algemeen bekend en veel ge
bruikt wordend woord en dat het ook in andere gewesten  
van ons rijk bekend is  eu gebruikt wordt, is mij meermalen, 
uit'eene menigte van werkèn, van vroegeren en laterea tijd* 
gebleken; Zoo vind ik  het, onder anderen, om hier maar 
een enkel voorbeeld tol staving aan te voeren, in een drietal 
verhandelingen, die op dit oogehblik juist naast mij liggen , 
w elke noch in deze Provincie geschreven, noch in dezelve  
gedrukt z ijn , in de opgegevene beteekenia gebezigd; D e  
eertte is eene Verhandeling over het W ier der Zuiderzee 
door onzen beroemden landgenoot J. F. M a r t in e t ,  de 
andere! eene Verhandeling o ver de Texelsche Zeegaten van 
J a c o b  O t te n  H u s ly ,  Architect en Mede-Directeur vom de 
Stade Academie der Teehenkunet te Amsterdam, en de derde bet 
Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid, samengesteld door
A .H .v a n  d e r  B o o n  M e sc h , G .W t t e w a a l ,F .v a n  C a t s  
S m a l le n b u r g  en G  J . V e r d a m ; uitgegeven door de 
Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij DL IL Haarlem 
1834*ett aldaar op bl» 137 van het l e  stuk, in eene aankondi
ging en beoordeeling der Handleiding tot de hennie van den 
dijlsbovM en der seeweringkunde, van A b ra h a m  C a la n  d, 
door onzen kondigen landgenoot G. J. V erd a m ,

Blz» 29» De hoogte van den grond enz.
Beloopt de hoogte van den bodem, op den versten afstand 

van zee, niet meer dan ' 100 voeten boven den w aterspiegel 
der Zeel Naar het ons is voorgekomèn, moet de bodem, on* 
der anderen bij Zeist en ook verder op naar Arnhem, v ee l 
meer dan 100 voeten bóven het oppervlak der see  verbeven
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zijn. Hél hoogste punt van Drenthe ligt meer dan 50 vt. 
boven de zee. Gedane waarnemingen toch, hebben geleerd, 
dat het Ellerstfeld 56 voet hooger ligt dan de stad Groningen. 
(Zie van Nat. Hat. der Prov. Gron. I« D l. I. St. bl. 272 )

Blz. 32. -  -  in de Nederlanden gewoonlijk bloot 
zandgrotuf•

Indien onze Schrijver het II D l. van van  B e r k h e y 's  
Nat. Hist* v. Holland gelezen had, zonde hij onder anderen 
op bl. 52 hebben kunnen zien, dat men dezen grond, ook in 
ons land, Geestgrond noemt en dat van haar de namen der 
plaatsen Ehdegeest, O est geest, Rhijngeest, epz. — hier boven 
reeds vermeld — ontleend zijn geworden. Bloot zandgrond 
zonde eene al te onbepaalde benaming zijn, daar er tusschen 
zand en zand sómwijlen een hemelsbreed verschil is. Ook 
behooren niet alle zandgronden tot het Dilnvinm. Zoo be
staat onder anderen de bodem van sommige eilanden — en
k e le  zoo ais T exel en Urk (en naar bet schijnt, volgens v a n  
C u y c k ,  Brieven over Texel enz. D elft 1789 bl. 110, ook het 
eiland JVieringen\ alwaar men de gerolde steenen en zand- 
form atie of het Dilnvinm nog aantreft, uitgezonderd — mee- 
retideels of geheel nit zand, dat eerder tot het alluvium dan 
to t het dilnviuro behoort gebragt te worden, iets dat mede 
o p  onze duingrönden langs de kusten der zee van toepassing 
i s ;  waarover in  het vervolg nader. D e Heer S t a r in g  
sch ijn t echter, zeker om w ijze redenen, die wij echter niet 
kunnen bevroeden, onder Geéstgrondf iets anders dan wij te 
verstaan (zie zijn Specim. Acad. inaug. De Geolog. Patriae; 
l o g d .  Bat. 1833. cap. V . p. 63).

Blz. 33. -  -  niet ver van de stad Deventer j 
alwaar enz.

Sinds langen tijd bezit ook Gelderland, in het kwartier 
Zutphen, drie ijzersmelterijen en gieterijeñ, op ieder van w elke  
f a b r ijken  men kan rekenen, dat jaarlijks nagenoeg één m illi- 
o e n  N ed. ponden ijzererts verwerkt wordt, die aldaar in de 
b u u rt op verschillende plaatsen gevonden en gegraven wordt. 
D ie  soort van erts echter, w elke meest op de gieterijen g e 
b ru ik t en verwerkt wordt, komt uit de omstreken van For- 
den en Hengelo o f ook uit de buurtschap Voorst 9 bnder 
tíendringen, en uit de Anholtsche broek. Statistieke Beschrijving 
v a n  Gelderland-, Arnhem 1826, bl. 46Ö en volgg. — Zie wijders
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over het oer, dat in de Provincie Groningen langs de W es- 
terwoldsche Aa, alsmede in Drenthe en Holland enz. gevon
den wordt, onze Natuurlijke Historie der Provincie Groningen 
I D l. I St. bl. 14 en de daar aangehaalde schrijvers, waarbij 
men nog voege S t a r in g  Specim. §22. Eenen g rooten voor
raad van dit oer leveren ook vele streken van No.ordbraband 
op, zoo ais onder anderen, aan de beekjes te Lieshout, Aarel 
en Rixtel in de Meijerij van den Bosch te zien is. Het schijnt 
geboren te zijn en nog geboren te worden uit de verzoriog  
van de in de gronden en hiermede vermengde stoffen aan
w ezige ijzerdeelen, ais w elke zich vooral met bet humus- 
zuur en het kolenzuur uit den humus of de verrotte plant
aardige en dierlijke stoffen tot onoplosbare hu muszure en 
kolenzure ijzerverzuursels vereenigen. Met dezen oorsprong 
van h*t oer stemt overeen deszelfs veelvuldig aanwezen in 
de lage zand- zoow el ais kleigronden, onder anderen onze 
zoogenaamde meedelanden, welke inzonderheid eenen zuren 
humus bezitten. Z ie de voortreffelijke Verhand, over den 
Humus van A. H. v. d. B o o n  M e sc h , in de Nat, Verhand* 
van de Holt, Maatsch. der Wetenschappen te Haarlem,  DL 
X V I, St« II. bl. 89 en verv. D e Hoogleeraar R e in  w a r d i  
hield bet ook voor niet onwaarschijnlijk, dat de oer banken 
door planten zouden gevormd zijn. Zie het Berigt voor bet 
l i ld e  Deel der Verhand• van het Instituut, Iste k l. bl. 49 en 
vergelijk ook nog T r e v ir a n u s  Biologie oder Philosophie 
der lebenden Natur, B. I I I , S. 9, terwijl men over het voor
komen van de beddingen van het ijzeroer ook nog kan 
raadplegen de aangeh. Verhandeling van Prof. H a u sm a n n  
bl. 291 en 292. en A. B r o g n ia r t ,  Tableau des Terrassa qui 
composent f  écorce du Globe, etc. 1829. p . 55.

Blz. 33. -  -  en zelfs kalk bij Sleenwijk im 
Overijssel en bg Luneiurg.

Ook bij Groningen, in den Hondsrug, en op m eer  
andere plaatsen onzes vaderlands, komt kalk voor eu 
w el overgangs - kalk (Calx transitoria), tot welke de m eeste  
Groninger petréfacten behooren. Bij het aanleggen van de  
nieuwe begraafplaats buiten de Boteringe-poort aldaar, heeft 
men bet nog gevonden en een stuk daarvan wordt door mij 
bewaard. Indien mijn geheugen mij niet bedriegt, dan m oei 
te Groningen, althans op den Hondsrugf door den H eer M ed. 
Dr. b a s s e n  ook grof-kalk gevonden zijn.
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fils. 33. -  -  zandsteen evenwel nergens.
Bestaat niet bel eiland Helgoland, grootendeels altbans, 

nit zandsteen, zoo als de Schrijver zelf op bl. 40 aaomerkt, 
en bestaan ook niet de rotsen in bet naburige graafschap 
Bentheim, mede uii zandsteen! Immers ja!

Blz. 33. Slechts zelden biedt zich de gelegenheid 
aan, enz.

Te regl merkt onze Schrijver hier aan, dat slechts zel
den de gelegenheid zich aanbiedt om den bodem tot eenige 
diepte te onderzoeken. Voor enkele pefsonen is zoodanig 
onderzoek, indien men namelijk tol eene aanmerkelijke en 
eenigzins beteekenende diepte vril doordringen, veelal te 
kostbaar, vooral indien dat onderzoek, zonder eenige bij
oogmerken, bloot ten dienste der vetenschap, ondernomen 
wordt. Het is daarom in de daad te verwonderen, dat w e
tenschappelijke vereenigingen,die zich met de beoefening en 
uitbreiding der natuurkundige wetenschappen, en w el vooral 
ook met de. nasporing der natuurlijke gesteldheid van ons 
vaderland, onledig houden en d ie bet veelal niet aan hulp
middelen tot zoodanig onderzoek ontbreekt, eene zoo hoogst 
belangrijke nasporing nopens de meer inwendige gesteldheid 
van onzen grond, nog niet ondernomen hebben en bij voort
during eenen bodem blijven bewonen, waarvan zij slechts 
d e buitenste korst, de oppervlakte, en dan ook nog maar 
gedeeltelijk en hoogst gebrekkig, kennen. Van de aardbed- 
dingen en stoffen toch, waaruit de bodem van dit gew est, ja 
van geheel Noord - Nederland mag men zeggen , tot eenige 
noemenswaardige diepte bestaat, weet men tot dusver, met 
eenige zekerheid, bijna nog niets. Slechts de buitenste korst 
beeft men bier en daar tot de diepte van eenige weinige 
voeten omgewroet en derzelver verschillende aardlagen en 
bestanddeelen eenigermate, en , zoo ais wij gezegd hebben, 
dan nog gebrekkig leeren kennen, doordien de opgaven 
dienaangaande niet altijd vertrouwen verdienen, aangezieo 
z ij veelal zijn medegedeeld door menschen, die bet in dezen 
nan genoegzame kennis en bekwaamheid mangelde en die op 
verre na niet berekend waren, om van de uitkomst van een 
grond-onderzoek een behoorlijk en vertrouwen verdienend 
verslag te geven ; waarom men dan ook bij bet lezen van 
sóottgelijke opgaven, dikwijls moet gissen, welke aardsoorten 
men bedoelt, o f , zoo de naam al goed is ,  twijfelen o f men
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w el goed gezien en bestemd heeft. Van groot belang zonde  
bet derhalve voor de wetenschap en wel bepaaldelijk voor  
de natuurlijke geschiedenis van ons vaderland zijn , indien  
van gouvernementswege, ten overstaan en onder leiding van 
daartoe geschikte en bekwame manuen, onze bodem h ieren  
daar tot eene genoegzame diepte onderzocht werd, daar bet 
toch moeijelijk valt, ja geheel onmogelijk is, om met eenigen  
grond over de vorming,den alouden toestand en de vervor
mingenvan denzèl ven te oordeelen, indien men mét de samen
stellende stofien van den bodem, derzelver onderscheidene 
lagen , de ligging daarvan en wat hierbij meer in aanmer
king komt, geheel onbekend is. Zoodanig onderzoek zonde 
gew is de heerlijkste, de belangrijkste resultaten op leveren ,- 
veel dat thans nog raadsel is in het helderst licht plaatsen, 
en ons in staat stellen om , met eenigen grond althans, over 
de vorming van den bodem dien wij bewonen, en de cata- 
stropben die zij ondergaan heeft te oordeelen.

Bij bet w einige dat w ij daaromtrent hebben, m oet dos 
iedere bijdrage dienaangaande, hoe gebrekkig en w ein ig  
beteekenend zij dan ook zijn m oge, den beoefenaar der 
natuutkundige wetenschappen en .vooral dennavorscher van de 
natuurlijke geschiedenis van onzen vaderlandscheo grond hoogst 
welkom zijn , waarom wij hier dan ook nog eenige waar
nemingen daarop betrekkelijk , die ons juist op dit pas in 
handen vallen, willen aanstippen. Vooraf moeten wij hier 
echter in bet voorbijgaan aanmerken, dat wij te vergeefs 
naar de ware beteekenis van het woord Wassert Aon, op  bl. 
M  voorkomende, gezocht hebben. Wat A. daaronder ver* 
staan w il hebben weten wij niet. Misschien is het eene ge
w estelijke benaming voor die aardsoort Wij hebben het 
door blaoutse slijk vertaald, doch daar wjj zeer twijfelen o f  
dat er wel mede bedoeld w erd , bet oorspronkelijke woord  
tevens behouden, ten einde den lezer hier niet te misleiden. 
Zal er mogelijk ook eene klei-massa onder .verstaan moeten 
worden, die aan de zoogenaamde London d a y  o f w el nan de  
ylastisc&e klei gelijkvormig is? D e plaats welke deze k le i
laag in de opgegevene beddingen: inneemt schijnt daarvoor 
Wé) te /pleiten en maakt dit aannemelijk.

Behalve hetgeen A r e n d s  hiertoe, betrekkelgk op bh  
186 eu <187 mededeelt, zal , men ook veel aangaande de aard- 
beddiagen in Holland, io de zes eerste Hoofdstakken van 
bet II D l. I St. van Tan B e r k b e y ’s N at. Hist, vmaHolland
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•vinden aangeteekend, doch alle opgaven van van  B e r k h e y ,  
die van den put uit het'OudeMannenhuis te Amsterdam uit
gezonderd, bepalen zich- sléchts tot eene geringe diepte, 
gaan veelal w einig dieper dan bet Alluvium en bebbeh ove
rigens voor de wetenschap w einig waarde. — T e Katwijk 
aan Zee, ten noorden van het hooge Mallegat, 140 roeden 
van het strand verwijderd, vond men bij eene grondboring, ter 
diepte van 34 voeten, in het jaar 1802 ondernomen, de na
volgende aardlagen: 1) eene laag gewoon duinzand, ter
dikte van 8 vt. 2) eene laag w it zand van 4% vt. dikte. 3) 
eene laag, bestaande eerst uit een weinig aarde, voorts nit 
zavelige k lei, dan meest beste klei en vervolgens wederom 
klei met eenig zand vermengd, te zamen ter dikte van 10'/» 
vt. 4) eene laag blaauw zand, door eenige kleideelen 
zamenhangend, somtijds met eenen zwarten molm en somtijds 
met eenige kleine schelpen vermengd, ter dikte van 2 vt. 
5) eene laag alsvoren,doch minder zamenhangend, van 2 vt. 
dikte, en 6) blaauw klâpzand ter dikte van 7 vt. (Zie Jfap- 
port wegens het onderzoek omtrent eene uitwatering te Catwijk 
aan Zee, enz. door F. W . C o n r a d , A. B la n k e n  Iz. en 
S. K r o s ;  Bijlage W 3 ,b l. 18, en Bijlage IV 4 bl. 26). Y óór  
eenige jaren vond men bij hetjgraven van eenen put te Zuidbroek, 
in deze Provincie, 2 vt. vruchtbare aarde; 3 vt. gemengd 
zand; T2 vt. leem met zand en 81 vt. potkle! (zie onze N at 
Hist. de Prov. Gron. D l. I. St. I. bl. 15), en naar men mij 
verzekerd heeft moet men vóór eenige jarën, bij het graven 
van ëenen zeer diepen put te Winschoten, niet ver van Zuidbroek 
verwijderd, soortgelijke aardlagen, althans de kleilaag, ge« 
vonden hebben. 'Wij hebben de klei pot-hlei genoemd om
dat zij ons onder dien náám opgegeven is geworden, doch 
volgens de beschrijving, die mén er van gaf, moet het geeh  
pot-klei, ja geene Alluviale klei geweest zijn. Kan het mis
schien ook eene van bet Diluvium ontbloote bedding vaii 
zoogenoemde Lonrfon-klei zijn, Welke mén aldaar aantreftl 
T e óordeelën naar hetgeen de Hr. Pred. P . N. C r a m e r ,  
die eene andere putgraving te Winschoten , alwaar men 
dezelfde stoffen vond, bijgewoond heeft, mij daaronu 
trent verhaald heeft, komt mij zulks niet onwaarschijnlijk 
voor. In Friesland tusschen Leeuwarden en Marssum, ter 
plaatse alwaar men w il dat vroeger de Middelzee bestaan 
heeft, vindt men: 3 vt. bouwaarde; 1 a 2 vt. zwarte aarde, 
op enkele plaatsen; 3 vt. zand met klei; 1 vt. beste böuw- 
aarde, eenigzins zandig; 12 à 13 vt. ligte aarde, gemengd

23
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met schelpen» kinkhorens enz.; 1 à 2 vt. rood zand, daar
onder keisteenen van onderscheidene soorten en kleuren, 
waaruit het welwater ontspringt. Somtijds graaft men, ia 
den voormaligen zeeboezem» tot eene diepte van 32» 38 of 
.zelfs 44 vt., zonder eene w el te treffen, derhalve ookgeene 
keisteenen 1 (zie aspo ringen betrekke lij k de Geschiedenis der 
voormalige Middelzee in Friesland, door P . B r o u w e r , P*. 
en W. E e k  h o ff  enz. Leeuw. 1834. bí. 118 der Nalezingen 
en Bijvoegsels). Opmerkelijk zeker is  het, dat het Diluvium 
daar ter plaatse zoo hoog en niet dieper onder het Alluvi- 
um bedolven ligt, te meer, daar, zoo men w il, op die plaau 
vroeger de IJssel gestroomd en zich door den boezem, de 
Middelzee, in zee ontlast heeft. Geene plaats op het Allo« 
visch terrein» die zoo ver van de grenslijn, w elke het Allu
vium met het Diluvium vormt, verwijderd ligt ais boven
genoemde, is mij bekend, op w elke men gravende, zoo spoedig 
op het Diluvium stoot ♦). — Tusschen 9s G roven hoge en 
Rotterdam, en w el in de nabijheid van laatstgenoemde stad, 
vond men, volgens opgave van den Heer L in d a e r t :  20 vt. 
veen met veel klei vermengd; 15 vt. ligte w itte klei; 13 vt. 
digte vaste klei; 2 vt. taai je k lei, waaronder zand lag, in 
hetwelk men wellen vond. Op eenen afstand van 300 roeden 
van de voorgaande plaats vond men : 20 vt. veen met klei 
vermengd; 14 vt. ligte witte k le i;  18 vt. veen roet klei; 14 
vt. digte, vaste klei ; 4 vt. w itachtige, taaije k lei en daarop 
het zand bij de voorgaande graving op 50 vt. diepte gevon
den. Op eene andere plaats aldaar vond men: 12 v t leem, 
onmiddelijk aan de oppervlakte; 6 vt« roodachtige of bruine 
aarde; 4 v t  klei met veen vermengd; 1 vt. zeer bruine aarde; 
2 vt. eenen pijnboomstam; 14 vt. blaauwe k le i;  1 vt. zeer 
vaste en drooge klei; 3 vt. blaauwe k lei. (vergel. J. A. de 
L u c , Physik und MoraL Briefe Uber die Geschichte der Erde 
und des Menschen; Baud 11. S. 374). — D e resultaten, welke 
de grondboringen langs bet Noordhollandsche kanaal hebben 
opgeleverd, zijn door den Héér B la n k e n  in de Ver hand, van 
de eerste Klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instit. van 
Kunsten en Wetenschappen, D l. VI. 1823, medegedeeld, doch 
bet w erk thans niet ter mijner beschikking hebbende, kun
nen de aldaar gevondene aardlagen hier niet door mij wor
den opgegeven; alleen kunnen wij hier vermelden dat men,

+) Winsum, een overoud dorp dezer Provincie ».waarover 
straks nader, uitgezonderd.
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volgens eene mededeeling van den Heer Baron J. C. du  
T o u r , die van hoogerhand gemagligd is gew eest, om alles 
wat bij de graving van meergenoemd banaal merkwaardigs 
gevonden mogt worden, te verzamelen, behalve eenige oud
heidkundige voorwerpen, ais penningen uit de middel-eeuwen, 
eenen koperen hehn, denkelijk uit de Spaansche tijden, en 
eenige steenen uit de muren van bet slot Toorenburg, bij 
de graving van dat kanaal onder anderen gevonden beeft, 
eene zeldzame schelp*) en eenen klomp mergelaarde, doorwe
ven van wier, schelpen en andere stoffen, op eene diepte van 
9% vt, beneden bet A . P . V erder, dat men ook bij die 
graving, tusschen de W ater- en Friescbe-poorten, en gevol- 
gelijk ten noord-oosten van AUmaar, in het weideland, nadat 
op 3'/» vt. diepte de laag klei ophield, eene laag blaauw zand 
gevonden heeft ter diepte van 17 vt, w elk blaauw zand ade
ren van zandznerge) inhield en doorzaaid was met schelpen. 
Op eenen afstand van 150 metrieke roeden vond men onder 
dit zand wederom de klei-aarde (terre vierge)» Men g is t , dat 
dit zand eene soort van bewijs zoude kunnen opleverentf), 
voor het gevoelen van sommige geleerden, dat een arm van 
den Rijn oudtijds in die rigting in zee hebbe geloopen, doch 
naderhand verstopt zij (vergel. W e s t e n d o r p  en R e u -  
Ve n s , Antiquiteiten enz. D l. II. St. I. bl. 133).— Nopens de 
aardlagen in en omstreeks bet Haarlem mer-meer vindt men 
het een en ander in de werken van L e e g w a t e r ,  (Haar
lemmer-Meerboeb, of Beschrijving, koe men het Haarlemmer- en 
Ley decke-Meer bedijken en droog maken zal), Jonkheer Mr. J. C. 
B a r o n  du  T o u r (  Verhand. over het Haarlemmer-Meer) en den 
H eer Baron van  L y n d e n  van Hemmen (Verhandel, over de 

'droogmaking van de Haarlemmermeer, doch deze opgaven gaan 
slechts tot eene geringe diepte, terwijl bet mij toeschijnt 
dat men somwijlen den naam van k lei gegeven heeft aan ' 
eene aardsoort, w elkeeigenlijk  geene ware klei is. B ijd egra- 
vingen voor de vestingwerken van Vlissingen vond men de vo l
gende aardlagen: vruchtbare aarde (teelaarde!) 6 palmen; zand 
met schelpen (blaauw zand?) 6 palmen; k lei 6 palmen; derrie 
m et boomtakken en riet 1 palm 5 duimen; zuivere derrie 1
*) B ij bet graven van een’ put te Amsterdam ter diepte van 

28 ellen, vond men ook schelpen, boedanige er thans 
níet meer aan ona strand gevonden worden. Zie J. v. 
R o ije n , Antiq. Belg. of Nederl. Oudheden, enz. Amsterd. 
1756, bl. 25. verg. S t a r in g ,  Specim, p. 55. 

f )  In ons oog een zeer zwak bewijs!
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palm 5 duimen; potaarde, met overçindstaande boomstammen, 
die door de twee boven op liggende lagen heen staken, S 
palmen. — In den Sophia-polder bij Aardenburg, heeft men 
vóór eeuige jaren, nagenoeg op gelijke diepte, soortgelijke 
boomen gevonden, en zoodanige voorbeelden zijn er in Zee* 
land meer. In September 1822 groef een arbeider in den 
Oostkerke-polder, bedijkt in 1370, (in Wol/aartid ijk) eenen  
drinkput voor bet vee. Na bet doorgraven van verschillende 
lagen, kwam hij tol op die van den derrie, maar nog geen  
water vindende, naip hij ook dezen weg, en delfde nu ook  
nog eenen steek potaarde, die ook hier, evenals te Y lissingen, 
onder den derrie ligt, en hier vond hij, op eene diepte van 
ten minste 27 palmen (9 pude blooiscbe voeten) eenen ijzeren 
hamer, van gelijke gedaante ais de landlieden nqg heden aan 
hunne wagens gebruiken; alleen is deze wat langer van steel, 
uitwendig gaaf, maar geheel doorroest. In dezen put was 
nog nooit tot op de derrie-laag gegraven, en de hamer 
lag 3 palmen onder dezelve in de k lei iz ie  Dje Provincie 
Zeeland; door J. d e  K a n  ter , P h i l .  Z. en J. ab  U t r e c h t  
D r e s s e l h u i s ;  Middelburg 1824, bl. 7 en 8).

Verlaten wij thans voor een oogenblik het alluvisch  
terrein, om te zien welke aardbeddingen men in het diluvium  
en oudere formation bij grondboring heeft aangetroffen. In 
het dorp Fallersleben dan, op de Luneburger heide, boorde 
men in eenen uitgedroogd en put, gedurende elf dagen,door 90  
voeten weeke klei. — Het Schleeswijk-Holsteinsche Genoot* 
schap liet in Altona den grond boren op eene plaats, w elk e  
29 vt, boven den gemiddelden stand van het Elbe-water ver* 
heven lag. Men vond aldaar: 7 vt» opgebragt p u in , 14 vt, 
gele leem , eenige voeten k lei en zand en vervolgens vaste 
blaauwe leem (kleiTj, w elke .dieper met gerolde steenen ver
mengd zijnde, bet boren niet weinig Verzwaarde en ver-, 
traagde. Op eene diepte van 110 vt. vond men eene Jaag 
k lei, die met grof korrelig kwartszand vermengd was en in  
zand overging. D e nu nog tot eene diepte van 302 voeten  
voortgezette boring leverde bestendig, steeds harder en droo- 
ger wordende, met glimmer eu ;een weinig fijn zand ver
mengde, blaauw-groene k lei op. — Vanyregchet bestu urder  
Saline bij Oldesloe werd er tot op eene diepte van 300 v t. 
in de nabijheid der Traoe geboord. Men vond 'aldaar 80 v t. 
zand, vervolgens afwisselende lagen van zand en k le i tot de  
diepte van 150 vt. en vervolgens zonder beduidende verano
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dering de hierboven vermelde blaauw-groene klei tol op 
300 vt. diepte. — Te WohUorfft: in het Hamburger gebied, 
vond men: 2 vt. klei en ijzerhoudend zand; 12vt, ve^naarde; 
3 vt, kiezelzand met graniet- en vuursteenbrokken; 2 vt. 
zandige pottebakkersklei (0 ;  13 vt. wit, zuiver kiezelzand; 
1 vt. zwart kleihoudend zand; 13 vt. wil zuiver kiezelzand; 
V ; vt. houtskool; 1 vt. zandige pottebakkers*klei (Î) met 
krijtbrokken; 14V. vt. kiezelzand. — i 110 voeten van die 
plaats verwijderd boorde men in eenen ouden 14 vt. diepen put 
door blaauwe klei met krijtbrokken ter diepte van 14 vu — 
Te Tangstädt, in Holstein, eene mijl van Wohltorff9 werd 
hierop eene boring, ter diepte van 131/, vt. ondernomen en 
wel op het hpogste punt der geheele streek, ten einde eene 
Hollanderij van water te voorzien. Hier vond men: 2 vL 
ijzer- en kleihoudend zand; 2 vt. kleimergel; 2 vt. zandig 
kwarts met granietbrokken; 5 vt. ijzerhoudend roodzand; 
3 vt, bonte, ijzerhoudende kleimergel; 8v t. kwarts zand; 8 vt. 
kwartszand met granietbrokken; 8 vt. grof kwartszand; l 1'« 
vt. grof kwartszand met schilfers van kwarts en graniet
brokken; 1 vt. kleiacbtig zand; 9V» vt. potklei of leem (pot- 
klei en leem is immers niet hetzelfde); 1 vt. zandige pot
klei; '/, vt. aardpek met brokken bitumineus hoql; 84«'« vt, 
zandige potklei doormengd met granietblokken ; 27» vt. 
kleihoudend zand; 1 vt. roodachtige potklei; 24*/» vt. klei- 
aebtige zand massa; 16‘/, vt. blaauwe potklei; 1V» vt, zandige 
klei met verwoeste versteeningen van schelpdieren, welke laag 
de voorbode van de daarop volgende vlot-kalkbedding was, 
(Z ie Die neuesten Resultate des Bohrens artesischer Brunnen 
in der Gegend von Lübeck, ln Universal-Blatt fü r  die ge- 
sammle Land- und Hauswirthschaft n. s. w. von Prof. Dr, 
S c h w e i t z e r  und H e in r ic h .$ c h u b a r th ;B a n d  V I.N M 8, 
Jun i 1834. S .232. u. ff.). Bij het graven vaneen kanaal door 
de landerijen des Graven van  W a s  s e n a e  r T  w ie k  el, in 
de nabijheid van Deldtn , welk kanaal men eene diepte van 
15-20 voeten gaf, schijnt men in eene tertiaire bedding ge
graven te hebben, waarin men, behalven onderscheid^aecon
chy liën, ook beenderen van walvi^chaardige dieren en haaijen- 
tanden gevonden beeft. (V ergeju  D e L u c ’s Briefe a. w. 
Th. 11, 134 Brief S. 378, 379). De aardlagen te Antiterpen 
en omstreken gevonden, zijn beschreven en opgegeven door 
d e  lá  J o n k a i r e  (Notice Géologique sur les Environs <T An
vers; in de Mémoires de la Société d* Histoire Naturelle à
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Parti. Tom I. 1823, vergel. S t a r i n g  Specim. Acad. Inaug. 
P. I. p. 11 sq.). Belangrijker en meer vertrouwen verdienend 
dan al het voorgaande, is zeker de opgave van de aardlagen 
bij de putboring te Zeyit gevonden, door Prof. B r e d a ,  le 
vinden in zijne Bedenkingen omtrent hetgeen uit de, bij de 
putboring te Zeyit opgebragte gronden, aangaande den Géolo- 
giichen aard van den bodem aldaar kan afgeleid ttorden ; welk 
stuk door Z. H. Gel. op dén' 24 Jan. 1835 in de vergadering 
van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen en Kunsten 
is voorgelezen en later geplaatst geworden in de Nederl. 
Staati-Courant van zaturdag den 14 Maart 1835 N. 64, als
mede in den Algem. Komt - en Letterbode voor het jaar 1835 
N’. X. bl. 146-150 en N*. XI. bl. 166-171. Bij die merk
waardige putboring beeft men tot op 145 vt. zand, grover 
of fijner met gerolde kwartssteenen, zandsteenen, enz., in 
één woord , Diluvium aangetroffen. — Dit terrein heeft die
per voortgednurd : hier en daar heeft er zich eene klei-laag 
in voorgedaan, zonder dat er zich echter eenig zeker ken- 
teeken opdeed, dat mén bet Diluvium verlaten had; van de 
diepte van 280 voeten werden buisjes, uit door hydrae ferri 
zamengèkorst zand bestaande, opgebragt cn op 312 voeten 
diepte trof men eindelijk een fragment van eene schelp aan. 
Men ontmoette voorts weder dunne kleilaagjes en boorde 
in grof zand, tot men op 380 voeten eene gele ijzerhoudende 
k le i, en bollen aantrof van hydrae of carbonos ferri, d ie , 
in hunne holligheid, niet alleen k r i j t , maar zelfs vuurstee- 
n en , uit de krijt-form atie, met het krijt nog omgeven, be
vatten. Vervolgens ontmoette men roodachtig, door ijzer 
gekleurd zand, dat men niet ten onregte metBru9selschzand 
vergeleek, en een blaauw zand. Eindelijk op 455 voeten werd 
er hout*) in dit zand gevonden, en op 460 voeten, kwam men 
door een dun laagje van zandsteen, dat zich herhaalde op 
468 voeten : eindelijk op 470, zoo wel ais op 478 en 482 voe
ten , kwamen platachtig rbnde stukken kalkhoudende k le i 
op; waarna van 483 tot 485 voeten weder hout opgebragt 
werd. Prof. v an  B r e d a  houdt bet er voor, dat het ontw ij
felbaar zeker is, dat men ten minste van 312 voeten d iep te, 
zoo niet vat) 280 voeten, of zelfs van hooger in de terftasre

*) Sommige der ligniten waren bijna nog onveranderd en 
behoorden tot Dicotyledonen, andere meer of min ver
koold en ín pijriet overgegaan.
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terreinen v a s  doorgedrongen en dat men daarin op 486 voe
ten nog borende v as .

De g ra vingen, welke ik  in deze streken , meestal op 
den alluvischen bodem , gelegenheid gehad heb te zien, be
paalden zich tot eene afwisselende diepte van 2 toi 9 ellen 
en hebben meestal verschillende resultaten opgeleverd. Vele 
dier gravingen heb ik naauwkenrig opgenomen en de ge
vondene aardlagen opgeteekend, Ik wil den lezer hier echter 
met eene stuksgewijze opgave derzelve niet vermoeijen, te 
meer daar er weinig belangrijks u ii dezelve resulteert. Eerst 
beeft men gewoonlijk, op het vlakke veld gravende, (over de 
gravingen in terpen of werden in het Vde Hoofdstuk nader) 
eene laag teelaarde, die nu eens meer dan eens minder klei
houdend is, veelal humus en graszode bevat en de dikte van 
l% -2 '/»vt. dikte heeft: op sommige plaatsen, vooral verder 
naar het diluvisch terrein, is deze laag veelal veenachtig en 
bestaat daar ook wel meerendeels uit harde ijzerhoudende klei; 
— daarop volgt, op de naast aan zee liggende streken ge
woonlijk een ligtere kleigrond (zavelgrond), die bier en daar 
ook wel leemachtig en van 2-3 vt, dik is ; op andere plaat
sen, verder van zee verwijderd en nader bij het Diluvium 
gelegen, vindt men in plaats van ligtere klei of leemacbtigen 
grond, zandige en ijzerhoudende leem (roodoorn), ook wel 
ijzerhoudende k le i, somwijlen zuivere blaauwe k le i , ook 
wel eens veen of dargstof: — hierop volgt veelal — binnen
dijks — (op sommige plaatsen, zoo ais in de Marne, is dit 
slechts zelden het geval) eene bedding darg of veenstof, die 
eene afwisselende dikte van ’/«-3 vt. heeft, doch hiet en daar 
ook geheel ontbreekt, en op de plaats zelve blijkt geboren 
te  zijn , (buiten den ouden zeedijk dezer Provincie heb ik  
deze darglaag nimmer, tenzij op het wad, aangetroffen en 
ook verder binnenwaarts, kort aan het Diluvium, dezelve 
wel eens te vergeefsch gezocht: in het Oldambt ligt deze 
darglaag op vele plaatsen onder eene zware kleilaag en is 
nu en dan eenige voeten dik). Op deze darglaag volgt ge
meenlijk eene leembedding (ook wel ijzerhoudende klei 
—« knik-klei) ter dikte van I - 2 v t  en daarop het zooge
naamde blaauwe zand (zeezand met eenige kleideelen en 
pbospborzuur ijzer, waardoor bet gekleurd is , vermengd), 
dat nu eens meer, dan eens minder met schelpen vermengd 
is en overal, wanneer men slechts diep genoeg graaft, op 
bet alluvisch terrein gevonden wordt. V erder binnenwaarts
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eo meer van de kust verwijderd vindt men de bovenlagen, 
veelal anders gesteld dan langs de kust en de kleilagen, 
meestal vetter, zuiverder of zwaarder en tevens meer ijzer
houdend; doch bet blaauwe zand, zelfs kort aan de noord
zijde van Groningen, tusschen die stad en Noorderhoogebrng, 
is ook daar steeds de laatste en tevens dikste laag die men 
aantreit en waarin de graving geslaakt w ordt, ten zij mea 
op plaatsen graaft die zeer nabij de Geest gelegen zijn, wan
neer men al spoedig onder de klei, vooral in bet W ester- 
kw artier, het Diluvium aantreft, zoo ais nog vóór eenige 
jaren , bij de graving van een kanaal in de nabijheid van 
Visvliet, alwaar men ook verbazend zware gerolde steenes 
aantrof,! gebleken is. Op enkele plaatsen, zoo ais bij Schil- 
ligehamen den Hoek, onder Winsum, gaat de klei zeer diep. 
Zoo heb ik o o k b ie reo  daar aan de binnenzijde?an den ouden 
zeedijk v bij langs dit dorp loopende — die zeker in de 9de 
of 10de eeuw al aanwezig Was en tot aan het jaar 1717 ais 
zeedijk gediend heeft, doch nu vervallen en op sommige 
plaatsen reeds . weggeruimd is — tol 20 en meer voeten 
diepte steeds door e ene vette blaauwe, met enkele schelpen 
vermengde klei zien delven, zonder eene andere aardbedding 
te ontmoeten. Vermoedelijk bestond in die streek vroeger 
eene geul of ril, die later toegeslijkt is. Elders in ons vader
land trelt men mede plaatsen aan f op welke de k lei zeer 
diep gáát. Zoo graaft men, onder anderen, in de Provincie 
U trecht, tusschen de steden Utrecht en W ijk bij Duurstede, 
op sommige plaatsen meer dan 8 ellen diep door k le i, zon
der zand te bekom en, terwijl men niet zelden op zeer ge
ringen aistand van zoodanige plaats, xeeds op de diepte van 
30 duim zand heeft. Zie Landbouwkundige Beschrijving t>oa 
een gedeelte der Provincie Utrecht9 tusschen de steden Utrecht 
en W ijk bij Duurstede; door G. W t te  w a a l ;  in het Tijd- 
schrift ter bevórdering van Nijverheid enz. hierboven reeds 
aangehaald. Dl. 1L bl. 4. — Bij Peize en Eelde zag ik  mede 
doo r zware kleibeddingen— waaruit men vroeger de klei voor 
de aldaar bestaan hebbende tigchelwerken groef — graven, 
die schelpen en tevens gerolde steenen onthielden. In de 
nabijheid d iet plaats, aan d en Bunerweg heb ik ,  in Diluvium, 
mede eene menigte schelpen, in gezelschap van gerolde stee
nen en k le i, zien opgraven, en zoo mÿn geheugen mij niet 
bedriegt dan heb ik  op de Noorderbegraafplaats buiten G ro
ningen: ook schelpbrokken uit het Diluvium zien boven
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b ie g e n . P rof. Tan B r e d a  (sie aangeh. Bedenkingen) houdt ' 
bet er voor» dat zulke breekbare ligcbamén ais schelpen, niét 
bewaard kenden sljn io een1 terrein ais bet diluvium, waar 
zelfs de bardate keisteenea doorwrijving geheel gerond zijn.
’t Kan zijn, doçh wij hebben ze op de bovengenoemde plaat- * 
sea tusschen gerolde, steenen gevonden. Barnsteen en andere 
ligt, breek- of wrijfbare zelfstandigheden, sao ais brokken 
kalkmergel, k rijt, Mptitent enz* w orden ook in bet diluvium 
aangetroffen, somwijlen zonder éénig teeken dat zij aan dterke - 
wrijving hebben bloot* gestaan.* Ten slotte nog een paar‘gré- 1 
vingen. Vóór omstreeks 40 jaten boorde men, een klein 

,kw artier gaans ten.zuiden van dit dorp, ter diepte van 60 
vt* gerst eeojge voeten door opgebragte aardstoffen(want de : 
plaats alwaar de borjng plaats had was op eene lage wierde), 
daarna door omstreeks 2 vt. kleiachtige teelaarde, hierop 
door eeae dunne darglaag vervolgens door eene zware 1 
bedding van blaauw zand met * schelpen, to t dat men op 68 
vt,sgrof zand met vuursteenbrokken en kleine keisteentjes - 
verkreeg, en eindelijk op 66*fc diepte > op vasten, vóór de bdoï 
ondoordringbare^ rotsgrond stuitte. Omstreeks 100 schreden 
van die plaats verw ijderd, leverde eene tweede boring dezelfde 
verschijnselen .op. tn 1 8 l7 is o p  d e oude Laan onder TJè- ; 
quert, io de nabijheid vandk dorp, een put gegraven terd iep te 
van 24 Voelen. Eerst g  roefm en door teelaarde en leemgrond, 
daarop door eene ddrglaag, die vroeger niet geroerd was, • 
en vervolgens door blaauw zaad met schelpen,|^tw elk op 20 
vL , diepte minder kleibotidend w erden in  welzand overging. 
In. d i t  welzand vond men op d e  diepte van 21 vt* bewerkte 

die vrij goed bewaard waren gebleven* Ik  zou 
depet opgaven n o g g em ak k e lijk m et een groot aantal soort
gelijk*  kuiMma vondeerdere», doch daar e r  mijns e rach ten  
w einig  belangrijks met grond uit kan worden opgemaakt, ' 
zullen wij dezelve, ook kortbèidshalve, terug houden. W at nu . 
ul uit soortgelijke grondónderzoekingemookmoge resulteereny !> 
zek er kan ex sie ts  stelliger «eni >mlet meer zekerheid . u it 
w ordon: opgemaak4 dan d ib  d a t 'd e  aardoppervlakte menig
vuldige en somwijlen geweldige omwentelingen * ondergaan 
heeft, vóórdat zij de gedaante verkregen heeft, waarin .wij 
haar thans kennen ín  bewonetf. * , \  >

X.

BIz. 36. Nog belangrijker i» de uitkomst ge» 
weeat enz. 1

23*
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Deze opgave, nopens de gevondene aardlagen bij de g ra
ving van den pat in bet Onde Mannenhui* te Amsterdam, d ie  * 
zeker volgens de, hierboven .reeds vermelde Hoogdnitscbe 1 
uitgave van van  B e r k h e  j?§ Nat.Hiet.wBollani, te  L eipzig  1 
1779-1783 bij L in k e  uiigCkomea, door onzen Schrijver k ie r  
is medegedeeld, komt niet ti» allee met de'opgave daarom
trent inde oorspronkelijke uitgave van v a n  B e r k  b e y 's  w erk  
(zie Wo$< Biet* van Holland DL ü .  Sk i. bl. 116, alsmede de 
Pleats op; welke de verschillende:: beddingen, bij d ie  graving 
gevonden» vrordeo voorgesteld) overeen, daar bij zegt, dát de  
I6de laag bestond uit 4  vk >zknd; gemengd diet I fa tr  en Zee
schelpen, enz. en de; 16de laag, nit 36 vt. harde klai, som- ' 
iijds vermengd met Hair eu schelpen; d u sn te t toet Vezelen, * 
zoo ais A re n d s  opgeeft en dat misschien eene font vnn ’ 
dep Hoogduitschen vertaler zal zijn, die het vinden van Aeor, • 
op eene diepte van 96 eP 133 Vt. misschien, en ook niet zon
der reden, wel vreemd en wonderspreukig sal zijn Vóórge
komen en daarom, op eigen gezag, haar io  vezelen zal v e r
anderd hebben. Dat er op. de opgegevene diepten ech ter 
werkelijk haar gevooden*is, bevestigt,«ok d e  B eer J . W a 
g o n en *  *in zijne Beeckrijving van Amsterdam, St. V III, b l. 
414, daar bij zegt.' *£er»t. Zand réet KIei-, en dparsa m et 
Schelpen en Hoorehtjes» en Vervolgens, hardie Klei, doorgaands, 
met Hoir en Schelpen:, vermengd, en somtijds, onvermengde . 
en; op- de Zeven volgende dagen*ent.* — De- 12de laag  ■' 
geeft A re n d s  wijders op, ais bestaan hebbende n il 1 v t. 1 
weeke aatiei v an  B é r k h e y  daarentegén zegt, dat zij z i t  1 
Mjellm *ƒ  spongieuse Aarde bestaan heeftl De opgaven z o 
pens dezè putgraving, bij onderscheidene schrijvers voorko- î 
mende, zijn wijders op verre né biet altijd eensluidend *), > 
doch wij - honden bet e r  voor. dat de opgaven van W a g e n s  ZV, ' 
H a r U o e k e r j  v a n  B e rk h e ÿ  pa andere kndgenooien> altijd  ■ 
meet vertrouwen verdienen;dani die vanbuitenlanders; > w
rigens houden wij betpieveá éls d e  L u c ^ k -n G p L y e rv d o r , - 
d p  BMB Ofr d r  diépte: van 198 V t.f)y ongetwijfeld' op b e t 1 
diluvium gesloot enzo i hebben; «danke t vinden von Heentfea 
met zorni, op he t allbvisch teréeio / toch) een vreemd vér*» ' 
schijopei zoudefcrijfti w ,  -    *
*) 1 Meh vergelijke hier slechts^om ‘een epkèï voorbeeld,aan j 

te voeren, de opgave van D é  L u C (Phye. u. Mor. Brieft
B. II«:Si.667:) mét die vaé -v ^ -B e rk h u e y . . . v- . \ . i  

f )  D e  L u c  heeft hier 192 vt.’ (i(
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1 j Bll; 86. Het boven geopperde vermoeden enz.

