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Frisii, transrhenana geus ast.
ÏAOITÏÏS.

V eel is er geschreven over den aardrijkskundigen toestand van ons vaderland in oude tijden, vooral in het
tijdvak der Romeinsche heerschappij. Niets is ook voor
de geschiedenis van de omkeeringen, weJke de loop des
tijds en des waters in onzen bodem heeft te weeg gebragt,
van grooter belang; want zal men, met eenige waarschijnlijkheid en naauwkeurigheid, de veranderingen nagaan,
en de opeenvolgende toestanden aanwijzen , dan dient de
eerste toestand, of de oorspronkelijke gedaante, we! onderzocht en goed bekend te wezen. Ik zeg, de oorspronkelijke gedaante des lands, wanneer ik van het Romeinsche
tijdvak spreek, omdat van vroegeren tijd, als het begin
onzer jaartelling, ons niets bekend is, noch van den toestand , noch van de bewoners dezer Nederlanden.
Wij
IV.
B
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kennen de Friezen en Batavieren, en verdere bewoners
dezer gewesten, het eerst door de schriften der Romeinen,
die hier verschillende volkstammen hebben aangetroffen,
zonder evenwel te onderzoeken, of ten minste ons te
berigten, van waar die bewoners herwaarts gekomen waren , of hoe lang zij reeds alhier gewoond hadden. Het
eenige , wat er TACITUS ons van zegt, bepaalt zich hiertoe,
dat de Batavieren uit het land der Catten, van welk volk
zij eene afdeeling uitmaakten, naar deze streken afgezakt
zijn. Doch wanneer dit heeft plaats gehad , is er niet bij
gemeld. Wat dus vroeger geweest is, blijft ons volkomen
onbekend. Voor ons begint de geschiedenis onzes lands
en onzer voorvaderen met de komst van DRUSUS herwaarts.
En gelijk dat tijdstip het aanvangspunt is der geschiedenis,
zoo is de toenmalige toestand voor ons de oorspronkelijke
gedaante des lands.
Maar is het hoogst belangrijk, die oorspronkelijke of
eerste gedaante des lands te kennen, niets is bijna tevens
moeyelijker, wanneer men naar eenige naauwkeurigheid,
of zekere kennis, streeft. Wij zien toch op dien verren
afstand onduidelijk, en dat nog niet eens om de groote
verwijdering, maar vooral, en nog veel meer, omdat wij
niet onze voorvaderen zelve en hun land, in hunne eigene
geschiedenis, maar alleen in de geschiedenis der Romeinen
hunne beeldtenis, als in een spiegel terug gekaatst, aanschouwen. Zoo is het met het beeld onzer voorvaderen,
en zoo is het met de afbeelding van hun land. Daaromtrent zijn de berigten zoo verspreid, zoo onzamenhangend,
zoo oppervlakkig en zoo spaarzaam, vaak alleen in het
voorbijgaan medegedeeld, dat daaruit met geene mogelijkheid eene volledige kaart ontworpen kan worden. Het
eenige middel, om tot de verlangde uitkomst te naderen,
bestaat daarin, dat wij op de kaart onzes lands de
verschillende gegevens der ouden zoo lang plaatsen en

Wumkes.nl

DOOR HET LAND DER FfllEZEN EN BATAVIEREN.

107

verplaatsen, tot dat zij met eikanderen , en, door mogelijke
veranderingen, met den tegenwoordigen toestand in overeenstemming zijn. Zoo lang die overeenstemming niet
gevonden is, kan men ook gerust aannemen , dat de ware
kaart van ons land, voor dat eerste tijdperk, nog niet is
opgemaakt.
Daartoe is reeds veel geschreven en beproefd; en zoo
vele schrijvers er geweest zijn, zoo vele meeningen hebben
zij voorgedragen, en zoo velerlei kaarten ontworpen. Het
zoude een omslagtig werk zijn, en daarbij weinig voordeel
aanbrengen, al die verschillende denkbeelden te vermeiden en te ontwikkelen. De beoefenaren van onze vaderlandsche geschiedenissen ontmoeten die allerwege, en
kennen ze, zoo al niet alle, dan toch meerendeels. Het
zij genoeg, eenige vroegere en latere schrijvers hier op te
noemen:
H. JUNII Batavia, Lugd. Bat. 1588.
P. SCRIVERII Batavia illustrata. Lugd. Bat. 1609,
H. GROTIUS , Be antiquitate reipublicae Batavicae.
Lugd,
Bat. 1630.
A. HOUTTUYN , Prolegomena ad reipublicae Batavae
Kb. I. Hagae Com. 1639.
M. ALTING , Descriptio agri Bafavi et Frisii,
Amstel.
1697.
Antiquitates Belgicae, of Nederlandsohe oudheden, Atnst.
1700.
P. CLUVERIUS, Over de drie uitloopen en monden van
den MMjn. 's Grav. 1709.
C. CELLARII Notitia or^èis antiqui, ed. L. I. C. SCIIWARTZ,
Lipsiae 1731.
G, VAN LOON , Aloude Hollandsche historie, 's Gravenh.
HU.
J, BENT , Aldervroegsle vaderlands%e oudheden.
Hoorn
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Histoire de la guerre des Bataves el des Romains,
d'après CÉSAR , TACITE , etc, -par Ie Marquis DE ST.
SIMON.