Onzeg erachtens, bekomt A re  nds* gevoelen, dat de zee, 
, eenm aal'riekaan den voëf d è t bergen terug getrokken h e t-  
-bende; vervolgens baar lied zelve door aanslijking ën op- 
spoeling verhoogd feil wef tot de tegenwoordige hoogte van 
de hoogste plaatsen op bet dfiluvium) zoude hebben, door 
«de potgraviog te Amsterdam hoegenaamd geene versterking. 
D e boringen bij LUñcburg eb Hildethrim schijnen zijn gevoe
len  eerder tegen te spreken dan te versterken;

I  , * . * / > W .

Bh. 38. Onzeker is bet, of de rivieren enz.

Ongetwijfeld hebben, zoo ais A r ep  d s (rio bl. 40) ook 
schijnt aan te nemen* (je rivieren zich reeds vóór bet terug
treden der zéë in d ë z è lv e 1 ontlast, of zijn, ingeval de zee mis
schien in den voortijd zoo hoog stond dat. zij dè kfuinën 
der bergen bereikte en overdekte, en elzoo bet bestaan van 
'rivieren onmogelijk maakte, dit begonnen te doen, zoodra de 
le e  begonnen is zích terug te trekken of wel zoodra de ri
vieren hare geboorte verkregen,,w ant zoo lang de zee de 
bergen bedekte konden er immers geene rivieren bestaan. 
W aar toch anders zo u d e , bij het bestaan van riv ie ren , bet 
water gebleven z ijn ! — Dat bet m et' geweld afstfoimende 
water het zand 1er zijde, geschoven en zoo de zandmggen 
gewrocht zoude hebben, jg níet waarschijnlijk, ja  ónmogelijk 
D it zoude immers ecnp tegennatuurlijke werking zijn.W el zoude 
h e t afstroomende w ajer de loggewoelde aar da toffe n medege- 
voerd, doch niet ter fijde gv*c¿et>en hebben* Ook vindt men in 
de bedoelde* zand ruggen eene menigte van gerolde steenen en 
prei vangrootep om vang. Dat de: bedoelde zandruggen in den 
voortijd, toen p y  nogr diep poderhe t water bedolven waren, 
even ais na nog de janken en roggen ia zee gevormd worr  
den, door de zee* gewrocht zouden zijn, kpmt ons geenszins 
waarschijnlijk; vooj. « E r is  te veel. verschil in de bovenger 
aoepide ruggen op het djluvisch terrein en de zandbanken 
ep. pjeten, die wij «op de wadden p n jn  zee aantrefifen» some 
tpjgpn misschien uitgezonderd, dia inderdaad tot het diluvium 
schijnen M  .behooreir, Misschien wel, dat zij ontstaan zijn; 
tpen de. zee zich plotseling en met geweld heeft terug ge
trokken (althans zien, wij nog dagelijks, hoewel dan op k le i
nere schaal, de ebbende zee eene gelijke werking op onze
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wadden uitoefenen), misschien wel dat zij wel later, nadat 
dte zee de Geest reejls verlaten had, door bet, bij de’eene of 
andere geweldige gebeurtenis in de natuur, met geweld van 
de bergen of hooger gelegene streken afstroo mende water, 
dat den losseren grond in zijne vaart losspoelde en medenam, 
hun bestaan verkregen hebben. Ons afrhans komi dit waar* 
schijnlijker voor. In de tertiaire beddingen, ja Hi alle for ma
liën, oudere en jongere, vindt men de duidelijkste apéren 
dat zij h ier ea  daar door st roo men uitgebold zijn geworden, 
en dat ook one diluvium, hetwelk de uitgfeholde plaatsen 
der tertiaire formatie fceeft aangevtpld, w ederom  door latere 
stroomen uitgehold werd, kan ais ontwijfelbaar zeker worden 
aangenomen. Vergel. Prof.. v a  n B r e d a ’s aangebaalde Beden* 
kingen enz. in de Konst- en Letterbode voor 1835 No. XI, 
alsmede Staats-Courant van 14 Maart 1835.

Blx. 41. Alle, groot en kleip, ook díe inde 
diepte iiggen enz.

W ij hebben vroeger reed$ aangemerkt, dát niet allestee- 
nen aan alle zijden afgerond zijn. Verg. ook Tegeñw. St. t>. 
Drenthe, St. II, bl. 368. Overigens schrijven wij die afronding 
niet eenig en álléén aan eene oneindig lange bespoeling der 
fcee toe.

/ , * ‘ . > ■

Blz. 41. Noot 2.
Gaarne hadden wij gezien, dat À r e n d s  hier Wat uit

voeriger ware gewèest en meer afdoehde gronden voor dit 
zijn gevoelen had medegedeeld. Naar bet ons voorkomt, 
heeft de S. hier opzettelijk van onzén eVen geleerden ais be
roemden W e s t e n d o r p  in deEtym ol. b  ët e eken is ven 
of Hurmebed willen verschillen, aangezien hij ~  blijkens Zijne 
aanhalingen op onderscheidene plaatsen — de uitmuntende 
Verhand.' over de Hunebedden van dien sëhrijver, geletéá hééft 
en dus ook bekend is geweest met hitgeen de'H r. W ;: be
trekkelijk deze zaak beeft aattgevoerd*en b et wélk zich mtor 
niet zoo gemakkelijk én ais met* éène enkele pennestreek 
iaat ontzenuwen. Laat ons eens zien Wat er van defcé zaak 
zij; He S. beroept Zich, tot staving tan  zijn gëvoëlén , op 
W  i a rd  a, Ost-friesisches Wörterbuch ih voce R&nnè: doch 
hier zal bij zeker Wél doelen Op het Alt-Friesisches Wörterbuch 
van W l a r d a , 'iá déh jare 1786 te Aurich uitgegeven, aari- 
geziën ik  geen Ostfr. Wörterbuch vari deten beroemden g^-
*. à . ■ . . .  -ï * - • » "

r
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leerde k en ,e n  dan niei op het, voord  Bünne, so «  ais bij 
aanvoert, «d̂ ar dit voord in het alphabet niet bij W ia r d a  
gevonden wordt, maar op het voord: Hushold, s. 2(10. Hier 
hu lezen wij bij W ia r d a :  tHushold ein Todten Sarg (zie
ook Mr. H e item  a , in zijn Friesch en Neder! • Woordenboek 
in voce) Cad. M . auch Ost. fr« (D e eerste abbrev. beleekent 
Memoriale linguae fr is ica e  van C a d o v iu s  M u lle r ,  de an- 
der e Oost-Friesch: — m aarjs dat wel zoo, zegt men ook in 
Oost-Friesland tegen een doodkist van Husholdl Ik  geloof 
dit n iet/* ). D ies kömmt warscljeinlich nicht von Hus Haus» 
sondern von Hunne einen Todten her. (V oor dit Hunne zal 

'men wel Hune moeten lezen?) D ie aufgeworfene runde Hü» 
'gel, woruntur unsere heidnische Vorfahren ihre Tpdten be
gruben, hi essen Hunnebergenr V \ c c f n d fs Antiq. vpn H oude 
Vriesland p. 44. Also Todten Bergen. (Zonderlinge gevolg
trekking' voorwaar ! D it laat zích w el spoedig engetnakkdr 
lijk  ter nedçrççhrijven ; bet bewijzen van het gestelde echter 
kost zeker vmeer moeite, en daarom zal W ia r d a  zich er ook  
misschien zoo kort hebben afgqroaakt, te meer daar hij zeker 
geenen kans zag, om zijne oplossing met bet q. e. demonstr. 
te  kunnen onderschrijven). Das Todten hemd, zoo vervolgt 
hij, worin die Leiche eingekleidet wird, heist in Ostfriesland 
(in Drenthe en in deze Provincie noemt men het Hene-kleed, 
niet Hennehleed, en hier en daar op het zoogenaamd hooge- 
land dezer Provincie, Heden-kleed) Hennehleed, so auch in 
Pommern, ç. D ahn  e r  t.” Een ieder nu zal deze plaats van 
W ia r d a  w el op haren regten prijs weten tç schatten! Het 
i s  inderdaad verwonderlijk, dat. deze anders zoo omzigtige^ 
naauwkeurige en diepdenkende,geleerde, hier zoo oppervlek
k ig  is, en alléén uit de aangevoerde plaats van P ic c a r d ,  
alw aar op bh 48 en in de V III Distinctie op bh 6d van mijne 
uitgave (die van 1731) van Hune-bedden en Hune-Bergen, in 
d e  heteekenis van Reusen-bergcn o f begraafplaatsen van Beu- 
z e n ,  maar niet van Hunney Hene- of Hennebergen gesproken 
-wordt, dit even stout ais wankel besluit heeft durven trek
k e n !  Meer andere schrijvers zoo w el vroegeren als late
r e n  — hebben den napmsoorsprong der Hunebedden eveneens 
van  dit woord afgeleid, zonder echter evenmin eenig bevre-

♦) Op den Humling w eei ik  w el dat Hushold voor doodkist 
nog bij de boeren in gebruik is.
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digerid b e tijê  o f voldoende gronden voor hunne stelling ata 
te voeren: men ate, onder anderen,’ Ha m e o n i i Frisia, fol 
76; J. G. K e y s  1er, Antiq. Select. Septentrion. etc. Sect. II; 
C ap.8. IV . p. 103; Mr. J van  L ie r ,  Oudheidkundige Brie* 
ven, *8 Gravenhage 1760, bl. 24; E n g e lb e r t s ' ,  De Aloude 
Staat en' Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, 1790 Dl. 
II, bl. 167, 169; Tegenwoordige Staat van Drenthe, Iste Stok 
bl. 136; H. J . N a s s a u , Oude Aardrijkskunde, enz. 7de Druk 
1824. bl. 272 en meer anderen. Zij zeggen dat Aniae- hm- 
hunne- heene- o f hcnnekleedïn  Drenthe, Groningerlanden 
'elders een lijk- of doocflt/eed'beteekent — ja v a n  L ie r  gat, 
t  a. pi., ’zéirs nog verder én zegt, dat het, althans in Drenthe, 
«ah niemand onbekend is, dát bet oude woord Heene nog dik* 
wijls voér Lijk gebezigd wordt — en trekkeh daaruit bet -  
zek er  zonderling — gevolg, dat hune, huine, hunne, heene, of 
henne, een9 doode beteeketit en gevolgelijk  heene- Aena* 
huine hùne- o f hunnéhed eene begraaf-, eene bakplaats, een 
g r q f ;  of zoo ais Mr.‘ J. H .'P . v a n  L ie r ,  onder wiens la
ding en opzigt de Tegenwoordige S taat van Drenthe is uitge
geven, misschien w el in navolging van J. v a n  L i e r  in zijn« 
Oudheidk: Brieven b l.24 , heeft gelieven te schrijven, een lijkbeh 
2elf8  hééft de, ook vooral ais taalkundige,beroemde Kart 
S p r e n g e l ,  misschien iwel ophetvoetspoer van 'W iarda (ia 
G att. A ns . 1819, St. X X V II, S .266) in deze dw aling gedeeld, 
dáár ook'hij schrijft: tSelbstderN am e Hünengrab hangt mit 
HHmekied (Sterbekleid *) zusammen.” ( S p r e n g e l  in de Aat, 
'Op T a c i t u s  Germanien, übersetzt von G u s ta v  S p ren g el 
O, s. w . S: 1170 ln  de eerste plaats merk Ik hierop «a, 
d á t hOch hier noch in Drenthe — elders ben ik  minder be- 
kérfd —- kuinê- hune- hunne- o f hennehleed, maar wel heene• 
Of hehekleed voor doódkleed in gebruik is , en dat wij, zoo 
d s  de Hft W e s t e n d o r p  téregt aanmerkt (zie  bl. 6 zijoer 
ákngehaaMe Yerh.),;hier, evenmin ais in Drenthe, het woord 
hene of heéne niet anders kénnen dan in de zamenkoppeÜng 
váh heeneL o fhene-kleed, en dus n iet,zoo ais v a n  L ie r ,  t. o. 
iff.1, Vreemd gendeg, schrijft, op zich ze lf staande en in de 
beteekenls van een9 doode, een lijk. Ten anderen : waar vindt

*) Henekleed is immers geen s te r f  kleed. Het kleed warta 
men sterft heb ik nimmer Hene-kleed heóren ' noemen 
Hoe komt S p r e n g e l  daar toch bij! Hij zal TodUnkk* 
hebben w illen schrijven.
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men bet bewijs dat huine, hunet hunne o í kenne, *#*' d o o it u 
beteekentî Het bewijs daarvoor »iju die ft. JH. schrijvers.;; 
ons schuldig gebleven ! In w elke jtaal toch komt dU9 o f liever 4 
die woorden, in de opgegevene beteekenis voort A  r e n d s  
zegt, w el is waar, dat bet een woord uit de Oud-Friesche : 
taal’is , — do^h waar heeft hij dat gevonden! D acht h ij4 it  
m ógelijk omdat het. in W i ar d q ’s Alt*Friesische$ W örter*  
buch voorkw am !' D eze schrijve^ zegt echtef! niet.dut b et r 
woord Hunne toi die taal behoort Oolf heb ik  bet.nergens, 
elders ais èen Oud-Friesch of al? een met die taal verwant 
wóórd kunnen vínden. , U fs\? begit h?t4 in g Ült Friesch 
en N èdert' W o o r d e n b L eeuw . 1832, ook n ie t  —* In b fiO n d -  
Frieèch beteekent tírec lit een doodé/raf, dus, zoo ais wij 
than& zegden , een henekleed (H e lle m a  in voce), eq Hres, 
hrelic, ree§, eeq lijk, e r f  dgqde^ fen dqod lig  cha om (z ie  W i-  
a rd á en H e 11 e ma op die woorden, alsmede het- HuntfUgöër 
Landregt van H a l8 erna. iq de Y erken van bet Groninger 
Gen., Pro ‘Excólendo Jurç Patrio., p i .  II bl. ?8, eu Corpus der 
oude F rjesche W etten% bij S c h o t  an us in, zij ne Beschrijv. von 
de Ê  eer lí van Friesland) • In bet Angelsaksisch b^ieekeirt Hrebv 
een9 doode en in bet iJslandscb Hjrae. Dr. M e ije r  heeft in 
zijn’ Woordenschat aangeteekend^ dat B et, B oa eendesdktèed  
beteekent: bij K i l ia a n  in. zijne EtymoL komt voor,* dat 
Reeuri-sweet,doodszweet beteekent; in W  a c h t e r ’s Glossar;wordt 
Rabe door aas, eendoqd ligchaam, vertaald, en in het B re
misch. nieder sächsisches W  örterbuch 1 ezen wij, dat Rae zoo  
veel w il zeggen ais lijk, geraamte. V erg. W ia y d a  in voce 
Hre$t t Geen dezer woordeo inu •— in de beteekenis van 
een lijk , een* dood'ê  — heeft eenige .overeenkomst met d e  
w oorden huine  ̂ hune, hunne of henne, evenmin met hene. In 
de derde plaats .meen ik  b ier te mogen aanmerken dat, al 
w ás. bet ook, dat huine, hune, hunne of h&me van Avne af- 
stamden, hetzelfde met dit wó#rd en n iei dan verbasterde 
uifgangep yan hetzelve waren, er daarom juist nog niet uit 
volg! dát d if woord een’ doode moçt beteekeqen. Trouwena, 
« H a t  Áene-éleed ) een doodkleed bpteekent, mpet heilwoord

* * *  '* e I i  B taa o d e  k e ®* 
“eu;; d^rom  juïsï ook de beteekenis van eenl doodt dragen!

.vobr m ij^oude zoodanige gevolgtrekking althans nímmér 
dutvén inakén, en boude het er voor ,. dat dit ook door geen  

^t^riioîopg zal goedgekeurd worden, aangezien er gèetie 
genoégz^tne en voldoende, gronden ^  wat zeg ik i geheel
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geene gronden — voor zoodanige conclusie bektaan, Im
m ers, kán hent9 in zamenkdppelitag met kleed, niet gemak* 
kei ijk gehèel 'iets andera beteekenen dan een9 doode ! Ik 
geloot ja i En zoo hene werkelijk een9 doode beteekent, waarom 
beeft men dan toch voor het daarmede zamengekoppelde 
woord kleed, h et oude woord, uit de taal waartoe hene dan 
behoort,'ook  niét' bijbehofcden ? 'Waarom het oude of 
vreem de Am# behouden en kleed verw isseld! In het woord 
Hunebed iet! Velé anderen, ia 'dit triet geschied, ¡daar bed eet 
K ym riesth WtoOtd iá én, gelijk nog heden in het lersch, te 
W allis ea Cornwallis,g r a f  b dteek èn t (verg. B o x h o r n ,  Lmc. 
antif. Umg. B ritan . p .1 2 , achter zijne Origin. óaïlic . Amst. 
1664, en L e ïb n i t s ,  Collect. Etymol. III, Celtica, p. 94. De 
in gedaante met de grafhbogten veel overeenkomende per
ken in de tuinen, dragen bij óns misschien van daar den naaa 
van beddm); d ès  niet zoo  els Hunebed in den Tègènw. $t.va* 
Drenthe, &t. I. bl. 136, in de noot, voor lijkbed  vertaald it 
geworden. 'N og meer! — indien men voor een oogenblik 
al eens aanneemt, dat hune o f hunne Merkelijk een9 doo
de betéelrent eW béd, g ra f , dan verkrijgen w ij dooden- 
graf  en gevolgelijk een pleonasmos, o n z in , dat volkomes 
gelijk  staat met een dood lijk, een9 ztoarten moor, enz.» daar 
g ra f  d e  befeékénis véto dood  réèds ván #êff in ¿ich sluit ea 
het denkbeeld1 van dood onafscheidelijk ais met zich rond
draagt. V oor levenden toch hebben, delven en; bouwen wij 
geene grkveto! D e  H?. BhPngmänS (Reis in cle Provincie 
Drenthe in Augustus 1819» geplaatst in de Gazette van de 
Provincia West-Vlaanderen en de Stad Bruggç No. 119) 
heeft desniettegenstaande — doto gettoeg — kunnen 'goed
vinden, om, fn navólgihg van anderen, de Hunebedden Tom- 
beaux'dee morte te  noemen, even alsof er ook Tombeaux da 
vivans waren. E n . . ;  doch voor den onbevooroordeelde 
reeds genoeg, om óvertWigd te w ezen, dat Á r e n d s , en met 
hem de overige genoemde schrijvers in dit opzigt gedwaald 
hebben, en dat Hune- of Hurinebed geene lijk- of begraafplaat** 
geen lijkbed o f g r a f  beteekènt. W ij zijn bet in dezen yol- 
komed mét ó flfceiigèl éÍÉVdeíiW é k tb h d’b' fp  ¿¿ns,' dal 
t i g e , o f V el hoofdman, opperhoofd, aanzienlijke, 1uitstekende, 
Bed, g r e n e n  gevólgelijk  Hunebed, Reuzengraf beteekent, 
duidende onlings Reus niets anders dan een9 mán van uitste
kende Hgchaamskracht, van dapperheid, van, gezag en hoogts 
staat aan, waarom men de Hunebedden in sommige strokes
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volgens den Graaf v o n  M u n s te r  ( z ie W e s  ted  d o r p ’s Aanfc 
op de Ilde Uitgave zijner Verb. bí. 24) en anderen« dan oolc 
w el Heldengräber, Biesengräber, enz. noemt. Ook bet ge
ring getal dezer kolossale praal-graven, in vergelijking der 
vermoedelijk vrij talrijke bevolking dier overoude tijden, 
waarin de Hunebedden opgerigt zijn gew orden, pleit niét 
w einig voor dit gevoelen, al is bet dan ook dat men bier 
en daar eenige dezer graven reeds verwoest en weggeruimd 
zal hebben. Het bestaan hebbend getal der Hunebedden zal 
in allen gevalle zeer gering bij dat der overledenen gew eest 
zijn. (Men leze hierbij vooral II Afd. IV  Hoofdst., alsmede 
III Afd. II Hoofdst. der Verh. over de Hunebedden van den* 
Hr. W e s t e n d o r p ,  alwaar ook het denkbeeld van sommi
g e n —gelijk, vreemd genoeg! ook nog onlangs in den laatsten 
jaargang van den Almanak der M aatschappij tot Nut van ft  
Algemeen voorgedragen is geworden — alsof de naam der 
Hunebedden van een ruw en barbaarsch Aziatisch v o lk , de 
tíbnnen, die in de vierde eeuw invallen in Europa deden en 
vele magtige' volken overwonnen en die zij voor de vermoe
delijke oprigters dezer gedenkstukken der oudheid aanzien, 
oorspronkelijk zoude z ijn , op allez ins bevredigende eu 
Voldoende gronden Wederlegd wordt, iets hetwelk hier bui
ten ons 'bèstek ligt. ' Ten slotte dezer aan teek ening, w il ik  
hier nóg laten volgen, hetgeen de Hr. W ., aangaande den 
ilaamsoorsprong der Hunebedden, zegt in de I Afd. I Hoofdst. 
zijner 'aangeh. Verh. bl. 5 -7 , ten einde den lezer, d ie het 
werk van den Hr. W . niet mögt bezitteii, in de gelegenheid  
te stellen , om zelf te kunnen oordeélen, w ie dezer schrij- 
vèrs, óf de Hr. W e s t e n d o r p  óf de Hr. A r e n d s , hier bet 
regt aan zijne zijde snoert. »Eertijds, zegt de Hr. W ., spei* 
den vele dit woord (Hurtebéd) huine en huyne, gelijk P i c -  
c a r t ,  K e y s l e r  en %nderen, thans schrijft men hune en hunne. 
Ik  heb mij aan bet doorgaand gebruik én de uitspraak, ge
lijk  die in Groningerland, Drenthe, Westfalen, Duitschland, 
en zelfs in 3wedçn i s ,  gehouden. Men vertelde ons in
W estfalen van de £fun¿n, en hunne vçrbazende grootte en
sterkte a lles, wat men elders van de Titanes en Gyganten,  
B etgbau r , Biesen o f  Reuzen heeft opgedischt. In deze be
teekenis van reus9 is het woord aldaar nog dagelijks in vol 
gebruik. D it verzekeren ook P i c c a r t ,  N u n n in g h  en
S m id s . F u ld a  geeft ook deze beteekenis op. Hiermede
staat het bekend volksgevoelen onder ons in verband, dat

24
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dg Hunebedden door ¿e R euses zijn gesticht, gcdyk ook dat 
van de landstreken langs de E lve en daarover, vaar men m 
B iesengräber, Biesenbette, Hunenbetten,  Hunen- of Riete* 
Gräber noemt.

H arneo ni us eg de Republiek der Geleerden hebbes 
ggn de lezende werejd berigt, dat Aime, in Drenthe en Gro
ningerland, een9 donde beteekent. Doch hune is er in het 
geheel niet in geb ru ik , w el hene, en ook alleen in de za» 
menkoppeling “van ''hene-kleed, voor lijk<-kleed* N an  n ingh, 
K e y s l e r ,  v a n  L i e r ,  en zoo velen na h en , hadden deze 
afleiding derhalve veilig  mogen verwerpen. Het zou ook 
eene grpote overtolligheid z ijn , om deze oudheden doode* 
graven  te noemen of tombeaux des m orts , gelijk  onlangs een 
onzer Ylaamscbe broeders, in navolging van anderen, oor
deelde; het zijn reuzengraven, volgens het ond geloof. Mes 
ipeent nog bij Bassum in de h e id e , eenen kring van hen le 
« e n , Hun e bur g  geh eet en en te Oosterhplte z iet nog het volk, 
de vingerdrukken der Hinten in d e  steenen. H ir t  verzekert, 
dak men in  Duitschland en bet Noorden deze grafsteden: 
»Hanes, dat is , >graven der Reuzen ,w noemt* (H ir t ,  sur let 
monumens sépulcraux -des anciens peuples du N ord , tual*Aca
demie de Berlin , Is 30 Août 1798. »On appelle communément 
dans le  Holstein, la-Jutlaade, le Danemark etc. ces mon* 
pen s sépulcraux H u n e * ,  c9 est-à-dire T o m b e a u x  det 
g é a n ts ,”). D eze zelfde beteekenis hebben w ij mede opg«- 
merki te .W esterwolde io de Provincie Groningen, vaar 
zekere o u d e , g roo te langwerpige aarcfen-graven, liggende 
in het ve ld , insgelijks den naam van Hunen dragen. Voor 
de spelling van Hunnebedden weten wij geenerlei redenen 
aan te voeren. Mea. behoorde er van af te zien, dewijl bet 
niets is dan eene etymologische dwaasheid, tegen welke eea> 
Geleerde niet te ve^l op zijne hoede kan zijn.

Red  is insgelijks een pad kymriesch woord, beteekenende  
graf. Zoo zegt O w e n : .

A n gii B e d  lectuin vocant, Cambrtoue sepulcrum.
Lectus enim tumuli, mortis imago sopor.

Men ziet dit bevestigd uii de woordenlijsten bij Boxn 
b o r n  en L e ib n i t s ^
i ¡De lezer  oQcd<tflenp z e lf , l e z e } hierbij aog de hier 
boven; aaugehaalde pfeatsen in ¿g I ld e  pn l i ld e  Afd. van W ’S 
Verhendeling en v erg ev eo n s deze uitweiding!
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Biz, 43, noot 1.
Ook bier, in d enz elfden vojzin nog, versch iU onze Schrij

v e r s i  weder tan den Hr. W e s t e n d o r p »  zonder echter» 
-evenmin ais op de vorige plaats — die hij zoo w el ais deze 
'Opzettelijk en els bij de haren» om mij dos eens uit te druk
ken» er bij gescheurd beeft — eenig gegrond bewijs tegçn 
des Heeren W e s t e n d o r p -s gevoelen aan te voeren. Met 
rweinige woorden slechts, zegt hij» dat de. Hr. W . de tfvnf- 
beddeu voor de suilen van Hercules aanziet» welke de Romei
n en  in bet land der Friezen zècbten, doch merkt daarbij aan» 
det.reeds P i  ca  r d t»>welken bij goedvindtop bl. 66, den goeden 
off m  die beteekenis, met aodere woorden den eencoudigen, den 
opnoOzelente noemen» in zijne Antiquiteiten nan Drenthe, ty* 
Ä7, tan deze» door troegeren reeds geu itte , meening ge
draagt» dezelve voor praatjes houdende», en is van gevoelen  
-dal men dezelve (de zuilen van Hercules namelijk) veeleer  
*>p Helgoland zoude kunnen. zoeken » ais komende dit betgr 
m et de woorden van T a c i t u s  overeen. Met deze w einige 
woorden nu» w il hi) het voorgfedragene van den Hr. W ., .die 
ala oudheidkundige'beroem d is en zich daarin eenen klas - 
‘.zieken mam verworven heeft », niet alleen ontzenuwen» maar 
« é lfs  ineen  belagchelijk daglicht plaatsen» daar bij zegt»dat 
de omióoZele P i c a r d i ,  in zijnen tijd reeds» deze redenee- 

zring teregt voor, praatjes uitkreet! Mep yergunne mij dat 
dk hierop in de eerste plaats aanmerk» dat onze Schrijver 
. P i c a r d  t ’s werk óf slecht gelezen óf dien schrijver niet be
grepen heeft» aangezien bij er juist zoo over dacht ais de 
rHr* W . en niet zoo iais A. zijne lezers opdischt. Ik lees bij 
J . P i c a r d i ,  K orte Beschrijvinge van eenige Vergetene gn 
: Verborgene Antiquiteten der Provintiën en Landen gelegen tue- 
schen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en U ppe, enz. I lde Druk, 
[Gron. 1731» welk werk ook w el door A r e n d s  bedoeld zgl 
«Iju , in de Vde D istinctie, op bh 37 ep niet op bL 27, g e 
lijk  A . opgeeft, bet volgende, dat op onze plaats betrekking 
Aan hebben: »Sommige meenen dat ’et (namelijk deHpnq-
btdden) zijn Structuren van de D uyvçl selfs, tot dien eyndg 
Op:melkenderen van hem gestapelt, om op die selve, onder 
den naem van Herctdes, met Offerbanden, geëert eo gedient 
le  werden. Heeft men oyt gehoort, dat de D uyvel het arp- 
kacbt van een Metseleer eu Steen-packer ge-oeffent heeft/ 
En nochtans zijnder Scribenten die dit geschreven hebben,”
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eu «p  bl. 88 : ¿Noch zijnder die meinen dal et zijn de 
Columnae H erculis,” en op bl. 40: >Maer en zijn ’I niet de 
vermaerdelH*rcu/f* Columnae, Pilaren en Gedenckteykenen 
van den vermeerden Camp vechter Herbulest Pr&etjes, on- 
waerdigh om te wederleggen: nochtans zijnd er geleerde man-, 
nen die sulcks geschreven hebben.’* Dit zal de plaats zijn, 
waarop de Heer A r e n d s  d o e lt , doch bij heeft P i c ar dt  
hier niet begrepen. P i c a r d t  toch zegt hier niets meer ea 
niets minder dan, dat het gevoelen van hen die meenen dat 
de Hunebedden »Pilaren en Gedenck-teykenen van den ver* 
maerden Campvechter Hercules” zijn, dat w il zeggen, steeo- 
hoopen door dezen held der fabeleeuwen eigenhandig opgerigt, 
onwaardig is om wederlegd te worden, daar zoo iets onder 
de praatjes behoort gerangschikt te w orden, en zoodaaige 
uitspraak had de Hr. A rend  s reeds bij onzen Ju n i  us in 
zijne B atavia  p. 484-486 kunnen vinden, alwaar deze geleerde 
van het gevoelen van A n t .  S c o e n h o v i o s ,  d ie de Hune
bedden ook voor een gewrocht van Hercules hield, melding 
maakt. D e Heer W , nu, zegt niet, dat men de Hunebedden 
te houden hebbe voor gedenkteekenen of steenhoopen door 
de handen van Hercules opgerigt, maar hij zegt geheel iels 
anders en w el dit, dat men de Hunebedden vermoedelijk te 
houden hebbe voor d íe  gedenkteekenen der oudheid, welke 
reeds de Romeinen, volgens T a c i t u s ,  «* het land der Frie- 
zen, onder den naam van de zuilen van Hercules, zochten, ea 
w el ingevolge een gerucht, dat hen omtrent het bestaan dier 
zuilen, in het land der Friezen, was ter ooren gekomen. 
Had nu de Hr. A. slechts eenige weinige bladzijden verder 
in het werk van P i c a r d t  gelezen , dan zoude hij hebben 
kunnen zien dat deze schrijver, wel verre van zoodanig ge
voelen voor praatjes of onwaardig te houden om wederlegd 
tie worden, integëndeel hetzelfde gevoelen daaromtrent koes
terde ais de Hr. W . en even ais deze beroemde geleerde van 
gevoelen i s ,  dat de plaats van T a c i t u s  op de Hunebedden 
zal doelen en moet worden toegepast, daar ik  op bl. 49 bij 
P i c a r d t  het volgende lees.- »Van deze voorsz. Steen-hoo- 
pen  (de Hunebedden), moeten verstaen werden, de woordei 
des Duyts»Romeynschen-Historien-schrijvers T a d ti, in zijn 
JBoeck van het leven der Du y  techen: in welcke h ij, van 
V ries landt sprekende, verhaelt, D otter een geruchte liep, ali 
sonden de Columnae Herculis, namely ck, de opgerechte gedendh 
steenen van den Reus Hercules, aldaer noch voorhanden zij*
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en dat D ntem  Germanicus de couragte gehad hadde , pm sulks 
7 opderspeken; maer dat hg. door; de Zee belet waer getoetst. 
D ie  dese woorden wel insiet, sal klaerlyck daeruy ̂  gewaer 
werden, dat de zelve alleenlyck passen op dese Steen-hoopen p 
gelegen in Drenthy die de eerste en oudste Lan Is chap is, die'  
▼ai oudts onder Vrieslandt behoort h eeft/’ A r e n d s  leze  
d is  naderhand, vooral indien hij het gevoelen van een’ be
roemd geleerde, die zijne zaak goed doordacht en overwogen 
heeft, w il tegenspreken, beter!

W at nn in de tweede plaats het gevoelen van A. aanbe
langt , dat men namelijk de zuilen van Hercules veeleer op 
Helgoland zpude kannen zoeken, ais komende dit beter met 
de woorden vanT a c i tu s  overeen,— wij voor ons kunnen ons 
in dezen niet met hem vereenigen, en wij moeten bekennen 
dat het ons niet duidelijk is, waarom deze stelling beter met 
T a c i t u s ’ woorden overeen zoude komen. T a c i t u s  toch 
zegt, na de woonplaats der Angrivariërs en Chamaven te heb
ben opgegeven. >A fronte F risii excipiunt. Majoribus mi- 
noribnsque Frisii« vocabulum est ex  modo virium, utraeque 
nation es nsque ad Oceanum Rheno praetexuntur, ambiuntque 
immensos insuper lacus et Romanis ciassibus naviggtos. Ip
sum quin etiam Oceanum illa*) tentavimus. et superesse ad- 
hue Herculis columnas farna vulgavit: sivead iit Hercules, seu 
quidquid ubique magnificum est, in Claritatem ejus referre 
consensim usf). Nee defuit audentia Druso , nee Germá
nico §): sed obstitit Oceanus in se simul atque in Herculem 
inquirí. Mox nemo tentavit: sanctiusque ae reverentius 
▼isum, de actis Deorum credere, quam scire.” (Vid. T a c i t u s  
Germanient übersetzt von G u s t a v  S p r e n g e l .  <Mit dem 
lateinischen Text und Erläuterungen von K u r t  S p r e n g e l ,

•) D e Codex Turicensis heeft, volgens G ü n t h e r ,  p. 47, Ulae.
f )  .In plaats vanconsensimus leest men, in de Coded Humme-  

licinus, consuevimus. verg. Ed. T a c i t .  Doct. G. Fr. C.
G ü n t h e r ,  Heimst« 1826. p. 47.

§) S p r e n g e l  heeft F r e i n s h e i m ,  inde lezing dezer plaats, 
gevolgd i D e gewone tekst heeft hier* Nee defuit auden
tia  Druso Germanica. Ais reden voor deze lezing geeft 
S p r e n g e l  bloot het volgende op: »Denn nicht blosz 
Drusus. schiffte II vor Chr. in die Nordsee, sondern Ger
manica* ging nach 16 nach Chr. eben so weit.”  ( D i o  
C ass.6748 .) Men vergelijke hier ook deaameekening van 
G ü n t h e r  (p. 47) op deze plaats, die het in dezen met 
F r e i n s h e i m  en S p r e n g e l  eens is.
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Hälfe 1819, § XXXIV.) Hoe Ian hieta* nh Mét ákogelijl» 
heid — al is bet ook dat inen deze platfts, dotrir Véïdrwöjiig 
en omzetting der voorden*, een i g geweld aandoe — worden 
ópgemaakt, dat de tuilen von Hercules Op Helgoland gezockt 
moeten worden T Hoe kan het iemand met gezonde hersens 
toch in het hoofd komen, van te zeggen, dat het beter met ie 
%toordeii van Tacitas overeenkomt, dat tnen de tuilen san 
Hercules op Helgolandy dan wel, met den Heer Westeftdorp 
en anderen, in onze Drentscbe hunebedden zoek e! Tacitus 
is hier toch duidelijk en zegt met ronde wóórden, dat bet 
gerächt hen ter ooren was gekomen, dat in het land der Frie
ten  — dus niet op Helgoland, ’t welk niet door irie*« 
bewoond werd en van deze door onderscheidene vólksrtsa» 
men géécheiden was — de tuilen van Hercules gevonden wer
den, en dat zij (Drasus en Germánicas namelijk) dáár 
— in het land der Frieten — de ze e , ter opsporing dezer

*) Oudtijds had Friesland .namelijk een’ veel grooteren oz- 
vang dan thans. Sommigen, zoo ais Al t ing  {Not. Gem 
Inf. P. II, p. 69 sqq. art. X XIII. Ftesia et Frestonet.) 
en ook nog lateren, onder Sinsfala, voorkomende ia de 
Xde Keet der Leg; Fris. Antiq., de Schelde verstaande, 
onder welke benaming anderen — ais S ic carna, (ad 1» 
L. Fris. in Add.sapient. Tit.3 §58) von W i c h t  {Ostft 
Landr. a. w. Lib.I. cap. 54. s. 101, anm. (c) ) en Wiarda 
(Fries. Sprache s. 13, Ostfr.  Gesch. Tík I. s. 93, Aft» 
Fries* Wörterbuch, Vorrede s. 33) — den uitloop der 
Maas begrijpen, en nog anderen — als van Wijn {Bij
voegselen op hetI Dl. van Wagenaar b l.83 en verv.)~ 
het Zicin bij Sluis in Vlaanderen (volgens Kluir, Hid. 
Com. Holl. et Zei. I, 11. p. 120, hetzelfde water ais de 
Heidyntee der middeleeuwen, doch verkéerd) versuta 
willen hebben, doch waaronder ongetwijfeld een minder 
ver verwijderd water en wel dê  Kinhem of de Zaan be
grepen zal zijn geweest, breiden de grenzen Van bet 
oude Friesland ongehoord ver uit en willen zelfs, o* 
met B i 1 d e r d ij k (Geschiedenis des Vaderlands Dl. L bl 
251 der Ophelderingen én Aant.) te spreken, dat alles 
van ons Wester zeestrand tot den Eider, en-van deNoof- 
delijkste kust af tot Vlaanderen, onder den algemeenen 
naam vari Friesland begrepen zal zijn geweest; een ge
voelen, hetwelk ons niet aannemelijk voorkopt, daar wij 
het er, zoo wij meenen op geene geheel verwerpelijk* 
gronden, voor houden, dat oud-Frieslands grenzen, schoon 
dan oudtijds Veel nitgebreider dan thansr echter  ̂veel 
beperkter zijn geweest; dan ons door sommige schrijvers 
wordt opgegeven.
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su ile n  9 kennten en d oorzoch t hebben . N i d e w oonplaats
der F r ie se a ,,d ie h|j ia  grocde tm kU ù u  verdeek*)* le  k d h  
ben «ttgewezeBylaftt hij .er onmiddelijk en als in eenen adem 
op vplgeq; »Ipsa» quin ^ t i i e  Oceana® illa  (io  bet land 
der F riesea namelijk) tentavimus, et asperease (in bet land  
der Friezen) adhuc Herculis cojan apa dama volgavit:'* etc* 
£ 0  zijn de Cometo en s e i  oena met Helgoland, dat se r  in  
z e e  o p , voor de monden der E ire , W eser en Eider «gelegen 
ip, bekend gew eest! Waaruit blijkt dat, of op w elke grom* 
den kan men d it  m et een ige xctarAscdbeslaiten J Het schijnt 
w el dat z i j ,  ten tijde ren T a c i t a s ,  -r- d ie vermoedelijk in  
bet ja*r 64 * bet e&rste j**r van N e r  o ’s regering , geboren 
w erdj doch w iens sterfjaar onbekend is — zoover oosteUjk 
en w el tot aan de Oostzee — . die echter nimmer door d e  
Romeinen schijnt bevaren te zijn — eenigerm atem etdekustf 
streek der .Noordzee, en das ook waarschijnlijk m eld e meeste, 
eilanden, bekend zijn geweest; maar zullen zij zich w el zoo: 
ver in zee op, ais Helgoland gelegen i s f ) ,  met hunne sche^ 
pen gewaagd hebben I En zoo ja zonden, zij dan .vla; dit, 
in  vele opzigten , zoo merkwaardige eiland en desa el fis; 
bew oners, al was bet dan ook maar met een enkel woord, 
geene melding gemaakt hebbent * W el is  waar zijn èr  velen, 
die het er voor honden, dat T a c i t a s ,  Grima*, cap. XL,* over 
dit eiland . spreekt, doch ofschoon er w e i het een en ander 
kan worden aangevoerd waardoor d it gevoelen eenigermato  
waarschijnlijk en aannemelijk w ordt, is bet er, onzes eracb- 
tens, echter verreaf, dat men d it met zekerheid kan aannemen

*) D eze verdeeling komt nergens elders voor en, daar T a 
c it u s ,  Annal. X I, 19, van grootere Cauchen gewag mpakt, 
zoo is M a n n e r t  (German. S. 303) van meening, dat T a -

* c i  tu s  hier de Cauchen met d e Frieten  verw isseld zal 
hebben. . Latere schrijver* hebben evenwel — op w elk e  
gronden en uit w elke bronnen zij dit gepot hebben w*?n 
ten wij échter niet — geschreven, dat de groote Friezen 
Gobi- en Gelderland, een gedeelte van Overijssel, Gro
ningen, Drenthe en het tegenwoordige Friesland be
woonden en dat de kleine F riezen, aan E ete ilan d  /dor ; 

, , .  Batavieren grgnsden en een deel van Rijnland» Kenner » 
ineri and, Waterland en W est-Friesland besloegen.

■f) Of lag Helgoland tijdens de Romeinscbe heerschappij-' 
voering hier te lande, even ais men w il dat dit'destijds 
ook met andere eilanden het geval zal geweest zijn, mis
schien ook nader aan den vasten wal, o f  omgekeerd de 
vaste wal nader aan dit eilgqd, dan thans!
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eu vaststellen. Zéér nitéénióopend toch zijn de gevoelens 
der schtij vera nopens bet eiland waarover T a c i t u s  In bet 
aangebaalde 40 'Hoofdstak spreekt, daar sommigen van mee* 
ningzijrf dát men * daarvoor Helgoland, anderen wederom dat 
men dáárvoor Ferneren , Bornholm, Scandinavien of Suhmi 
te  honden hebbe, terwijl nojj anderen, op  geene geheel ver
w erpelijke gronden, beweren, dat T a c i t  o s , op de bedoelde 
plaats, bet oog op bet eiland Rügen (Kogia), aan de monding 
der Oder gelegen, gehad zal hebben. (V erg. P a s s o v iu s ,  
T a c i t .  Germn Vratislav. 1817$ Z ö l ln e r ,  Hin. Pom .p.ÄOsq.í 
G a g e r i t iu s ,Hiel, nal« Germ, I. p .57, G, F r . C. Gunther,
C. C o r n e l i i  T a c i t í ,  De eitUy moribus el populi» Gem«ais* 
libella», Helmsi. 1836, p. 56 ; G. G. B r e d  o w ,  De» Caju 
Cornelia» Tacita» Germonia4 mit Anmerkungen und einer dam 
gehörigen Charle, Helmstedt 1836. S . 87, 88, der Erläutere*- 
gen.) Gronden bestaan er idus geenszins waarop men kas 
aannemen, dat Helgoland den Romeinen, ten tijde van Taci
tu s ,  bekend is gew eest.

• Overigens koesteren onderscheidene schrijvers, nopea* 
het al o f niet bestaan en de plaats waar deze zuilen gezocht 
moesten worden, zeer uiteenloopende gevoelens, waarvan wij 
eenige hier nog w illèn vermelden. Op de kaart dan vaa 
Friesland, gevoegd bij de Fol. uitgave van O c k o  S  char
le n  s i s  kronijk, worden deze zuilen midden in Friesland 
•ene plaats aangewezen, terwijl M. G a r g  on (io  zijne Web 
chereche Arcadia, Leyden 1715, D l. I. bl. 191 noot 3.) zegt, 
dat zij »stonden midden in ’t Bosch Baduhenne of Wonne* 
perteene en Zeventoolden.” S c h o t a n u s ,  in zijne BescArih 
vinge vak de Heerlyckheyt van Frieslandt bl. 14, plaatst baar 
dp A melandi hebbende dezelve op zijne kaart door kolommca 
aanschouwelijk voorgesteld. Ook K n o o p  w il ze , in zijnen 
Tegenwoordige» Staat of Hi»tori»che Beschrijvinge van Friet* 
land enz. Leeuw. 1763, bí. 101, naar het schijnt, ookwel op 
het Ameland,en w el op den westkant dezes eilands, gezocht 
hebben, doch voegt er w ijsselijk b ij , dat dit onzeker is en 
dat'w ij alzoo .ook niet weten wat door die Colommen of ¿V" 
lar én verstaan wordt, >of het kónsiige Gebouwen, Tempel*, 
Bergen, Klippen, Duinen of iets anders geweest zijn.*’ M**r 
hoe is zoodanige stelling toch overeen te brengen met bet 
gevoelen van zoovele schrijvers, en waaronder onze Knoop 
ze lf  ook behoort (zie a .w .§IV ,bl.l3), dat n. 1. vele, zoo nietalle 
eilanden, en daaronder ook w el bepaaldelijk het Ameland, mé 
tijde van T a c i t u s  en ooknog veel later, aan het vaste

Digitized by Google



377

gehecht of door k leine kreken en w einig beteekenende rillen  
dmanran gescheiden sa llen  zijn gew eest/ Mea mag toch w el 
veronderstellen, dat bij eenen dusdanigen stand van zaken, dq 
Romeinen w el met de eilanden even vertroowelljk bekend 
znUen zijn geweest, ais met den daaraan zoo nabij gelegenen  
vasten wal, en in allen gevalle ais stellig zeker aannemen, dat 
er geen moeijelijke en gevaarlijke zeetogt, hoedanigen D r u 
s a s  en G e r m a n ic u s ,  volgens T a c i t u s  verhaal, onderno
men hebben, toe noodig w a s, om op bet Ameland of eenig  
ander, zoo nabij den vasten wal gelegen, eiland, ter nasporing 
der H ercnles-zuilen, te geraken. E r n e s t i  ( T a c it u s  von 
DeutechlLage, S.174) ging verder oostelijk en zocht in tw ee  
rotsen o f klippen ,  Kiölen en Boeberg, in het Kattegat gele
gen , de znilen van Hercules. Bij J n n iu s  (Bataviae Hist or. 
p. 484) lezen w ij; »Rapes eminet excelsa in mari septen
trional! sub Norvagiâ, religione sacra, ad quam nbi perven- 
tum fuerit, tyron es , quibus mare illud navigatum non est, 
statis cerimoniis inaugúralos excip iunt, malóque náutico 
alllgatos marinae aspergina, quam haustro affundunt, cea  
libamento quopiam expiant. Ea in hodiernam usque diem 
mutilatâ voce, sive ab H ercole, sive à column à, Coi nantis 
indigitatur.” C lu v e r iu s  (Germ. Antiq. Lib. U L  p .71 e n 73) 
plaatst dezelve op het een o f ander eiland in de Noordzee, 
doch niet, zoo ais sommigen, midden in Friesland. H a u s  
(Alterthümerek. II. 91) houdt bet berigt, nopens de Noordscbe 
H ercules-zuilen, voor fabelachtig. K u r t  S p r e n g e l ,  in d e  
Aant. op T a c i t u s  Germaniin S 34. N*. 75, S. 129, zegt 
hieromtrent : »Was die Hercules-Säulen im Norden betrifft, 
so halte ich nicht fur nötbig, sich dabey zu verweilen. E s 
sind Schiffer-Sagen.” en niettegenstaande dat, w ijst hij ze  
op zijne kaart van het oude Germanië, bij het ontwerpen 
waarvan hij zegt (Einleitung, S . 16) met elle omzigtigheid en 
naanwkenrigheid — na vooraf C e l l a r i u s ,  M a n n e r t s ,  
S c h m i e d e r s ,  B r e d o w s  en R o b e r t  d e  V a n g o n d y ’g 
arbeid geraadpleegd en bestudeerd 4e hebben — te werk  
te  zijn gegaan, toch eene plaats aan en wel in de Noordzee, 
op de hoogte van bet Schager-rah. Waartoe dan toch der- 
zelver vermelding en aanwijzing op de kaart/ Zoodoende 
wordt de kaart toch bloot figuratif en verliest alle I vertrou
wen! Mr. J , H. P . van  L ie r  (Tegenw. Slaat van het Land» 
eehap Drenthe, 1795; Inleiding bl* 51) denkt/dat het gerucht 
nopens de Pilaren van Hercules in het land der Friezen, op

24*
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geheel iets anders dan op de Hunebedden niet, en is ook 
bovendien tan meenlng, .dat de Column. Here. ook niei ia 
Drenthe kannen geaocht worden. Redenen geeft hij echter 
tóor  dit zijn gevoelen niet op. P h i l i p p a s  C la te r a s ( in  
zijne Ver hond. over de drie Monden van den M ijn, 11 DL 
bí. 384) z e g t , dat X a c i t n s  geenszins heeft aangeteekend, 
dát de Pilaren van H ercules, volgens het gerucht, in de 
grenzen der Friezen, maar op eenig eiland van den oceaan, 
nog overig waren, een gevoelen hetwelk de stelling van À. 
eénigzins begunstigt en met bet hierboven aangevoerde oil 
zijn -Germ. Antiq. overeenstemt. S c  h dn i n g  heeft op oa* 
dérscbeidene gronden, zoo het heet, getracht aan te loonei, 
dat de ouden de Hercules-zuilen overal plaatsten waar zij de 
einden der aarde waanden te zijn (zie S c h l ö z e r ’s AUgem. 
nord. Geschichte, S . 137 , 138), een gevoelen hetwelk ook de 
Heer J. H. P . van  L ie r  schijnt aangekleefd te hebben (verg. 
Tegen*e. Staat van het Landechap Drenthe, U d e St. bl. 355). 
Het zal de meeste lezers bekend z ijn , dat de oude Romei« 
nen , de Straat van Gibralter (oulings freturn Herculea* «a 
Gaditanum) of wel de hooge voorgebergten, ter wederzijdes 
van deze zeoengte gelegen-, de Pilaren of zuilen van Hercuia 
noemden, meenettde dat de doorbraak dier straat een werk 
van H e r c u le s  was, of, zoo ais anderen geloofden, dat dic 
vermaarde held der oudheid de rotsen Calpe in Spaoje ea 
Abyla aan den tegenover liggenden oever in Afrika, daar op
gerigt zoude hebben, om den oceaan den ingang in de Mid- 
delandsche zee te beletten ( D io d o c u s  S i c u l u s  L.lY.cap. 
18, P o m p o n . M e la  L. II. c. 6 ,8 .) en tevens dat deze sui
len of pilaren — die door de Grieken ook  Tüffttfflt QKéCHdt 
of eindpalen van den Oceaan genoemd werden — het westelijk 
einde der hun bekende wereld uitmaakten, buiten hetwelk de 
onmetelijke en onbekende oceaan woedde*). De fl**

*) S t r a b o  en A v ie n  u s (volgens E u c tem  on , aangehaald 
door A v ie n ,  in Oramaritima, vs. 352. D u r e a u  d ela  
M a ll e ,  Geogr. phys. de la mer noire, ch. 41 p. 349) 
gewagen ook van twee boschrijke eilanden, w e l k e  de 
suilen van Hercules genaamd werden en tusschen de rot
sen van Afrika en de Europescbe kust gelegen zonden 
zijn , terwijl ook' P l i n i u s  (Hist. Nat. L. 111. cap. 1} 
van een derzelve, die niet dan olijfboomen voortbragt en

, waarop de tempel vau H e r c u le s  gevonden werd, ge
wag maakt. Z ie K. E . A. v o n  H o f f ,  Geschichte der 
durch iibtrlieferung nachgewiesenen Natürlichen veraad*
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E e k b o f f  u i )  doer anderen hierin reedi voorgegaan, ver
onderstelt, op grond hiervan, dat de Romeinen de Noordsche ' 
Herculeszuilen, vhn w elke: T a c i t a s  gew aagt, tusschen 
Flieland en Terschelling voorondersteld en gezocht nullen 
hebben, omdat ditzelfde volk, dáár, op dat punt, alwaar zich  
de hun bekende Rijn * even ais de Middellandsche zee, in  
denzelfden oceaan stortte, zich het noordelijk einde der 
aardé en tevens ook dergelijke renzengewrocbten gedacht zal 
hebben, (z ie  Nasporingen betrekkelijk de Geechiedenis der voor
malige Middelzee in Friesland i door P . B r o u w e r ,  P z ., eu 
W , E e k h  o f f. Met eene Voorrede en Kaart uitgegeven door 
W . van P e y m a . Leeuw* 1834. bl. 57, 68, in de aanO; terwijl 
een soortgelijk gevoelen door B r e d o w  gekoesterd wordt, 
daar wij onder anderen bij hem lezen! — — »Da ferner ani 
diesen Hellenischen H eros, w ir w issen nicht genau nach 
welcher A ebnlichkeit, die Phönizlschen Sagen von ihren 
See* und Handelsreisen übertragen waren, und Herkules so  
das Symbol der Erdumschiffung geworden: so dehnte man 
auch, je w eiter die Erde entdeckt w urde, in dem Verhält- 
nifiz die Reisen des Herkules immer weiter aus, und setzte  
daher auch Säulen des Herknies in den nordwestlichen Ocean 
an die Frisische Küste, da ja Herkules bis ans Ende der 
E rd e , mithin also auch an diesz Ende gekommen seyn  
muszte” (zie G. G. B r e d o w  in de Anmerkungen op T a c i 
tu s  Germania, S . 96)» W ij w illen dit gevoelen van de HH. 
E e k h o f f  en B r e d o w , eVenmin als dat der overige schrij
vers , Bopens de vermoedelijke standplaats der suilen van 
Hercules, hier in bet hreede beoordeelen, maar willen hier 
liever met ronde woorden verklaren* dat wij het in dezen 
volkomen met den Hr. " W e ste n d o r p  eens zijn, en dat het 
ook ons verreweg het waarschijnlijkst en aannemelgkst voor
kom t, dat onder de Nootésche suilen van Hercules — waar
over men, behalve de aangeh. schrijvers, ook nog O. R u d -  
b e c k ,  Atlant. T II. c . 7, §5; S c b e d iu s ,  De Düs. Germern« 
p .474; F . S j o e r d s ,  Algem. Beschrijvinge van Oud en.Nieum 
Friesland, Leeuw. 1765. D l. I. St. I. bl. 135, en Jaarboeken 
I  D l. bh 77; K e y  s 1 e r , Antiq. Sept ent r. et Celt. Sect. II. f c. 
3, S 1» 2, p. 183 seq.; A l t in g ,  Not. Bataviae et Frisiae An-  
tiq,> art. Castra Herculis, IV . p. 31; Tegento. Staat van Fries+

rungen der Erdoberfläche, u. s. w. Gotha 1822. Th. I. H^
,1«S . 4Ç,
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lan i, DL I. bL 17; M, v o n  W ic h t ,  Dom Ostfriss* Und* 
Recht, V orbericht, S. 183, nooi a.) en meer anderen kn  
naaien doer T a c i t u s  (Germ, § XXXIV) Tcrmeld, nieU 
anders dan de hunebedden Terstaan moeten worden en de 
Romeinen ongetwijfeld op deze verbazende steenboopea bet 
oog zalion gehad hebben, een gevoelen waarmede, naar bet 
schijnt, de Heer N a s s a u  (Oude Aardrijkskunde, enz. lMe 
druk, 1824, bl. 373) zich ook w el heeft kunnen vereenigea. 
Waarop kunnen de Romeinen hier toch w el anders het oog 
gehad hebben t Te vergeefs toch zien w ij naar andere 
hier bestaande of vroeger bestaan hebbende gedenkteekeaea 
rortd, die zij voor bet gewrocht van hunnen held H e r c a le f  
zouden hebben kunnen aanzien! En dat zij er het einde der 
hua bekende 'wereld niet onder verstaan hebben, is oases 
erachtens duidelijk en boven allen twijfel verbeven. Geei 
spoor toch is  er in hunne geschriften te vinden, dat zij bet 
einde der wereld in Friesland veronderstelden o f zocht«. 
E e k h o f f  vermoedt, zoo ais wij gezien hebben, dat zij dat 
gezocht zullen hebben ter plaatse alwaar zich de hua be* 
kende Rijn in zee stortte, doch ep w elke gronden toch stemt 
zoodanige stelling! Mag ik  dan op mijne beurt niet net 
even veel grond en met hetzelfde regt veronderstellen, dat zij 
het einde der wereld, en7dan ook de zuilen van Hercules dik, 
op dat punt gezocht zullen hebben alwaar zich de bon be
kende Èems, Elbe, Wezer, o f eenige andere hun bekende 
rivier, in zee stortte! Ja voorzeker! En waarom hier juist 
de uitloop eener rivier voor de standplaats der Hercules» 
zuilen gekozen f Waarom niet eene andere plaats aan de 
zeeknstf W elke reden heeft men toch voor zoodanig eeae 
keuze gehad! Doch hadden zij de Noordsche Hercules-tuik*, 
die bij T a c i t a s  vermeld worden, werkelijk op eeae plmts 
in het oude Germantë gezocht, alwaar zij dachten dat bet 
einde der wereld was* dan hadden zij dezelve veeleer moe
ten zoeken en plaatsen, aan gene zijde van het gebied d#r 
Svienen {de oude bewoners van Scandinavië), in de IJszee of 
de pool-streken, daar toch, volgens T a c i t u s ,  dáár het einde 
der aarde zoude zijn. Hij zegt immers (de Morib. Germon 
S’4S): «Trans Suionas aliad mare pigrum ae prope immotus», 
quo eingi' cludique terra rum orbem, hinen fides, quod extre
mus cadent is jam solis fulgor in ortus edura! adeo claroi, 
ut sidera hebetet; son um insuper audiri, formasque equoru® 
et radios capitis adspici, persuasio adjicit. Jlluc vsfus, d
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fam a, rèrvm tántvm natura.w Onzes erachtens ligt ovérígens 
in de'wooTden Van T a c i t u s  zei ven niét onduidelijk het be* 
-wijs, dat z ij (de Romeinen), onder de Hercules-zuilen in Fries
land, niet het einde der w ereld , maar iets vergankelijká 
Verstaan hebben. Hij zegt immers '»et super esse a d h u c D eze  
woorden dolden toch aan, dat de Hercules-zutlen terdwijnen 
kobéenr en iets ¿loffelijks, ie ts vergankelijks daarstelden. Had 
men de noordelijke einden der aarde daardoor te kennen 
willen geven of daaronder begrepen, dan kwam de uitdruk
king te l superêsse adhuc” hier geheel niet te pas, dáár T a
c i t u s  toch wel begrepen en geweten zal hebben, dat de 
einden der aarde maar Zoo niet verplaatst konden worden of 
vergingen en ais in het niet verzonken. Het denkbeeld van 
onveranderlijkheid, van voortduring en van een onverwrik- 
baar bestaan was daarmede toch onafscheidbaar verbonden. 
Het eenmaal bestaande einde der aarde b leef, zeker ook in 
bet oog van den Romein, bij de lotwisseling der dingen en bij 
de menigvuldige gedaanteveranderingen van het ondermaan- 
gehe, vast en onveranderlijk bestaan, en bij zoude dus, indien 
hij werkelijk bet noordelijk einde der aarde in Friesland 
verondersteld èn daarop bij de vermelding der Hercules-zui- 
len het oog gehad had, geschreven hebben dat, volgens het 
gerucht, de zuilen van Hercules in Friesland gevonden w er
d en , maar niet, dat zij er nog overig waren. Ook schijnen 
▼oor dit gevoelen, althans in ons oog, de volgende woorden 
van T a c i t u s :  »sive adiit Hercules, seu quidquid ubique, 
magnificum est, in claritatem ejus referre consensimus,.” niet 
w ein ig  te pleiten. W ij zien daaruit immers, dat de Romeitf 
b ier  het oog op iets groots, iets bewonderingswaardigs 
gehad heeft, toi welks oprigting of daarstelling meer dan 
gewoon menschelijk vermogen vereischt werd, en tevens 
datihijhier niet op een natuurgewrqcht gedoeld kan hebben. 
— D och om kort te gaan, wij houden het er met den Heer 
W e s t e n  d o r p  voor, dat Romeinscbe krijgslieden of ambte
naren deze verbazende steenhoopen ziende, naar gewoonte, 
m et óphef en vergrooting van deze gevaarten, die duidelijk 
aan toonden niet alzoo door de natuur daar gewrocht te zijn, 
gesproken zullen hebben, en daar het hun eigenaardig voor
kwam dat geene menschenkracht deze verbazende steenklom
pen op elkander had kunnen stapelen, zulleh zij zeer natuur
lijk  terstond raan hunnen held H e r c u le s  gedacht en aan 
deze de oprigting daarvan toegeschreven hebben. D oordeze
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teregt verbaasde menschen, en niet door de Geratenen zehren,— 
want deze w aren,zoo a ls F u ld a  (M auels Geschichte/,Th.L
S. 94) aangetoond heeft, geene Afgodendienaars en kenden en 
vereerden wel hunne Herhlen*), maar geen' H e r c u l e s sal 
het gerucht van bet bestaan der Hercules-zuilen in Friesland 
P r o s u s  en anderen misschien ter o oren gekomen zijn.

B lz. 4 3 . Oorsprong der Z a n d e n  gsroUs
Steenen-formatie, \

Daar het zoo belangrijke vraagstuk, nopens den oor
sprong der .zand- en gerolde steenen-formatie o f welvanhet 
diluvium , nieuwelinge op zulk eene bondige en omvattende 
w ijze onderzocht en toegelicht is  geworden, door den on
trent dit onderwerp, door vroegeren arbeid (zijnde eeae 
Verhandeling: De origine Saxorum, per, Gerpsaniae Septem
trionalis regiones arenosas dispersorum, voorgelezen in de 
Koninklijke Göttingsche Sociëteit, den 25 Aug. 1827, waar
van de inbond kortelijk opgegeven wordt in den GóUing* 
Gelehrt, Anzeiger voor Sept. 1827, in het Bulletin des Sein* 
ces Natur, Fév. 1828, en in de Bijdragen tot de Natuurk, 
Wetenschappen, door v. H a ll, V r o l i k  en M nlder^DLIIL  
N°. 3. bl. 243 der Welensch. B  engten.) reeds m et roeiplbe- 
kenden Geoloog Prof. H au s man n, in zijne kpj d e  Holland* 
sehe Maatschappij der Wetenschappen te Haarjem  bekroonde 
prijsverhandeling, door den Hoogleeraar van  B r e d a  ver-

*) Herkl beteekent in de Celtische taal volgens F  ul da (*.
w . S. 110) dapper. 

f )  Ofschoon T  a’c i t u s (D e Mor. Germ. cap. III en IX) berigt, 
dat de Germanen Herenles als eene Godheid vereerd ea 
gediend hebben , en vele latere schrijvers dit hebben na* 
geschreven, schijnt dit echter niet het geval geweest te 
zijn. Zij kenden geen’ Hercules en de echte Germanen 
waren geene Afgodendienaars. K u r t  S p r e n g e l heeft 
dit een en ander, in zijne Erläuterungeu op T ácitos  
Germaniën, S. 95 N*. 12 S . 104 N*. 28, io het bteede aan- 
getoond en op afdoepde gronden bewezen. Wel bezon* 
gen en vereerden zij de nagedachtenis van hunne dop* 
péren (Herhlen) en dit kan de Romeinen waarschijnlijk 
wel op de gedachte gebragt hebben, dat bun Hercules 
ook door het Germaansche volk ais eene Godheid ver« 
eerd werd. Eerst in de vierde eeuw leerden zij, dit 
aan den Rijn woonden, (onzeker dan nog of deze van 
Gallischen, dan w el van Germaanschen stam waren) Rfl- 
meinsche Goden vereeren. S c h ö p f l in ,  Alsat. illustr. 
I-i p» 80. :
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lu id  en met eenige aanteekemngen vermeerderd (DU X IX , 
1631,bl.369), — zoo kunnen wij niet nalaten om, zoo beknopt 
mogelijk, den inbond dezer verhandeling en bet door H a u s 
m ann ' daarin voorgedragen gevoelen, hier op te geven, en 
wel te meer daar bet schijnt dat de Heer A. evenmin met 
deze Prijsverhandeling ais met den vroegéren, hierboven door 
ons reeds genoemden arbeid Van dezen verdienstelijkenGeoloog 
bekend is gew eest, en deze formatie bovendien, Zoo ais 
H a n sm a n n  (Inleiding, b l. 271) teregt aanmerkt, een ver
schijnsel daarstelt, hetwelk tot de merkwaardigste en meest 
raadselachtige; die de schors van onzen aardbol oplevert, 
behoort gerekend te worden, zullende wij eindelijk, de vrij
heid nemen, ter loops en in het voorbijgaan«, aan het einde 
van deze inhóudsopgave, de eene en andere aanmerking en 
bedenking aan te stippen.

H an sm an n  verdeelt zijn werk in drie Afdeelingen. In 
de eerste Afdeeting  handelt hij over het voorkomen en den 
aard der voortgerolde steenen in de vlakten van Holland en 
bet Noordelijk Duitschland. Na eene algemeene beschou
w ing van de uitwendige en geognostische gesteldheid dier 
groote vlakte, w elke de zand* en gerolde steenen-forroatie 
daarstelt, beschrijft hij nader de hoofdmassa en de onderge
schikte massa’s der formatie; de gronden waarop zij rust, en 
daarop meer in ’t bijzonder de voortgerolde steenen, der- 
zelver natuur, grootte , gedaante, verandering der steenen 
door den invloed der lucht en van het water, derzelver 
verdeeling, verbreiding over de zuidelijke grenslijn der 
vlakte en vermenging der gerolde steenen met steenen van 
m eer zuidelijke gewesten.

Hij toont aan, dat de zand-formatie der vlakte van N e
derland, en het Noordelijk Duitschland op vele plaatsen wel 
onmiddelijk bepaald wordt door de oudere formation, die 
hare zuidelijke grenzen uitmaken (beginnende niet ver van 
Codais over Mont Cassei door de zuidelijke Nederlanden in 
de omstreken van Oudenaarden, Brusself Leuven, M aastricht 
naar Aken  langs den noordelijken rand van het bergachtige 
gedeelte van M ark -  en Bergsland en van Westphalen , nu * 
noordwaarts langs den voet der bergruggen, die van Bader-  
b om  naar Osnabrug en Minden zich uitstrekken, van daar 
langs de jongere bergruggen van Hannover over Hildesheim 
en B rtm sm jk  naar het dal der E ñe , wendende zich de vlakte 
nn verder zuidwaarts tot in de omstreken van Leipzig en
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zich hierop over de Elbe in de Lausnitz en door Sileni m u  
Polen uitstrekkeodej, doch dat zij veel algemeener ten da» 
zelve afgescheiden blijf! door gronden, d ie  den Qvergaig 
daarstellen tusschen den bodem , die de ondere io mutica 
overdekt, en die, w elke tot de vlakte behoort.

D eze overgangsgronden vormen menigmáal eenen boden 
van zeer verschillenden aard en breiden zich niet zeldei 
zeer in de breedte u it , zoo ala in het zuiden van Brabaadi 
enz* en ontleenen hunnen oorsprong van de onder gelegen« 
of naburige rotsbeddingen of zijn ontataan door vroegere 
hooggre, naar de vlakte gerigte, vloeden, zoodat niet alleen 
maeaa’s yan zeer verschillenden oorsprong zich onderling i* 
dezelve, maar ook met bet aan de vlakte eigene zand ver
mengden , en het hierdoor aoma zeer moeijelijk wordt de 
grenslijn tusschen beiden te bepalen. Dáár, waar de onder
laag der zand« en steenen-iormatie duidelijk waar te nemea 
ia , wordt dezelve nergens (zooveel namelijk bekend is) net 
primitive rotsmassa’s, maar steeds met secundaire en teriiaut 
formatiën in onmiddelijke aanraking gevonden, zoo ali met 
den bonten zandsteen en Musschelkalk in Hannover en Bnmsuifi 
enz* met dégrijphiten kalkformatie in den secundairen bergrug» 
die uit het Osnabrügsche naar Minden gaat en z., met beddii- 
gen van Jura-kalk en van de kryt-formatie in den Lindeza* 
berg bij Hannover. D e laatste o f krij i-formatie komt vooral 
menigmaal in aanraking met de zand-formatie voor, zoo ali 
in vele gedeelten van Westfalen^ bij de £em/&rd*r bergen, bij 
den Kronsberg niei ver van Hannoverf bij Peine9 in het Uii* 
desheimsche, bij Lunenburgf op verscheidene punten in Paa- 
meren bijzonderlijk op het eiland Rügen , in Meckslenbefy 
ais ook op verschillende plaatsen in Denemarken; ja waar
schijnlijk maakt het krijt aldaar en zelfs in een groot ge
deelte van de vlakte van Noord-Duitschland de algemeen« 
onderlaag der aangespoelde massa’s uit. Minder duidelijk if 
de grensscheiding van .de zand* en steenen*formatie met 
sommige tertia ire  beddingen, zoo ais de plastische klei (argüe 
plastique) in het Brunsmjkscke9 Brandenburgscke en Meekii* 
burgsche, w elke met de kleibeddingen der zand» en steenei- 
formatie zoo zeer overeenkom t, doch door de herhaalde 
afwisseling van zand- en k le i- la g e n , het voorkomen van 
bruinkolen en de afwezigheid van gerolde steenen daarvan 
onderscheiden is. Overal waar de plastische klei met dt 
zand-en voortgerolde steenen-formatie in aanraking if» *ordt
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deze door hàar overdekt en bet is dan * dikwijls moeijelijk, 
de jnipte grensscheiding tnsschen beide te bepalen. De grof- 
kalkformatie doet zich ook hier en daar in het gebied dec 
vlakte voor, overdekkende onder anderen in het Mecklen- 
burgsche, op verschillende plaatsen, de bruinkolenformatie 
en bestaande in het Noordelijk Duitschland meermalen ait 
een kalkaerdig ijzerhoudend zand, doch zijnde dopr hare 
kenmerkende versteeningen ligt van gelijksoortige leden van 
de zand- en steenenformatie te onderscheiden. Op andere 
plaatsen, zoo ais in den Doberg bij Bünde, tusschen Minden 
en H erford , wordt de grofkalkformatie op zulk eene klare 
vrijze door de zand- en losse steenenformatie om geven, dat 
er omtrent haren jongeren ouderdom geen twijfel o verblijft 
• Ais hoofdmassa der formatie, beschouwt de Schrijver 
het zand en ais ondergeschikte* massa’s, de lagen klei, leem, 
ieem-mergel of een mengsel van leem en kalk en ijzer oer.

D e in deze zandformatie neergelegde steenen nu, zijn 
meest primitive rotssoorten, vermengd overal met vuurstee
nen, en behooren nader tot verschillende soorten van graniet 
en granietachtig gneis, syeniet, hypersthen-rots, groen
steen, verschillende porfiersoorten, kwarts-rots, kiezel- 
conglomeraat, overgangskalksteen met versteeningen, basalt 
D e  rotssoorten die niet bij lagen liggen, zoo ais vooral de 
graniet, bet granietachtige gneis en syeniet, komen dik
w ijls  in groote klompen voor: de porfierblokfcen zijn 
minder groot, terwijl de stukken van de in lagen opgestapelde 
rotssoorten, zoo ais algemeen de in zandsteen overgaande 
kwarfsrots, gewöonlijk eene mindere grootte hebben. D e  
kleinere kristalvormige steentjes, ook dikwijls grootere 
brokken, zijn meestal afgerond en glad: zeer groote blokken 
e n .d e  meeste vuursteenen, maken hierop dikwijls eene uit- 
zpndering D e oppervlakte der steepen is dikwijls meer of 
m inder door de ontbinding, vooral van den veldspaath, ver
anderd, waardoor ook vele in de lucht aan stukken vallen 
e n  de granietblokken zelfs geheel verteren en tot zand 
vervallen . — D e steenen zijn niet tot de eene of andere 
bedd ing  van de formatie beperkt, maar door al hare lagen 
h een  verbreid en het is hierdoor, dat men de beddingen 
d ezer  formatie kán onderscheiden van gelijksoortigelbed» 
d in gen  van oudére of van jongere formatiën. T oorts 
m erk t men niets geregelds in de ligging en in de verdeeling 
e n z . der steenen onderling of met opzigt tot de beddingen

26
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op» D it yah in htt oog, dal zij op sommige streken opgt- 
hoopt zijn, op andere minder voorkomen, dm dene átame» 
lende streken eene zeer verschillende breedte hebbea es 
noord-en zuidwaarts gerigt zijn, gewoonlijk met eene kleine 
afwijking ten oosten, noodat de huofdrigting der slees- 
streken eigenlijk Z. Z . W . en N« N. O. schijnt te  i^jo. De 
betrekkelijke hoeveelheid der verschillende steensoort*» 
schijnt' op de verschillende plaatsen le  veranderen en op 
velé  plaatsen komen steenei! voor, d ie  elders niet gevonden 
worden« Zoo treft men tusschen de Elbe en de Eems, allee» 
in  Pémmeren en in Mecklenburg en dan verder slechts te 
Groningen overgangskalksteen aan. — Hm is merkwaardig* 
dat de gerolde steenen zich niet binnen de zuidelijke gr*«- 
lijn der zaud/ormatie bepalen, maar ver over denelve heen 
en tot aan den voet en op en over d e  helling der zuidelijkt 
gebergten tot in derzelver dalen en op eene aanmerkelijke 
hoogte verbreid zijn. Hier, tusschen d e  m eest zuidelijke 
panten, waar de gerolde steenen voorkomen en tnsschei 
o f  iets over de zuidelijke grens der zandformaüe, komen dt 
gerolde steenen met andere, uit bet zuiden afkom stig, ier- 
meagd voor. Zoo behooren ook van de gerolde steent* 
zelfs iu de Fe/wet en op de heide bty Amersfoort* tot dt 
overgangsformatie, door w elke de Rijn stroomt. D esead ’ 
len door dien eenmaal veel grooteren stroom h ier heen afta I  

gerold, even ais omgekeerd de gerolde steenen der aandfor- |
m atie door andere stroomen, over de grenslijn barer foi* |
matie*

la  de tweede Afdeeling beoordeelt H a n sm a n n  de var* 
schillende gevoelens nopens de afkomst der gerolde stetats» 
d ie  hij tot de volgende brengt:
I. Zij zijn in de streken, waar zij gevonden worden, oat* 
staan en overblijfselen van voormalige, vroeger zamen ge- 
hangen hebbende, rotsbeddingen. V o n ' B ero ld in g ea »  
D ’ A u b u is s o n ,  M û n çk e , (D r ie s s e n * ) . Hiervoor wordt

*) P . D r i e s s e a ,  Oratio de ampHfieato. »a hoc Academe 
rerum Natur olium t Studio ad communem avium utiUtoien 
convertendo; in Annal. A cad. Groning. 1817 - 1818; ook 
door den Heer J . ‘E. W in t e r  in het Nederduitscb ver
taald en , met aanteekeningen vermeerderd, in 1891* 
Groningen uitgegeven.
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«ongevoerd, dat n ea , vooral bij ^granietbergen, de opper
vlakte der gebergten met enkele losse meer of minder 
afgesletene brokken, de bardere overblijfselen van de dpor 
den invloed van lacht en weder ontbondene rotsmassa, over
dekt vindt; strijdende bet geenszins met deze stelling, dat 
de blokken door bet water en door bet ijs voortgevoerd en 
onder bet zand gew oeld of over hetzelve heen gerold zoo
don hebben kunnen worden»

D e w ijze van voorkomen en verbreiding der rotsblok
ken strijdt echter tegen dit gevoelen.,

1. D e in de vlakte verstrooid liggende blokken komen ner
gens in verbinding voor met eenige rotsmassa van gelijken  
aard, maar zijn integendeel alle, zelfs de grootste niet uit
gezonderd, geheel Ios, omgeven van bet zand, o f op deszelfs 
oppervlakte en der verschillende in hetzelve voorkomende 
beddingen gelegen, of wel, zij komen v oor in  aanraking met 
retmassa’s van eenen geheel anderen aard. Alleen de vour- 
steenen knnnen hunnen oorsprong ontleenen van de krijt- 
beddingen, waarop de zaad- en gerolde steenen-formatie 
lig t, of die in hare nabijheid voorkomen.

2. Ingeval de steenen en blokken der vlakte van rotsmas
sa’s afstamden, die in dezelfde gewesten voorkwamen, zoo  
zonden soort by soort verdeeld gevonden worden; integen
deel liggen de verscbillendste sporten, zonder eenige orde, 
door elkander geworpen en dezelfde verscheidenheden van 
graniet, gneis, porfier en kwartsrots, die in Nederland 
gevonden worden, komen ook in alle verschillende streken 
der vlakte van Noord-Dnitschland voor.

3. Wanneer de steenen door eene ontbinding van n*bij 
gelegene rotsmassa’s ontstaan waren, zoo zouden ook de 
beweegbare, losse gronden, die hen omgeven, minder of 
meerddl sporen van dezelfde afkomst dragen. In plaats 
echter, dat, zoo ais bij voorbeeld op den Broeken en in Finn* 
land de in de lucht afgeronde granietblokken in granigt- 
zand liggen, vindt men de blokken in de vlakte omgeven 
met zand, k lei, leem en leemmergelmassa’s , d ie met hen in 
zameostelling niets gemeens hebben. Wanneer nu en das» 
in de zand-formatie, gruis van graniet voorkomt, zoo is dit 
duidelijk door de vertering van de losse granietblokken 
ontstaan.

4. Op de plaatsen, waar men den vasten grond, waarop 
de zand- en gerolde steenen-formatie rust, waar kan nemen*
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w ijkt d ese geheel en al van dea aard der uit primitive ei 
overgangs-rotssoorten bestaande steenen en blokken af« Al
leen de vuursteenen, w elke met dezelve gemengd zijn, kun
nen bunnen oorsprong ontleenen van de k rij (beddingen, 
waarop d e  zand- en gerolde steenen-formatie lig t, of die in 
hare nabijheid voorkomen.

6. Het uiterlijk voorkomen der steenen toont aan, dat zij 
langen tijd met het water in aanraking zijn gew eest en eenen 
verren w eg afgelegd hebben. D e vuursteenen maken hierop 
weder eene uitzondering, maar juist deze kannen van nabij- 
gelegene beddingen afkomstig zijn, wier ^verbrijzeling wel- 
lig t grootendeels door dezelfde oorzaken voortgebragt werd, 
waardoor de overige steenen werden voortgevoerd.
II. D e granietblokken zijn ontstaan uit eene door den in
vloed van de lucht en het weder ontbondene graniet-massai 
die onder de zandbedding verborgen is; zij werden door de 
werking van aardbevingen tot aan de oppervlakte opgevoerd. 
D ’O m a liu s  D ’ H a l lo y .

Behalve de opmerking, dat men nergens eene dergelijke 
werking van eenige aardbeving beeft waargenomen, zoe 
strijdt ook alles wat tegen het Iste gevoelen onder n* 1, % 
4 en 5 aangevoerd is, alsmede de w ijze van verbreiding der 
granietblokken over de zuidelijke grenslijn der zand-lorma- 
tie en hare ligging op beddingen van zeer verschillenden en 
anderen aard ais zand, tegen hetzelve.
III» D e rotsstukken zijn met geweld uit de diepte van de 
aarde op de oppervlakte gekomen. S i l b e r s c h l a g ,  De 
L u c , de oude en de jongere, (.alsmede van L i er*). Dit 
gevoelen moet echter aan een ieder, die slechts let op de 
wijze van verspreiding der steenen, bun voorkomen en ge* 
aardheid, ongerijmd voorkomen.
IV . N og wonderlijker en onwaarschijnlijker is het gtvoelen 
van C b a b r ie r , die w il, dat zij-uit den hemel gevallen zou
den zijn.

*) Zie TegentD. St. van het Land schap Drenthe, St. II. bl» 
406. Hetgeen door dezen geleerde, nopens de herkomst 

: der steenen en versteeningen, in de Vde Afdeeling van 
bl. 348 tot bl. 420, geschreven is, toont duidelijk, dat bij 
diep over dit onderwerp heeft nagedacht en geene na- 
sporingen, om de waarheid te vinden, hem te groot of 
te moeijelijk geweest zijn.
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y . De steenen zijn van ten zuiden der vlakte gelegene ber
gen afkomstig. M e ie r o t t o ,  W r e d e ,  J a s c h e .

D it gevoelen beeft voor zich, dat biet alleen ten zuiden 
van de vlakte, niet ver van dezelve, zich bergen verheffen, 
maar ook dat de zeer afgelegene gebergten van Scandinavië 
door de zee van de vlakten van Nederland en het Noordelijk 
Duitsckland afgescheiden zijn; doch: -

1. D e grootste soort van de gerolde steenen der vlakte 
verschilt voor bel grootste gedeelte altijd meer of ibinder 
van de rotssoorten, die de ten zuiden van de vlakte gele
gene bergen eigen zijn. Zoo komt het granietachtig1 gneis, 
de poriiersoorten en de korrelige kwartsrots in die ge
bergten niet voor; terwijl vele rotssoorten van deze bergen 
in de vlakte ontbreken. Wanneer er ook al eenige overeen
komst tusschen de gerolde steenen, die men ten noorden van 
het Reuzen-gebergte, van het Erz^gebergte en van den Harz 
aantrefr, en tusschen de rotssoorten van deze bergen bestaat 
of men w il gelooven, dat de steenen in de vlakte van n iei 
meer bestaande beddingen afstammen, zoo kan dit nimmer 
het geval zijn met de gebergten in Westphalen en aan den 
Rijn, waar de primitive rotsmassa’s door overgangs- en 
secundaire beddingen overdekt zijn#

2. Indien de gerolde steenen def vlakte van de zuidelijke 
bergen afstamden, zoo zoude het wel onmogelijk zijn te ver
klaren, waarom benevens de andere steensoorten, ook niet 
stukken van jongere, secundaire rotssoorten, die om deze  
bergen heen uitgebreid zijn, onder de steenen van de vlakte 
gevonden worden.

3. Onder vele gerolde steensoorten, zoo ais, bij voorbeeld, 
in vele verscheidenheden van graniet, gneis, porfier en 
kwartsrots, heerscht de grootste overeenstemming; — de 
grootste verscheidenheid daarentegen, in de rotssoorten der 
zuidelijke bergen.

4. Tot aan eene zekere lijn, kan men de verbreiding der 
zuidelijke rotsstukken volgen.

6. Alleen aan den noordelijken rand van het Hartz-gebergte 
komen rotssteenen voor, die ih hetzelve niet te huis behoo- 
ren; aan de zuidzijde vindt men geen spoor van dezelve.

6. Het is, volgens dit gevoelen, niet te verklaren, waarom 
de graniet-, gnéis- en porfierblokken zich slechts tot 
eene bepaalde zuidelijke grenslijn uitstrekken, en waarom
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men dezelve n iei door het JVerrtMhU lo t  in bet Thumia- 
woud volgen kan.
V I, Zij stammen af van de Noordsche bergen. V osnaer, 
B r u g n a n s  (de oude en jonge), H. C. van d e r  Boon 
M e sc b , C h r is t e n m e ij e r ,  v o n B u c b ,  v o n B o a s te t te n ,  
Ä . B r o n g n i a r t i  enz.

D it gevoelen ondersteunt nu de Schrijver met de ra
gende gronden;

1. D e losse eu gerolde steenen komen volkomen overeen 
met de rotssoorten van de Zweedsche en Noorweegscke ge
bergten, niet alleen in soort, maar ook ten opzigte van ket 
menigvuldig of meer zeldzaam voorkomen deraelve.

2. Er worden enkele mineraalsoorten in de gerolde steen«* 
massa’s gevonden, die tot nog toe alleen in Scsmdinasii waar
genomen worden.

3. D e versteeningen in de gerolde steenen van dea orer- 
gangskalksteen (in den Hondsrug en het Noordelijk Doitscb- 
land), komen overeen met die, w elke men in bet Zweedscbt 
en Noorweegscbe overgangsgehergte aantreft.

4. D e verbreiding van de gerolde steenen in de dalen co 
streken ten zuiden van de secundaire bergruggen, waardoor 
de vlakte begrensd is, kan alleen door het aannemen een« 
overbrenging in de hoofdrigting van het noorden naar M 
zuiden verklaard worden. Men kan de o p e n i n g e n  d e r  dalea 
en de insnijdingen in de secundaire bergruggen, door welke 
zij ingedronfeen zijn, duidelijk aanwijzen en hunne verbrei
ding overal volgen, tot aan zekere bepaalde zuidelijkegrea- 
zen, die zij niei overschrijden.

5. Voor deze overvoering der steenen uit noordelijk* 
gewesten, pleit ook hua voorkomen in l a n g e  s t r e k e n ,  die de 
zelfde hoofdrigting hebben en die men gedeeltelijk door de 
geheele vlakte, ja zelfs door Denemarken, volgen kan,

6. Tot de meest afdoende bewijzen, behoort ook de waar
neming, dat de verbreiding der zand- en gerolde steen®- 
formatie en van enkele brokken, zich tot bet zuiden en het 
midden vau Zweden uitstrekt, waar zij ook duidelijk tin 
meer noordelijke bergen afkomstig zijn.

Na alzoo de afkomst der gerolde steenen van d e  Noord* 
scbe bergen aangetoond te hebben, gaat de Schrijver einde
lijk in de l i ld e  Afdeeliag over, t o t  d e  v e r k l a r i n g  van de
w ijze, waarop de steenen zíjn overgebragt.
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D e HoUandscke Natuuronderzoekers (de onde en jongere 
B s o g m a n s  en t.) schreven reeds i op grond van de en mis« 
kenbare sporen bij d e  steenen van lang in het water omge
voerd te zijn, hunne overbrenging en de nederlegging van 
het omringende sand, aan de werking van het zeewater bij 
eenen vroegeren hoogeren stand der zee toe.

Anderen namen later daarbij de medewerking van ijs 
aan. H. C. v á n  d e r  B o o n  M e s c h ,  W r e d e ,  K l ö d e n .  
Het is  ook dit denkbeeld, dat H a u s m a n n  verder uiteenzet 
en verdedigt, na vooraf v o n  B u c h 's  onderstelling w eder- 
legd te  hebben, dat de overbrenging namelijk der rotsklom
pen ván Scandinavië over de Oostzee, even als die van de 
Alpen  naar .bet 3 ura-gebergte, een gevolg was van eene 
opheffing der centrale bergketen met de zich daarop bevin
dende waters, waarop deze door de tevens geopende zijde- 
lingsche dalen in het secundaire gebergte, naar hun oud bed 
met geweld terugkeerden en de rotsblokken medesleepten.

Bij de verklaring van dit natuurverschijnsel, gaat de 
Schrijver van de volgende, op reeds vroeger medegedeelde 
waarnemingen steunende, daadzaken uit:

1. D e  overbrenging der gerolde steenen en de vorming 
der zandnederlage, hadden beide gelijktijdig plaats en wer
den door eene gemeenschappelijke hoofdoorzaak te w eeg  
gebragt. j

2. D it geschiedde in een tijdperk, dat inlag tusschen de 
vorming van de tertiaire klei-formatiën, der plastische k le i 
en van den grofkalk» en tusschen de voortbrenging der 
steen- en leemmassa’s, die in de ten zuiden der vlakte gele
gene dalen en tot op zekere ais tand en buiten dezelve voor* 
komen en door faooge vloeden ontstaan zijn*

3. Met deze vorming der zandbed dingen en de overbren
g in g  der steenblokken, stond de vernietiging der krijtbeddin* 
gen in  de gewesten tusschen Noorwegen en Zweden en do  
streken der vlakte van Noordelijk Nederland en Duiischlami 
en alzop  de verbreiding van de vuursteenen onder bet.zand  
en de gerolde steenen, in . verband.

4. D e  w ijze van voorkomen der zand- en gerolde steenen- 
formatie» ais ook de gedaante der zelfs meest groote blokken 
in  dezelve» toont onwederlegbaar de werking van het Water, 
met geene tegenwoordig nog plaats hebbende vloeden te  
vergelijken.
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5. D e vorming der zand- en steeaenforim tie étant duide

lijk in  een naauw verband met .de laatste omwenteling» die  
de oppervlakte van een groot gedeelte van Zweden en Noor* 
wegen ondergaan heeft.

Om de zwarigheid» die de scheiding van de vlakte door 
de zee van de pioordsche landen oplevert, uit den w eg te  
mimen» neemt H a u s m a n n  aan, dat de vorming van de 
Oostzee» van de Zond9 en van de Bette, ais ook de verg roo
ting van de Noordzee, eerst na de vorming van de zand-en  
steenenformatie gevolgd sçijn, zoo ais ook de gesteldheid der 
kusten van de Oostzee bew ijst, welke namelijk eene ver
vorming van dezelve aantoonen na de overdekking m et de 
zand- en gerolde steenenformatie. Daar nu tot de m ogelijk
heid van eene overbrenging van gemelde formatie, behalve 
eenen hoogeren stand der zee , w elke genoegzaam bew ezen  
is , ee^e aanmerkelijke snelheid in de beweging van het wa
ter, in eene hoofdrigting van het N . naar het Z.» vereischt 
wordt, en beseffende hoe ontoereikende daartoe ze lfs zeer 
snel bewogene stroomen zijn, zoo neemt de Schrijver een 
middel te  baat, waarvan de natuur zich nog heden menigmaal 
bedient om groote steenblokken voort te bewegen, bet ijs 
namelijk. Met dit hulpmiddel toegerust, zoekt hij d e  on- 
middelijke oorzaak, die tot de overvoering der steenen aas- 
leiding gaf, in de groote veranderingen, die'de op peí vlakte 
van Zweden en Noorwegen ondergaan heeft, w elker te. 
génwoordige gesteldheid duidelijk aantoont, dat dé bergen 
aldaar, in eene hoofdrigting van het N. naar het Z.» verbrij
zeld en afgespoeld zijn geworden en wel door de uit eene 
onbekende oorzaak ontstane doorbraken van groote " aan
zienlijke meren, In de gebergten aldaar, thans nog, maar 
vroeger nog meer aanwezig. Het waren dan de alles ver
woestende stroomen van veel hoogere en uitgestrektere, 
met ijs bezette, meren, w elke hier de zand- en steenenmassa’s 
van de bergen met zich voerden. Het waren vooral de ijs
massa's die de groote steenblokken met zich of onder w eg  
opnamen en zelfs enkele tegen de helling der bergen konden 
opvoeren. Gelijk alzoo de gerolde steenen van de Noordsche 
granietbergen afgerukt werden, zoo ontstond het zand van 
de verbrijzelde massa’s van korrelige kwartsrots, zandsteen en 
Glimmerschiefer^ de kleibeddingen van de Thonschiefer, alle  
nog veelvuldig in het Noorden voorkomende rotssoorten; de 
lemmer gel van de verwoeste kalkmassa’s , vooral van de
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krUtbeddingen, waarvan ook de ruursteenen bannen oorsprong 
onlleenen.

H a u s m a n n  maakt bíj bet onderzoek nopens de gevoed 
lens aangaande den oorsprong of herkomst der gerolde stee- 
nen, geen gewag van de verouderde meening van het ontstaan 
of groeijen der steenen in den grond zei ven, — een gevoelen, 
dat bij de bewoners van het di luviom, althans in Drenthe 
en Friesland en ook bij velen in dit gewest, nog vrij alge
meen heerschende is en 't w elk onder anderen in 1760 nog 
door Mr. J. van  L i e r ,  in zijne Oudheidkundige Brieven en t. 
bl. 10 en 103, en in 1766 ook nog door Jonkheer J o h a n  
V e g e l i n  van C l a e r b e r g e n ,  in zijn Verloog over de Veen* 
graverijen , bl. 12, In ernst geleeraard is geworden, — en wij 
zonden dit gevoelen ook geene vermelding en nog minder 
eene wederlegging waardig hebben gekeurd, zoo niet A*re n d s  
deze meening boven anderen nog aannemelijk beschouwd en 
daarvoor zelfs eenige schijnbare gronden had aangevoerd, ais: 
de overeenkomst van de steenen met den grond, welke beide 
tot het geslacht der keisteenen zouden behooren* het voor
komen van de koeijen- en poddingsteenen en de nog wel 
plaats hebbende steenwording*). Doch om de ongegrondheid 
— wij hadden bijna gezegd bet belagchelijke — van deze stel
ling, voor minkundigen in deze zaak, aan te toonen, zal bet 
w el genoeg zijn hier aan te merken, dat, blijkens het voor
gaande, al de steenen, evenmin ais de grond, alleen tot het 
geslacht der keisteenen behooren en dat de gemelde koeijen- 
en poddingsteenen ook niet anders zijn, dan brokken van 
vroeger reeds zoo gevormde rotsmassa's. Daar de podding
steenen namelijk, zoo ais uit eene volgendeaanteekening ook kan

*) Het schijnt wel, dat onze kundige en beroemde dichter, 
de Heer T r i p ,  ook van dit gevoelen gew eest zij, daar 
hij in zijne Tijdwinst in ledige uren9 bí. 211, zingt: 

»Honderd m illioene zandjes,
Fijn geaderd, scherp getakt,
Sluitende in malkanders tandjes,
Op hun broeynest, ’t oer gezftkt,
Lijmen zich in stille gronden,
Talrijke eeuwen achter een,
Tot een kei, een grove steen 
Van onnoemelijke ponden.”

Of zonde hij mogelijk het oog hier ook op de zandstee
nen, die men hier en daar in het diluvium aantreft en w elke 
met oeradertjes somwijlen doorweven zijn, gehad hebben?

26*
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geblijken, nit verschillende afgeronde steeneik vin de primi
tive gebergten bestaan, die door een bijzonder deeg of doof 
eene soort van cement omgeven en verbonden zijn, zoo vindt 
men ook wel aan de oevers van rivieren of andere waten 
rolsteenen, welke uit onderscheidene kleinere steenen sam »  
gesteld zijn en deze hunne onderlinge verbinding aan de ia 
het water aanwezige k a lk -en  andere aarddeelen verschuldigd 
z ijn , terwijl de koeijensteenen die soort van roUteena 
schijnen daar te stellen, w elke in hunne zâm en stelling eeae 
lossere massa bezitten, die, aan de lucht of anderzins verteerd 
en ais opgelost zijnde, gaten in de steenen achterlaat. Of
schoon uit de voorbeelden en bewijzen van nog plaats hebbende 
steenw ording, w elke A r e n d s  aanhaalt, en waarvan wij fo 
eene volgende aanteekening een voorbeeld hebben aangeveerd, 
hetwelk met nog vele konde vermeerderd worden, (w  
M ü n c k s  in G e h l e r ’s Phy tik a l- W örterbuch , neue heart, 
art* Geologie B . IV  Abth. II. S* 1298 u. ff. V oeg hierbij 
de vorming eener steenachtige stof of omkorstingen in btt 
meer van R ockingebijden B riel, beschreven door van Bert
h e  y , N at. Hist. v. Holland, dl. II. b l  980 — 1020, en doer 
d e  V o s  en B e r g s m a  in Annal. A cad . Lugd. B  at av. 1833-* 
1823) blijkt, dat de scheppingskracht der natuur nog is onie 
dagen niet geheel rust*), zoo kan men daaruit echter geens
zins besluiten tot een dergelijk ontstaan van degeroldesteeneo, 
en vindt dit geene de minste toepassing bij die steenes, 
w elke, zoo ais de m eeste, in eene vreemdsoortige aardlaag 
zijn gelegen.

W at nu verder het gevoelen van H a u s m a n n  zelve»be
treft, — boe omvattend en grondig ook de vraag, omtrent de 
herkomst en vormjng der zand- en gerolde steenenformatie, 
door dezen geleerde onderzochten beantwoord is , zooschijat 
de zaak echter hiermede nog niet uitgemaakt en het groote 
en moeijelijke vraagstuk nog niet voldoende en bevredigeod  
opgelost te zijn. V ele der bewijsgronden van H a u s m a n n ,  
tegen de herkomst der zand- en gerolde steenenformatie 
van het zuiden en vóór derzelver herkomst van het noorden, 
vinden mindere toepassing in ons Vaderland dan in noord - 
Duitschland, en is de stelling van dien geachten Schrijver 
voorden oorsprong onzer zand-en steenenformatie misschien

*) Vergelijk, onder anderen, ook v a n  L i e r  in den Tegc**
Staat van het Landschap Drenthe, Ilde St. bl. 351> *e
daar aangeh. schrijvers.
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te bepaald uitgedrukt, zonder ona bier verder in te laten met
de w ijze , waarop hij de overbrenging der steenen uit bet 
noorden verklaart, waategen nog al bet een en ander aan* 
gevoerd zoude kunnen worden en waarop wij« in eene vok  
gende aanteekening, misschien wel in bet voorbijgaan zullen 
terugkomen. Hij moge het meer en meer waarschijnlijk gemaakt, 
ja zelfs bewezen hebben, dat de meeste primitive steensoorten, 
inzonderheid de granietsteenen, de Noorweegscbe bergen 
tot hunne geboorteplaats en vaderland hebben, — om hiervan 
evenwel den oorsprong van degeheele zand- en gerolde steeneni 

% formatie af te leidenÿ Zoo ais híj doet, is eene eenzijdige ed 
ook onnoodige voorstelling van de vorming dier gemelde for
matie, daar zich aan hare zuidelijke grenzen, evenzeer bergen 
'opdoen, welke een voornaam bestanddeel voor dezen grond 
konden opleveren, ja vele gerolde steenen zelfs blijkbaar eene 
van de zuidelijke bergen oorspronkelijke afkomst verraden. 
D e krijtformatio van Westphalen, strekt zich immers tot aan 
de grenzen van Gelderland uit ( S t a r i n g ,  Specim. Acad. Inaug. 
De Geología Pattiae, Lugd.' Bat. 1633; p. 3) en kan even goed  
en zelfs gereeder Voor de voorname bron van dien overvloed van 
vuursteenen, die de zand-formatie oplevert, gehouden worden 
dan het Noordschekrijtgebergte, zoo ais dan ook H a u s m a n n  
ze lf toestemt en hierin zich  niet w einig tegenspreekt. In 
B elgie  vindt men zelfs, aan den noordelijken rand van de 
secundaire en tertiaire  formatie, w el degelijk eene zand- en 
gerolde steenenformatie, die met de naburige zuidelijke g e 
bergten overeenkomt en van deze afstamt. D e grofkalk- 
formatie in de omstreken van Brussel, is op vele plaatsen 
overdekt met eene aanzienlijke laag leem , dat gew is van 
lateren oorsprong is en waarin nooit gerolde steenen van de 
zandformatie, w elke H a u s m a n n  bedoelt, ontdekt zijn; inte
gendeel, verzekert Prof. van  B r e d a ,  doet alles gelooven 
dat zij niet uit het N  , maar uit het Z. afkomstig' en uit 
het afslijtsel der thonschiefer beddingen van de ten zuiden 
liggende en bij Enghien en Tubise reeds ontbloote overgangs- 
formatie ontstaan is. — D e door den M aastrichter steen 
gevormde hooge vlakte is, even ais d e ’ grofkalk,  aan 
haren voet, overdekt door eene groote massa van gerolde 
steenen, die alle van de Ardennes of het zuiden afstam
men en daarom ook niet een enkel stuk graniet of gneis 
bevatten. Onder dezelve komt integendeel níet zelden het 
Mangaan- o ver ver zuursel voor, dat menigvuldig in de over-
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gangs-formatie van de Ardennes aanwezig is ( S t a r i n g ,  a. w . 
p. 23). D eze gerolde Ardenne-steenen komen overal ia  de  
groote Maas-vallei «en op de omringende hoogten voor, overal 
ïwaar eenmaal de groote rivier stroomde, waarvan de tegen
woordige M aas een klein overgebleven sprankje is. D an  
behalve deze gerolde Ardenne-steenen, schijnen er ook  le  
M aastricht enkele afgedwaalde graniet-blokken van onze  
pand- en steenenformatie voor tc komen, w elke das, zo o  ais 
men uit dit ban merkwaardig voorkomen moet besluiten, 
pçrst na de nederlegging der steenen uit de Ardennes, vas 
Scandinavië m at  Limburg zijn gevoerd (verg. van  B r e d a ,  ia 
de Aanteeken. op H a u s m a n n  n* 3). — Doch niet alleen  
pan de zuidelijke zoomen, maar ook in bet midden der vlakte, 
vindt men in ons Vaderland vele steenen, bijzondere m ine
ralen en versteeningen, dié met dezelfde soorten van d e  zui
delijke gebergten ove reepstemmen» Hetg^ne H a u s m a n n  
zelf, omtrent de afkomst van vele gerolde sfeenen op d e Y e -  
futre en bij Amersfoort van de overgangs^formatie aan den 
P ijn , aanvoert, wordt door van  B r e d a  (A ent n°. IO) nader 
jbevestigd, die zich hierbij overtuigd houdt, dat de R ijn een- 
imaal deze landen hçeft overstroomd en in zijn breed  bed 
deze steenen heeft voortgerold. Van den bodem der Veluwe, 
.van de Amers/oorlsche Heide enz« zegt deze kundige geoloog: 
»ík heb reeds voorheen aangetoond, dat het dáár onderan- 
derén is, dat men de toppen van het Ardennen-gebergte ver
brijzeld en tot puin gerold vindt liggen en dat men dit steen
gruis tot aan zijn’ oorsprong kan volgen, van onze V eluw e 
af tot op het Overgangs-gebergte ten Zuiden van ons V aderi 
land gelegen, waarvan de afgeknotte en verbrijzelde toppen, 
ais met den vingçr, op het puin wijzen dat van derzelver 
voet af over onze landen is uitgestort.’’ (Zie zijne Bedenkin

gen omtrent hetgeen uit de, bij de putboring te Z eyst opgebragte 
gronden, enz. in de Konst- en Letter-Bode voor 1835 en in 
de Staats-Courant van 14 Maart 1835). Volgens denzelfdez 
geleerde zijn de zandsteenen en de poddingsteenen, d ie met 
de kwartssteenen een zeer groot deel van de gerolde steenen  
in onze zánd-formatie uitmaken, gelijksoortig met die van 
de Ardennes ( S t a r i n g ,  a .w . p. 22).« — Het magnetisch-Titi-  
aan-ijzerzand, dat, volgens H a u s m a n n  bL 346, zeer algemeen 
in de vlakte ten Z. van de Oostzee voorkomt, en daarom bij
zondere opmerking verdient omdat juist Zweden en Noorwe
gen zoo bijzonder rijk aan deze soort yan ijzer-ertsen zijn,
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¡B misschien ook gevonden door v a n  B e r k  h e y  (JHat.HisL 
v.H oll. I lb i. 737) bij f f  aarden, en door M a r t i n e t  (Natuurk, 
Verh. der Maatsch. v. W et% te Haarlem DI. X V II bl. 222)in 
het alluvisch zand van den Rijn bij W ezel met gond ; gelijk  
mén wil ,  dat ook sporen van zilver-tin cn looderts in onze 
zandheuvelen, vooral van Gelderland, gevonden zijn gewor
den (vergel. Statistieke Beschrijving van Gelderland, bl. 126,  ̂
127. V an  C u y c k ,  Brieven over Texel enz. Dellf. 1789 bl. 
30; en J. F. M a r t i n e t ,  Katechismus der Natuur, D l. I.  bí« 
211, alwaar hij, na over het tin* en lood-erts, dat in het zand 
op de Veluwé bij Harderwijk én in het graafschap Zatphen 
gevonden wordt, gesproken te hebben, onder anderen zegt* 
»doch in het hooge van den Lande van Overmaaze treft men 
zeer veel Loods aan).” Behalve de vuursteenen vandekrijt- 
formatie, die zich zelfs tot aan de grenzen van Gelderland 
uitstrekt, komen er ook vele steenen en versteeningen in 
overgangskalk, grofkalk, ais ook Jura-kalk in sommige 
streken voor, die even goed tot de zuidelijke gebergten kun
nen gebragt worden. D e  L u c  heeft reeds opgemerkt, dat 
de kalksteenen van den Hondsrug te Groningen even zulk 
een kalkaardig zand opleveren, ais in den St. Pietersberg bij 
M aastricht wordt gevonden. Hij vond zelfs de meeste Ma- 
d rep o rieten uit den Hondsrug, overeenkomstig met die uit 
den berg Salive in Savoyen (Lettres Phys. et M oral. V . p. 
262). C u v i e r  (Discours sur les Revolutions de la m rface  
du Globef p. 156, 3e Edit. Paris 1825 ), zag ook aldaar ver
steende schelpen van denpelfden aard, ais de kalksteen inde  
omstreken van Parys oplevert. U it de beschrijving van de 
iniandsche koraaJversteeningen, door M or ren  (Annal. Acad. 
Groning. 1827-1828), blijkt,  dat deze versteeningen in de 
overgàngg-kalk van den Hondsrug, met die uit den overgangs- 
kalksteen van de Ardennes en van het Rijngebergte overeen
komen, zoo ais van  B r e d a  vroeger reeds opmerkte(Aant. 
n6 7): zelfs vond de eerste onder de versteeningen eene in 
Jura-kalk. D e Hoogleeraar van B r e d a  heeft ook teregt 
aangetoond (Aant. n \  2), dat de Hondsrug bij Groningen, uit 
de zand* en gerolde steenenformatie, even ais de overige 
zandgrond, bestaat, en niet tot de eigenlijke grof- noch 
overgangskalk-formatie behoort, zoo ais A r e n d  s, H a u s 
mann  en b ’O m a l i u s  veronderstellen en nog onlangs de 
Heer M o r r e n  vermoedde (Annal. Acad. Groning. 1832 — 
1833), eone dwaling welke evenwel niet te wijten is aan de
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verwaarloosde beoefening der geologie van onzen b o d e n  
daar 1er plaatse» maar aan het te groot vertrouwen op h e i  
gezegde van een paar vreemde schrijvers, d e  L a e  en C a*  
v i e r ,  t a .  pl.y die bij een zeer oppervlakkig en v logtig  
onderzoek, de door hen ingewonnene berigten kwalijk hebben  
begrepen, want uit de schriften van de Heeren B r u g m a n i  
en O r i  e s s e n  enz. blijkt toch overgenoeg, hoe te Groningen 
zelve over deze zaak gedacht werd, al heeft men dan o o k  
niet de moeite genomen en w elligt niet noodig geoordeeld, 
om de valsche berigten van vreemden daaromtrent, te w eder
leggen, daar men met grond mogt veronderstellen, dat althans 
de Nederlandscbe geleerden en vooral zij die zich ex professo  
met de studie der geologie onledig houden, hieraan geen e  
behoefte badden.

Er heerscht buitendien ook w el degelijk, zoo ais a it d eze  
opgaven reeds blijkt en de Heer H a u s m a n n  ook in z ie t,w eei 
verschil in onze streken, ten opzigte van de steenen en bijzon
dere mineralen daarin bevat, zoodat het er verre af is , dat onze  
zand- eu steenenformatie eene overal gelijksoortige {homo
gene) massa schijnt uit te maken. Bovendien schijnen de 
zandruggen in onze streken veeleer of evenzeer eene rigting  
van bet Z. naar het N ., of naauwkeuriger van het Z* O. naar 
bet W ., in plaats van eene omgekeerde rigting te volgen  
( S t a r i n g ,  Dissertât. p. 21, 32).

. Hoogleeraar van  B r e d a  besluit dan ook , vooral 
uit het voorkomen van de overgangs-steenen uit hetR ijnge- 
bergte op de Veluwe en omgekeerd uit het vínden van 
granietblokken op de Aréenne-steenen te M aastrich t, dat de 
opvoering van al deze gerolde steenen niet aan éénen alge
meen en vloed toe te schrijven is ,  maar dat het algemeene 
diluvium vervalt in verschillende gedeeltelijke diluvia (Aant. 
n \  10', — dus min of meer, doch op eene grootere schaal, 
even ais met het alluvium bet geval is, — terwijl S t a r i n g  
(D issert, p. 32) dat gevoelen ook meer overeenkomstig de  
waarheid houdt, waarbij men aanneemt, dat onze zand- en 
gerolde steenenformatie uit twee afzonderlijke formatiën is  
zamengesteld, waarvan de eene eenen zuidelijken en de 
andere eenen noordelijken oorsprong heeft: een besluit waar
toe wij vroeger ook reeds eveneens, bij de beschouwing van 
den oorsprong van den diluvischen grond der provincie 
Groningen, gekomen zijn (zie  .onze reeds meermalen aange
haald e N at. Hist, der Prov. Gron. D l. I St, I { 4)« Ja bai
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schijnt w e l dat de H oogleetaarv& n B r e d a ,  in  zijneaange
baalde Bedenkingen, Tan gevoelen is ,  dat althans een groot 
gedeelte ?an ons Taderlandseh diluvium, Ten het zuiden her
kom stig is. Hij zegt toch, dat hij v e l  is T iar  niet ontkennen 
Wil, dat er oader ons diluvium (van de Veluwe, d e  Amers- 
joortech e-heide enz.) steenen gemengd zijn , en vooral gneis 
en gran iet-b lok k en , d ie ait bet noorden voortkwamen, zoo 

nis znlks bet geval in de vlakten van het Noordelijk Duitsch- 
land schijnt te zijn , maar voegt er tevens bij: »Alleen
m oet ik  verklaren hiervan ( van bet vinden van Noordeche 
steenen) ,  tot nog toe niet een eenig onfeilbaar bewijs te hebben 
hunnen vinden ;99 terwijl hij wat verder zegt: — »zeker is 
het a lleen , dat men van omtrent 800 voeten tot op omtrent 
600 voeten in zulk een terrein ( een tertiair terrein ) heeft 
geb oord: hetwelk door diluvium, en wel grootendeels, zoo 
niet geheel en a l , door Ardennen-diluvium overdekt w erd .” 

Om in dezen echter eene beslissende uitspraak te bannen 
doen, zijn wij bet met den Heer S t a r i n g  eeBs, dat er nog veel 
vereischt wordt, ais: eene naauwkeurige vergelijking van onze 
steenen met de rotssoorten van d e Ardennes, den H arti en Scandi
navië, ais ook van de zandheuvels onderling; een onderzoek of de 
streken van eene en dezelfde zandhoogte uit de bovenste of 
benedenste láág van denzelfden aard zijn; de bepaling van 
d e  strekking der zandheuvels, en aanwijzing of de vorm en 
d e  afronding van de steenen verschilt, naarmate van de meer 
noordelijke o f meer zuidelijke ligging enz. 'Wij merken 
h ier  alleen nog aan, dat men zeer voorzigtig zal moeten zijh, 
om uit de tegenwoordige strekking der zandruggen en heuvels 
derzelver porsprong te willen afleiden, daar men altijd, al 
neem t men ook slechts ééne overstrooming aan, die het zand 
ent d e  steenen vervoerde, tevens eene tegen- of terugsfrooraing 
van de tegen de zuidelijke bergketen stuitende wateren moet 
aannemen, wélke voorzeker, al moge zij ook minder gew eldig  
dan d e  eerste gew eest zijn, evenwel ais laatst gewerkt heb
b en d e  oorzaak veel invloed op de rigting van de zandruggen, 
en misschien ook op de bovenste steenbeddingen, moet g e 
had hebben en daardoor de bepaling van dezelve onzeker 
maakt. Hierbij komt nog, de ligte veranderlijkheid in vorm 
en  zelfs in plaats, van de losse zandheuvels door verstuiving, 
Zoo a li wij later zullen zien, w elke veranderlijkheid vroegér, 
toen  de grond nogminder begroeid, bewoond en bebouwd wag 
en  d e winden, bij een meer ruw klimaat misschien, tevens
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heviger weren, nog meerder zei geweest zijn dan thans» zoe 
ais uit de soms verschillende onder de zandheuvels door- 
loopende meer vaste humusachtige aardlagen blijkt, welke 
duidelijk aantoonen, te voren de oppervlakte van den grond 
te hebben uitgemaakt en naderhand met zaad le zijn over» 
stelpt. Ja misschien is, even ais men bij de duinen opm erkt, 
ook dedoorgaande zuidelijke en noordelijke, oí naauwkeuriger, 
zuidoosteliike en noordwestelijke rigting der zandruggen en 
heuvels, aan deze zandverstuivingen of aan de werking van 
den wind toe te schrijven.'

Blz. 44. -  -  doch, zouden zij zich zoo yer, enz.
Ook wij kunnen, ook nog na al wat hierover door be

roemde geleerden reeds geschreven en geleeraard is, bij den bes
ten wil daartoe de mogelijkheid niet begrijpen, boe deze steenen 

* van de Noordsche gebergten naar de vlakten van Nederland, 
het Noordelijk Duitschland en elders overgevoerd hebben 
kunnen worden, en dog minder kunnen wij begrijpen, dat 
niet alleen de steenen, maar ook bet zand, in één woord, ons 
diluvium, dat is: die verbazende massa van steenen, zand, 
klei, leem, enz., waardoor dê sicnvtrfatr* en tertiaire forma- 
tiën, over een groot deel der Nederlanden, bet Noordelijke 
Duitschland, Pruissen, Polen, Rusland, Denemarken, enz. 
tot eene verbazende, somwijlen honderden voeten beloopende, 
dikte overdekt zijn, van de gebergten van Scandinavie, en dat 
wel gelijktijdig, in één tijdperk en bij dezelfde nataurge- 
beurtenis, zoo als Hausmann, bl. 355, 358 en 359, wH, 
algespoeld en door bet water naar de, zoo ver van Noorwegen 
en Zweden verwijderd liggende , plaatsen, alwaar wij die 
stoffen thans vinden, en dat wel tegen de helling op, door eeae 
diepe en oneffene zeis overgevoerd zouden zijn. Zulk een 
steenen-, zand- en modderstroom kunnen wij ons niet denken ! 
Meermalen bebben wij, met de kaart vóór ons, de plaatsen 
opgenomen en aangestipt, alwaar de zand- en gerolde steenen- 
formatie vóórkomt, en dezelve door lijnen met bet Scandi
navische gebergte in verbinding gebragt en ons daarbij de 
verschrikkelijkste doorbraken van uitgestrekte berg-merea, 
gepaard met de sterkste stroomen, bij eenen waterstand, die 
omstreeks 500 voeten hoöger was dan de tegenwoordige 
waterspiegel der Noordzee*), getracht voor den geest te
*) Aan den rand van den 7/arz, in de omstreken van IUenburg,

liggende gerolde steenen in menigte 780 voeten en inde
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brengen, doch nimmer hebben wij ops met dit gevoelen 
(kunnen vereen i gen» De doorbraken der meren kannen
allerverschrikkelijkst en de hoeveelheid afstroomend water 
Verbazend groot geweest zijn, maar leverden de dammen,die 
hij zoodanige doorbraken doorgebroken werden — lagt mep het 
getal zoo groot nemen ais men wil —. en de weg, welken de 
stroomen. namen en ala schoon veegden, wel zooveel steen ep, 
oand,leem,enz. op, ais er tot het daarstellen van bet dilu vium, 
moo als wij het.in eene verbazende uitgestrektheid en hier 
-en daar tot eene ontzaggelijke dikte keqnen, vereischt werd/ 
Onzes erachtens was daartoe bet puin van geheel het 
Zweedsch en Noorweegsch gebergte wel noodigl — De wa
terstroom, die bij de doorbraak van zoodanig , berg-meer, 
vooral zoo het uitgestrekt en diep was, ontstond, mopt 
weker sterk, snel en krachtig geweest zijn; — maar kan men 
veronderstellen, dat zij in staat zal geweest zijn in eene zee, 
die 600 voeten hooger stond dan tbans, eene strooming van 
het water voort te brengen, snel, sterk en krachtig genoeg 
on niet alleen zand en leem en klei en kleinere steenen, maar 
zelfs steenen van verscheidene duizenden ponden zwaarte, 
door eene diepe zee in eene genoegzaam regte lijn tegen de 
ver verwijderd liggende zuidelijke bergen voort te stuwen! 
Deze verschrikkelijke waterstroom stuitte tegen de zuidelijke 
bergketen: daardoor moest natuurlijk eene terugstrooming 
ontstaan, sterk genoeg om het zand, leem, klei en de klei
nere steenen weer mede terug te voeren. Het gevolg daar
van zoude dan moeten zijn, dat men op de zuidelijkste pun
ten van het diluvium, bloot, althans grootendeels zwaardere 
•teenen en geen zand , leem, enz. aantrof, en verder noord» 
waarts meer enkel zand, leem, enz. en wel des te fijner 
naarmate men verder noordwaarts gaat; dit is echter niet 
het geval. Zoo ons diluvium werkelijk een afspoelsel van 
de Noorweegsche en Zweedscbe bergen is en door gewel
dige en verschrikkelijke stroomen, hoedauige hij die geene 
uiterst levendige verbeefding bezit, zich niet kan denken, en 
dat wel gelijktijdig, tn één tijdperk, bij dezelfde natuurger 
beurtenis naar hier en elders vervoerd en nedergelegd is 
geworden, hoe komt bet dan toch, dat men hier en dpar 
aanzienlijke leem- en kleibeddingen in hetzelve aantreft,

nabijheid van Goslar 800 voeten boven de zee. Haus? 
mann, bl. 321; zie ook bl, 322.

26
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die het merk met sich voeren, dat lij bij eene vrij «tige 
gesteldheid der zee bezonken zijn! Hoe verklaart m  
dit tochf Bij eene nat uurgebeartenis hoedanige Ha osmani 
en anderen schetsen, moest (och alies geheel verward en ali 
door elkander geroerd nedergelegd zijn geworden en kondc 
er geene rustige bezinking van klei- et» leembeddingen plats 
vinden! — Indien dfe geheele massa, die het dUuviaa dur- 
«stelt, van de Noorweegsche en Zweedsche bergen, door 
verschrikkelijke stroomen, veroorzaakt door het doorbreken 
Van de rotswanden der Scandinavische bergmeren, gelijktijdig 
en bij dezelide natuurgebeurtenis, zoo als Hausmann vil, 
naar bier en elders overgevoerd ware geworden, dan moest, 
maaî het ons 4oeschijnt, althans grootendeels, desteenenmasm 
en wel de zwaarste steenen, minder of meer zuiver, de 
onderste laag en het fijnere zand, de leem- -en kleideeta 
de bovenste beddingen van het dilnviom nitmaken. Immen 
indien men al aanneemt, dat bet eerst aangevoerde gedeelte 
van bet diluvium zich uit den stroom had kunnen nederleggo 
en bezinken, dan zou diezelfde geweldige waterstroom» dk 
in staat was de later aangevoerd wordende steenen, vao dui
zenden ponden zwaarte, met de zand- en leemmassa voort te 
stuwen, die nederlage weder verwoest, opgenomen, geroerd 
en weggespoeld hebben en de massa van bet diluvium bai 
niet eerder kunnen bezinken en zich nederleggen, vóór m 
aleer de waterstroom —of stroomen, zoo men wil — in kncht 
en snelheid verminderd was en allengskens alleen opgeboadm 
~had, in welk geval de zwaarste deelen bet eerst en de ligtere 
het laatst zouden bezonken en nedergelegd zijn. — Ingeval de 
vorming van het diluvium werkelijk zoo heeft plaats gevon
den, als Hausmann dit leert, — hoe verklaart jmendantock 
wel het ontstaan van de geheel afgezonderde en op zich zehea 
staande nederlagen van diluvium, zoo als die halfweg tusschea 
Hannover en Güttingen, nabij Dekrshelƒ, en die, van groot« 
omvang, boven Vlotho aan den Seltbergt Of hebben dexe 
afgezonderde nederlagen vroeger mogelijk ook met bet overige 
diluvium in verbinding gestaan, en zijn zij misschien door 
vloeden, die bet omringende diluvium wegspoelden, w* 
het groot diluvisch terrein afgescheiden geworden!— Oader 
de steenen van het diluvium vindt men sommige van ver
bazend grooten omvang en zwaarte. Zoo ligt er onder an* 
deren bij het vlek Lage, in het vorstendom Lippe •Detmold, 
volgens Closterm eijer (KleineBeiträge mrGeochichtHche*
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trod Natürlichen Kenntnisz des Fürstenthums Lippe, 1816» S. 54) 
een granietblok, van omtrent 4,600 kubiekvoeten inbond. 
Onder de grootste graniet-blokken van de vlakte van bet 
Noordelijk Duitschland, behoorde de zoogenaamde M arkgra- 
ventteen, die in de zandbergen bij Fürstenwalde, zeven mij lea 
van B erlijn , lag, waaruit voor bet Koninklijke Museum 
dldaar, vóór eenigen tijd, niei alleen verscheidene zuilen», 
maar vooral eene vaas van 22 voeten in middellijn is vervaar* 
digd geworden (Wö hier» in eene aanmerking op de ver« 
taling van B erzeliu s Jahrsbericht. IX. S. 281). Ook de 
zoogenaamde Gegensteine bij Rauen in het Mark-Branden* 
burgsche » behooren, om derzelver grootte» tot de bijzonder 
merkwaardige graniet-blokken. De grootste van dezelve 
heeft» volgens Schultz (Beiträge zur Geognosie und Berg
baukunde von W. Schultz, 1621» S. 4» eene afbeelding van de 
Gegensteine, Tab. I.) 106, en de kleinste 66 voeten in om vang. 
ln de strekçn vao den Neder-Oder liggen vele zeer groote 
rots-blokken. Wrede begroot den ligchamelijken inhoud 
van eenen derzelven, op 2,133 Rijnlandsche kubiek voeten, en 
bet gewigt, volgens de soortelijke zwaarte berekend, op 
389,078’A* pond C Geologische Resultate aus Beobachtungen über 
einen Theil der Sübbaltischen Länder9 von Wrede, 1795» S» 
27). Bij H esselager, op Fuen, lag, volgens Pontoj>pidan'
([Kurzgefaszte Nachrichten, die Naturhistorie in Dänemark be
treffend, S. 62), een graniet-blok van 108 voet in omtrek, 44 
voet lengte en 30 voet breedte» enz. Tot de overbrenging, 
ait Noorwegen en Zweden, van zoodanige en andere ver
bazend zware steenklompen, die het diluvium helpen zamen- 
stellen, scheen.H a u am a n n en anderen, de reeds boven vermel
de waterstroom, ontoereikende. Zij waren hier evenwel, even 
ais de kleinere steenen en hel zand, van het Scandinavische 
gebergte, naar toe gekomen. Daar de waterstroom ben alte 
onvermogend toescheen,namen zij daarom bet ijs te hulpen, 
stelden, dat die zware steenen, welke niet door den vloed 
vervoerd hebben kunnen worden, door ijsschotsen naar hieren* 
eldersgebragt zullen zijn geworden. »Met het .n eden tor tend 
water, zoo heet bet bij Hausmann, bl. 373, kwamen ook 
ijsmassa’s in de kom van West-Golhland. Zij voerden of 
steenblokken met zich, of namen dezelven onderweg op, en 
droegen hen, door den snellen stroom voortgedreven, in de 
rigting voort, die hen; door de opening van de doorbraak 
was gegeven.” Dit gevoelen verkrijgt, hans er&chtens, dssr-
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door meerdere waarschijnlijkheid, dat bet ij« in bergstroom« 
dikwijls rotsblokken van eene aanmerkelijke grootte voort
sleept, iets dat men mede somwijlen aan de oevers der 
meren in Noord-Amerika waarneemt (Chipman, in Sille- 
mans Amer. Journal. V. XVI. p. 3(13); dat Locas Fox, 
bp zijne reize naar de Hudsons-baai in het jaar 1631 (For
ster , in H ö pi ners M agazin fü r  die Naturkunde Helvetia*, 
Th. II. S. 376); dat kapitein Ross in de Straat D avid ia  
in de BaJJins-baai, in de nabijheid van Kaap Clarenze (A 
Voyage o f  Discovery fo r  the purpose o f  exploring Baffin 
B ay by 3 ohn Ross. 1819 p. 41 en L. XXL p. 160), en dat 
kapitein Parry (Journal o f  a second voyage f o r  the discover] 
o f  a northwest passage by Capt. W. E. Parry London 1834. 
p. 32, 33) en anderen (zie ook voorbeelden dienaangaande 
bij Bakewell,Geo/ogy,p. 65, 80) drijfijs aantroffen, waarop 
zand, kiezel en rotsstokken vervoerd werden. Deze gedachte 
tab Han s mann c. s. is noch vernuftig , noch natuurlijk « 
bet middel, hetwelk zij hier te baat nemen, geheel overbodig. 
Waarom Zij hier dan ook tegen de eerste van New toa*» 
goldene regalis phitosophandi »Causas rem m naturalisa 
non plures admitti debere, qoara quae et verae sintetearaa 
phaenomenis explicandis sufficient,” zondigen. Gemakkelijk 
kan ik mij voorstellen, dat bij eene door ijs bedekte rivier 
Of zee of bij een digt gevrozen meer, waaruit of aan dea 
kant waarvan zich rotsen verheffen, er van deze rotsen gruis n  
grootere brokken op het ijs kunnen geraken en deze stoffes 
bij het Ios en driftig worden van bet ijs door hetzelve kos
tten worden medegevoerd, doch dit verschijnsel moei onses 
erachten» geheel niet op dat, waarover wij hier handel«) 
Worden toegepast. Daarbij ging het vrij wat onstuimiger ia 
zijn werk. De met den stroom van de bergen afvallende 
Ijsschotsen, hoe groot en dik men zich dezelven ook denk« 
wil, konden in dien val onmogelijk zulke zware rotsbrokk« 
met zich voeren en nog veel minder dezelven onderweg ia 
hunne snelle en onstuimige vaart opnemen Dit is eene 
onmogelijkheid ! Doch al voerden zij ze ook al eens mat 
zich of al hadden zij ze onderweg ook al eens opgenooeo, 
zouden dan de rotsblokken op dezelven hebben kunnen 
blijven liggen? Zou dit hebben kunnen geschieden bijeene 
gebeurtenis, waarbij bet zoo verschrikkelijk onstuimig toe* 
ging? Zou dáár waar de harde kwarts- en andere steen« 
Vergruisd en afgerond werden, het ijs niet veel eerder
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hrijzeld zfyi geworden 1 Bn «1 neemt men ook aan, dat bat 
ij» , ala ligter zijnde, meer aan d e  oppervlakte des waters 
dreef en zoo meer voor verbrijzeling door rotsstukken 
beveiligd w are, zouden dan de ijsschotsen zich onderling, 
in dien geweldigen stroom niet gestooten en verbrijzeld  
hebben, en zouden z ij , met hare verbazend zware vracht, 
in  dien verschrikkelijk woelenden stroom, steeds bedaard, in 
eene horizontale rigting en in eveaw igt naar bet zuiden 
hebben kunnen voortdrijven 1 D it een en ander gaat ons 
begrip te boven! Maar waarom hier bet ijs te hulp geroe
p e n / Was de stroom, die stepnen van b. v. 10,000 ponden 
Zwaarte naar hier kon voortstuwen, ook niet vermogend 
genoeg om steenen die tienmaal en nog zwaarder waren, ook  
over te brengen! W ie kan dit zoo juist berekenen! Indien 
ik  mjj eenen stroom kan denken, die genoegzame kracht heeft, 
bm steenen van duizend centenaren zwaarte van N oorwe
gen  naar Drenthe of elders voort te stuwen, dan valt het 
mij ook gemakkelijk te veronderstellen, dat de stroom tien
maal meerdere kracht gehad hebbe en alzoo ook de zwaarste 
steenen naar hier beeft kunnen voortstuwen. — D e afgeronde 
gedaante der steenen, schrijft men gemeenlijk aan botsing, 
wrijving en schuring toe, waaraan zij op hunne reis naar het 
zuiden, zullen hebben blootgestaan; — .maar kan de afstand, 
van Noorwegen naar Groningen b. v , w el ais groot genoeg  
worden aangemerkt, om aan die korte reis, de afronding der 
hardste steenen, die in ééne rigting en door dezelfde kracht 
en tevens met groote snelheid bewogen w erden, toe te 
schrijven /D e reis was kort en ging spoedig, ende uitstorting 
der meren ende daardoor veroorzaakte geweldigestroom ing  
van bet water, zal misschien w el geene maanden achtereen 
geduurd hebben. — In en op het diluvium vindt men nu en 
dan beenderen*), w elke inen er voor boudt afkomstig te zijn 
van dieren uit de voorwereld of met andere woorden van 
dieren, w elke geleefd hebben in dat tijdperk hetgeen het 
laatste was, dat de tegenwoordige huishouding onzer aarde is  
voorafgegaan (zie  N . C. d e  F r  e m e r y , Over eenen Hoorn 
tn gedeelte de* Bekkeneels van Bos Primigenius i in de Nieuwe 
Verhandelingen der eerste klasse van het Noninii. Neder I. Instil, 
van Wetensck. Lotteri, en Schoone Kunsten te Amsterdam. D l.

• - j

*)' S ú r ta ,  heeft in tita meermalen saagehaald 
daarvan eene wij volledige lijst gegeven.
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f n .  St. I. 1831): das Tan dieren, d ie Tóór de overvoering et 
nederleggingvan hei diluvium, geleefd moeten hebben:—doch 

• indien dat werkelijk 200 is en de beenderen bij gevolg met 
bet dilaviam zijn overgevoerd geworden, hoe is  het daotoch 
mogelijk dat de beenderen zoo gaaf gevonden worden en 
bij die overvoering, waarbij de hardste steenen vergmisd 
en afgerond zijn geworden, ook niet geheel verbrijzeld sija 
geworden! D e Hooglèeraar van  B r e d a  zeg t teregt, in
zijne reeds aangehaalde Bedenkingen: » maar waarna
de overblijfselen (d. i. van uitgestorvene en nog levende 
diersoorten, die reedá leefden toen het dilnvinm begon neder
gelegd te worden) in hetzelve (in het dilnvinm namelijk) 
niet bewaard bleven, omdat de kracht, die de harde kwarts- 
steenen rondde, ook de hardste beenderen tot grois moert 
’wrijven.” Hoe is hier de leer van Prof. d e  F r e m e r y ,  met 
die van Prof. H a n s m a n n  overeen te brengen!*). Indi« 
wij tijd hadden en plaatsruimte ons daartoe vergund ware, 
dan zoudèn wij deze losse aanmerkingen — die misschien zeer 
w einig of mogelijk w el niets afdoen o f te beteekenen heb
ben — met eene menigte soortgelijke kunnen vermeerderen. 
Ten slotte willen wij hier nog aanmerken, dat, naar bet ons 
toeschijnt, de vorming van het diluvium, op verre na nog 
niet voldoende en bevredigend verklaard is geworden en bet 
daarom te wenschen is, dat geleerde en kundige mannen -  
zoo ais onze van  B r e d a —hunne krachten ter oplossing via 
dat groote en moeijelijke vraagstuk nog eens zullen beproe- 
vea en ons hunne nasporingen en gedachten zullen mede- 
deelen.

*) W ij gelooven,dat die beenderen, w elke men in en op oaf 
diluvium en ook in de onderste laag der veenen vindt» 
van dieren afkomstig zullen zijn, die na de vorming via 
het diluvium en gedurende de tegenwoordige huisboa- 
ding onzer aarde, zullen geleefd hebben. W ie kan be
palen, wanneer het diluvium hier nedergelegd of gevormd 
is geworden! Men vindt de beenderen eigenlijk niet« 
het diluvium. Men vindt ze  op het d i l u v i u m ,  onder bet 
veen o f in de valleijen van het diluvium, die hteri a* 
de nederlegging van hetzelve, met zand en leem, door 
vloeden of stortregens enz. misschien zijn a a n g e v u ld  
geworden. Toen de beenderen daar ter plaatse geltom« 
zijn, zullen z ij  aan de oppervlakte waarschijnlijk g»**
gen hebben*
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Biz. 45. -  -  naar het zuiden, tot Drenthe, vooti 
té rollen, enz.

U it eeae voorgaande aanteekening, sa l den lezer reeds 
»gebleken zijn, dat A ren d g . bier en ook op bl. 41, gezegd  
moet worden te dwalen. D ie  gerolde granietklompen toch, 
vindt men, behalve in Drenthe, op alle onze heiden tol Utrecht 
en  Gelderland. Zij overschrijden ver de zuidelijke grenslijn 
der zandformatie; men vindt er tot aan den voet en tot op 
de helling der gebergten en der bergketens, die zich ten 
zuiden van de vlakte verheffen, verbreid; gedeeltelijk  
overschrijden zij ook deze beperking, en dringen;tot in dg 
dalen, waarin de rivieren loopqn, voort; zoo wel op de berf 
gen ais in de dalen niet zelden eene aanmerkelijke hoogte 
bereikende. Men leae over het voorkomen ende verbreiding 
der gerolde granietklompen, de meermalen aangebaalde Ver* 
hand, van Prof. Ha a sm  an n, in de Verh. <L HolL M aatscfi 
Vé W eL ie Haarlem. DL X IX . en wel vooral § 12. bl. 319^324. 
D e  zuidelijkste punten, alwaar zij in ons Vaderland gevom* 
den worden, zijn, volgens Prof. van  B r ed a , in de nabijheid 
van den Ouden Bosch, in Noord-Braband gelegen, (zie  
H a u sm a n n ’s Verh. bl. 323) fn  te M aastricht. Zje van  
B r e d a , Aant. op H au sm an n ; N°. 3, b l.389 enN ».9, hl. 393.

Blz. 45. Waarom, eindelek, treft men juist emr.
D at men de meeste en grootste steenen, juist op hoogten 

o f  op de verhevenste plaatsen van het diluvium aantreft, is 
eene daadzaak (verg. H au sm an n es a. w. bl. 316J, doch 
daarvoor \s mijns bedunkens eene zeer natuurlijke reden. 
Wanneer men zich immers de oorspronkelijke gedaante van 
den diluvischen grond, terstond nadat dezelve daar nedergelegd 
en gevormd was geworden, ais hoogst oneffen en golvende 

•voorstelt, dan moet daaruit immers volgen, dat reeds ten tijde 
toen  dezelve nog door de zee overdekt w a s , de ligtere.en  
fijnere steenbrokken en zanddeelen,doorde stroomipg en be- 

• w eg in g  de» waters, van de zich verheffende hoogten naar de 
laagten gespoeld en daardoor de steenenen grovere aardbrok- 
ken, w elke de oppervlakte der laagten oorspronkelijk even
eens, minder of meer, bedekt zullen hebben, doordit ligtere en 
fijnere afspoelsel bedolven en voor het oog verborgen zullen  
zijn geworden, terwijl daardoor tevens de zwaardere stee«* 
nen, op de hoogten voorkomende, die minder gemakkelijk
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r io o t  b é t fw a fc f  w d f d e p ^ h i a g t ^ w p e r m  hoo
ligter en zandig omkleedsel ontdaan en ais ontmanteld wei
den en hunne oorspronkelijke ligplaats bleven behouden. 
Óok kai) bet w é l zijn* dat hét d ilu v ia n )  zijn« oneffefce en 
golvende gedaante eerst bíj- het terugtreden der wateren 
verkregen heéft*>¿ hetwelk hiCT we! hetzelfde is ,  want ook 
daarbij moest toch, hoewel dan op eene eenigzrns andere 
wijze, hetzelfde plaats vinden.

Of Wanneer meh liever w il, d it de oppervlakte van bet 
diluvium , na het terugtrekken der wateren die bet eeu 
bedekten , en alzo* rijden* het reeds droog lag en door lad* 
en ficht beschenen w erd, zoo w elkt de lager liggende vlak* 
ten en kótnsgéWfjzeí Verdiepingen, ais op de zich meer vei- 
heffende ' heuvelvormige gedeelten, nk edne gelijksoortig 
en gelijk^ófm igè massa aan de opper vlakte zal bestaan heb
ben, óok dan nog ‘zoude en door den 'Mnd en door bet ni- 
lénde en naar á é  laagten afettöomende regenwater, bet ligteie 
en ftjneri» zand van de hoogere gedeelten afgevoerd et te 
laagten: daarmede överdekt en aangevhld moeten zija g* 
worden; iets hetgeen wij nog dagelijks Zien plaats hebba.

Ook 'kan h ei w el zijn, dat de lager liggende gededi« 
der Geest of der vlakten, d ie hier en daar iusscben haag«8 
streken voorkomen > ala gewoonlijk méér vruchtbaar, bet 
eerst en het meest bewoond çn bebouwd zijn geweest,« 
dat ook daardoor de aldaar voorhandene steenen en wel 
Vooral de zwaardere, ais meer hinderlijk, zijn opgeruimd eu 
naar elders, hetzij tot opbotiw van kerken, torens ea andere 
gebouw en, hetzij voor de zeeweringen of tot bet leggen 
wan straten of wel tot andere einden, zoo ais wij nog dog®* 
lijks veelvuldig zien plaats hebben, zijn vervoerd geworda* 
ÏHet eerst opgegeVen gevoelen komt ons echter het taaie 
melijkst Vóór en is  ter verklaring van hét opgegeven ▼*” 
schijnsel hie'r ook voldoende, — Dat men onder de veeaea 
w einig of geheel geene gerolde steenen, maar meestal fija« 
zand aantreft, pleit juist voor dit on* gevoelen, dur de 
ondergrond van a lle , Zoo w tl hoogé ais lage, veenea ee* 
meerdere of mindere kom sgewijze gedaante en liggiog b**1

*) Dit schfjnt daardoor «enigermate bevestigd ie worde* 
dat het diluvium in het algemeen naar het n o o r d e n  m  
oneffenheid toeneemt. Verg, H ausm ann’s aange*
Verhand, bl, 275.
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en derzélver bed, reeds vóór de eerste veenwording, door het 
fijnere en ligter vervoerbare zand der hoogten, is opgehoogd 
en minder of meer aangevuld geworden. D e oude opper* 
▼lakte, waarin de gerolde steenen voorkomen, lig t dieper en 
is , door het daarover gevoerde zand, voor ons oog verborgen. 
Meermalen hebben wij echter ook in de lagere gedeelten  
der Geest steenen, en zelfs in groote menigte en somwijlen 
van aanzienlijken omvang en zw aarte, zien aantreffen« Zoo 
heeft ook de Heer W e s t e n d o r p  ons verzekerd, dat hij in 
de lage landen achter de pastorij te Sebaldeburen — een dorp 
op den lageren Geestgrond dezer Provincie gelegen, welks land* 
huishouding, door de bemoeijingen des Heeren W e s t e n d o r p ,  
zulke aanzienlijke verbeteringen ondergaan heelt — tijdens 
hij aldaar Predikant was, eene menigte keisteenen heeft aan
getroffen, en w el in zoo groote hoeveelheid, dat hij er van 
heeft können verkoopen. (In zijae eerste Leerrede gehooden 
in de kerk te Sebaldebu ren9 zegt bij echter, op bl. 67 der Aan - 
merk.,dat men in de lage landen aldaar eenen straatwegvan  
duizenderlei kleine steentjes aantreft). In het algemeen echter 
vindt men, zoo als A. aanmerkt, in de laagten, althans aan de 
oppervlakte, minder en veelal kleiner gerolde steenen dan 
w el op de hoogere deelen der G eest, alwaar meestal de  
grootste steenen worden aangetroffen.

Waarom zoude eindelijk, zoo ais onze schrijver w il, de 
ophooping der steenen joist* in de laagten het sterkst en op 
de hoogten het minste moeten zijn? W ij voor ons, kunnen 
de reden daarvoor niet bevroeden. Hoe stelt de schrijver 
Zieh dan toch wfel de vorming van den dilovischen grond 
voor? Hij veronderstelt toch niet, dat de steenen door het 
water langs de oppervlakte van het reeds gevormde diluvium  
gerold zullen zijn en zij gevolgelijk, bij d ie  voortrolling, in 
de laagten, w elke zij op hunne rollende reis ontmoeteden, 
hadden moeten blijven liggen? W ij weten nog te weinig  
van de w ijze waarop het diluvium gevormd , alsook hoe 
het later vervormd is geworden, om in dezen met eenige 
zekerheid iets te kunnen bepalen; alleen dit weten wij, dat 
de beddingen, die men in hetzelve aantreft, afwisselend en' 
onregelmatig zijn en even ais de steenen somwijlen ordeloos 
en ais verward door elkander liggen. Het schijnt w el, dat 
ons diluvium een zamenstel van verschillende diluvia uitmaakt 
en dat de natuur, bij de vorming daarvan^ somwijlen althans, 
w oest en onstuimig en geheel anders dan wij haar thans in

26*
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bare werking, bij de vorming van het alluvium, kennen, moet 
sijn te werk gegaan, omkeerende en verwoestende, bij cea 
opvolgend diluvium misschien, al hetgeen bij eene vroegere 
gelegenheid nedergelegd en gevormd was geworden. De ge
steldheid van dien bodem zelve wijst ons d it immers, ab 
met den vinger, overal aan, en predikt bijna bij eiken voet
stap, dat de stoffen, waaruit die grond is tezamengesteld, 
somwijlen althans, bij groote massa's aangevoerd gewordei 
en n iei altijd bij de meeste rust en volgens de wetten via 
zwaarte zijn bezonken en nedergelegd, iets dat bij andere 
soortgelijke en aanverwante diluvia, die elders voorkomen, 
niet zoo zeer bet geval schijnt geweest te zijn. P a  vis al* 
thans verzekert ons, in zijne verhandeling: De la naiur« 
de la formation, dee propriétés et des produits du sol argilesij 
voorkomende in de Annales de V Agriculture Française, rédi
gées par M. T e s s i e r ,  Tom. X I, 3me S ér ie ; Paris 1833, 
dat dit niet bij die formatie, w elke hij terre argilo*silictu* 
noemt (de zoogenoemde Cran misschien?) en die een grooi 
deel van Frankrijks oppervlakte uitmaakt, bet geval is ge
weest* D eze formatie toch, w elke volgens bem het gewrocht 
der laatste groote omwenteling, bij w elke de aardoppervlakte 
geschokt en ais omgekeerd is geworden, en de vrucht vai 
één groot en algemeen bezinksel (dépôt) i s , ’t w elk ook evea 
ais ons diluvium, tot eene aanzienlijke hoogte, de belliag der 
aangrenzende bergen bedekt en gerolde steenen en vuursteen- 
brokken onthoudt, schijnt meer rustig en bedaard en volgent 
de wetten van zwaarte even ais wij dit bij ons alluvion 
waarnemen, bezonken te zijn. »Les débris des roches,” sagt 
h ij, »que renferme cette formation sont toujours des débris 
plus ou moins arrondis par le mouvement des eaux, et le* 
plus gros se trouvent généralement les plus profonds. les 
couches s’ annoncent toujours horizontales, le sable est preset 
toujours a plus gros gravier dans les couches inférieure#, d 
son grain a' affine successivement jusqu* à la surface, où il ¿d 
(f une grande ténuité i toutes ces circonstances indiquent évident 
ment des précipitations successives dans un liquide au sein 
duquel les molécules terreuses suspendues ont pu obéir à leur* 
pesanteurs; elle est donc un dépôt aqueux qui s’est étendu à 
de grandes surfaces.” (V id. Annal, de t9 Agricult. Français« 
Tom. XI. p . 84 et 85). Ofschoon deze formatie wel niet io 
alles m qtona diluvium sch\jnt overeen jte komen en naarpok 
het de zee nadert n^eerbiodepdeu k lei houdend wordt (p-06
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• t8 7 ) i  — Sets,'C w elk wij bij ons diluvium niet waarnemen—1 
schijnt zij echter op eene gelijke w ijze ontstaan te zijn en 
onder soortgelijke omstandigheden geboren te zijn geworden, 
hoewel dan de H eer P u  v i s  ook meent, dat zij niet lang aan 
de werking van hét water heeft blootgestaan, daar hij aan* 
gaande die formatie schrijft : »Toutefois, il  h* est pas à croire 
que ce dépot ait été long-temps charrié par les eaux avant 
de se : précipiter; car il renferme souvent des débris dont les  
angles restent encore et n’ ont pas roulé assez long-temps 
pour s’arrondir. Dans le  bassin de la Seine, les silex  de 
la craie qui s’y  rencontrent conservent encore en partie leurs 
formes natives, et les débris de silex  carié (pierre meulière) 
qui se trouvent en Sologne ne sont pas encore a n o n d is , 
quoiqu’ils aient été roulés j” p. 85.

Blz. 46. -  -  de zoogenaamde koeijensleenen 
(Kuhsteine) eoz. •

D e koeijensteen (Lapis vaccinus) is niets anders, dan een 
geméene kiezelsteen (indien ik  mij niet bedrieg, eigenlijk  
Kieselschiefer-Porphier), welke met eene of meer ronde door
gaande ofpeningen voorzjen is — veroorzaakt door het ver
teren van de kleine w itte of vleeschkleurige Feldspath-kris- 
(allen* d ie deze steensoort in zich onthoudt— en waaraan het 
bijgelobf oulings geneeskrachten tegen de ziekten der koeijen 
toeschreef (zie: I . F. J o h n ’s Handuörterbuch der allgemeinen 
CAcmt>,Band II. L eipzig und Altenburg 1818. S. 318, in voce 
Kuhstein.); terwijl men onder poddingsteenen (Saxttm silicinum 
ook wel Silices concrefien in het Franscb Poüding o f ook w el 
Dreches, volgens B i 1 d er d ij k , in zijne Geologie,)een conglome
raat van verschillende ongelijkvormige, grootere of kleinere 
steenbrokken verstaat, w elks hoofdbestanddeel echter meestal 
eéti gfaatfwachtig-gele zandsteen uitmaakt en somwijlen zelfs 
geheel in zandsteen overgaaf. Zij behooren tot de formatie der 
overgangsgebergten, Vormen niet zelden aanzienlijke beddin
gen en bergèn en worden veel in Engeland aangetroffen, en wel 
hef schoonst bij Si. Albans in het Graafschap Hertford. Ook 
in gezelschap van de zoo harde kwartssteenen, komen zij 
menigvuldig in ons dilnvium voor en hebben alle overeen
komst met die uit het zoo beroemde Arduenner Woud. (verg. 
S t a r in g  a. w. p. 22). D e in den zandsteen ingeslotene en 
met dezelve innig, door kwarts-cemeht of een mengsel van 
klei-k iezelaarde en ijzeroxyde, verbondene steenbrokken
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bestaan nit vuursteen, kwarts o f kieselschiefer, eos. en tor
mén zóó verbonden een geheel, hetwelk eene voortreffelijke 
polituur aanneemt*.), aangezien het bindmiddel of de cement 

* somwijlen bijna eene vast- en hardheid aanneemt, welke net 
die der steenen zelve gelijk  staat. B la m e n b a c h  getilgt, 
Stukken van dezen steen te bezitten, van w elke de daarin ge
vonden wordende vuursteenbrokken, versteende celhdariii 
bevatten en besluit daaruit, dat zij tot eene vrij late vorniig 
behooren. (verg. I. F . B lu m e n b a c b , Handbuch der Natur* 
geschickte, LXte Ausgabe, Gött. 1814, S. 651; J o h n , a. w. B.IL 
S. 240, in  voce Kiesetconglomerat, en Tegenw. Stoat van het 
Landschap Drenthe, S t. II , bl. 334.

Biz. ^7 . Zoo heeft men nog te Seppenrode eni.
Is dat w el zoo ? Het vinden van muntstukken uit de 16de 

eeuw in eene vuursteen-massa, komt mij vreemd voor, eva 
zoo w el ais het vinden van eene geei koperen speld bina« 
in zoodanigen steen. W as het w el vunrsteen, waarin men dit 
een en ander vond? En zoo ja , was het dan ook een con
glomeraat of poddingsteen, groo tendeels uit vunrsteenbrokkea, 
tusschen w elke de penningen zoo wel ais de speld kunsa 
gelegen hebben, tezamengesteldY Is dit het geval geweest, 
dan wordt de zaak minder vreemdklinkend, aangezien, ia* 
dien ik mij w el herinner, daarvan meer voorbeelden moeta 
bestaan. Bij de uitdieping der haven van HeUtngör, welker 
bassin uit fijn korrelig, met k lei vermengd zand en brokka 
van gerolde graniet- en kiezelsteenen bestaat, stiet nea, 
volgens L e h m a n n , 3 voet beneden den waterspiegel, op 
eene zamenhangende en vaste steen-massa, w elke niet du 
door geweld en groote krachtinspanning verbroken kond« 
worden. D eze steen, of liever steenmassa, nam, zoover de
zelve zich tot aan het belendende bolwerk nasporen liet» 
eene oppervlakte van 160 vierkante voeten in , was op bet 
zand gelegen en bad eene dikte van Vi « % voeten* Hij be
stond over het geheel, uit eene breccie,in  w elke de vreemd- 
soortigste bestanddeelen, door bruin- en roodijzeroxyde, tot 
eene vaste massa verbonden waren géworden. Deze merk
waardige steen, die door L e h m a n n  Technolit genoemd ge
worden i s ,  omdat zij in alle rigtingen met eene menigte van

*) In China, onder anderen, maakt men gepolijste platea ?**
dezen steen , d ie tegen zilver worden opgewogen*
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kunstvoortbrengselen als doormengd v a s  , moet eerst in de  
laatste 150 jaren ontstaan zijn, daar m en, behalve andere 
merkwaardigheden, ais: spijkers, grootere en kleinere spei* 
den met gesponnene koppen, glasscherven, enz., ook onder« 
scheidene muntstukken in denzelven vond, welke onder C h r is 
t i a a n  IV . en F r e d  e r  ik  III. geslagen waren geworden* 
Volgens oude teekeningen of kaai ten, liep er vroeger een 
straat uit de stad , regt naar deze plaats en de reede en het 
laat zich ligt bevroeden, boe daardoor spelden, munten, glas
scherven , spijkers, enz. in de zee gespoeld werden, alwaar 
bet ijzer verzuurde en zich met de naastbij zijnde zelfstan* 
digheden tot eene vaste massa verbond, (z ie  Jahrbuch der 
neuesten und wichtigsten Erfindungen und Entdeckungen u.s.w« 
von Dr. H. L e n g . IX. Jahrg. Ilmenau 1633« Erfindungen 
vom Jahre 1830. S. 52). Soortgelijke formation zijn ons op 
den aangeslijkten grond dezer Provincie ook voorgekomen, 
en misschien dat wij daarop in bet vervolg wel eens terug  
zullen komen. Is nu de steen, dien men bij Seppenrode en in  
de nabijheid van Hamburg gevonden heeft, misschien ook van 
zoodanigen aard geweest of w el bestond dezelve m ogelijk  
meer uit een conglomeraat van vuursteenbrokken — iets dát 
zeer lig t mogelijk is —,dan is het vinden van penningen en 
eene speld binnen in dezelve niet zoo vreemd en komt ons 
geloofelijker voor, dan dat dezelve in bet ligchaam van een* 
enkelen vuursteen gevonden zouden z ijn , iets waaraan wij 
zeer twijfelen, zonder daarom juist te willen beweren, dat er 
thans geen vuursteen meer gevormd wordt.

Biz. 4 8 .  en , even ais het geheele strand zelf, 
uit zuiver zeezand bestaan, enz.

Onze stranden bestaan n iet uit zuiver zeezand. Op som- 
* m i g e  plaatsen, ook waar men duinen aantreft, is het zand, 

dat wel de hoofdmassa van den het strand daarstellenden 
bodem uitmaakt, roet k le i, op andere plaatsen met leem en 
elders met veen- of dargstof vermengd, en overal treft men 
op het strand menigvuldige geheele o f w el fragmenten van 
zeeschelpen en bij gevolg kalk aan. D e zeeduinen bestaan 
evenmin uit zuiver zeezand, zonder eenig spoor eener vreemd- 
soortigestof, daar ook bet duinzand veelal een w ein ig  hnmns 
en altijd min of meer fijne kalkdeeltj.es, uit de vergruisde 
zeeschelpen *) ontstaan, bevat, w elke schelpdeeltjes , wegens

*) Saepe arena dunensis, schrijft S t a r i n g ,  etiam continet
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tanae fijn- en ligtheid, mede door de see  en den vind, evtn 
alg en in gezelschap van hei zand, opgevoerd 'worden. No
pen« dit «chelpgrnis onzer zeeduinen teek ent de Deer Sta
r in g  (a. w . § 28) bet volgende aan : » Anitnadfenione dignos 
eet concharum fragmenta simo! cam arenae particnlii co 
tenniora fieri quo magi« versus septentrionem jaceaot.” Verg* 
Mr* D . T. G e v e r s ,  Verhand, over het toegangbaar make* 
van de Buinvalleijtn tangs de husi van Holland; in de Verhand 
uilgegev. door de Maatsch. ter bevordering van de» handbom 
te Amsterd. DI, X V III. bl. 15 en F . D o z y ,  Dissertât. Chi- 
mie inamgur. De Terra mineredi» Delphis; 1833. p. 42. Op 
bet diluviscb terrein heb ik , onder anderen tusschen Groot 
Wateren en Dieveren, duinen aangetroffen, waarvan neo 
misschien zoude kunnen zeggen,dat z ij , althans de bovenste 
gedeelten, uk zuiver zand bestonden.

BIz. 4 8 .  maken zÿ thans den rand uii vin 
het vaste land cn de Zeeuwsche eilanden ; enz«

Behalve dat men hieren daaraan den vasten w al, onder an
deren bij Petten in Noord-Hol1and,geene duinen aan het strand 
vindt, is ook de rand der Zeeuwscheeilanden niet overal met 
duinen bezet,ontbrekende het duín hier en daar, zelfs aan den 
kant der N oordzee, zoo ais onder anderen te West-Kapelle, 
geheel. Dat de rand der Zeeuwsche eilanden, niet overal «et 
duin bezet en daardoor tegen de zee gedekt Is, zal de lezer 
al aanstonds bevroeden, indien hij bij de Heeren I. de Kan
t e r ,  P h i l .  Z. en J. A b . U tr e c h  t D r e s s e l b u i s  {De Pro
vincie Zeeland; Middelburg' 1824, bl. 44) leest, dat de ganscbe 
zamengevoegde lengte der d ijken , welke in Zeeland ca 
Zeeuxcsch Vlaanderen tegen de beschadigende uitwerkingen 
der wateren moet verdedigd worden, thans uitmaakt hondeH * 
en tien uren gaans.

Blz. 48. Io twee of dríe rijen, enz.
Eigenlijk bedraagt bet getal van afzonderlijke dubita*- 

neu van één tot v ij f , waarvan echter drie de boofdketen« 
«itmaken en naar den afstand van de z e e , Zee-, Middel- eo 
Voor damon of Looper en ook, volgens van  B e r k h e y  {Verh, 
der Holl. Maatsch. v. Wet. te Haarlem D l. X IX . St. % bktt

conchas terrestres et aquae dulcis, quae ad superficie*1 
viventes sine dubio post mortem arena sunt teclae." vio. 
Specif». Acad. lnaug. p. 63.
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Strandduinen, A  chter-Strandduinen en Btnnenlandsche-  o f Bent* 
duinen genoemd worden. Ook worden zij w el eenvoudig, e* 
misschien meer gepast, in Strand^ en Binnenduinen onderschei
den. Deze laats ten zijn echter niei overal aanwezig, alleen op 
sommige plaatsen, zoo ais bij Haarlem,Castricum, Hiilegom, Lissef 
Bennebroek« Voorhout, Noordicijk en in de nabijheid van bet 
dorp W assenaar, treft men dezelve aan; en vooral op deze  
en dergelijke plaatsen is bet, dat de duinenrijen, hier en daar  ̂
door dalen afgewisseld worden; doch om deze dalen of val- 
leijen, met den Hr. À r en d  s , lagchend te kunnen noerten, moet 
m en,onzes erachtens,al met een zeer schraal en dor natuur* 
tafereeltje tevreden zijn.* Zelfs op de Koninklijke landhoeve 
Johanna’s h o f  en derZelver omstreken, in bet vorstelijk do* 
mein bij Castricum  gelegen, heb ik  geen enkel verrukkelijk  
gezigt o f lagchend partijtje opgeraerkt. Tot den duingrond 
behoort ook  de vlakke strook lands, w elke aan den binnen* 
kant der duinen lig t en met eene dudnere zandlaag overdekt 
Is, w elke haar ontstaan aan het verstuiven der duinen ver
schuldigd is. — D e hoogte der duinen verschilt zeer  veel. 
G e v e r s  en S t a r i n g  zeggen* dat die van 15 o f 20 ellen 
hoogte, lage genoemd worden en dat zij zelden de hoogte 
van 60 ellen te boven gaan, terwijl H au sm an n  (á.w. in de 
Verh. van de HolL M aateek• der WetenscK te Haarlem. D l. 
X IX . bl. 280) verzekert, dat men meermalen duinen aantreft, 
die verscheidene honderden voeten hoog zijn. Hoe is  het m6~ 
gelijk, dat H a u sm a n n  zoo iets heeft kunnen schrijven! Hij 
handelt toch over de zeeduinen langs de kusten der Noord
zee , d ie aan het diluvisch terrein—het onderwerp zijner ver
handeling — palen, en waar vindt men aan den vasten Hval, langs 
de N oordzee, toch duinen, d ie eenige honderden voeten hoog 
zijn t Ook komi mij de opgave der hoogte van de Heeren 
G e v e r s  en S ta r in g  te hoog voor. Ik geloof niet, dut er 
in  ons gansche land een enkele zeeduin zal gevonden worden, 
die de hoogte van 60 ellen heeft. D e hoogste duinen in ons 
land, vindt men, in Noord-Holland, bij Pitten, Kamp, Egmond, 
Zandvoord en ’s Gravesande. N og onlangs heb ik deze dui
nen, benevens die op Texel, w elke mede eene aanzienlijke 
hoogte hebben, niet alleen gezien , maar ook beklommen, en 
naar het m ij-is voorgekom en, — doch bet gezigt bedriegt 
niet zelden- bij zulke gelegenheden — zullen de hoogste 
duinen aldaar, biet vee l meer dan 100 voeten hoogte hebben. 
D och  de Heer G e v e r s  sa l w e l, óf zelf opmetingen hebben
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laten doen, ó f yan naauwkenrige en vertroeven verdienende 
opmetingen bij zijn werk gebruik hebben kunnen maken, 
weshalve het veiligst zal zijn aan te nemen, dat mijn gezigt 
mij, gelijk w el eens bij andere gelegenheden, zoo ook hier 
Zal misleid hebben. Hoe noordoostelijker men onze stranden 
opgaat, des te booger zijn onze dninen en des te meer tetens 
het verloop der buiten-duinen, hetwelk daaraan moet worden 
toegeschreven, dat des zomers, ais de meeste verstuiving plaats 
vindt, de westelijke winden hier de beerscbende zijn. Zie 
v a n  B e r k h  e y ’s Op heideringen op zijn Antw. in de werken 
der Holl. Maatsch. v. W et. te H aari. D l. X IX . St. 11. bl.6S*

D e breedte der duinketenen bedraagt 60—600 RijnL 
roeden of mijl, terwijl bet zand zich tot op eene breedte 
van 800—1500 roeden, o f dikwijls eener mijl, van derzelter 
voet naar het binnenland uitstrekt. V ergel, omtrent het 
aangevoerde, onder anderen: v a n  B e r k h e y ,  N at. Historie 
van Holland^ D l. 1. bl. 206 , 207 en andere plaatsen meer, es 
D l. II. Hoofdstuk II., alsmede zijn Antwoord op de vraaff 
der HolL M aatsch . van Wetensch. te Haarl. over de gewaua> 
die met vrucht ter weering der zandverstuivingen aangeïwttU 
hunnen worden; in bet X IX  D l. II S t. der verhand, voorko
mende. G e v e r s  over het toegangbaar maken der duinvallei* 
jen  enz. bl. 33, 63, 78 en andere plaatsen, alsmede Sea
r i n g ’s Specim. AcadL. lnaug. § 28.

Blz. 4 8 .  Dor, onvruchtbaar zand enz.
V ooral moet dit gezegd worden van den Zeelooper, daar 

de M iddel- en Voorlooper minder onvruchtbaar en zelfs tot 
de teelt van nuttige en winstgevende gewassen, zelfs z o n d e r  
zware bemesting, geschikt zijn. Tusschen Castricum en Eg
mond zag ik , onder anderen, op het binnenduin, vrij goed kool
zaad verbouwen. D e grond, waarop dit gewas voorkwan, 
had men met niets anders dan met 40 à 45 tonnen haardasch 
per bunder bemest. Ook zag ik  er paardenboonen, na r o g g e ,  
bij eene zeer zwakke bemesting, goed voortkomen. Dat o e n  
d ie  duingjronden, niet alleen door overvloed van m e s t s t o f f e n ,  
tot het geven van vruchten dwingt, kan genoegzaam ook d á á ru it  
blijken, dat men op eene uitgestrektheid van 1400 b o n d e r s ,  
waarop, zoo ik  meen, 80 runderen, 24 paarden en ruim* 106 scha
pen — en dat nog niet eens bij stalvoedering — g e b o n d e n  
worden, jaarlijks niet meer dan voor ƒ  100 tot hoogstens ƒ  1# 
mest aankoopt!! Ook zijn niet alle dninen, zoo alsA. *3*
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een spei van eiken wind.' Daar de binnenste dninen vrij 
goed begroeid en ook minder of meerder met humas ver
mengd zijn, en daardoor minder aan verstuiving bloot staan, 
kan dit slech ts, althans voor het tegenwoordige, van dé 
buitenduinen en dan nog wel inzonderheid van d ie , welke 
slecht met helm beplant zijn , gezegd worden.

Blz. 48. -  -  voornamelijk met den helm of zand? 
haver, enz.

Ofschoon de zandhaver en het helmriet w el eene eersté 
plaats, in het bedwingen der zandverstuivingen, bekleeden, 
zijn er echter veel meer andere gewassen, welke daartoe bij 
uitnemendheid dienstig zijn. V a n  B e r k h e y ,D a u b e n t o n ;  
D e n t a n  en M e e r b u r g  hebben vele daartoe dienstige ge
wassen opgenoemd en aangewezen, in  hunne antwoorden op 
de vraag door de HolL Maatsch. der Wetensch. te HaarL 
voorgesteld, luidende ais volgt: iW elke Boomen, Heesterf  
en Planten zijn ’er, behalven den Helm (Arundo Arenaria) en 
den Sleedoorn (Prunus Sylvestris), dewelke op de Zandduinen 
ter weeringe der Zandverstuivinge kunnen geplant worden t  Kan  
men ook eenige andere Planten aan onze Zeestranden met voor7 
deel gebruiken1 Z ijn  daarmede hier te Lande a l eenige Proe* 
ven gedaan t  En welke is de uitkomst daarvan g  e we est 1 te 
vinden in het X IX  Dl. II en III Stuk der Verh. dier Maatsch* 
D é Groninger Hoogleeraar van  H a ii , heelt mij verzekerd, 
dat volgens zijne opmerking de wasdom der Agropyrum  of 
Triticum repens (kruipend T arwgras*)) en der Hippophae 
rhamnoidesf )  (gem eene Duindoorn; op onze duingronden

*) Ook van  B e r k h e y  heeft deze plant, voor de midden
duinen, reeds aangeprezen. Zie a. Verb. bl. 19. 

f )  Ook op de Oostfriesche eilanden, die lang fen ook nu 
weer op nieuw, althans eenigen) in een* ak eligen, geha-v 
venden en verwaarloosden toestand verkeerden, heeft 
m en, na vooraf verschillende andere en soms kostbare 

I, middelen, ter bewaring en instandhouding van het duin, 
te vergeefs aangewend en in het jaar 1703 daartoe zelfs 
deskundigen uit Holland ontboden te hebben, behalve 
van andere, ook inzonderheid* van dit gewas — dat door 
B e r t r a m , in zijne jNachlese des geographischen Be
schreibung des Fürstenthums Ostfriesland, S. 30, zeker 
verkeerdelijk voor Juniperus communis (gemeene Gene» 
verstruik) aangezien zal zijn — ter beteugeliog der 
zandverstuivingen, waartegen het, benevens andere ge-*
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onder anderen neer nuttig in bet tegengaan der zandventm- 
▼ingen if ,  iets dat ook my lgter, op bet binnen^duin te Texel 
en tusschen den Helder en Haarlem , bepaaldelijk van de 
eerste plant, gebleken if. Op de buiten-duinen nollen deze 
planten echter minder nuttig kunnen zijn en niet voortwil
len. — Dat overigens de buiten-rij der duinen, aan den zee
kant, van alle groeikracht ontbloot zoude z ijn , zoo ais A. 
w il, i f  vrat te tfteffe nitgedrtikt, daar wij er , behalve de 
zandhaveren bet belm riet, waarvan zij bijna nimmer getal 
ontbloot z ijn , ook andere gew assen, zoo ala Brunella loa» 
maia , Tragopogón pratense^ Euphorbia ' P aralias % Tanacetum 
vulgare f A pargia h isp ida , Carlina vu lgaris, ja »elii de 
Sambucus n igra ') (op bet Eiferland) en anderen, op hebbes 
zien  voortkomen.

Bit. 48. De zeewinden bestoken, m .
W ij voor ona gelooven, dat hier niet alles op  reta il*  

dér zeewinden gesteld moet worden, maar dat ook de Zee
golven — vooral op plaatsen, alwaar het strand nfet ster 
vlak Is, maar meer steil afloopt — aan deze verwoesting de 
duinen en bij gevolg ook der eilanden, een zeer groot «• 
Viel hei grootste deel zollen hebben. Onze waarneming* 
Op de eilanden gedáan geven o n s , althans zoo wij ona nW

w assen, op de Oostfriesche eilanden, bet eerst d par dea 
Heer Dijkscommissaris B l e y ,  aan w ie n , in bet jut 
1785, de zorg en bet opzigt over de Oostfriesche eiUa* 
den werd toe vertrouwd en opgedragen, en later ook door 
zijn* opvolger F r a n z  i o s ,  is aangepfant geworden, és 
beste gevolgen ondervonden. Vergel. 1. C.
Oost friesland und H arlinger land , u. s. w . Aurich ¡796 
Band I. Abschn. V I. S. Md o. ff., alsmede over desepUof 
tegen zandverstuiving: Ostfr. Mamma f  vom Jahre 1786, 
8 . 372, en v. B u r g d o r f ’a Forslhandbuck, 8.114 uiidîtt»

Men denke echtèr niet, dat wij veronderstellen, dat al dew
en meer andere planten oorspronkelijk daarop het streed, 
o f buitenduin te huis behooren, en er of uit zaad of door 
een stek zullen zijn vooTtgekomen. Geenszins. Vetita  
houden wij hei er voor, dat bet strand« o f boltendnis, 
waarop wij ze thans aan treffen, vroeger, toen deze ge
wassen er wortel schoten, middel-*of voorduin geuem 
zal zijn. Bijna overal toch nemen wij bij onze döioeo 
waar, dat de zandheuvielen, welke hredeq nog demiddei* 
en voorduinen uitmaken, morgen reeds, of ‘ althans 1» ** 
toekomst, de zee- of ftranddotnen daarsteiJen.
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bedriegen, hel regt, om deze «felli ng te omheinen eu d eself e  
o p ,  Io on« o o g , voldoende gronden te verdedigen* Men 
saadplege ook slecht« de geschiedenis der 'Watervloeden en  
men sal overtuigd worden, dat ook door de zeegolven veel, 
ja  groote schade aan de dninen en eilanden wordt toege¿ 
brogt. Z ie ook van  B e r k h e jr ’s Nat. Hist. van Holland. D l. 
h  W, 124 en 307*

A r e n d «  had hierbij de door hem genoemde verw oeste 
e s  verdwenen«eilanden nog meer knnnën optellen, zoo ál« 
onder onderen, alléén aan dé kost dezer Provincie ten min* 
«le nog tw ee, en wel met name kortm an d  en HtfeiandL W ij 
wrHeo betrekkelijk deze verloren gegane eilanden in het korf 
het een en nader aanstippen. Het eiland Grind of Gryn, dát 
een overblijfsel van den vasten grond was welke door de 
Zuiderzee verzwolgen is ,  en aan den uitloop van bet Y tiê  
gelegen w as, besloeg voorbeen eene aanmerkelijke uitge
breidheid, daar men op hetzelve eene stad van niet gering« 
beteekenis ♦) vond f  ), w elke aan bet geheele eiland den naaa  
gaf en die omstreeks het jaar 1215, toen, volgens oude kro* 
nijken, van het Vtie tot aan de Zuiderzee alle« nog land 
w as, door den veel vermögenden invloed van S la r d n «  
S Ie r s  ma, IV de Abt van Iddlum, daarin bijgestaan door dé 
«delen van G e r b r á n d a , zelfs met grachten en wallen om* 
zoomd en bevestigd is geworden. D eze  stad, in w elke m es 
Ook eene beroemde school vond, die door die van Ludinga» 
èerh g  sticht was geworden, ging echter reeds in bet jaar

*) Elders vinden w ii Grind o f Gryn een stadje  genoemd. 
Zoo lezen w ij, in het Leven der Abten van M arOngaard,

Snder anderen/ »Ex Gryn, oppidulo ad ostium Flevi 
uminis, etc. vid. M a t t h a e i  vet* ae ui Analect• Tom* 

VIII. pag. 261.
f )  D e Heer E e k  h o f f  (Nasporingen der M iddelt ee9 bí. 117 

der Nalezingen en Bijvoegsels) schijnt aan het voormalig 
bestaan van Grind, alsook van W  ariena enz., ais steden 
te tw ijfelen, zonder daarvoor echter eenige reden op I« 
geven. Zoolang mea ons echter niet aantoont, dat al, waf 
men daaromtrent in geschriften van vroegeren en laterea 
tijd vindt aangeteekend,louter verdichtsel en leugen ís, blij 
ven wij bet er voor houden, dat op Grind eens werkelijk  
«enegrootere of kleinere stad van diennaam bestaan heeft, 
in w elke eens degeleerde J a r ic o s  — V II Abt van Ma» 
r Ongaar d  — leefde, leerde en bloeide. »Erat Ja  r i cu«  
too «écolo literis summopere excultus, nee P oeseos 
ignaras,* — M a tth a e i vet. aevi A n a l  V . p. 251»
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1287, bij gelegenheid Tan den swaren vloed, die op dea 14 
December voorviel, op slechts w einige huizen na gebed tea 
grpnde. D e vlijtige W in s  e m in a  heeft (io zijne Ckrompu 
ofte Historische geschiedenisse van Vrieslant enz. Franek* 
1622) het een en ander betrekkelijk dit Grind aangeteekend. 
»Omtrent dese tijden (1215), zegt bij, foL 160, ia die bayite 
Gryn, w elcke a en den uytganck van het V lie  gbelcgea vu, 
door bevel ende beatnyr van S ia r d n a  S i  e r a  ma diemtrdr 
Abt van lèd lvn  (van welcke w y vooren gheaproocken heb
ben) met Grachten ende 'Wallen vaat ghemaeckt « ende ia 
forme van een Stadt, om die situatie ende gelegentheyt dcf 
plaetaea aen den Vliestroom leggende, door mede-hulp der 
Edelen van G e r b r a n d a  ende den Conversen dea Cloosten 
voora. gbebraebt, ende soude die solve oock bet Clooiter 
IJdlum op eenen anderen beqaamer plaetse geboudt eade 
versett hebben, ghelyck aengheroert is, om d a t’t solve Cloot- 
ter na aen Zee staende, met watersnoden d ick  wils besodit 
Wierde, maer beeft so lex  vermits zijne ouderdom ende ab
dere swaricheden (waer door hij oock zijne Abdye geredf 
neert heeft) moeten nalaten*

Dat Griin eertyta een Stadt gheweest zij aen bet Vlie, 
betuygen niet alleene veele oude brieven , maer oock die 
Chroniquen ende bet leven der Abten van Mariengaerd, in 
welcke verhaelt wordt, dat ten tijden Y a  b r a n d i desame»* 
den*) Abts eene schoole in denselven Clooster opgheridtf 
ay, in w elcke veele jongmans uyt de Stadt Griin geboorücb» 
souden gestvdeert hebben, ende in die vrije Consten, ais ooc 
leeringhe der Goddelyke Scbriftnyre onderwesen ende gbe* 
leert zyn.” en op fol. 175: »Het Stedeken Gryn, van welcke 
Wy te vooren ghesproken hebben, is soo seer van hetwitef 
overvallen, dat in ’t selve geen thien buysen zyn slaeode 
ghebleven. D ie  Kercke, behalven bet Choor, met die schoole 
ofte Collegium, ’t welck die van Ludinga-Kerch aldaer ge
stift badd en is mede omgesmeten, Wallen, Grachten, ende 
het buyten-werck alsoo verstroyt ende geslecht zijode, dit 
men na die selve die watervloedt te rugge keerende, «eer 
nauwe gbesocht ende vernomen heeft.” Vergel. G. Outhofi

*) Dat zal zesde moeten zijn. In bet- leven der Abten viui 
Mariengaard  komt S ib r a n d u s ,  en niet Y s b r a n d n *  

¡a is  zesde Abt voor. V ergel. S ib  ra n d  i L e o n is  Fri- 
s i i V ita et Bes Gestae Aobalum Horti Divae Virginis 
Mçriengard, apud F nsios. Bij M at th . Anal. vet. <##•
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V erhaalton  allé Kooge W at ei vloeden; Emden 1718,bl. 297. Matth. 
A nal.vet.aevi. Tom. V. p. 248. Volgens hei R egte ter van Ver
dragen, Opdrçgtbrieven, «nj. rokende de tegenwoordige Provinz 
ciën van Groningen en V riesland , beneven» het Landechap 
Oost vriesland, gemaakt ten tijde van de Hertogen A lb r e c h t  
en J a n  van Beijeren, in 1398 en volgende jaren , (e vinden in  
}iet uitmuntende werk van onzen oudheidkundigen D r i e s s e n  
( Monumento Groningana veteriê aevi inedita; St. IV . Gronin- 
gen  1830. bl. 839-866), bevatte bet »cleyn eylandeken” Grind 
o f  Grint, zoo ais bet daar genoemd wordt, in bet jaar 1398, 
'wanneer het door Hertog A lb r e c h t ,  behoudens »zynea 
thplle ende zeevondt,” ten erfleen aan Jonker van  A r c k e i  
geschonken w erd, behalve eenige heerlgkheden, neg om
streeks 200 morgens land ( D r ie s s e n ,  o. C. bl. 843) en voor 
110 jaren (de schrijver van den Tegenw. St. v. Holland, zijnde bet 
X V III  DL der Hedendaageche Hietorie o f  Tegenw. St. van alle 
Volkeren, vermeldt omtrent dit verdwenen eiland, »dat voor 
omtrent tw intig jaren — bet aangebaalde D eel over Holland 
w erd in 1750 gedrukt — geleden, nog een huis op hetzelve  
stond en ’er ook nog hooi werd gewonnen.” Verg. D l. VIII# 
Tan den Tegenw. St. der Vereenigde Nederlanden, bl. 615) stond 
e r  nog één huis op hetzelve (Tegenw. Staat van alle Volken, 
D l. VIII. bl. 614), zoodat defafneming dezes eilands sedert 
1398, niet bijzonder sterk moet geweest zijn.” Thans is bet 
w einig  meer dan eene zand- en schelpbank — doch geene 
k ale  en w oeste zandplaat, zoo ais A r e n d s  schrijft— daar, zoo  
ais, wij onlangs nog gezien hebben, slechts een klein gedeelte 
van hetzelve — dat alléén door booge vloeden overstroomd 
w ordt — nog wat gras geeft, hetwelk of door schapen afge
w eid  o f in den 'zomer gemaaid wordt. Eijeren van zeevo* 
g e ls  worden er des zomers menigvuldig door schelpenvis- 
scbers en anderen gevonden. Onze FE p i e CNatuurlijke Geeteld« 
heid  van Holland, Amst 1743, bl.13) vernam nog in het jaar 1727 
van de oestervisschers, dat zij aldaar eene groote menigte a it  
steenen opgezette putten ontdekt hadden, zeker de laatste 
overblijfsels der verwoeste en weggespoelde stad, o f althans 
van een bewoond geweest deel des eilands« Ook willen wij 
hier nog, ais eene opmerkenswaardige bijzonderheid, vooral 
ook  voor de Geschiedenis onzer Vaderlaadsche Land huis
houding, aanstippen, dat de kaas, d ie onlings op dit eiland 
gemaakt werd, zeer beroemd w as, — een onbetwistbaar be
w ijs , dat het eiland nog al van aanzienlijken omvang
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gowènst m oei si]a  en de veeteelt er  een belangrijke tik m  
bestaan' sal hebben uitgemaakt. Trouwens in de beschrijviag 
der groote kaart van Noordholkmd, W éetvriéeUnd  ee Rifdssd 
door I . I* B e e ld s n i j d e r ,  gemaakt omstreeks den jare 1575, 
gedeeltelijk overgenomen in de Verkond. nan het KonhkHjk 
ftederl, Instituut 2de klasse, D l. V . bl. 39, worden onder ét 
beste kanen yan Holland genoemd: »de oude Bdeamir, 
de Tessèlsche en de Grindecke k a a s /’ en bij onsen Juniif 
lenen w ij: »Nunc luxuria, q u a ep er  improbum lascivias 
parata et facilis fastidit, gratiam praecipuam Parmensi cu« 
et Placentino tribuit: at nostra Tesialia metas lactisdat,aa- 
chorae forma signatas, celeberrimi inter primas w aii^  
Hlique ricina Grana»* etc. (nie H a d r ia n i  J u n i i  Balesi*, 
etc. Dordr. 1576. Cap. X IV . p. 337).

Bosch, ook Boe, de Bosch, Busch, die Bnech, den 3«d  
eu de Bneee genoemd, komt nog ais eiland algemeen op ook 
kaarten en in oude stukken voor. N iet alleen toch ld 
C l o y e r i  u s  in nijne Germon, antiq, U b . III, Cap, X3ŒJ, 
•ad er  de eilanden langs de kusten der F riesea, ens. ook kt 
eiland Boech in onna wadden op, en wijst bet A l d ag  ori 
•p  tijae kaarten aan, maar bet komt verder ais zoodanig ook 
voor, op de meeste oude kaarten yan ons gew est, sooakop 
die van G e r a r d u s  M e r c a t o r ,  op d ie  vóór bet werk m 
E m m i u s ,  de Agro Frisiae etc. 8vo, 1646, op die yan Btr* 
t h o l d u s  W ic h e r i n g e  en van C o e n d e r s , terwijl op it 
latere kaarten, soo als d ie van B e c k e r i  n g h  en van de 
G r o s s ,  d e  Bosch-plaat nog meestal ais öyerblijfsel van e® 
troeger bestaan hebbend eiland yan dien naam staat aang* 
teekend. Nog in  bet jaar 1763 schreef K n o o p ,  over M 
vijfde Zeeland of deze Provincie sprekende : »Tot dit Zetled 
worden ook nog twee Eilandjes in de N oord -zee  gerekea*» 
ais Boech en Rottumer-ooge, doch die niet bewoont maar vd 
tan Congnen z ijn ,” (z ie  zijnen Tegenw, S laat o f  Hidorisck 
Beechrijvinge nan Friesland, enz. Leeuw. 1763. Hooftd. Vft 
9 1» bl. 138) doch ten aanzien van het eiland Rottnm 
hij Sich zeker vergist, door ook dit niei bewoond te no«®«®» 
aangezien het toen, even ais nu nog, w el degelijk bewooad 
was. Verder komt het ais eiland voor in het Register der 
Geregtigheden, Eilanden, enz., in den jare 1609 door de H«*- 
rm  Staten dezer Provincie verkocht, bij E m m i us in *9' 
Her. Friese, Hietoria, in de Beschrijving  van het onde Bd* 
meche Zeestraat; ann. ’s Gravetihage 1769, b i. 133, h* osé#
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gçhftldene ende stukken, voorkomende bij Fei th ja »line
uitmuntende Dissert. Historico-juridica Inauguralrede Jure 
lito r is , praecipue Patrio. Gron. 1830. p. 112 , 1U> 115» 117» 
119,120 en 122, alsmede in andere stokken der oudheid; Hat 
behoorde oulings, voor zoover men kan nagaan aan de abdij 
yan Aduard, die de helft van bê  eiland met zijn toebeboo* 
ren» in bet jaar 1535, aan G hert Le we* Hoveling !»  Taak* 
myngen, schonk. Naderhand kwam bet wei met d* andere 
eilanden ais domeingoed aan de kroon van Spanje, maar 
ging* nadat deze Provincie van deszelfs heerschappij en jak 
verlost was geworden, weder ovçr in banden van de vorige 
bezitters of derzelver regtbebbende opvolgers. SSootwk de 
Provincie, na de Redactie, de helft van het eiland Hoick, even 
ais andere kloostergoederen, tpt »jeb, terwijl Jonker la e  
of Joban Lewe, ais erfgenaam en opvolger va» G beri 
L ew e, d« andere helft ontving en. ais zijn bijzonder eigen* 
dom in bezit nam, geüjk kan worden opgemaakt,ait een 
vonnis van de Hoofdmannenkamer, van den 22 Juqij 1698, 
waarbij All art Clant, die balken en ander boot, bü stoma 
aan bet eiland Bosch gestrand, onder voorwendsel ! van die 
goederen te willen bergen en in bewaring te nemen, bed 
laten weghalen, veroordeeld wordt, om de van bet eiland 
Bosch gehaalde goederen, weder in banden te stellen van 
de Provincie on van Joban Lewe, alsmede uit ĉ n voaai* 
van dezelfde kamer van den IX Nov. 1613 tegen Joban de 
Braemsche (Men zie FeJtb, Dissert. ciu p. 114 f 129 eu 
119, in de noot). Het eiland was echter niet lang daarna 
alreeds zoo zeer door de golven afgenomen, dat de rent* 
meester der kloostergoederen, io zijne jaarlijksche rekenin* 
gen, wel is waar nog van dit eiland melding smakte, <foçtt 
met de bijgevoegde woorden »daarvan wordt niets gepro  ̂
fyteert, overmits het selve meestendieÜ is wech gqspoelt ” 
(zie Rentmeesters Rekening van bet jaar 1633, ïpL 533 verso» 
1651. fol, 366, 1656, fol.382, 1657, foL 373, enz, verg. Fe* tb, 
Dissert» p. 112). Dit zal dan opk misschien de reden ged
weest zíjn, welke de Provincie hewoog, om whetjawlfitifr 
de aan haar toebehoorende helft van bet 'eiland' met kek 
Koomheff, Symen ende annexe sanden voor 700 gnldeps ama 
de H, -H. Rengers en Le we te verkoppen, behandelt 
echter. de SouvereinSteit op deze goederen, (verg« Register 
der Geregtigheden, Eilanden, enz. in den jjmre 1659 door de 
Heeren Staten dezer Provincie verkocht* bh 46, Tegm** Ai
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vanBtad en Lande, Dl. ü. bl. 898; Driessen, Mown. Gn- 
ning.^SL I. bl. 160, in de Aant. (c); Fei C b .  Dissert, cit. p. 
119). Of bet toen en sedert nog bewoond is geweest, is 
onzeker, misschien door één hdisgezin of slechts weinige 
lieden, welke voor de gestrande goederen moésten zorgen, 
in welker winst toch eeniglijk de waarde van bet eiland ul 
bestaan hebben. Langsamerhand verloor bet nu metbet voorko
men en de gedaante ook den naam van eiland, gaande in eene 
zandplaat over, welke nog heden deszelfs ligging aanduidunls 
ook deszelfonaam draagt. In mijne jeugd of liever toen ik kind 
was, heb ik meermalen zeer oude lieden gesproken, die er nóg 
dninen én helm op gekend hadden, dien bet nog heugde dit 
men er des zomers eijeren Nvas gaan zoeken, enz. Ook wist 
men Wg te verhalen, dat bet laatste huis, dat er gestaan 
heeft, eenige voeten boven de oppervlakte van den grond op 
anilen of palen, gebouwd ^as geweest, om zoo. geen hinder 
van hooge zeevloeden te hebben, welk een en ander doet 
vermoeden, dat bet nog na den verkoop in het jaar 1659 
moet zijn bewoond geweest, niettegenstaande hét toen reeds 
zoo zeer door zandverstuiving en hooge vloeden was afg«- 
nomen en geleden had, dat bet naauwelijks meer den naam 
van eiland konde dragen. v

Kortm and , Komexandt, Coomsant, Cornsant oí Como- 
sant en Heffezand, Heffes ani of Heffesahdt zijn de namen un 
twee eilanden, welke in vroegere jaren aan de kust dezer 
Provincie, achter Hornhuizèn en Kloosterburen, gelegen heb
ben, doch thans, even ais Boschi verdwenen of ín  zandplaten 
herschapen zijn. Op de kaart van Friesland en Groningen, 
voorkomende in de oude Kronijk van Friesland van Ocko 
Scharlensis, enz. van het jaar 1597, w o r d t  bet eiland 
Heffesandt, niet ver van onze kust, tegenover hét dorp Pi* 
terburen gelegen, opgegeven, komende hierop slechts alleen 
voor, daar de andere eilanden en bet overige gedeelte der 
wadden van ons gewest, búiten de grenzen vak bet ksartje 
vallen. Op een kaartje van de noordelijke Vereenigde Pro
vinciën van het jaar 1615, ván eenen P. Kaeri us,' vindt mea 
ook, behalve het eiland Rottum, nog twee eilandjes zonder 
naam aan onze kust aangewezen, waarvan zeker bet eene 
Heffeiadd zal zijn, alsmede een derde, hetwelk grooter en 
nog bewoond voorkomt, en den naam van Corensant drang*’ 
doch ongetwijfeld voor Bosch moet gehouden worden,jk** 
het juist op deszelfs plaats, tusschen RoUumer- en Schisma****
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Oog is gelegen, en Bosch zelf, dat geschiedkundig zeker 
toen nog ais bewoond wordend eiland bestond, hier niet op 
voorkomt. Dit virtdéh Vij ook' nader bevestigd door eene 
kaart van ons Gewest, ongeveer uit denzelfden tijd (komend  ̂
deze kaart voor in Gerardi Mercatoris Atlas, sive Cos- 
ikógraphicae Medilaliónes de fabrica Mundi et Fabricaii figura. 
Edit. IV, Amst. 1619), waarop het eiland Heffesant op de
zelfde hoogte in onze wadden, alsmede ten noorden Yan 
hetzelve het eiland Bosch, nog bewoond wordt vóorgesteld, 
komende op dít eiland tevens den naam van Cornsant voor. 
Éven zoo treffen wij ook nog op eene kaart van de zeventien 
Vereenigde Nederlandsche Provinciën, zonder jaartal en 
naam des vervaardigers, doch vermoedelijk ook omtrent van 
denzelfden tijd, het eilandje Heffesant, en ten noorden van 
hetzelve Bosch dis bewoond wordende eilanden aan, staande 
bij drt laatste aangeteekend, dat het bij anderen ook Coorn- 
gant wordt geheeten. De reden waarom op deze oude bui
tendien gebrekkige kaarten, Bosch met Korenzand verwis
seld Wordt, is vermoedelijk daarin gelegen, dat, een der ge
noemde eilanden en wel Korenzand toen reeds grootendeels 
verdwenen zijnde, men echter nog den naam behouden en 
op de kaarten aangewezen heeft, hetwelk aanleiding gaf, dat 
onkundigen dien naam alleen of mede aan Bosch gaven, te 
meer, daar beide eilanden zoo nabij elkander gelegen waren 
eh zelfs tot elkander plagten te behooren. Dit vermoeden 
wordt waarschijnlijker, omdat onze beroemde geschiedschrij
ver Emmi us, die tenzelfden tijde schreef, onder deGronin- ' 
ger eilanden, behalve Rottum en Bosch, ook nog alleen Hef- 
■¡ezand noemt, plaatsende hetzelve ten zuiden van het eiland ’ 
Bosch en ais in eené rij met de voormelde eilanden, daar. 
hij ze allen 4600 schreden groot, dat wil zeggen lang, schat 
eu bijna onbewoond noemt. ' Hij zegt immers! >Mox ultra 
Lavrcae ostium Buscha, eique intus opposita Heffesanda; 
deinde Rottumum, Rottnmano antistiti subjectum, singulae 
vix IHI pass. milita longae et pene desertae, Groningensium 
in latere." (Rerum Friste. Histor. Lib. II. p. 31). In de 
Oudhedefi en Gestichten van Groningen; 1724, bl. 616, leest men 
bijna hetzelfde, denkelijk uit Emmi us overgenomen, berigt 
aangaande deze eilanden, terwijl dit berigt weder aangehaald 
wordt bij Brucherus, Gedenkboek van Stad en Lande, bl, 
132r, In de Aant:, wordende in hetzelve echter te onregt, 
Boschlen Heffezand gezegd, ook aan den Abt van Rottum te

27*
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behoorea. — Van het aanwenen evenwel van het eiland 
Korenzand worden wij volkomen door eenen ouden brief 
van het jaar 1344, te vinden bij Dr leasen {Mon. Groning. 
I, Bl. 159), en andere oude stukken, waarin Korenzand uit
drukkelijk en afzonderlijk met Heffezand en BorcA voor
komt , verzekéVd. Die brief behelst ebne overeenkomst tus- 
sehen de Abdy in de Marne en bet Oude Klooster aldaar, 
ter eene, benevens de gemeente van Hornhnizen, ter an
dere zijde, waárbij het eiland Comasandf op grond dat des- 
zelfs bewoners van oudsher onder de kerk van kd Oude 
Klooster in de Mame gestaan en die van Hornhnizen bet 
regtsgebied op hetzelve bezeten hadden« nader verdeeld 
wordt tusschen de Abdy in de Marne, bet Oude Klooster 
aldaar en de gemeente van Hornhuizen, terwijl die van Adn- 
ard alleen het regt van aldaar te mogen visschen zouden 
hebben. Naderhand is dit eiland nogtans geheel aan de 
Abdij van Aduard gekomen. Trouwens in ’t jaar 1535 
schonk deze Abdij ais zoodanig dit eiland, benevens de 
eilanden Heffezand en Bosch, voor de helft aan Gerardos 
ofGhert Lewe, Hoveling in Tammyngen, bij eenen gib* 
brief, welke, onder anderen, ook deze woorden bevat: 
»Sodane gerechtycheiden ende herlichayden, ende sodane 
landen, alss wij conventesluden voerscr. hebben ligghen io 
de zee, genoempt de Busse, H^ffzandt ende Kornezandt, ojt 
allen oren toebehoeren, — up sodane vorwarden ende con
ditiën, datt Ghert Lewe vorser, toe allen tyden, wanneer 
daer enyghe guederen anslaen, wo die oeck moegen wenen, 
sali anbaelen ende berghen up halve schaeden, boete ende 
onkosten — Jngevall sulckeswes ansloege sal G h e r t  L ew e  
— sodane guederen myt hem (des Kloosters voogd of bevel
hebber) to barghen ende gelyke in vruntschop toe deelen 
tolt unser beiden profyt.” (Dit stuk komt voor in de be
langrijke zoowel ais uitmuntend bewerkte Dissert. Hist.Jn- 
rid. Jnaug. de Jure Litoris, praecipué Patrio, Groo. 1830, P* 
118, van den Hr. Rhijnvis Feith). Omstreeks dezen tijd 
dan zullen deze beide eilanden Heffezand en Korenzand, en 
bet eerste zelfs tot aan de zeventiende eeuw toe, zoo ais 
men uit Emmi us’ voormelde beschrijving kanopmaken, B°g 
al belangrijk en zelfs bewoond geweest zijn, doch na dien 
tijd komen zij niet meer dan ais zandplaten voor, die tot 
bet eiland Bosch behoorden, zoo ais, onder anderen, ten jare 

9, wanneer met de helft van dit eiland door de Provincie
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ook verkocht werden: »het Koomheff, Symen ende annexé 
sonden, — met de Jurisdictie, Gerechtigheyt ende Privilegien, 
exempt de Provincie Koer hooge ressort." (Volgens het ge
drukte Register der Geregtigheden, Eilanden, enz. ín den Jare 
1659 door de Heeren Staten dezer Provincie verkocht, bí« 
46« Vergel. Tegenw. St. v. Stad en Lande, Dl. II« bl. 398, 
Driessen, Monument. Groning. veteris aevi, St. 1. bl 160 in 
de Aant. (e), Feith Dissert, c it  p. 119). Zeer waarschijn
lijk werden hier onder het Koornheff beide zandplaten be
doeld, welke misschien toen reeds zoo zeer afgenomen en 
ineengesmolten waren , dat zij werkelijk ais één konden 
worden aangemerkt Eindelijk komt van beide deze platen 
Korenzand op bet jaar 1749 roei het eiland Rottum, Bosch en 
andere platen maar alleen meer voor, weder ais een eigen
dom der Provincie, en schijnt Heffezand, ofschoon het ais 
eiland nog het langst moet bestaan hebben, toen reeds ge
heel vernietigd, ten minste onbekend of van geen aanbelang 
meer geweest te zijn. (In de Registrature der Geregtigkeden 
en Heerlyhheden in het Hunsingo Quartier, so ingevolge het 
19de art• van 't Reglement van zyne Doorl. Hoogheidt den 
Heere Prince Erf-Stadhouder, in dato den 27 Novemb. 1749, an 
de Hoge Justitie Camer zijn opgegeven." Op fol. 69, onder 
de Rubriek: Reghtstoel van Warffum ende Brede wordt, on
der anderen, opgenoemd: >1. Het Regt van eygendom, d* 
Provincie toebehorende, van ’t Eyland Rottumer-oogh, met. 
alle syne annexe sanden, stranden, geregtigheden en heer- 
lykheden, ais Rottumer-oogh, Koeplaat, Busch, Corn- en 
Simens-8andf, met syn annexen, gefundeert in verscheiden 
koop* en ankomstbrieven, cum producto getekent, en voorts 
ter bewaringe an de Reken-Càmer weder overgegeven, van 
den 1 April 1675, 8 May 1695, 7 Junij 1695, 95 Febr. 1698, 
39 Aug. 1707, 18 January 1731, 14 April 1735 en 94 Juny 
1738. 2. Het Hoge ressort en Souverainiteit der Provincie, 
bij voorgaande alienatien van de gronden, wel expresse 
voorbehouden, de Ao. 1659." Zie F e ith ’s aangeh. Dissert. 
p« 134 in de Aant.) Ook op sommige kaarten, zoo ais op 
die van Beckeri ng en dezelfde van Hom an verkleind, 
treft men ’t Korensant, nog aan, en wel ten zuiden van de 
zandplaat Bosch gelegen. Van dit Korenzand, datalzoo vóór 
ruim eene halve eeuw nog aanwezig'was, is thans echter 
evenmin ais van Heffezand iets meer te vinden, althans is er, 
niets meer van bij de kustbewoners of wadviarders bekend»
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waarvan de oorzaak daarin sal moeten gezocht worden, dat 
door de zoo zeer van loop veranderde Lauwera deze beide 
eilandep, of later zandplaten, zullen zijn weggespoeld of 
tevens ook verplaatst geworden en met het bestaan ook, 
zoo ais veelal geschiedt, de namen verloren zijn gegaan. (Men 
zie over den veranderden loop der houwers, alsmede over deze 
eilanden en de zandplaten in onze wadden, hetgeen door Dr. 
Stratingb en mij daaromtrent is aangeteekend, in de Na» 
tuur lijke Historie der Provincie Groningen, Dl. I. S t I. Afd. II. 
Hoofdst' I. §§ 13 en 15. bl. 191-224, nii welk werk ik bet 
bier, aangaande de drie opgenoemde eilanden, aangestipte, 
ontleend heb). Hoogst waarschijnlijk zallen er vroeger,ge
lijk elders in ons Vaderland, ook nog meer dan de opge- 
noemde eilanden aan de kast dezer Provincie gevonden zijn 
geworden, en naar het mij toescbijnt zal onder anderen de 
Huiberlsplaat een overblijfsel van zoodanig eiland zijn, daar 
ik, vóór een paar jaren, deze plaat, na storm, bezoekende, 
sporen van vroegere bewoning op dezelve meen aangetroffeo 
te hebben.

Band was vroeger een eiland, dat, in de Oost-Friescbe 
wadden, een klein half nar van de z aid westelijke vooruit
springende kust van het ambt Norden, lag. Het is hoogst 
waarschijnlijk, dat het een brokstuk van het, v o o r b e e n  aan
zienlijk groote, eiland Borkum (bij de Romeinen Burchana) 
is geweest, daar men wil dat de Ooster-Eems zich in latere 
tijden een’ weg midden door het eiland Borkum gebaand en 
hetzelve alzoo in twee groote stukken gescheiden zal heb* 
ben. Het oostelijke gedeelte werd naderhand weder in drie 
stukken gesplitst e n  stelde daardoor de eilanden Juist, Buist 
en Band daar. D e  naam van Band is reeds zeer oud, daar bet 
eiland Borkum, volgens eene opgave van de 8ste of 9de eeuw, 
destijds dien naam droeg en een der zes Landschappen vao 
het oude Friesland, liggende, volgens Alfridus’ opgave, 
tusschen de Lauwers en de Eems, uitmaakte (verg. Alfri* 
dus in vita Ludgeri, in L eibnitii Rer. Brunsvic. Scrip" 
tor. Hann. 1707. 1. c. 4$ Al ting, Not. Bat. et Fris.atUtq• P* 
22, et NoiiL German. Inf. P. H. p. 18, 27 et 37$ Hark en
rol h, Oostvr. Oorspronk. bl. 470 $ 4 rends, Oslfr. u n d  Jeuer» 
B. I. S. 317 u. ff. S. 326 u. ff. en zijn later uitgegeven werk 
Erdbeschreibung des Fürstenthums Ostfriesland und des H n r -  

lin&rlpndes ; Emden 1824, S. 342, S. 3 6 7  u .  ff), w a a r o v e r  de 
heilige Ludger ook als herder en lepraar was aapgesteld
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{verg. A li ridé o. c. I. cap. Bet sal misschien loca nog* 
ais een seer voornaam, gedeelte van het tegenwoordige-Bor- 
kvm* den nahm aan bet geheele eiland gegeven hebben. - Op 
de kaart bij Alt in g (Destriptio Frisiae Sub Francorum w- 
ditum quà hodie VII Foederator ept) komt Borkum voor» onder 
dea Mdm van Bóntf en óp den westelijken kant van hetzelve, 
.wijst hij eeae plaats aan Borkna genoemd, dat nog bet tegen
woordige Borkum tai zijd» terwijl hij eene andere plaats» 
Bani gebeeten» ais aan den oostelijken kant des eilands lie
gende» opgeeft (zie ook zijne Descripta Frisé Liberte inter 
fiCinnewtw* et A miriam sub Francorum teditum usque ad eluviom 
nes saeculi X III)• Bij de splitsing nu van het eiland, dat» 
volgens het vermoeden van A ren d s (Ostfrieeland und Jeoer 
Band I. S» 318)» bij den hoogeb vloed van den 3- Nov. 1170 
zal plaats gegrepen .hebben» zal hei eenè gedeelte»-waarop 
Band lag» nu ais afzonderlijk eiland bestaande»'ook den naam 
behouden hebben» terwijl de twee stokken (Batee en Juist)9 
welke bet naderhand afgaf» misschien eerst ritf de afscheiding» 
kunne namen zullen ontvangen hebben. Op de kaart van 
Ailing, Pars II  et III Frisiae Libetae a F levo in Laoicam9 
quae Ost fresia atque Mnc in A miriam » quae Groningana » cast 
TransOecAtana Bicione Episcopatus Trajectiui post eluciones 
saeculi X m f komt Band ais reeds van BorlwitîàfgescheidcB 
voor» terwijl Buise en Juist ook reeds ais afzonderlijk be
staande eilanden, doch zonder naam». worden voorgesteld. 
Band» dat bet zuidóostelijkate dezer eilanden was» bad in 
bet jaar 1657» toen eene Commissie de drie westelijke eilan
den van Oost-Friesland bezocht, nog eene aanzienlijke lengte» 
doch geene duinen meer, en was zoo hoog, dat het slechts bij 
booge vloeden— een heuvel» waarop lang vóórdien tijd huizen 
gestaan hadden, uitgezonderd — overstroomd werd, ofschoon 
Al tin g (Not. Germ. Inf. p. 18) opgeeft, dat het ten zijnen 
tijde (zijn werk werd in 1697 uitgegeven; naauwelijks meer 
voor konijnen of menscben bewoonbaar was. Opmerkelijk 
is het,dat bet niet door Cl averina (in zijn German, antiq• 
Lib. III. cap. XXIII. De Insulis ante Cimbrorum, Saxonum, 
Chaceorum, Frisiorumque ¡Hora sitie p. 99 » welk werk in 
1616 bet licht zag) genoemd wordt en wel het vroeger ver
dwenen BuisS , aangezien bót zeker is, dat het destijds nog 
bestónd en hóógst waarschijnlijk zelfs nog bewoond was. In 
1743, toen bet de gedaante van een’ langwerpigen driehoek 
had, besloeg bet nog, ingevolge gftd&ne opmeting, $0 rqeden
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ia de leegte en, in bet westen, 43 roeden in de breedte m 
bad eeae oppervlakte van niet meer dan 4 d ei matten, doch 
thans is hetzelve geheel verdwenen, ofschoon deszelfs Min 
in de Bands*Balge nog levendig wordt gebonden.

Bui se % dat bet oostelijkste dezer drie eilanden en tünchet 
Jyiat en Nordemey gelegen was, deelde, zoö ais* wij gezien heb
ben, in de lotgevallen van bet voorgaande, docb bet verdween 
vroeger, daar bet bij het bezoek der bovengenoemde Com
missie in 1657 wel is waar nog aanwezig, docb reeds tot eese 
zandplaat, die bij booge vloeden overstroomd werd, en au 
den voor- en achterkant eenen diepen inham of balg bad, 
versmolten was*). Ten tijde dat C lo ve r i  os zijne Germs* 
antiq. uitgaf (dat in het jaar 1616 plaats vond) bestond bet 
echter nog ais eiland, daar bet door hem, onder de eilandei 
aan de Oost-Friesche kust gelegen, onder den naam vu 
Buyaen, wordt opgeteld (zie zijn a. w. 1. 1.), doch io 1717 
was het geheel verdwenen en bestond, blijkens Oathofi 
Watervloeden, bl. 438, reeds bet Buiaer-diep, waarin de 
des eilands beden ten dage nog levendig wordt gehooda* 
Op een half uur afstands ten zniden van Nordemey, vindt ■« 
eene booge zand- en schelpbank van denzelfden naam, dock 
dit kan geen overblijfsel van bet eiland zijn, aangezien bet 
tnsschen Juist en Nordemey gelegen beeft: de eenigzimbo
ven bet wad verhevene zandplaat, aan den zn  id westkant vu 
Nordemey te vinden, waarop volgens A rends  (Ost/rietleai 
und Jever9 Band I. S. 435) tbans veel door de schippeis ge
schild wordt, mag yoor bet overblijfsel dezes eilands ronkt 
aangezien.
')  Misschien wel, dat het zand later weder wat opgespocM 

en tot dnin opgestoven zal zijn, daar Freese,  die sect 
goed met de geschiedenis der Oostfriesche eilanden be
kend was, ons verzekert, dat het omstreeks 100 jar« 
later, ten minste in het begin der 18de eeuw, a {seila** 
en dus niet ais overstroomd wordende zandplaat, oog 
bestaan heeft. Wij lezen immers bij hem: »Ausserdea 
(d. i. bebalven Borkum, Nordemey, B ali rum, Langentog 
en Spiekeroog) aber waren noch in diesem Jahrhundert 
(d. i. de 18de eeuw) die beiden kleinen, jezt völlig i1 
Sandbänken gewordenen Inseln Bandt im Amte Nordes, 
imgleichen Büse, zwischen Juiet und Nordemey, woher 
das Büserwatt den Namen bat, annoeb bekannt, 
ehemals an den grössern Inseln befestigt gewesen, noej 
dem 9ten Jahrhundert aber davon abgespület worden» 
Verg. Harkenroth,  Oostfr. Oorspronk. bl. 470. J« & 
F r e e s e ,  Ost/r! und Hatlingerland. S. 197«
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Minserolde-oog eindelijk, vas een eiland aan de vJe- 
versehe kast en eene mijl verder oostwaarts dan W anger• 
oog gelegen, met welk eiland men wil, dat bet voorbeen 
verbonden zal geweest zijn: de tijd van afscheuring is echter 
niet bekend, en evenmin kan met juistheid wocdeo opgegeven, 
wanneer bet verdwenen is en ais eiland te bestaan heeft op* 
gehouden. Vroeg moet dit reeds gebeurd zijn, daar men in 
de twee laatste eenwen hetzelve ais eiland niet meer ver
meld vindt. Eene booge zandplaat wijst ons nog de voor
malige ligplaats des eilands aan. A rends, Ostfr. und Jever., 
B, II. S. 187; Ko h l i  Beschreibung von OldenburgBand II. 
S« 371; Wangerooge und das Seebad, S. 22-30.

Blz. 51. Het is niet waarschijnlijk, dat de dui
nen , enz.

Naar het ons toeschijnt kunnen en zullen de duinen zoo 
oud of bijna zoo oud ais ons diluvium zijn. Zoodra bet 
diluvium gevormd was kunnen en zullen er ook duinen ont
staan zijn. De zee golfde, althans voor een gedeelte, over 
de zand- en gerolde steenen-formatie. Die formatie maaktr 
althans grootendeels, den bodem der Noordzee uit, en is, zoo> 
ais d e L u c  teregt geleerd heeft,de matrice,de moedergrond 
van bet duinzand. De vloed en de kabbelende golven nu, 
voerden, vooral op plaatsen alwaar bet strand vlak en lang
zaam afbellend was, bet fijnere, ligtere zand, het eigenlijke 
Stuifzand, ais met bet water eene schier gelijke zwaarte heb
bende, n êde naar den oever, alwaar bet bezonk of op bet 
drooge geworpen werd. Gedurende ebbende zee, was het 
aan lucht, zon en wind blootgesteld en werd droog genoeg, 
om door den wind vervoerd en in de gedaante van minder of 
meer zamenhangendeheuvelen opgeboopt te worden; dit was 
althans, zoo al niet bij elk getij, dan toch bij enkele lage 
getijen bet geval. Bet zeewater tocb of liever de golven, 
en volgens de nieuwere leer wel bepaaldelijk de * grond-  
golven {flots de fond) *), voeren bét zand, op plaatsen alwaar 
duinvorming plaats heeft,aan, en bet is de wind die het dus 
aangevoerde zand in heuvelvormige gedaante ophooptf). Het

*) Men vergelijke bier over deze Içer: C o n r a d in den Vriend 
des vaderlands, Dl. YHI. bl.285 en volg., volgens Em y, 
Du mouvement des ondes et des travaux hydrauliques ma- 
9 i times♦ Paris 1831. 

i )  Cuvier (Discours sur les révolutions dé la surface du
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dulnzaéd 4s toch nietá anders, dan het* fijne vitgewasscbeo 
zaad van dea Geestgrond1 of ván - het diluvium. De daiBri 
behooreti dos, even zoovel ais de klei- en veengronden*),géHjk 
teregt door Haas marin, a. v .  bl* 276 §‘2. 'en Stiria?, 
Speeim. cit. Pars III: is opgemerkt, tot bet Alluvium of tot 
de Période jovtenne {actueké) van Al. Br og nl  art (TsWwi 
des Terrains * qui composent TEcorcè du Glohe.Phñ* 1859. 
p. 27) en ée Terrains modernes van d’ Oma I i ns (Elan, dt 
GMog. P ar:‘1821’ p. 82) en «let tot eene vroegere huishov- 
ding. De gelegenheid ter duin en vorming vas dns, dadelijk 
na de* vórming en'verheffing van bet diluvium uit het water, 
aanwezig. Dat noch Grieken noth Romeinen, van bet aaawr- 
ZöB vanjdqiiten gewag makei^ bevfijst ¡ín het geheel niet,dit 
zij tijdens de Romeinsche heerschappij voering, t>f wel vroeger, 
bier nog niet bestonden. Er bestond destijds zeker wel meer, 
waarvanfety in bunne geschriften gèene melding gemaakt hebben. 
De* eerste berigten, voor zoover wij fteten, diet mea Bope« 
bet bestaan * ván dninen nan treft* vindt men in de Annale* Bn* 
liniani, óp bet jaar 889«' »Tante inundatie, leest mea daar, 
eontra morem marithnorumaestuum totam pene Frisia« oc- 
co pa vit, at* aggeribns arenarum itttc copioeis* qtios dtau 
vocitanr, fere coaeqnarecor etc.* Verg* Matth. V it eed 
A nale#. Tom, VI. p* 426** ‘Voïgens T b e o f r i d u s  Epter.

Globe»; Paris 1826v p«» 32) beschrijft de/ du iaën varai* 
in deze weinige woorden: ’Lorsque la cote est btsst 
et le fond sablonneux, les vagues poussent c e  sable ren 
íe bord; à chaque reflux il s’ en déssèche un peu, et h 
vent qui souffle presque toujours dé la mer en jette s«r 
la plage. Ainsi se forment lea dunes* ces moitietiki 
sablonneux etc ” . . .

*) De Hoogleeraar de F r e m e r y ,  aangeh. verh. io de 
Nieuwe Verh. der 1 ste klasse van Aet Koninklijk - flederL 
Inst. enz. Dl. III. St.«. I ,  schijnt wel genegen te zijn 
de veenstofr althans sommigej soorten of veitchi- 
denheden van veen» niet tot bet Alluviech tijdperk 
te rekenen* maar tot. epp vroeger meer . verwijderd tijd
perk, tot eene ou d eré formatie, tot bet Dtluvium of 
de Terrains Neptuniéns Clysmtens der Période Saturniesse

. van Brogniar t  a. w. p. 70-73* In het vervolg, ont 
de veenen handelende, en ook in eene aant. op de sooi 
van Ar ends ,  voorkomende op bL 166,zullen w i r  hierop 
nader terugkomen, en trachten aan te toonen, dat oase 
veenen, of liever de veenstof zonder onderscheid, aid 
tot het D i- maar tol bet Alluvium, tot de P é r i o d e  jseietst 
of actuelle behoortigerekend te worden«. >
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nacensis (in V it.St. W ille b  ro rd . cap, XV) zoude W ille -  
b rord  dezelve bet eerst in Walcheren opgeworpen hebben. 
Doch zoo er ieu van dien aard aan W il le  b rord  moet 
worden toegeschreven, dan hebben wij hier zeker¡eerder aan 
dijken of terpen dan wel aan duinen te denken. Zieker schrij
ver van een weinig beteekenend, nietç nieuws bevattend en 
schraal stukje over de Vlied- o f  Vlugtbergen in Zeeland, ge• 
plaatst in het Nederlandsch M agazijn, voor August. 1834, bl. 
264, 255, en geleek end G .V .$ „  wil zelfs, dat door P l in in s  
reeds gewag van de duinen gemaakt zoude zijn, daar hij de 
bekende plaats van P l in iu s ,  Lib. XVI, cap. 1, alwaar hij 
over de Cauchep en hun land (volgens hem over Zeeland)
spreekt, aldus vertaald heeft: — »Daar heeft het ramp«
zajig volk hoog opgenaaide zandheuvels {duinen) of kleine ber* 
gen met handen geipaakt enz.” P l in iu s  nu zegt: »Misera 
illic gens tumulos obtinet altos aut tribunalis structa mani- 
bus etc.1’ Hoe men nu uit deze plaats duinen kan lezen be
grijp ik niei. Doch men heeft al wonderlijk, ieder naar zijne 
eigene en geliefkoosde wijze yan zien, met deze plaats van 
P l in iu s  omgesprongen en dezelve verknoeid. Zoo beeft 
F r e e se  onder anderen, in zijn werk: Oslfr. und Harlin* 
gerland, Aurich 1796, B .I. S. 238, alwaar ook hij deze plaats 
vertaald heeft medegedeeld, er in gelezen, dat er hutten 
op die heuvelen stonden, en in zijn werk over de veenen om* 
zet hij die heuvelen bovendien nog met boomen. Doch 
over dit een en ander in het vervolg bij de overweging der 
terpen nader. Hoewel wij dan in de oudste geschriften de 
duinen ook al niet vermeld vinden, zullen zij er echter reeds 
zeer lang bestaan hebben en, zoo ais wij hebben op gegeven, 
terstond na de nederlegging van het diluvium begonnen 
zijn gevormd te worden. Dat zij reeds vroeg bekend zijn 
geweest, bewijst ook genoegzaam deszelfs in vele talen ge
lijkluidende benaming of bet woord duin zelve, ais stammende 
af vanen komende overeen met het Celtische woord Dun, mons 
collief tumulus of heuvel beteekenende. Zie B axter , Glos
sar. Antiq. B ritt. p. 109, alsmede Cl uve ri i German. Antiq. 
L. I. c. YII p. 65 et L. II. c.X XX V I, p.175. Ook A lt in g  
zegt: Celtas vete res, per omnem ferè Europam, Graecia et 
Italia exceptis, ejusdem matricis linguft usos fuisse, inter 
alia quam plurima, perspicuum est ex Duyn, vocabulo Mon- 
tem omnibus significante: Unde Romanorum Dunum et Grae

corum Dounon. A  quo locis paenè infinitis nomen inditum,
28
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per Hispaniam, Galliam,  Ilfyricum magnum, BrittamUam, G er- 
maniam. Quorum amplissimum, nee tarnen plenum, cataloguai 
contexuit Bachananas (Rer. Scot Lib.). Et licet plerisque 
barum Gentium vetus vocabuli signifícalos Interierit, apud 
Morinos tarnen et Batavos et Frisios constanter perdurât; 

i  mmo et apud Brittanos, quibus aliquis Frisicae linguae usos 
superest.” Verg, Notit. Batav, en Fris. Antiq. p. 87. — Ook 
io bet Oud-Friesch beteekent Dune een heuvel (H e tiern a»  
Friesch en NederL Woordenboek; bl. 20), en in bet Angel- 
Saksisch beteekent Dun, Dune een berg. In Nedersaksen en 
Oostfriesland zegt men tegen duin van Dune en in bet mon- 
niken-latijn heet duin, Dunum, Dunus. De Franschen zeggen  
Dune. Misschien stamt dit woord wel af van ¿fitoi, dik wor
den, opzwellen, een woord dat in deze streken van dit ge
west nog zeer algemeen en dagelijks in die beteekenis ge
boord wordt. Vergel. W iard a , A lt-F r. Wörterbuch, S . 9L 
in voce Dune.

Bic. 52. Hiervan ziet men een voorbeeld enz.
Het komt ons wat vreemd voor, dat op bet kale woeste 

wad, dat niet eenmaal boven den gewonen vloed verheven is, zoo  
maar van zelf, zonder eenige hulp, eene rij duinen kan ont
staan. Mij dunkt, de herfst- en wintervloeden zouden hier 
datgene weer wegspoelen en vernietigen, hetwelk in den 
zomer bij lageren waterstand en kalmer zee ontstaan was. Dit 
bebben wij althans aan deze kust, achtereenvolgende jaren 
op de zoogenaamde Kapersplaat zien gebeuren. Des zomers 
ontstonden telkens op die plaat duinen, doch het gewrocht 
van den zomer werd telkens door de herfst- en wintervloe
den weer vernietigd. — Dat er overigens nog wel duinen 
uit zee ontstaan op plaatsen, alwaar men dezelve vroeger niet 
vond, is bekend en leert de dagelijksche ondervinding, hoe 
ongçloofbaar bet dan ook aan T e  tea s  moge voorkomen. 
Het bewijs daarvoor vindt men, onder anderen, inden in het 
jaar 1610 *) aangelegden dijk tusschen Kalantsoog, Huisduinen 
en de Helder, welke dijk thans geheel met aanzienlijk hooge 
en breede duinenrijen overdekt is. Zie Tegenw. S taat van  
Holland, bl. 372;? G e v e r s  a. w. in de verh. der M aatsch.

*) Verg. V e l in s ,  Chron. van Hoorn9 bl. 639-
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V. Landbouw te Amettrd . X V III, bl. 16en 119, en van  B erk *  
b e y , N at. Ht et. v. Holland, D l. I. bl. 89. Hetzelfde is bel 
geval met den in 1629 en 1630 gelegden zand-dijk op Texe¡9 
waardoor bet Eijerland aan Texel, en w el aan den zooge- 
naamden Ruigendijk, werd vastgehecht. D eze dijk is thans, 
zoo ais ik onlangs z a g , met verbazend hooge, breede zand
duinen omgeven en overdekt, welke sedert ontstaan zijn. Bij 
Westkapelle op Walcheren neemt men hetzelfde verschijnsel 
waar. Zie de kaart van de monden der Schelde en Maas door 
van  G o r c o m , aangeh. door S t a r in g ,  Dissert. cit. p. 61« * 
V olgens G a r g o n ’s Walchersche A rkadia , D l. I, bl. 251, is j 
hetzelfde bet geval te Dieshoeke en op andere plaatsen in I
Zeeland gew eest, daar hij zegt: i  want schoon men '
daar nu geen D ijk , noch schijn of zweem van D ijk , maar 
booge Duinen v in d , is dit geen bewijs, dat ’er voormaals 
geen Dijk geweest z ij , dewijl men bier en elders, langs onze 
kusten en stranden dijken vind, die met Duinen bedekt, en 
van bet overstuivend zand overstelpt zijn.” Het sterkste 
voorbeeld in dezen zag ik onlangs tusschen Texel en de Hel
der. Dáár toch vindt men in zee, of liever op het wad, eene 
aanzienlijk booge en groote duin, w elke, althans bij vloed, 
toen ik dezelve zag, geheel door water omgeven en daar ter 
plaatse sedert de laatste vier jaren ontstaan is. Naar men 
mij verhaalde, had men aldaar op eene plaat, bij het schie
ten der kanonneerbooten naar bet w it, eenig zeewier opge
hoopt, dienstig bij die exercitiën. Achter dit zeew ier , dat 
men aldaar had laten liggen , hoopte bet zand zich van tijd 
tot tijd op en vormde z o o , in den tijd  van slechts eenige 
w einige jaren, zulk eene verbazend hooge zandduin* welke  
dan in zee een inderdaad vreemd gezigt oplevert. D e Gro
ninger Hoogleeraar v a n  H a ii  zag ook voor bet dorpiZand- 
voort y binnen den tijd van twee jaren eene geh eele ?audbftnk 
uit zee opgeworpen. Zie van  H a i i ,  Hoofdlrekken der Nat» 
Hist, van Noord-Nederland,  in den Recensent ook der Recen
senten, X V III, N°. 1. bl. 17. Men zie verder hierbij ook over 
den aanwas der duinen bij ter Heide, en aan de Breesaap 
achter Velsen, G e v e r s  aangeh. verh. bl. 56, en van H a ii ,  
aangeh verhand. 1.1«, en op bet eiland Goeree, De vriend dea 
vaderlands DI. V I. bl. 203, terwijl men over het af- en toe
nemen der duinen, bij D om burg , in .Zeeland, ook kan zien 
Nederl, Jaarboeken, op het jaar 1749.
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Bk. 63. Heer natnurlgk komt mg de volgende
beschouwing voor.

Naar het ona toeschijnt, ia A r e n d a  het niet regt mH 
zich zelven eena, op welke w ijze hij bet ontstaan der daira 
verklaren zal. Dat dalen der zee komt herbaaldelijk bij wie 
zijner verklaringen weder en is voor hem eene rijke broa 
ter verklaring van vele natuurverschijnsels. Waar beeft bij 
bet bewijs, dat de zee zich verder dan wij haar thans kenea 
en wel tot zoover ala de zandbanken zich aan gene zijde 
der kust eu der eilanden uitstrekken, beeft terug getrokkes, 
Is zoodanige stelling noodig ter verklaring van bet ontsuu 
der duinen? De schrijver zag op bet kale woeste w»d te 
Norderney eene rij duinen ontstaan ; hetzelfde beeft ook i> 
lateren tijd op het Eijerland, op de zandbank tusschen A> 
lanlsoog , Huisduinen en de Helder en elders, in onze daga, 
tusschen Texel entyfe Helder plaats gegrepen; — heeft na on
der gelijke omstandigheden hetzelfde oudtijds, na de neder- 
legging van het diluvium , ook niet kunnen plaats grijpo, 
zonder dat al die vreemde en denkbeeldige vereischten, welke 
A ren  ds opsomt, bestonden f Waartoe hier toch die vreemde, 
gezochte en gedwongens verklaring nopens een verschijnsel, 
waarvan de verklaring zoo eeovoudig eu gemakkelijk is a  
ais voor de hand ligt?

Blz. 54. -  — omdat duidelijke aporen bewijzen, 
dat de ondergrond, enz.

Hier begrijpen wij A r e n d s  niet regt. Wat verstaat bij 
hier onder den ondergrond van den aangeslijkten bodem? 
Het diluvium f Dat zal toch wel den ondergrond van dea 
aangeslijkten bodem uitmaken. Vindt hij nu d u id e l i j k e  
sporen, dat dit in albuden tijd boven de zee verheven Utf 
W elke sporen zijn dat toch? O f houdt bij mogelijk hetdf- 
pdt van het diluvium , Waarvan B u c k  la n d  (Heliquiae Dibr 
vianae y Lond. 1824 p. 189, 190) spreekt, en h e t w e l k  teregt 
volgens hem, in de distrikten, w elke berieden het waterpai 
der rivieren, zoo ais de R ijn , de W aal, enz. gelegen zijn, 
onder het alluvium is tiitgebreid en dit laatste tot bed ver
strakt, voor den ondergrond van den aangeslijkten bodemf 
W ij vinden in den aangeslijkten grond zei ven, zoo ais wij «  
de Aant. óp bet V de Hoofdst. nader zullen aantoooen, menig
vuldige sporen, dat de thans overdekte en dieper liggesde 
beddingen van denzelven eens droog lagen en zelfs bevroosd
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sijn  gew eest» en dat die onde oppervlakte later door aan
slibbing overdekt is geworden: — hierop, naar het ons toe
schijnt, zal A ren  d s hier bet oog gehad hebben, doch dat 
i s  niet de ondergrond van den aangeslijkten bodem, bet is  
d e  aangeslibde bodem ze lf , waarin men die oude opper
vlakte aantreft. De eigenlijke ondergrond (bet diluvium) 
van den aangeslijkten bodem lig t, altbans op vele plaatsen, 
vrij wat dieper, zoo ais uit eene voorgaande aanteekening ook 
gebleken kan zíjn*). Overigens bewijst dat verschijnsel 
niets meer en niets minder, dan dat de bodem aldaar of ge
zakt o f dat de waterspiegel der zee zich sedert verhoogd 
heeft.

Blz. 64. — — de groote zee• 
Misschien was dit beter door het groote M eer vertaald. 
Blz. 64. Deszelfs bodem, een vaste zandgrond, 

kan gerekend worden, enz.
D it zal eene fout zijn. D e bodem van een m eer, dat 

slechts 4 voeten diep is, zoude 2 voeten beneden de laagste 
ebbe liggen? Ónmogelijk! Dan lag het omringende land 
immers maar 2 voeten boven de laagste ebbe I A r e n d s  zal 
er hier toch w el aan gedacht hebben —geweten heeft hij bet 
zeker, — dat er een verbazend groot verschil — vpn ver
scheidene voeten — is , tusschen gewone ebbe en de bekende 
laagste ebbe?

Blz. 64. In bet water konden zg niet groei- 
jen, enz.

Kunnen d ie boomen niet in het water gegroeid zijn? W ij 
hádden het bewijs daarvoor hier ook w el willen lezen. 
Waarom konden die boomen niet in dat ondiepe meer groei- 
jen l Heeft A  r o d s  dan nooit boomen in het water zien  
groeijenf Doch het vinden dier.booipeii aldaar, la*t ziek  
ook w el anders verklaren, waarover in het vervolg nader.

Blz« 54. Ook io Friesland treft men dezelve, en*»
. Ni*ar men mij verzekerd heeft, zijn bet stobben en boom

wortels, d ie men in die meren aantreft. Wanneer men ver»»

*) Zoo vond ihen onlangs nog op bet zoo laag en zoo nabij 
het' diluvium gelegene Etjerlandy bij de vergravingen 
aldaar, noodig to i bet leggen der sluizen, op eene diepte  
van omstreeks 4 ellen darg« door allnvisch zand over
dekt
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onderstelt, dat de boomen die dáár eens groeiden en tierde» 
tot eenige hoogte door reen omgeven zijn gew eest — w *  
van voorbeelden genoeg kunnen worden aangevoerd, — du 
valt het gemakkelijk te begrijpen, hoe bij het verbraodu 
der bovenste veenlagen het onderste der stammen en de 
wortels konden overblijven, vooral indien d ie  bosscben en 
veenen op eenen lagen en overigens vochtigen grond gevonden 
werden. Onder de hooge veenen en op hoogen ondergrond 
heb ik stobben van boomen, d ie  nog eene aanmerkelijke 
lengte hadden en in den grond geworteld waren, gezien,vu 
w elke het bovenste gedeelte oogenschijnlijk tcas a fg e b m i  
D e boomen behoefden das, na plaats gehad hebbenden brtnd, 
niet tot het onderste gedeelte verteerd moeten worden«

Bli. 55. Voor het overige zgn onze duinen eta
Zeker eene gewaagde en vreemdklinkende stelling» bij 

het ontwerpen waarvan onze schrijver zek er gedacht ul 
hebben aan de zamengepakte en verharde zandheuvelen» welke 
men aan de kusten van Nieuw-Holland vindt en w e l k e  de  
Franschen, zeer eigenaardig, met den naam van Dunes darda 
bestempelen (P e z ó n , Voyage aux Terres A ustrales, T. 1* P 
161). Jammer is het, dat A r e n d s  hier zoo kort is geweest 
en zijne gronden voor dit gevoelen heeft terug g e b o n d e t  
Ons komt dit gevoelen hoogst onaannemelijk voor, es d 
was het ook, dat men de vorming der b e r g k e t e n e n  werkelijk 
aan de zee konde toeschrijven — een gevoelen dat nog 
aan vrij wat tegenspraak onderhevig is , — dan nog z o u d e  hij 
op meer afdoende gronden moeten betoogen, dat de daiae* 
en vooral derzelver vorm en stichting, werkelijk en eenig e* 
alleen een gewrocht der zee zijn.

Blz. 66. Een hoogst merkwaardig Yerscbijmd 
bij de duinen is, enz.

Tot een allerkrachtigst bewijs van dit verloopen der 
duinen, strekt de ongemeen zware verzanding, welke ¿s y  
voorgaande eeuw in de Dantziger Neerlag plaats greep* 
een kort verloop van jaren werd bet grootste gedeelte *•* 
dat land zoodanig verzand, dat huizen en boomen door 
hetzelve bedekt werden;.verg. v a n  B e r k h e y ,  Nd» ® . 
o. Holland. D l. I. bl. 123* C u v ie r ,  a. w. p« 160 et 161>®
hieromtrent belangrijk.* -------------leur marche,
dans beaucoup d* endroits une rapidité effrayante,
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bAtlmens, champs cultivés, elles envahissent loot Cel
les du golfe de Gascogne*) ont déjà couvert un grand 
nombre de villages mentionnés dans des titres du moyen 
âge; et en ce moment, dans le seul département des Landes, 
elles en menacent dix d’ une destruction inévitable. L ’un 
de ces villages, celui de Mimisan, lutte depuis vingt ans 
contre elles, et une dune de pins de soixante pieds d’ élé
vation s’en approche, pour ainsi dire, à vue d’ oeil. En 
1802, les étaogs ont envahi cinq belles métairies dans celui 
de Saint-Julien +); ils ont couvert depuis long-temps une 
ancienne chaussée romaine qui conduisait de Bourdeaux à 
Bayonne, et que l’on voyait encore il y  a quarante ans, 
quand les eaux étaient basses §). L’ A dourqui, à des épo
ques connues, passait au vieux Boucaut, et se jetait dans la 
mer au cap Breton, est maintenant détourné de plus de mille 
to ises.” — Ook onze yaderlandsche grond levert van deze 
plaatsverandering der duinen, waartegen somwijlen alles te  
vergeefs beproefd wordt**), menigvuldige treffende voor
beelden op. Een treurig verschijnsel leveren ook de, met 
d e zeeduinen-verstuivingen overeenkomende zandverstui
vingen ,  in vele streken van ona vaderland op bet diluvisch 
terrein, zoo ais in Drenthe, Overijssel, Noordbraband, maar 
vooral in Gelderland op de hooge V eluw e, plaats vindende, 
op. Wanneer namelijk de veelmaals dunne korst van groei - 
bare aarde, bet zij door te veelvuldig afplaggen, of door het 
uitroeijen van houtgewas of andere oorzaken weggenomen 
wordt, zoo gebeurt bet soms, dat bet losse en droogé zand, 
aan den wind blootgesteld, omgewoeld en omhoog gedreven  
wordt. Eenmaal zulk eene zandverstuiving begonnen zijnde, 
breidt zij zich al verder en verder uit; allengs wordt dan de 
heide ondermijnd en losgescheurd ; de zanden naderen zich 
en vereenigen zich alzoo met elkander; aan de eene plaats

V  V oyez le  Rapport sur les Dunes du golfe de Gascogne, 
par M. T a s  s in* Mont-de-Marsan, an X .

f )  Mémoire de M. B r e m  on  t i e r ,  sur la fixation des 
dunes.

5) T a s  s in , loc. cit.
++) Teregt zegt J u n iu s ,  B at. p. 45 , over de middelen ter

beteugeling dezer verstuiving sprekende: » alioqui
non fossae, non sggeres satis tuta advenum injuriant il- 
lam propognacula sunt.” ,
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worden geheele zandheuvels door den wind geslecht en over 
de vlakte uitgespreid, ter\Vijl elders bet zand tot eene soms 
verbazénde hoogte, in de gedaante van duinen, — gelijk aan 
die, w elke de zeekusten o'pleveren *) — wordt opgestapeld,* 
en alzoo gebeurt het, dat velden van verscheidene uren uit
gestrektheid in eene enkele zandzee herschapen worden. 
D e beteugeling dezer zanden en zandverstuivingen, door welke 
vaak, éven ais in de Egyptische zandwoestijnen f ) ,  op de

*) Wanneer men de 'schelp- en ¿alkdeeltjes uitzondert, 
hebben deze duinen inderdaad alle overeenkomst met de 
zeeiduinen, daar men ook een groot aantal planten, die 
aan de zee-duinén eigen zij», op dezelve aantrelt (van 
H a i i ,  Hoofdtrekken enz. Ree. der Recensent. Dl» XVIII 
n* 1 bl. 15, 21); welk een én ander bij den (loog)eeraar 
v an  H a ii dan ook het vermoeden deed ontstaan ’dat 
deze land-duinen (tusschen Amersfoort en Utrecht) wel- 
lig t  in afgeloopene eeuwen duinen waren, gelijk aan de 
duinen, die thans nog onze kusten beschutten” (bl. 15), 
een vermoeden waarmede wij ons niet kunnen vereent- 
nigen. Het aangeteekende zal, vertrouwen w ij, genoeg
zaam zijn om te doen zien, dat voor zoodanig vermoe
den geene genoegzame waarschijnlijkheid béstaat en dat 
de land-duinen, hoewel met de zeeduineé veel over
eenkomst hebbende, echter niet met deze gtelijk gesteld 
moeten worden. — Het zand der land-duinen evenaart, 
ja overtreft in zuiverheid niet zelden het zand der zee- 
duinen. Zij hebben, even ais de zee-duinen, dezelfde 
keten vormige, door dalen afgebrokene gedaante, welke 
dalen, door de gedurende een groot deel des jaar? in 
dezelfde rigting waai i end e winden eene strekking van 
het Z. O. naar het N. W . vertoonen, terwijl de zandheu- 

. veis nlede bij beiden in de naar het N. W . gerigte ein
den der dalen opeengehoopt verschijnen, 

f )  »Le recouvrement, zegt C u v i e r ,  Discours p. 162, des 
terrains cultivables de 1’ Egypte par les sables stériles 
de la L ibye qu’y jette lèv en t d’ouest, est un phénomène 
du même genre que les dunes. Ces sables ont envahi 
un nombre de villes et de villages dont les ruines pa
raissent encore, et cela depuis la conquête du pays par 
les Mahométans, puisqu’on voit percer au travers du 
sable les sommités des minarets de quelques mosquées
(D  en on , Voyage en Egypte.); a v e c  u n e  m a r c h e  si rapide, 
ils auraient sans doute rempli lès parties étroites de la 
vallée s ' il  y  avait tant de siècles qu’ils eussent com
mencé à y être jetés: il  ne resterait plus rien entre la 
chaineLibyque et le N ii. C’ est encore là un chronomè
tre, dont il serait aussi facile qu’ intéressant d’ obtenir 
la mesure.”
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« Vetuwe bier en daar zelfs de openbare vegen  overdekt en 
bedolven, de watersprongen verstopt, jonge plantsoenen over
stelpt en de bijen-teelt bedorven werden, heeft dan ook, reeds 
sedert eeuw en, de aandacht der regering dezer landen toi 
zich getrokken. Zoo werd in bet jaar 1650, een afzonder
lijk  ambtenaar, onder den naam van Zandgraaf, aangesteld 
die voor de beteugeling der verstuivende zanden zorgen 
zoude. Nieuwe ontwerpen werden er van dien tijd al tot 
dit einde gevormd, verschillende verordeningen daaromtrent 
uitgevaardigd en aanzienlijke sommen daartoe besteed, -r  
meest alle echter vruchteloos; waarom Gelderlands Staten in 
1819 deze zaak in een eerbiedig adres den Koning voor oogen 
gelegd , van Zijne Majesteit eenige gelden tot stuiting van 
dat kwaqd verkregen en met vrucht gebruikt hebben. Zie 
Statistieke Beschrijv. van Gelderland, door de Comm. o. Land- 
bouw, bl. 119 en volgenden. Uit dit een en ander ziet mep 
dus duidelijk, dat er op den ouden zandgrond, op het diluvi$ch 
terrein , ook wel degelijk duinen gevormd worden en zan4~ 
verstuiving plaats v in d t, iets hetwelk, zeker bij vergissing, 
door den Heer G e v e r s ,  a. w. bl. 227, ontkend wordt, daar 
hij zegt: »de Heiden kennen de plaag der verstuivingen 
niet;*’ terwijl hieruit tevens blijkt, dat er terstond na de 
nederlegging en droogwording van het diluvium , ook %on~ 
der medewerking der zee, duinvorming heeft kunnen plaats 
grijpen.

Blz. 58. De Nederlandsche geschiedschrijvers enz.
D ie huizen en dorpen zijn niet bloot door het verstuiven 

der duinen in zee geraakt. Neen, zeker niet! Meer schuld 
heeft daaraan ongetwijfeld het zeewater gehad. Door de 
zeegolven toch, wordt, zoo ais wij vroeger ook reeds hebben 
aangemerkt, de losse zandgrond meer weggespoeld en inge
slokt, dan de Heer A r e n d s  wel schijnt te gelooven. D e  
wind werkt wel verwoestend op de zandduinen, doch niet zód 
verwoestend, dat daardoor alléén, al die buizen en gebeele  
dorpen,enz.in zee geraakt zijn. Het aantrefifen van weideland 
boomstammen, huisgeraad, penningen, wagensporen, enz, enz’ 
onder de duinen * bewijst niets meer, dan dat zij op die 
plaatsen overgestoven zijn.

28*
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Blz. 59« Het merkwaardigste hierbij is de ont
dekking op het eiland Walcheren, enz.

A ren d  s dwaalt hier. Niet onder het duin, maar buiten 
het duin op het strand, ontdekte men de overblijfselen van 
dit heiligdom der oudheid, aan de Godin Nehalennia gew ijd *). 
Belangrijkheidshalve willen wij bier beknoptelijk het een 
en ander nopens den tempel van Nehalennia, nopens het Huis 
te Britten  en nopens den Calloostoren aanstippen, vooral ook 
omdat zij tot de merkwaardigste en het meest gerucht ge
maakt hebbende Romeinsche oudheden behooren gebragt te 
w orden, w elke men in vroegeren en lateren tijd op onzen  
vaderlandschen grond heeft aangetroffen.

 ̂Wat aangaat dan den tempel van Nehalennia — men ont
dekte bij den aanvang f) van het jaar 1647 en ook later in 
1705 — wanneer de geheele grondslag des tempels voorden  
dag kwam — bij Domburg (oudtijds, volgens J o h  an R e y -  
g e r s b e r g e n ,  Chroniick van Zeelandt9 door B o x  b o ro , 
Middelburch. 1644. D l. I. bí. 289; van L e e u w e n , Batavia 
Illustratay Dl. I. Hoofdst. I II , bí. 143 coi. a., en G a r g o n ,  
Watcher sehe Arkadia enz. Dl. I. bl. 126, Duynburg ot Duin- 
burg geheeten§\ op het eiland Walcheren in Zeeland, den ge- 
heelen vloer van dit heiligdom. Men vond dezen tempel errs 
builen het duin op het strand o f honderd roeden bewesten de 
hoogte van Domburg. D e vloer was twee roeden lang en 
eene roede breed ♦•), in de strekking van oost en west, zoo- 
dat de vloer van dezen lempel dus een langwerpig v ierk an tff ),

•) In het Ilde D eel, bl. 75 heeft hij dit beter en naaawkea- 
riger.

f) E n g e l b e r t s ,  Aloude Staat enz. D l. U I, bl. U l ,  zegt,
dat deze oudheden het eerst op den 5den van Louwmaand, 
bij eenen zeer sterken oostewind, ontdekt zijn. Anderen 
geven eene andere dagteekening op.

§) In overoude Keuren wordt het Dumburg genaamd. G ar- 
g o n ’s a. w. D). I. bl. 126.

?♦) E n g e lb e r t s ,  a .w. III. bl. 116, geeft op, dat de tempel 
n iet meer dan 13 voeten lang geweest ist Ook andere 

> schrijvers verschillen in de opgave der 'grootte.
ff) N iet alle berigten, over dezen ouden tempel en de daarbij 

gevondene voorwerpen, zijn altijd eensluidend. Zoo 
geelt, onder anderen, S m a l le g a n g e  d enzel ven eene an
dere en wel eene ronde gedaante. >Nadat men uit het
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waarván de noordzijde nfcar zee toe strekte, daarstelde. De  
gleenen van den vloer waren even ais onze gerolde straatsteenen» 
doch groot en plat. Muurwerk werd bij dit heiligdom niet 
gevonden, maar wel overeind staande, afgebrokene planken,en 
men vond daarbij in de derry of dar g  (maar was dit wet 
derryï was het niet iets anders?) een en twintig w itte4) ar
duinsteenen liggen, welke deels met beeld tenissen en Latijn- 
sche opschriften, deels met opschriften alleen f )  voorzien 
waren. Zij werden op last der H. H. Staten van Zeeland en 
Gecommitteerden der breede geërfden uitgegraven en ge
deeltelijk binnen Domburg gebragt, waar zij nog gevonden 
worden. D r e s s  e l  hu is , inden Vriend des Vaderlands, I. bl. 
708, §1. D e meeste der steenen zijn drie, slechts sommigen

leggen van samengevallen steenen kon afnemen, die zeer 
vele eeuwen onder bet zand van de duinen hadden be
graven gelegen, zoo was het ais eene ronde kaf el geweest, 
waarin verscheidene altaren gestaan hadden; en de stee
nen, in|welke de godin Nehalennia afgebeeld was, rondom 
in de muren van dien tempel.” Zie S m a l le g a n g e ’s 
Chron. van Zeelandr bl. 82 en 611. Ook E n g e lb e r t s ,  
Aloude Staat enz. UL b 1.116, zegt, datde tempel eene ronde 
gedaante gehad heeft, en voegt er tevens b ij, dat aan 
den eenen kant, vier en aan dén anderen kant twee ko
lommen uit het fondament oprezen, die ten deele glad 
ten deele cylindersgewijze uitgehakt waren. Later echter 
(D l. IV , bl. 293) zegt hij ook,dat de ontdekte tempel-vloer 
langwerpig vierkant geweest is, en geeft overigens de
zelfde strekking en grootte op, ais hrboven door ons 
geschied is.

*) E n g e l b e r t s ,  Aloude Staat enz. III. bl. U l ,  zegt, dat 
de steenen meest aschgraauw en enkelden roodachtig van 
keur waren. J. A b. U t r e c h t  D r e s s e l b u i s  (Eenige 
aanmerkingen over de Domburgsche oudheden, in denVtiend 
des Vaderlands. I. N \9 .) noemt ze ook graauw. bl. 708. 
doch zij zijn meer wit.

t )  W ij w illen , voor sommige lezers, eenige dier opschrif
ten hier in de noot mededeelen. Zoo las men op een’ 
steen: Nehalenniae Fletus Qennatonius pro se et suis V. 
S L.M.; op eenen anderen: Nehalenniae L. Justius. Satto. 
et ni L. Secundus. Moderatus fratres. V. S. L. M,, op eenen 
derden: Üeae Nehalenniae Seat. Nertomarius Nerlonius. 
V .S . L. M.; op eenen vierden: Deae Nehalenniae Suma- 
ronus Primanus. V. S. L. M.; op eenen vijfden: Deae Ne- 
kalenniae C. Exominianus "

zevenden: Deae Nehalenniae M. Tarinus primus ex voto 
suscepto L. M* enz. enz.

Deae Nehalenniae . L. M.; öd eenen
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fie r  voeten hoog en ruim twee tot drie voeten breed. Onder 
deze steenen weren vijftien, meestal door dankbare persona 
tan de Godin Nehalennia gewijd, op welke zij in nissen, op 
verschillende wijzen — na eens, doch zeldzamer, staande, 
dan weder zittende, enz«* maar altijd met eenen korf vol ap
pelen of fruit op haren schoof, op den arm, of bij deneenea 
voet en een' baar aanstarenden jagthond bij den anderen heb
bende*) — vertoond werd. Somtijds ziet men J u p i t e r ,  
N e p tu n u s  en H e r c u l e s  en ook wel dea horen des over
vloede of twee wichtjes, ais genii, aan bare zijde; eene enkele 
maal vindt men haar afgebeeld met bet beeld eener vronv 
met een kind aan bare zijde. Een ruim en breed geplooid 
kleed hangt kaar van d? schouders tot op de voeten, terwijl 
daarenboven een kraag of liever een manteltje, hetwelk net 
eenen grooten knoop, doch niet altijd f ) ,  op de borst vast- 
gemaakt is, bare borst en schouders overdekt« Door hare 
arm eti, welke op meest alle afbeeldingen, onder het klad 
verborgen Zijn, eenigzins op te heffen, vormt zij eenen schoot, 
en men ontdekt alzoo op vele der afbeeldingen onder het 
opperkleed nog een onderkleed, hetwelk op hare v o e te i 
neder hangt $). O liv er i  us V re d iu s ,  K e y s  1er, Antij,
Sept. et Celtic, p. 236-259; G a r g o n ,  Walchersehe Arkadis 
Dl. I. bl. 134-139; v an  L o o n , Aleude Holl. Hiet. Dl. I. bl. 
292-295; S p o n iu s ,  MieceU. erudiU anliq. Sect. III. a. XC;

*) Een der beelden had den linker voet op een roer of
steven van een schip, een' hond aan den regter voet en een' 
korf met appelen in den linker arm. De afbeelding vts 
dezen stéen vindt men onder anderen hij G argon s.v* 
tegenover bl. 134 van het eerste Deel. Zoo z .ig  Gar* 
go n, onder anderen, Op den hof Van den Heef van der 
String e. eene afbeelding van Nehalennia met dén eenen 
voet op den vóórsteven van eén schip, met dit bijschrift: 
V. R. L. M. Deae Nehalennióe Januarius Ambnchliui pre 
ee 4* suis. Zie Gargon’s a. w. Dl. II. bl. 318.

f) Men zie, onder anderen, de afbeelding bij E n g e l b e r t s  
a. w. Dl HI, tegenover bi. alsmede de tweede af
beelding bij Gargon a. w« Dl. I. tegenover bl. 1Î9-

§) In de kerk van Domburg en Ook elders, zoo ais op bet 
hof van den Heere de Graaf te llpcndam> worden, vol
gens Engelberts a. w. Dl. HI. Bl 111, nog van deze 
merkwaardige steenen bewaard. In den tuin van bet Hof 
te Hpendam moei een’ der fraaisten gevonden worden,bij 
welken, in het lijstje boven de nia gaatjes gevonden 
worden, even alsof er eeue gordijn v o o r  gebasgea beeft.
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R e i nes iu s»  in zijn Supp, op G ro w e r’s Antig* Inscript, Cot
titetan. Cl. I. p. 177-184; v a n  L e e u w e n ,  B al av. IlluetfQt» 
DI. 1. bk 121 ca 125; van  R o i je n ,  Neder I. Oudlheden, bLIO, 
l l f  E n g e l b e r t s ,  A/oudé Staat enz« Dl. III * en meer*ande
ren hebben afteckeningen *) der gevondene beelden; en de 
opschriften van,vele dier steenen medegedeeld. G a r g o n  
Zag op bet huis Steenhove een' steen, waarop Nehalennia drie
voudig en ais eene Drie-godin, gelijk hij het noemt, was 
afgebeeld, dl. 1^ bl. 7. Aan beide zijden staat een volle 
horen des overvloeds eu onder het drie-beeld staat een 
priester roei eenen tempel-dienaar, die godgewijden wijn uit 
eenen offer kroes op het altaar plengt, bl. 11« Tegenover bí. 
11 heeft hij ons eene getrouwe al beeld ing van dezen zonder
lingen steen medegedeeld. — Een aan Nehalennia gewijde ge
denksteen was van eenen handelaar in krijt, naar bet schijnt, 
die haar voor de behoudene overkomst zijner goederen 
denktef)« Het opschrift van dezen steen luidt ais volgt: Deae

*) Ook ín bet Nederlandsch Magazijn, Voof December 1831» 
b l.400, komt eene afbeelding van Zooddnigen nan Neha
lennia gewijd en steen voor. Het is dezelfde, die bij G or
g o n , a. w. Dl. I.. onder IV*. 4 voorkomt. Ook ziet men 
deze zeilde afbeelding bij K e y s le r  a.w. iegenover#bl.238. 

f )  Sommigen willen hieronder eene soort van leem verslaan 
hebben, hetgeen destijds ter bemesting der landerijen 
gebruikt zoude zijn geworden. Zie C a n n e g ie tc r , De 
BrittenburgOy pag. 14,15; D. van C ru is s e lb e rg e n , Ani- 
woord over de oudheden van Zeeland y in de Verh. uitge
geven door het Zeewtsch Gcnootsch. der Wetensch. té Vlie- 
singen, Dl. II. bl 67. Kan hei ook mergel geweest ¿ijn*)ï 
Verrooedelijk! P l in iu s ,  Hist Nat. Lib. XV II. c&p. 5-8, 
over den mergel sprekende, zegt, dat men in Brittannië 
en Galliè mergel vond. Ofschoon de oude Romeinen, wel 
is waar, geen’ mergel in den landbouw gebt nikten, om
dat dezelve in Italië niet gevonden werd, kenden zij echter 
wel degelijk deszelfs gebruik en mestend vermogen bij 
den akkerbouw. Elders ook was bet gebruik dezer stof 
in de oudheid niet onbekend. V a r ro ,  De Re Rustica 
Lib. 1. cap. T H  zegt : >In Gallia transalpina intus ad
Khenum, cum excercitum ducerem, aliquot regiones ac- 
cessi, ubi nee vltis nee olea nee poma nascerentur; ubi 
agros stercorarent candida fossicia creta.*9 Dat hij hier 
onder candida fossicia creta werkelijk mergel en geen 
krijt verstaan heeft, is teregt door D ic k s o n ,  The Hus- 
bandtÿ o f  the Ancients, Edinb, 1778. T. I. p. 354, aange- 

. merkt geworden; terwijl ook de geleerde commentator

*)v . r g ,  E n g t f l b t m ,  Alóudé IVfle D l. bí. 34».
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Nehalenniae ob merces rette coñservatas M% Secundus Negator 
of Negotiator Cret arius B rit anni ci anus V . S. L. M. V ergel. 
G a rg  on, a. w. Dl. I. M. 145 en anderen*). V olgens hei 
berigt van C o rn . B o o l, die destijds predikant le Domburg 
was, zonden deze s Ieenen , ais altaren, in •tronde in dezen 
tempel gestaan hebben, hetgeen echter door V  r e d  in s  
ontkend wordt. Vergeh E n g e l b e r t s  a. w. III. bí. JI6» 
Opmerkelijk inderdaad fe bet, dat men, gelijk reeds a i t  bet 
aangestipte gebleken kán zijn, zoo yele vreemd klinkende 
en geheel onbekende namen op die gevondene steenen heeft 
aangeiroflen; zoo las men op deze]ren de namen: E x o m in i*  
an iu-s, T e x o v i s i u s ,  M ass om, F l e t a s  zoon van G e o -  
n a lo ,  D a c in u s  zoon van L i f l io ,  S u m á ro n o s ,  A rn o a -  
c i u s H u ic d i o n i ,  A s c a t t i n iu s ,  R a s  t i c o ,N e r to m a r iu s ,  
S a t to , Am b a c h  t i  us, enz. — Ook vond men bij dezee 
tempel, eenige voeten onder het zand, rondom de grond
slagen des tempels, eene groote menigte van boomstronken ea 
wortelen, waaruit men zoude mogen opmaken, dat de groad 
aldaar vroeger met bósch «bezet is geweest. Zie den Brief 
over de Dea Nehalennia van N. S. N.t geschreven uit Doa> 
burg den 14 Januar. 1647, te vinden bij M a tth . vet. aeti

op V a r r o /  de Heer S c h n e id e r ,  in dit gevoelen deelt, 
daar hij op deze woorden onder anderen heeft aangetee- 
kentL: »Quam Brilanni olim et Galli margam dixere, et 
stercorandis agris adbibuerunt, earn Graecis leucargilloa 
dici, seu candidans argillam, qua in Megarico agro utan- 
tur, sed tantum in humida et frigida terra, annotavit 
Plinius XV II. Sect. 4. Respexit Plinius locum Theo- 
phrasti de Causis Plant. III, 25 : Cretae pulverem aut 
cinerem cydonii mali radicibus addit Palladius Februario 
XXV. 22. lnepte igitur Gallicus interpres erate blanche, 
nostros Joh. Frid. Maijer, gypsum posuit. Fossitia op- 
poni videtur cretae saxo, quam Plinius nominaviL vid. 
J . G. S c h n e id e r ,  Comment, in V a r r o  n is  U b . I. c. V il 
p. 273. Dat niei alleen veeteelt, maar ook akkerbouw 
hier te lande in de grijze oudheid, reeds vóór de Ro- 
meinsche heerschappijvoeriug in deze streken, vrij sterk 
gedreven moet zijn geworden en zelfs in bloei was, sal 
ik , zoo ik mijn voornemen bereik, elders in bet vervolg 
trachten san te toonen. Het is dus ligt mogelijk, dat 
men ree^s in de grijze oudheid van Brittannië op ons 
land, ten dienste van den akkerbouw, io mergel handel 
heeft gedreven. ,

*) Bij E n g e l b e r t s ,  Aloude Staat enz. III. bl. 129, is dese 
inscriptie een weiniglanders« Ook bij K e y  s ie  r,oac.p*M&
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Analect. T. H J. Adr. Pap. VL Petr. Scriv. et aliorum Epis- 
tolae. Epist. VI. p. 695,* E n g e l b e r t s ,  <4/oti</*S/aaf enz.HI. 
bl. 116. en meev anderen.'— Verder vond men daar ter 
plaatse drie geloftesteenen of altaren aan N e p tu n u s  *); 
een* ander aèn J u p i t e r  f); een' aan de góden en godinnen, 
voorstanders van de provinciën, van de eendragt, van het 
geluk en van de raadslagen gew ijd§); eenen N e p tu n u s * 4*); 
één hoofd van N e p tu n u s ;  eene fraaije overwinning f f ) ;  een 
kapiteel van eene groote kolom van de Corinthische orde; 
twee bakjes van Samische aarde §§); een rond lampje; ver
scheidene bekers; urnen; haakjes en eene menigte van pennin
gen (dieer ongetwijfeld geofferd zijn geworden) van S c r ib  o- 
n iu s ,V i t e l l  i us,VT r a j  an us, S e p  tim  i as S e  ve ru s , An to - 
n in u s ,  C a ra c a l la ,  P e r t i n a x ,  M a x im u s , P o s th u m u s ,  
V ic t o  r in  us, P iu s ,  T e t r i c u s  en meer anderen van vele 
Consuls***}. Jnden aangehaald en Brief — te vinden in M a t th . 
vet. aeci Anal. T. III. p. 695 — wordt verzekerd, dat men

*) Een dezer steenen vormde een groot vierkant en steldé 
een altaar voor van 3 voeten hoog en 2'/* voeten breed, 
op hetwélk met groote Romeinsche letters gehouwen 
stond: Deo Neptuno Octavius AmmiUs V. S. L. M. 

f )  De steen aan J u p i t e r  gewijd stelde het beeld dezer God
heid voor, die eeae spies in zijne linkerhand vasthoudt 
en aan wiens regter zijde een arend, op den wereldkloot 
zittende, te zien is , met dit onderschrift: Jovi 0  Af 
Texovisius facti V. S. L. M. Zie G a rg o n 's  a. w. Dl. I. 
P i. 2.

S) Dat opschrift luidt ais volgt: Diis Deabusque praesidibus
* Pro vinei arum concordiae et fortunae consiliorum  ------

**) Deze steen, waarop N e p tu n u s  wordt voorgesteld,vindt 
men onder anderen bij G a rg  on, a. w. I. PI. 3. 

f f )  D it meer dan levensgroote vrouwen-beeld, waaraan het 
hoofd ontbreekt en door velen voor het beeld der over
winning gehouden wordt, vond men aan het eene eind 
des tempels onder het zand en wordt thans nog in dé 
kerk van Domburg bewaard. E n g e l b e r t s ,  IV . 293, 
294, en D re s s e lh u is  a. w. bl. 709.

§{) Terra sigillata. Men zie over de eigenschappen dezer 
aarde: Archaeolog, B rit tan- T. V III p. 379.
V a n  C r ü i s s  e l b e r g e n ,  a. w. bl. 18 in de noot (a), 
verzekert, dat weinige jaren vóórdat hij zijn werk 
schreef (dat in 1769 zal geweest zijn) een aantal van 
deze te Domburg gevondene penningen te Amsterdam ver
kocht zijn.
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er ook 0 *0 * penning gevonden hoeft, waarop nan do n*o* 
zijde bei hoofd van een’ der oude Romei n*che k e ize rs  en nan 
de andere zijde teen Berghi, welke ia bet wapen van Dom
burg* afgebeeld atonden; en v an  L o  o o a. w. zegt, darm ee 
ook eenige penningen van L  o t b a r i u a bij de oudheden vas 
Nehalennia gevonden heeft; terwijl de Hoogl. R e u  v e n a  (ia 
de Antiquiteiten van W e s t e n d o r p  en R e u e  e o a , DL UL 
S t I .  bl. |19.) verzekert, dat ooatwaarts op bet strand  vaa 
Domburg ook penningen van L o d e  w ijk  den vromen gevon
den zijn, die echter zeker niet onder de oudheden van Ne* 
halennia behooren gerangschikt te worden*). Veel, zee r veel 
heeft men geschreven en getwist over de beteekenis en aflei
ding van den naaw Nehalennia. Sommigen wilden denzelvenuit 
bet Hebreeuwscb, anderen nii betGriekacb, wederom onde
ren uit betSyrisch,eenigen van bet oud*K«ltisch enSaksiscfc, 
sommigen uit bet Hoog» en Nederduitsch eas. enz. alloides, 
waarover men nader kao zien S. G a 11 e, Dieeertai.de HercnU 
Magusano et Dea Nehalen. etc.; L y  d i u a, Disceptat• Episio- 
lica et Not. in Belg. Glorios.\K e y s ie  r,a.w p.251sqq. G u d io* 
bij H e s s e l iu s  a. w. p. 2, 3 ; B r a u n iu s ,  Select. Sacra, p. 
700; E i nd ius, Chroa. Zelandiae p. 135, 139; A 11 i n g, IVou 
Germ. Inf. P . (. p. 101; C o n s  t. H u y g e n s ,  in Epiet. Dt 
Dea Nehalennia ad P  e t r.S c r i ve r.; bij hl a t l  b. veter. ceci 
Anal. Tom. 111. p. 697; v a n  L e e u w e n ,  Batavia Illustrate 
U a. pi.; La Religion dee Gauloisf T .II. p* 78-16% C a n  ne- 
g I  e t e r ,  de Brittenburgo% p. 14; B o x h o r n ,  Quaest. Rom. 
c. I«; O n d en d o r p ,  in Descript, legai. Papenbroekiani, p. 11; 
v a n  L o o n ,  Aloude Holl. Hietor. Dl. I. bl. 224, 296; G a r 
g o n , Walch. Ark. I. bí.136—162; v a n  C r u i ss e I b e r g  e i  
a. w. bL 45, 45; Ab U tre c h t D re s se lh u is ,  aangeh. verb, 
bl. 723. § 7. en anderen, Meer dan waarschijnlijk is bet, dat 
Dea Nehalennia: Zee-godin en tevens Maan-Godin en Diana f) 
beteekent. Vergel. B i Id e rd  ijk , Geschied, dee Vaderlands, 
D l. I. bl. 294 der Opheld. en Bijvoegsels, en meer anderen. — 
Ook zijn de schrijvers het niet alle eens, aan w ie deze

*) Ab U t r e c h t  D r e s s e l b u i s  brengt de te Domburg g e
vondene bijzonderheden teregt tot twee, eenige eeuwen 
van elkander verwijderde, tijdperken, bet Romeineche es 
bet Frankische. Vriend des Vaderland. 1827. Dl. L bl. 713. 

f)  D iana werd gehouden voor de beschermster vau scheep
vaart en zeehavens en. geleidster der reizigers. G al l i 
ma ch , Hymno in Dianam. vs. 38.
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ondbeden han ontstaan verschuldigd zijn , ó f  aan onze Hei- 
d e n sche voorraderen« ó f  aan de Romeinen, ó f  v e l aan nog 
andere volkeren ; doch ontwijfelbaar zeker moeten deze oud- 
heden voor bet werk d er Romeinen worden aangezien, die 
na den overtogt van C a e s a r  naar Brittannië, van hier op dat 
land handel dreven en , gelijk het dankbare hooplieden of 
mogelijk ook wel schippers pas te , aan Nehalennia, ais eene 
plaatselijk vereerde Godheid — ais een Numentopicum, 
zoo ais K e y  sl e r  zegt — geloften betaalden, wegens 
hunne behondene reizen en behaalde voordeelen en winsten, 
hetwelk vooral dnidelijk blijkt nit den boven reeds ver
melden, aan Nehalennia gewijden gedenksteen van den k rijt- 
handelaar. Vergel. B i l d e r d i j k  a. w. D L I. b l.31. — Men 
zie wijders, behalve de reeds aangebaalde schrijvers, over 
de Dea Nehalennia en de overige daarbij gevondene oadhe- 
den nog: D a n k e r t z ,  Ani. monum. et inscripta DeaeNehcu 
leoniae etc. a. 1647 reperta  ̂ S m id s ,  Schatkamer der Nederl. 
Oudheden, bl. 106; M on e, Gesch. des Heidenth. B. II. 8. 
346 ; — C a n n e g i e t e r ,  De Gemma. B e n t i  n e k  i a n a , en 
de Iside ad Tomacum inventa nee non de Dea Burorina 
p. 39*); S p e l e v e l d ,  Brieven over Walcheren; Tegen- 
woord. St. van Zeeland, D l. X . bl. 222 en volg.; Memoires 
de r  Academie Celtique, T . I. p. 245; van  W ijd , Bijvoegs. op 
W a g e n a a r ,  Dl. 1. bl. 31, 32 en Nalezingen, bl. 12; H en« 
r i c o s  B ru n o , Epist, de Dea Nehalenniasd P e t r .  S e r i  v e r .  
bij M a tth . vet. aevi Analect. T. III. p. 696; I. W . te W a 
t e r ,  Verh. over de Burorina, in de Nieuwe Verh. van het 
Zeeuwsch Genootsch. Dl. L; de Baron v a n  L y n d e n  t o t  
B l i t te r s w i jk ,  Verh. over Nehalennia, 1796, en nog anderen, 
waarvan vele door H esse  l i a s ,  in prae/ationis appendice 
anteGvLdi\Inscriptiones,pu£. 3 et seq., worden aangehaald.

V) E r bestaat ook nog eene afzonderlijke verhandeling over, 
de Godin Nehalennia van den Heer H. C a n n e g ie te r  in 
M. S., welke wijlen Prof. T e  W a te r  uit handen van 
’s mans zoon, H e rm a n  C a n n e g ie te r ,  had ontvangen, 
en voornemens was uit te geven, welk plan echter n ief 
volvoerd is geworden. Uit de banden der erven van .den 
Hoogl. T e  W a te r  is deze Verh. overgegaan in handen, 
van onzen kundigen en beroemden oudheidkundige, Prof. 
R e u  ven  s, en wij hopen, dat die verhandeling door dezen 
werkzamen geleerd rjdoor den druk algemeen verkrijgbaar

§esteld zal worden. Vergel. Antiquiteiten van W e s te n -  
o r p  en R e u v e n s ,  I I  Dl. I I  St. bl. 328.
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P ie* h e* ft tpsgeiyiis in  dnu ggvelvap een half tegenove* 

de kerk  te D¡mburgf la  den, jape 1 W *  een' steen gevom de* 
welke eau .eeae andere onbekend#. Godheid, ; de Godin H tm -  
rtna, vermoede! ijk ie  beschermgodin der plaats*), gew ijd  f )  
was, met het volgend# opschrift: Deae, Burorinoe quod ne
rum jtctl mi va p ro  ee. a«trç*§J* melite steeni eonig in zij*«
soort» door wijlea den R idder N. Ç. k a m b r e c h t s e * .  nan 
b e t Zeeuwsctar Geneotsch. geschonken is , en ia  dessetfs ka* 
hioet van zeldzaamheden te .Middelburg bewaard wordt* 
Vermoed ei ijk voed men ook. dezen Meen» vroeger eo a  dea 
zeekant io» de nabijheid van- Domburg **>. —. QmsUpek» iweer 
honderd roeden ten oosten, y na den tempel v*n NehcUenui* 
beek men ên : 16^7,1749̂  en 1817 ontdekt:kalksteen en , tigchel* 
steepen, met d erty  ovevgfeeidtfkpp sten opalen* eq pept k e rk 
hof met 33- bonten kiateo, w alker planken tw ee dqèroea dik  
waren, waarin lijk e*  Hggeado* met, do hoofden oostw aarts: 
in de píeoste, dezer kisten tro l men gpld en ook ko porem ke
tens met penningen aan, w elke kpteoa de lijken om. dem hals 
hadden * verder een glas* eene kromme sabel met een’ hand
greep van zilverdraad, bet ¡jae? vao eeae piek. en andere 
merkwaardigheden. Q*er b e t  geheel was bet. blijkbaar asa 
de overblijfsels der lijken, dat pij behoord hadden to t mea. 
sehen van meer dan gewone lengte en k rach t Tem wetten 
van Domburg heeft men ook op het. strand nog een kerkhof 
ontdekt, met kisten van eene donnere soort van plank e*; 
later zijn aldaar nog 19 planken kisten ten voorschijn geko* 
men, waarvan de planken ruw en met bouten peimen aan

•> Twee onde opschriften, bit 9 p o n i u s ,  D eari*  igneioreM 
Deorum, p. 250, Tom. VII . Theeaur* Gronovia**r loeres 
ons, dat het de gewoonte was, sommige Goden ais Ruur- 
Goden aan te merken, wanneer Zij hier of daar door de 
naastbij gelegene buren geëerbiedigd werden.

+> Verg. Cua ne gieter, ln  Dietert. de gemma Bentincki***, 
Hém de leide ad Tomacum inventa, «ire non de Deu Buro- 
rwoj Traj,adRhen. 1764) van CruisSelbergén, a. w . 

}) IVfet bij alle* schrijvers is dit opschrift eensluidend. Men 
zíe onder anderen: van Cruisselbergen, a. w. bl.47 
en änderen.

**) Men zie wijders over de Dea Burorina, die Ab Utrech t
D tesselhuis, bl. 72¿, voor dezelfde met Nehalenm* 
houdt, de reeds genoemde Verhandeling óver de Baro
l i  na van Prof. Te Vf ater en andere reeds door one 
àangeh. werken.
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mm gehecht waren; eu eene doodkist, die «it eéoeit boomstam 
tihgébolt ms« De beenderen tn dese kisten wavetrvan gewone 
grootte*). ^  meer oostwaarts zijn de rrveifelijfselen der 
wémngén geronde«, welke mei awi de ^otfaentoeschrijft« 
Urn ettdekie dezelve «mstteeks dea aanirang der voorgaand* 
eeuw: zij strekken zich, in de gedaante van eene straat, oost 
en west uit? aan het eind loopéa zij zuidwaarts, en make« 
een aanmerkelijk getut nii. Deze woningen waren doorgaans 
langwerpig vierkant en rondom door overeind staande plan
ken of paaltjes, bij den grond afgebroken, ezngeven; de 
vloeren warea van leem- of kleiaarde en naast eenige van 
dezelve was een gang, eene halve roede bveed, die met de
zelfde stof gevloerd was. In de hoeken deser woningeè 
waren tonputten die tot waterbakken gediend hadden. Men 
vond er wijders verscheidene gonden penningen, drie zilve
ren eehaaltjes, beenderen van schapen, enz. Ook vond men 
de aperan eener gracht met «taken aan weerskante« bezet, 
vah Domburg naar zee toeloopende« Het vermoeden van den 
Heer C annegieter, dat híer eene aanmerkelijke vaart en 
eng tak van het Hel lam geweest zonde zijn, verkrijgt hier- 
thwreen»gewas rschijnlijkhekl. Zie de aangehaalde Bdbrljvers, 

tfog ten tyde vanGeropitis B e can os waren té Weetka- 
prf/e^nede op Walcheren, de overblijfsels van eenen ouden Hei- 
¿epschga tempel en van eeneRomeinsche sterk te tezienf ).Hierbij 
werd én 1514 doer denZeevootgdof Admiraal§)Philips van 
Bt»rg«in>diën+*) op bet strand bl] JPestkapetie «een graauwe
t) Zie hierover, onder anderen : van der S lo  O'! in den 

Tegenwoordige* Staat «mm  Zré&znd, DL 1 1 . M . 8 , 215 en 
velg.; ËegelbeT ts, Alowde Staat ene« DL IV* bL 294 

'èn 298; Ah U trecht D res eethu i s,D#mé«rgvdte Oud- 
- heden <t. a. pi bl- 299. en meerandnvei. '
+ ) i f i  a r g o n  a. w . d. 199«
§l >G«er ardua N o vi o mag us noemi hem, in den straks 

, te adeiOOn brief. Oceani' Praefecta*) en B o xh o r n, op 
R e i g e r s b e rg e n a. w. bl» 287, Admirad van der Zee« 
B e X h o r n, op R eigersbergen , a. w. bl. 897, zegt,

. dat deze steen le Westhapeüe gevonden zijnde, door last 
van P h ilip s  van B urgundiêa aldaar (WesthopeUe) 
Io de Kercke is beweert gehouden/’ dus niet dat bij 
door hem gevonden is geworden«. W j zijn Gerardus 
JVpvioinagus hier gevolgd, en deze zegt, dat Pb. v.

. Burgundian dezen steen te Weslkapélle gevonden heeft« 
' ^ €r£* Epistot. Gerardi Nov.iomagi de Zelandiae *itu>

hij P. Sc riveri us, Batov. I Husi rai a etc. Lugd. Batav. 
1909 p. 139.
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«leen net een latijasch opschrift*)gevoiiden,welke aan Heresies 
Magneanus^)gewijd was, en hieruit zal B e can us misschiet 
hesloten hebben, dat dit heiligdom weleer voor de holde 
van Hercules gediend had §); doch met meer waarschijnlijk* 
heid en op grond vooral van latere kronijken, mogen i j

*) Dit opschrift komt hij vele schrijvers voor en luidt ab 
volgt: Herculi Magusano M« Prtwti IV. ie tertius- V.S. 
L. M. Bij allen is het echter niet eensluidend: men sie 
onder anderen slechts: Camdenus, t* Insul. Brittank. 
apud Scriver. Ani. Bata*, p. 228; Boxhorn op Rei
gersbergen t. a. pi., van C rn isselb ergen  a.w. bl 
41 en anderen.

f) Grnteras, a. w. MLXX. 4, schrijft Marcusano, waarii 
V redius en anderen hem gevolgd zijn. Anderen leset 
Macueano, zoo ais: Boxhorn, Quaest. Bom. c. I; Cape
ras, Monum.  Anliquit. pag. 218; de schrijver van bet 
werk:Lo Religion dea Gaulois, Tom. II. p. 27% en anderen 
Magusano is echter de ware en ook meest gevolgde le* 
zing. — Opzigtelijk de afleiding en beteekenis van Mi* 
g osan as heerscht er, even ais wij bij Nehalennia gexiei 
nebben, onder de geleerden een groot verschil en bet 
is er ver af, dat zij het op dit stuk eens zijn. Men sk 
slechts; Caperas, Jlfon. Anfia. p. 219; Cannegieter; 
de Brittenburgo, p. 147; van Loon, Aloude HolL Bid* 
DM. bl.293; Atting, Not. Germ. Inf. P. I. p .32; Box* 
horn, Quaest. Rom. c. I; La Religion des Gaulois. T* It* 
p. 30; Ha genbuch, Investig. I. de Hercule Saxano, p*Ä 
Hesselius, en de door hem aangevoerde schrijvers* is 
prae/ationis append, ante G ad ii Inscript.; Galle, Dm* 
cit.; G argon, Walch. Arkadia, Dl. I. bl. 198, 199. es 
meer anderen. De afleiding van Ab Utrecht Drei« 
s e lhais. Vriend des Vaderlands, Dl. I. N*. 9 bL 728, if 
zeker niet de minst vernuftige en onwaarschijnlijkste. 
Hij vertaalt Magneanus door Moerasopdrooger en leidt 
het woord af van na, ook mar en mor, een moer, en p* 
san, geoxan,  giessen, uitgieten, hetwelk bijna in alle 
Buropesche talen is overgebleven, en voor den Romein, 
door de gelijkluidende Grieksche woorden XudV uitgu* 
ten, en XöftV bedijken, in vereeniging met hun eigendom
melijk mare, ook zeer verstaanbaar Was. Bilderdijk, 
a. w. Dl. 1. hl. 31, denkt, dat deze steen een* gelijken 
oorsprong zal hebben met dien van Nehalennia en dns een 
geloftesteen van een’ dankbaren koopman zal zijo.

5) Men zie over Hercules Magneanus, behalve de reedi 
aangehaalde en ook gedeeltelijk bij Nehalennia opgege- 
vene schrijvers, ook nog: Pars, Katwijksche Oudiedtn, 
bí. 243; O rtelius, Theatrum Orbis; De Bast, Rtcstu 
<P Antiq. Rom. et Gaul. 1808. p. 27 en anderen.
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vermoeden, dat Mercurius daar oudtijds vereerd is geworden» 
dewijl deze dienst te Westkapelle nog bloeide, ten tijde van 
W illeb rord , die, zoo ais békend is, ter dier plaatse, nii 
Engeland komende, zijn standbeeld verpletterde*;. M elli 
Stoke, onder anderen, zegt van dezen W illebroiM :

»Tot Westkappelen daar hij quam 
En aanbedende vernam,
Mercuriosc, over eenen Godt 

Dat beeld, door ons Heeren gebod brak hy” enz. 
Uit het tol hiertoe aangeteekende zal men ongezocht 

met ons kunnen opmaken, dat de omstreken van Westkapeüe 
en vooral van Domburg, tijdens de Roroeinsche overheersching 
en regering hier te lande, plaatsen van aanbelang en zeer ge- 
eerd, vrij sterk bevolkt en druk bezocht zullen geweest zijn, 
en dien ten gevolge ook scherpelijk door de Romeinen op 
het oog gehouden zullen zijn geworden. Sommigen hebben 
zelfs vermoed, en misschien ook niet zonder allen grond, dat 
het eiland Walcheren, oudtijds bij onze voorvaderen, onder 
het Heidendom, even als bet Helgoland (Hilligeland, Fotte* 
land)f even ais een heilig eiland beschouwd werd (verg; 
Mon e,Ge*ch,des Heidenth. B. II. S. 69 en 347), en men ver
zekert, dat Mercurius erden naam van Wal cher droeg en 
dat vandaar de naam van JFbIcheren herkomstig zonde 
zijn. : Verg. V ossi as, De Idofolatr. L. % c .3X f). Doch 
wat men er, met minderen- of meerderen grond, ook uit tnogé 
kunnen opmaken, zeker niets stelliger, niets zekerder dan 
dit, dat onze vaderlandsche grond in die oorden, sedert het 
verblijf der Romeinen op onzen bodem, veel, zeer veel door
*) Men vindt daarvan bij onderscheidene schrijvers veelvul

dige getuigenissen. Men zie onder anderen, behalve 
Stoke’s Rijm-Kronijk, bl. 4, ook Kolijn's Kronijk bh 
269 en anderen, door Eyndios, Chron. Zelandiae p-136* 
136, en Cannegieter, Epist, ad III, Comilem O, F. de 
Lynden, p. 6-10, aangehaald.

f)  Sommigen wilden den naam van Walcheren ran Walachrius9 
Hertog van Henegouwen^ die, zoo men wil, ten tijde van 
Judith, dat land bewoonde en bedijkte, afgeleid hebben, 
en B oxhorn beweerde tegen Douza en S criv er iu a  
dat bet van ouds Wasda geheeten Verd in de gifte van 
Koning Lo d ew ijk, in bet jaar 868 aan den Graaf D ie -  
d erik  gedaan. Vergel. Boxhorn, Chron. nan Zeeland 
Dl. II. bl. 6, 7, en zie Gargon, a. w. Dl. I.bl.161. Men 
zoude hier ook wel aan bet oud-Friesche woord W alkt 
kannen denken.
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kH  water In ukg«ic*ffctheid fa lo ite  Jbseft, an dat dáár 
thans het schubbig kroost ^cr ae« speelt , . waar vréegsr 
het kleedfcad schaap en de znivelge vende runderen vreedzu* 
graasden eu dartelden «it waar «non met bmU#o tertia! 
knielerfd daékte en deaOoden welgevallige offers hragt, voor 
genoten e weldaden eu zegeningen.

Vertoeven wij thans «enige ooguoblikken bij de niet 
minder merkwaardige Brittenburg of het kuis U Britten, »no
mine obscuro, Zegt - C I u v o t í u s ,  Germ, Anjiq L .  II. p. 175, 
téregt, et sbstrufcae erigitis*). Op kessdag van bet jaar 1530, 
ontdekte teen, eenige boadeni schreden f )  lea noordoost« 
nan Ketiwijk aaú Zee, bij eenén sterke* Westztidwast« 
storm en zeer laag waler, de fondamenten en hndére ever- 
bdjjfeeleo van dit gedenkteek en der oudheid — dat bet eerstia 
d* Bèfm- Kronii* van K laas Ko lijn vermeld wordt —/éelkt 
twee dagen achtereen te zien eo van water ontbloot tieren 
Het. gebouw vormde een vierkant, met ronde naar baii« 
uitspringende dorens : elke Zijde was 240 voelen langest« 
bannen vertoonden zich de fondamenten van een ander go 
bpuwi hetwelk mogelijk wel tot inWoning zal gediend het 
ben, Serwéji het buitenste waarschijnlijk 1er verdedigt« 
tegen dén vijand daargesteM cal zijn géwordén. Jania* 
Baiae, pi. 203; Abrah. Ori eliae, Theatrum orbis; Seri»«- 
IÜQ8, Antiq, Betavicar. Cotteet., té vinden io zíjn wérk* As* 
tau« iUustred* J609» p. 177; &n ge toorts, a. «w. IV, W. M  
Kaart «m Zuidhollands grootste gedeelte, aa sdert 
hmèri van MM, gecopiierd m IKI door P ieter  Bay* 
zwo en uitgegeven door P ie te  r van d er  Aa, in 17)4* 
Pars, in zijne Katwijhsche Oudheden, ep anderen, b ebb« 
ppf, naar men opgeeft, getrouwe teekeniqgen geleferd 
du geronde ne fondamenten van Brittenburg, terjrijl £ag4* 
b'ertt «*s bovendien, tegenover blz. M8> van bet IV Dl, bd 
gébouw în zijn geheel, figuratief, heeft voorgesteld}). H*1
*) Kn .Al l ing  zegt ï  »incognitá Hominis origise, B

humano ingenio, in tanto silentio, haut perscrntabni  ̂
yid, PToif. Bat. et fr ie . Antiq. p. g. art VHI Are «  
Rhènt ostium.

j l  Guicciardin zegt, Ín zijne Beschr. der Tfeéerl., est so 
. Buis te Britten 1600 schreden van Katwijk af in**®Tî£ 

dronken ligt* en volgens Orters, in zfine Besckr. eff 
stad Leiden, ligt het 300 roeden van den Kotseifker totts 
verwijderd. Verg. A. Pars, Kaltb. Oudheden.

$V t)e afbeelding,bijScriverius voorkomende,verschilt! 
zins van die, welke wij bij Junius eiiEugelbertstiM«*
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driedubbel muurwerkw if  togw nog bija« ecktvoetènlhbogt 
en mea bevond datde fo nd ament ~steen eu Tier.voeten ea
irie voeten breed w areni Men baalde er, hebeta« dub» 
zenden kleine, ook vijf groote steen en mei opschriften^) ven 
daan, — G uicciard in , dia omstreeks bet midden dec 16de 
eeuw schreef, verzekert, dat deze ontblooting* der fondanten» 
tea van het Uuis te Brüten, sedert twee honderd jerea> 
meermalen bad plaats gehad» In 1552, op St. Poutina*êdë&  
weer ontbloot wordende, wan bet muurwerk nog twee voeten 
boog. In 1562, is bet langer; dan twintig dagen ach tere ent« 
zien geweest, wanneer de inwoners gelegenheid hadden om 
allerlei Romeinse be oudheden ; ala legalen, pannen, gemerkt 
door bet Legioen,. of met de letters EX. G. I«, uit Neder* 
Germanii, potten, zegelringen, sleutels, eenen* drtakpot van 
mode Saai sebe narde, hei hoqfd va» den RhijivGod, eewt 
wiue offerkruik, zegels met beelden» lampen, beelden' van 
H ercules en der overwinning, steenes met afbeeldingen en 
opschriften, penningen, eoa. enz. in groote menigte eitopi« 
Zoeken en uit te balen» — Na 1562, wanneer bet, voor.zoo 
ver bekend is» het langst bloot bleef en daardoor ook bet 
langst van elkeen kon beroofd1 worden, kwam het ne# twee 
maal in die eeuw voor den dag, in 1570 namelijk, «ai»156& 
lp de zeventiend? eeuw vier keeren, ais in de ja1** 1662* 
1666,1672. en 1696, waaneer er nog penningen vau A le x a e *  
der Severus en Septim ius Severus gevonden, zijn §Or 
worden» In het begin der 16de eeuw zag men de grond? 
vesten op nieuw en voor het laatst, bij eenen oOete* en amidf 
oosten wind, op den 27 October 1752$), waarvan om  de 
Heer van Berkhey, die de fondamenten van Brüte*bur§ 
driemaal ontbloot zag, eeae getrouwe afbeelding geleverd 
beeft, in het 1 Deel zijner Natuurlijke Historie vmuMuUtnté,

*) 3  un lus telde 46 zoodanige, in 1552 uitgegraven?* s leeae* 
op. Baiae. p. 202.

f)  De opschriften en zelfs teekeningen dezer steepen  ̂tsefit 
men bij, onderscheidene schrijvers aan. Men zie onder 
anderen* Juirius, Scrlverius, Gruterus, Pars, En
gelberts en anderen. è

§f Otik zijn in 1775, toen mea lang achtereen deñen sierkeà 
oosténwsnd gehad beeft, de palen, hierna te Vermelden, 
nog flaauwelijk le Mea geweest, n  Berkhey, DL I. ML
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op PL UL» Mgeoorer bl*. 188. D e  fondamenten bestond* 
loen nog uit eene' rij palen, drie aan drie tegen elkander,'» 
de breedte» aangeheid« D e palen waren rond» ran dríe à 
eier duimen dikte, en omtrent een half roet, sommigen meer, 
borea den grond. D erzelver lengte was niet te  ontdekken, 
uithoofde, ran hunne diepte ia den grond. Zij waren meest 
w eg en rersleten» zoodal men er reien enkel en op sich 
le lren  staan zag. D e  uitgebreidheid ran het geh eel, of de 
afstand ran de twee uiterste punten daar palen stonden, wis, 
naar een’ goeden manstred, zeventig schreden. In het mid
den zag men eene ruimte en inham, die tusschen de twee 
fondamenten inlag. Aan bet einde ran deze ruimte was eet 
rond, gelegen tegen eene zandbank: — op dat rond weid 
men» nereus eenige brokken steenen, de indruksels range* 
houwen hardsteenen gewaar, w elke steenen men waarschijn* 
lijk  had weggenomen ; eenige halren en gesleten stukkes 
lagen er nog naast ais getuigen. D e  grootte ran de rond
ten, d ie tot het groote fondament behooren» was ieder, over 
*t kruis, 5 schreden; de wijdte daar tusschen 10 schreden o  
de afstand der gemelde rondten beliep w el 50 schrede* 
Omtrent uit bet midden ran hel roornaamste overblijfsel der 
fondamenten liepen twee rijen palen naar den duinkant, en 
de grond was oreral met groote -oude steenen en daty-boopea 
ais bezaaid. Behalve het hoofdgebouw , liepen er ook aas 
weerskanten naar zee en den duinkant muren, waarvaan* 
de naauwste voor een riool, en de wijdste roor een voor
portaal houdt» D e Heer van Katwijk  liet de laatsgemelde 
muren nagraven, doch zij verloren zich onder het duin. Ook 
wond men sporen van woningen, welke bij dit groot gebons 
gestaan hadden. D e grond, op welken de fondamenten vu 
Brittenburg (de ingeheide palen) gelegd waren, was een vaste 
kleigrond, doch hier en daar ontdekte men ook zwarte» 
derry-grond. — D e gevondene oudheden van Brittenberit 
hierboven reeds in het voorbijgaan vermeld, telt Engelbert*  
IV . bl. 371 ,op, en zijn alle afgebeeld bij J u n iu s , Scrive- 
rins,- E n g e lb e r ts , tegenover bl. 300 van het IV  Dl», «  
anderen. D at de grondslagen van dit gebouw door de Ba* 
meinen gelegd zijn en hetzelve door ben eerst bewoond es 
gebruikt is , blijkt ontegenzeggel^k uit al de geronde* 
overblijfsels en gedenkteekenen, waarom het d a n  o o k  vrees» 
mag genoemd worden, dat sommige Brittenburg, 
deszelfs gedaante, yan eenen weei laterea tijd en wil vtf
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Gottischen oorsprong rekenen. Raadselachtig, ja geheel onna« 
ker is het echter, in welken tijd en door wien dit gebonw het 
eerst onder de Romeinen aangelegd of w el later herbouwd is 
geworden. Junius,£a/av.p.200«gew aagtvan,en S c r i v e r i n s ,  
Antiq. B a t. p. 1 8 2 /)  deelt de getrouwe afbeelding mede van 
eenen steen, die bij de puinhoopen van het Huis te  Britten  
gevonden zoude zijn, en het volgende opschrift droeg: Imp• 
Caes. L. Septimius Severus A u g . et Af. Aurelius Antoninus 
Caes. cok. X V . voL armamentarium vetustate conlapsum resti-  
tuerunt sub. VaL Pudente leg. au, pr, pr. curante CaeciL B a•  
Ione prae. Indien het waar w a s , dat deze steen aldaar ge* 
vonden was, dan zoude men met vrij veel grond bet besluit 
mogen opmaken, dat de keizers L u c i u s  S e p t i m i u s  en 
M a r c u s  A u r e l i a s  A n t o n i n u s  Brittenbur g,sis  een Arma
mentarium o í  wapen-magazijn van de 15de bende der vrijwil
ligers , nadat het .door ouderdom vervallen was, onder V  a- 
l e r i u s  P u d e n s  weder hadden laten opboqwen. Doch de  
schrijver van de groote Hollandscke Kronijk en C o r n e l i u s  
A u r e l i u s ,  de leermeester van den grooten E r a s m u s f ) ,  
hebben aangemerkt en betoogd, dat; deze steen, omstreeks 
bet jaar 1502, te Roomburg fb ii Leiden, onder het ploegen is  
ontdekt, en dus níet bij Brittenburg is opgedolven of gevon
den, iets, hetgeen door het verhaal vap G erb.  N o v i  orna-, 
g  u s, in Prae fa t. 4* Princ. Hist• B atavf, te vinden bij S c r i -  
V e r i u s, Bat.IU ustr.p.lI,en  13, niet weinig bevestiging erlangt. 
V ergeh C l u v e r i u s ,  Germ. Antiq, Lib. U . p. 179; E n g e l 
b e r t s ,  Aloude Staat enz. D l. IV . bl. 300, en meer anderen. 
Men heeft in de ruïnen van het Huis te Britten  eenen steen 
gevonden, die gezegd wordt het volgende opschrift gehad 
te hebben: Imp .  C a e s . M« A u r e l .  A n t o n i n u s .  B r i t -  
t a n n i c .  G e r m a n i c .  P i u s  F e l i x .  A u g u s t u s .  P o n t  
M ax. X r i b .  P o t .  XV11I. e o s . l i l i .  P . P . Im p.111. A ram «  
A . D i v o  C l a u d i o . e t . p o s t e a ,  a. D i v o .  S e v e r o ,  p â tr e ,  
s n o  r e s t i t u t a m § ) .  Hieruit zoude men mogen opmaken,

*) Ook bij A l t ing ,  N ot. B at av. et Fris, antiq. p. 10. vinden 
wij dezen steen, volgens de teekening bij S c r i v e r i  us, 
afgebeeld, alsmede het opschrift, bij C o rn .  A u r e l i u s  
jBatav. sive de Antiq. veroque ejus Insulae quam Rhenus 
in Holl. Jac it situ 4* laudibus advers. G era rd .  N o v i o -  
ma g .  etc. bij S c r i v e r i n s ,  a. w . p. 98. 4 

f )  C .A u re l.,£ a /a t? . L. L cap. 6 et 7.
S) Vergel. Camdenus, in InsuL B rittan. bíj Scriver.

29*
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d it  1er plaatse, «Iwasi1 men de fondamenten wan Brittenburg 
ontdekt heeft, een altaar gew eest was, hetwelk eerst door 
C l a u d i u s ,  wervolgens door S e v e r u s  en eindelijk door H. 
A u r e l i u s  A n t o n i n u s  hersteld w as; doch om uii dit op
schrift te besluiten, aoo a l s O r t e l i u s  en Gol t i f e s  do«, 
dal C l a u d i u s  C a e s arr stichter ven Brittenbwrg zoude ge
w eest zijn, is  zeker le  gewaagd en te onzeker. Teregt 
seg t C l u v e r i u a ,  1. e :  *At alhid est arum excitare, aliud 
munimentum, seu castellum erigeret potkitque m uitis tunis 
anta castellum exstitisse , quam ark exstructa fait. nee satis 
firmum argumentum ; quia ad hujus castelli ruinas lapis re
pertus, igitur a ram hue fuisse, poluit quid pe lapis alinde 
hue transportar!«” ' Een altaar schijnt er echter wel geveest 
te zijn, eu d it houdt men voor het altaar^ hetwelk io dae 
oorden door D  r u s  u s was opgerigt, waarvan Tacit  os 
spreekt. Eenigen schrijven de oprigtfog van del Haitis 
Britten  aan J u l i u s 1 C a e s a r ,  anderen san Ca 1 ignis,  
■og anderen, eu Zeker mei meer grond, aan D r u s a s  toe, 
en. rekenen het onder de 60 bürgten, w elk e  hij, volgen 
F  lu  r u Êf aan1 den linker oever van dfen Rijn beeft lita 
Slichten; 'terwijl nog anderen, zoo ais E n g e l b e r t s ,  
IV . bk 348 eu volgg. en bl. 360 e n ‘volgg.* het vóórhel Aw- 
toriutti' Agrippinae aanzien en 'A gT i p p i n a dus voor de 
vePmoedelijke stichteres van hetzelve begroeten. Ook is ais 
het niet .eens, waartoe bet gebouw zal gedtend hebben, en 
waarvan het dea naam van Brittenburg of h it Huit te Brilt# 
zal gekregen hebben. Over dat alles is veeï geschreven es 
getw ist, doch het raadsel is daardoor eehter niet opgek*t 
geworden« en aHes nopens dat gebouw schuilt nog in bet 
duistere, alleen dit uitgezonderd, dat het oorspronkelijk les 
Rotaewisch geboiHv gew eest moet zijn; zonder daarom juist' 
met vele-schrijvers (waaronder ook B i ld  erd  ij kl Geick*èet 
Vaderlands* D l. I> bí. 31 behoort) te besluiten, dat het tut
cëtt AhUamentàtiidn o f wapenplaats der Rotneineit fegen de
Britten, w ier onderwerping toen bedoeld werd, gediend ni 
hebben^ aangezien het gebouw er* geheel niet ais een wapen
huis uïtfciei en er <fok tliets gevonden is, dat tot zoodanige
......u-. -, .t.j • ■

Antiq. Báláv p. 181.; J u n i u s ,  ¿ w . p. 307.;fE n geíb ertg
IV . bl. 301 in  de noot; C l u v e  r i us, tíermañ. A n te i l

?. 181. en vele schrijvers ;meer, doch nier b Ij alle is deie 
aicriptie eensluidend.
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gevolgtrekking aanleiding geeft«: Mea le z e  wijder» over.Ae# 
Huis te Britten?  Hum  ir e  d us L b  n y  d u s  bU S r i v e r i a # ,  
G u l i e l m u s  C a m d e n u s ,  A b r u h ,  O r t e l i u s ,  J u n iu s ^  
G o l t i u s ,  C o r c e l .  Au  r e l i u s ,  C lu v e r i  a s , Al  t i n g ,P a r s ,  
vau L o o n , C an neg i e t er  .(de BrJtt*ft6#rgo>, v a n  l e e u w i n ,  
E n g e l b e r t s  en eene menigte andere'Schrijvers»

Omtrent een half uur verder in zee op, dan Brittenburg 
gelegen , is, moet, .volgens het verhaal, oudtijds een toren ge*  
staan hebben, waarvan, volgens O u d a a n (Boomohe Mogendh,) 
en anderen, bij eene lage zee , de overblijfselen nog ondee 
water, met scheeps-boom en \ e u -haken gepeild en govaeld' 
worden« Alen noemde denzelven de* ouden Cafjaart qÍ deq 
torpe van Coila en ook wel' Çatloostoren. Ook voelde i#en  
tusschen beiden eene menigte tronken van boomen. Par#, 
verhaalt ons# in zijne Katwijk* che Oudheden* 61 .102 ., nopen# 
dit in zee verdronken liggend gebouw, bet volgende: < »Ver
scheide V issebers hebbeo om] getuigt, dat deze» Xooren staat 
en uur van het land op 10 vadem waters; dat biphpsme tijden 
oude zeeluiden zyn  gew eest, d ie  met een boot# oí baak va#  
16. voet op desselfs muurwerk hebben ggstotgn, nu naar 
hunne gissinge staande op 6  vadem waters bovenden grondt, 
en zijn nu en dan daar ankers gevisehtfr zij willen opk< dat> 
hij op een dijk zou staan. Daar werden tusschen dezen 
Xooren en het Huis ie  Britten oude'Struiken en stronken ; 
van boomen in den grond gevonden, waaraan, zij dikwils 
hunne netten scheuren, en da#iora dezfe, plaats mijden in het: 
vissen. Zij willen dat dit de boomgnart ia van zoo een. 
jnagtig Huis” (n. J. van het Huts ie  Britten). -r  D e  kundige* 
schrijver*) van het werkje: Beschrijving van het oude B o-
tavische Zees trant; enz. ’s Graveahage 1753, berigtons, op bl. 
48 nopens dit zeker overoud gebouw het volgende: »— in 
den jare 1718. beb ik een oud zeeman gesproken, die altijd 
io  Katwijk  had gfewoont, en naer gissinge over de 70. jare# 
oudt was; deze verzekerde mij op zijn w oord, dat bet muur*. 
Werk van dezen Kalloos Tooren wel omtrent anderhalf uur- 
van de Kerk aflag, en dat hij voordezen met zijn werktuig

*) Dr. M uld er, Verhand, over de Wateren en Lucht der 
Stad Am8terd.ïioemt, zeker bij vergissing« den beroemden 
t Jb bo  Emtnius  ais schrijver van dit werkje (zie bl. 6 
in de noot), doch dit ís mis. E m m in s  leefde vroeger en 
is  daarvan, zoo ais ook het geheele werkje door kan 
blijken, geen schrijver.
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snik* meer dan tens» in se e  zijnde» bad gemeeten; ja bíj 
verzekerde mij» dat» indien een liefhebber bij stil weder eu 
k a g  waater daar een gulden 4. & 5. aan w ilde wagen, nea 
Visschers genoeg zou vinden, die hem met een achoitjea 
ia  zee op de plaats zouden brengen, met een en langen boon 
o i  baak bet steenwerk duidelijk doen voelen, en met eei 
peilloot aanwijzen, boe hoog bet muurwerk boven den groat 
staat. W egens de boomen verklaarde bij hetzelve (ata Pars) 
en zeide dat men zeer dikwils nog takken zag komen M i 

spoelen, zijnde van bniten en binnen ais swarte kool, eenige 
beei bol en voor eenige been-bardt.” Het schijnt dos vel 
buiten allen twijfel te zijn, dat daar ter plaatse, oudtijds 
w erkelijk een gebouw gestaan bebbe: — doch was bij Brit- 
tenburg bet gevoelen der schrijvers nopens dé herkomst ea 
bestemming vgn dat gebouw, al niet altijd eenstemmig, v i
gens de niet al te duidelijke kenmerken; bij dit gebouv is 
alles nog veel raadselachtiger, daar er niets uit de diepte is 
opgeviscbt, waaruit men bet een en ander nopens de her
komst en strekking van hetzelve zoude kunnen opmak» 
Alles is hier dus bloot raadsel, alles onzeker. Men vi 
echter,dat het de toren of baak zal zijn,welken keizer Cajas 
C a l i g u l a  ter gedachtenis van zijne gewaande overwinaisg 
op de Britten, schoon bij bij hen geen’ voet aan land sette, 
heeft opgerigt, w elk  voorval S u e t o n i u s  {in Caligulaed*, 
cap. 46) in de volgende woorden verhaalt : » P ost remó, quasi
perpetraturus bellum directâ acie in litere oceani, ae balistis 
machinisque dispositis, nemine gnaro ae opinante quidam 
coepturus esset, repente ut conchas legerent, galeasque et 
sinus replerent, imperavit: spolia oceani vocans, Capitols« 
palatioque debita. Et in indicium victoriae, altissimam tor* 
rim excitavit: exquÂ, ut ex  pharo, noctibus ad regendos na
vium cursus ignes emicarent.” Boven hebben wij reeds ge
zien, dat anderen het Huis te Britten  aan C a l i g u l a  toeschrij
ven en van dit geval afleiden, doch er bestaat meer vaar- 
scbijnlijkheid dat bet in zee liggend oude muurwerk, bekend 
onder den naam van Calloostoren, het overblijfsel van deie 
door C al ig u  la  opgerigte vuurbaak zal zijn. D e naam alihaas, 
die, bij de schippers vooral, gemakkelijk eene geringe ter* 
bastering ondergaan kon , schijnt dit w el aan te duiden, of
schoon sommigen dan ook w illen, dat de toren van Cal igoi* 
op eene geheel andere plaats gebouwd is  geworden. Vergel. 
C l u v e r i u s ,  L. II. p. 180.; B i l  d er  d ijk , Gesch. desVsùr-
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lande, DL I. bí. 31, zegt, dat bet S paan s che woord Callao 
hier w el betrekking toe kan hebben.

Ook het Huie te Britten en de Callooetoren prediken dan 
met Inider stemme, dat de zee in die oorden ree) ran onzen 
oudtijds bewoonbaren bodem heeft ingenomen. Maar is dit, 
zoo ais A ren  d s zegt, een gevolg van het verstuiven der 
duinen, of kan bet een gevolg zijn van de wegspoeling des 
grondsf Men oord e el e hier voorzigti g, denke aan den staat 
van het gevonden maurwerk, aan de gesteldheid des bodems, 
aan de nog in den grond gewortelde boomstobben, ook bij 
den tempel van Nehalennia, aan den darg bij Brittenburg en 
vooral bij den tempel van Nehalennia, aan de diepte der zee  
op die plaatsen, enz. enz., en vrage zich dan af, of bet een 
en ander wel het gevolg van het verstuiven der duinen, of 
w el van bet wegspoelen des bodems door het zeewater kan 
z ijn ! Bij de beschouwing van het rijzen of dalen der zee, 
of het verzakken van den bodem, in bet Vde H oofdst, zullen 
wij hierop breeder terugkomen.

Blz. 59. Belangrijk is het onderzoek, enz.
Teregt merkt A r e n d s  bier aan, dat bet zich niet met 

juistheid laat bepalen, hoever wel de duinen jaarlijks land
waarts in verplaatst worden. D it toch hangt grootendeels van 
toevallige omstandigheden af. Somwijlen kan deze verplaat
sing in een enkel jaar grooter zijn dan anders in tien. — 
W ijlen de Hr. B r e m o n t i e r ,  Inspecteur over de bruggen 
en w egen, die veel aangaande de duinen gewerkt heeft, 
schatte derzelver verplaatsing op 60 voeten, en somwijlen op 
72 voeten in het jaar. Volgens deze berekening zouden zij niet 
meer dan 2,000 jaren noodig hebben om tot Bordeaux te na
deren; en naar derzelver tegenwoordige uitgestrektheid te 
oordeelen, moeten er ruim 4,000 jaren verloopen zijn, sedert 
zij begonnen zijn zich te vormen, ( B r e m o n  ti e r ,su r la f i 
xation dee dunes, en daaruit C u v i er ,  Discou re, p .l 61.). Doch  
dat zoodanige berekening niets hoegenaamd te vertrouwen 
Is, zal wel niet door ons aangetoond behoeven te worden, 
daar ieder dit al aanstonds gemakkelijk zal begrijpen. — 
Overigens komt het ons voor, dat A rends het afnenpen der 
duinen aan den zeekant, door het water, veelal verward met 
derzelver verplaatsing of verstuiving door den wind, hetwelk  
trouwens ook niet altijd gemakkelijk te scheiden is. Van 
bet verlies der duinen aan den zeekant, leveren onze
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gestehiedknndige jaarboeken menigvuldige trenrige voorixtU 
den op, doch ook die afneming laat zich niei juist beptlea, 
zoo ais nit de volgende w ein ige voorbeelden zal kunoeage- 
b]ijken. In 24 jaren, van 1730 tot 1754, ís de kust bij Petten 
28 à 30 en op andere plaatsen 40 à 48 roedel) afgenoaes, 
blijkens de kaart van Jan S p r u i t e n b u r g  en de daaropia 
het werk gestelde meting van B o l s  tra. Z ie M. Bolsera, 
over het afnemen van het strand b ij Petten en de Hondsböttet, 
enz , in de werken der HolL Maatsch. v~ W et« te HaarL DU 
II. bl. 637 en volg. Volgens de meting van denzelfden Bol
st  ra hebben de duinen, ingevolge eene ín 1670 vervaardigde 
kaart van J oh an nes  D o u w ,  in die atreken in 84jaren (dof 
tot aan 1754) hier 40, elders 130 en op eepè andere plaats IB 
roeden aan den zeekant verloren. Zíe 'Bijvoegsel op borea- 
gen» Verh. bí. 652. D e buitengewone afneming vao bet straad 
bij Petten beeft reeds omstreeks het jaar 1413 plaats geroa- 
den fzie Tegenwoord. Staat der Vereenigde N ederl. DI. VIH. 
bl. 369), eene afneming die uit oude kaarten duidelijk blijkt. 
Sedert het jaar 1700 is deze afneming grooter geweest, da 
vóór dien tijd. W erk. v . de HolL Af. v. W e t. te HaarL DL 
II. bl. 639. Tusschen Petten en bet dorp Kamp is ihsss al 
bet duin weg. In 1660 en 1670 vond men er nog duin. (Het 
schijnt w el, dat de oorzaak van het buitengemeen afnemeo ei 
geheel ontbreken van het duin daar ter plaatse, alsmede de 
vorming der duinen enz. n iet genoeg bekend is, daar de 
HolL Maatsch. van Wetensch. te HaarL de volgende vraag 
dienaangaande heeft uitgeschreven : * Wat w eei men ia bet
algemeen van de oorzaak der vorming van de zandduinen 
die zich op verschillende plaatsen van de zeekust van Eurofn 
langs de oevers van den Atlantischen Oceaan en de Noordzee 
verbeffen, en een gedeelte van onzen Vaderi an dschen grond 
beschermen T W at w eet men of gist men redelijker vijst 
aangaande den tijd, waarin zij ontstaan zijn, met betrekking 
tot andere Geologische veranderingen Î — In hoeverre H 
derzelver toestand thans verschillende van den vreegereof 
Wat leert ons de Geschiedenis van ons Land omtrent de oor
zaak van bet ontbreken van het duin, onder andere, nan de 
stranden van Noord-Holland, tusschen Petten en Kamperduin 
Eene vraag, w elke, zoo wij ons niet bedriegen, nog loopeode 
is  en w ier rigtige beantwoording zeker veel licht over W
een en.ander, de duinen b e t r e f f e n d e ,  moet v e r s p r e i d e n .  Voor
hem, die met de plaatselijke gesteldheid tossjchen Petten ta
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Kamperduin bekend is, die de geaardheid der buitengronden 
en Tan het strand aldaar, de rigling en loop der zeegaten en  
stroomen enz. enz. kent, moet, onzes bedunkens, vooral bet 
laatste Ud deäer vráág, niet moeijelijk te beantwoorden zijn). 
W i l d s c h u t ,  heeft in zijne Wiskundige gronden, D l. I. bl. 
162, bepaald hoeveel land Cadzand sedert bet jaar 1703-1746 
aan duinen verloren heeft. Hij zegt, dat de westhoek van 
Cadzand yan af 1703*1746, dus in 43 jaren, w el over de Md 
roeden lands aan duinen verloren beeft. Verg. v a n  B erk *  
b e j ,  NcUiHi&L v. HolL D l. I.< bl. 124. Volgens den schrijver 
vao het oude Batavische Zees trant, zoude het land bij het dorp 
de Heide sedért 160 jaren 600 roeden lands door afspoeling 
verloren hebben, en oode lepden getuigden hem, hoe zij van 
huane voorouders gehoord hadden, dat die plaats vóór dezen  
w el 15 of 1660 roeden was kwijt geraakt, bl. 42 ; vergel, ook  
v a n  B t  r k h e y ,  , a . w .  D l. IL bl. 133. Meer voorbeelden van 
dien aard vindt men in die tw ee perken, vooral in het eerste^ 
B ij de Kwaksche Nolle, in Zu id-Holland, zijn alléén in den 
vloed van den 3 en 4 Febr. 1825 de duinen ter lengte van 2 
uren, zoodanig weggespoeld, dat zich niemand zulk eenen 
ellendigen staat van dezelven kon herinneren. Het verloren 
duin kon op eene gemiddelde breedte van 16 à 20 ellen ge
rekend worden. Zie J. CV B e i  j e r ,  Gedenkboek van Neer-  
lands Watersnood, in Febr. 1825, ’s Gravenhage 1826. St. II. 
bl. 489, 490. In denzelfden storm leed het duin bij Egmond 
aan Zee  een verlies van níet minder dan 30 voeten. Z ie 
hetzelfde werk, St. I. bl. 422. Doch genoeg ten bewijze, dat 
ons duin hier en daar verschrikkelijk veèl van hét water te 
lijdeh heeft, iets dat vooral opzigtelijk Zeeland duidelijk 
zoude blijken, indien men de oude K aart van Zeeland zoo 
ais het wás in ’t jaar 600, (w elke kaärt gezegd wordt, ge
vonden te zijn in het klooster van Ëgmond) Vertrouwen kon, 
daar op die kaart, onder anderen vóorkomënde bij G a r g o n ,  
a. w. Dl. 1. bl. 37, het eiland toen nog geheel Zonder dijken 
gelegen, en atlAén door de duinen van rondsom veilig beschaf 
en gedekt wordt afgescbetSt.

Blz. 60« Volgens jtjlïüs c a e s a r  s to r t te  enz.
A r e n d s  bad hier moeten weten, dat de Ouden twee en 

drie, of zelfs no ;̂ meer Rijnspranken aannamen. (Men ver
gelijke hierbij de werken van: J u l i u s  C a e s a r ,  S t r a b o ,  
Tacitus, P lin ia s , Pomponius Mela,Ptolemaeus en
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hetgeen Uter hieromtrent door A l  t i n g ,  C l o v e r i u s ,  via 
B e r k h e y ,  M a n n e r t ,  B r u i n i  ng.  S w a r t s  en meer ande
ren geschreven is). Maar w elke zijn die spranken! De Lek 
en de nieuwe Maas althans niet. Bedoelde J u l i u s  Caesar 
de oude Maas t en waar liep die in z e e !  Vermoedelijk, zeer 
Termoedelijk ! Of meende hij den ouden Rijn, gaande laags 
Utrecht en Leiden, oí nog zelfs een’ derden tak door de me
ren stroomende! Ik  houde die berekening en verzekeriog 
yan A ren  d s dus voor meer dan onzeker, te meer, daar bij 
er niet van spreekt, welken tak hij aanneemt» Overigens 
schrijft A r e n d s hier van 3,000 roeden voor 2 uren of mij
len. W elke berekening heeft hij hier gevolgd ! Men rekent 
hier gewoonlijk vijf schreden op eene roede : — dus get* 
4,000 schreden 800 roeden of één uur. G evolgelijk moetea 
2 mijlen of uren 1.600 roeden o f 8,000 schreden zijn.

Blz. 60. E ngblbbats gelooft zelfs, dat het vaste 
laad der Nederlanden enz.

W ij houden het er met E n g e l b e r t s  ook  voor, dar 
het vaste land der Nederlanden zich vroeger veel verder ii 

^het westen heeft uitgestrekt dan thans, doch zijn bet nid 
met hem en den Heer A r e n d s  in de vooronderstelling een* 
dat de zandbanken ons hier de lijn zouden aanwijzen tot 
hoeverre oudtijds het vaste land zich heeft uitgestrekt. Onder 
ons oog toch, hebben wij hier zandbanken zien geboren 
worden, op plaatsen, alwaar vroeger geene bestonden, en dit 
heeft nog dagelijks plaats. D e aanwezige zandbanken zien 
wij ook op sommige plaatsen van tijd tot tijd afnemen, rio 
gedaante veranderen en hier en daar, somwijlen gedurende 
één enkel getij met storm, geheel vernietigd worden. Zij 
kunnen ons dus, om deze en ook om nog andere redenen, in 
dezen geenszins tot maatstaf verstrekkenen de berekening,die 
A r e n  d s hier al weder op gebouwd heeft, is dos even vigoe 
en onzeker ais de voorgaande. D ie banken aan onze kost 
en op onze wadden, w elke uii ongelijksoortige,meer hetero
gene stoffen, ais klei~,darg- en zandlagen met schelpen ver
mengd, bestaan, kau men veilig  voor brokken van het oude 
vaste-land, dat eenmaal droog lag en bewoonbaar was, ***• 
zien; terwijl dit bij die banken, welke meer uit gelijkslach- 
tige, homogene stoffen, zoo ais zand met schelpen en ee* 
w einig klei vermengd, bestaan, altijd t w i j f e l a c h t i g ,  ja boog* 
onzeker is , daar wij zoodanige in latere tijden en nog dage» 
lijks zien geboren worden.
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