Amst.

1780.

E. M, ENGELBERTS , De aloude staat en geschiedenissen
der Vereenigde Nederlanden. Âmst, 1784.
G. BRUINING, Commentarius in var. kist. tradita de reb.
Belgicis , Batavis , Frisicis , eet. L. B, 1818.
J. VAN DOORNINCK , Commentatio de Frisiae terminis.
Gron, 1835,
D. SWARTS , Geschied- en natuurkundige
overwegingen
betrekkelijk de rivieren den Rijn, den Flevus, en%, 1822.
F. ARENDS , Natuurk. geschiedenis van de kusten der
Noordzee, door Dr- R. WESTERHOF, Gron. 1835,
J. SCHELTEMA , Geschied- en Letterkundig mengelwerk ,
deel VI, 2de stuk. Utr. 1836.
Benevens deze schrijvers, heeft men onze vaderîandsche
geschiedschrijvers, van welke bijna niemand de zaak onaangeroerd gelaten heeft.
In al die meeningen en denkbeelden is natuurlijk
geene overeenstemming; maar, wat meer zegt, geene enkele
stemt overeen met de uitspraak van TACITUS : dat de Friezen een Ovenijnsch volk zijn. Door eene schijnbare overeenkomst in den klank des woords misleid, hebben alle
aardrijkskundigen bij het Vlieland den oostelijken of
noordelijken mond des Rijns, Flevo genoemd, gezocht.
En deze vaste veronderstelling, waarvan niemand het gewaagd heeft af te gaan, is de oorzaak te achten van
alle tegenstrijdigheden, waarin zij vervallen zijn , en waarvan zij elkander wederkeerig beschuldigen. Deze veronderstelling doet allen daarin overeenstemmen, dat zij , op
welke wijze dan ook, een tak des Rijns laten loopen door
of langs het tegenwoordige Friesland, en dus dat gedeelte
van Noord-Rolland, hetwelk onder den naam van WestFriesland bekend is, ten westen van dien Rijnarm plaat-

Wumkes.nl

BOOR HET LAND DER FRIEZEN EN BATAVIEREN.

109

sen. Hierdoor wordt de Rijn, want ook die Rijnarm is
Mijn, niet de grensscheiding der Friezen, maar loopt midden door hun land. Niets kan voorzeker in scherper
tegenspraak wezen met de stellige en herhaalde uitdrukking: Frisü, transrhenanus popidus (AnnaL, IV, 72),
transrhenana gens (Hist., IV, 15). Dat hij hiermede niet
de Frisü majores alleen bedoelt, blijkt uit cap. 3 4 , De
mor. Germ.: Majoribus minoribusque Frisiis vocabulum
est ex modo virium; utraeque nationes usque ad Oceanum
Rheno praetexunlur.
Ook PTOLEMAEDS, Geogr., lib. I I , cap. 1 0 , stelt het dus
voor:
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'AjAoitriov TTOTOI[M>V. Jn Germam'ë, over den Mijn, aan de
zeekust, wonen, ten noorden van de Busakteren, de Friesen.
Zoo onmogelijk het is, deze tegenstrijdigheid weg te redeneren , even onmogelijk is het, dat het THe de mond
des noordelijken Rijnarms geweest is. Willen wij dus
eenig licht vinden in de duisternis, en eenige zekerheid
opdoen omtrent de voormalige gesteldheid des lands, dan
moeten wij beginnen met deze dwaling te verwerpen , en
den loop des Rijns als grensscheiding der Friezen opsporen. Wij zullen daarbij tevens beproeven, te voldoen aan
het verlangen van D r - HERMANS , Betoog, dat er uit de
Commentariën van CAESAR geen bewijs te trekken is,
dat deze Veldheer in Nederland geweest is, Breda 1843,
blz. 18. » Wij hopen, dat het belang der zaak oudheid» kundigen zal uitlokken, om al die berigten der Romei» nen, over den oudsten toestand van ons dierbaar vader» land, nog eens met elkander te vergelijken." Doch niet
alleen vergelijken is hetgene hier te doen slaat. De vergelijking van die plaatsen bij de oude schrijvers, welke
ons land betreffen , is reeds zoo dikwijls, en op zo»
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velerlei wijzen beproefd, dat zij weinig kans, om iets
nieuws, en vooral om iets beters, als het tot nog toe gevondene , te vinden, meer aanbiedt. Juist door die veelvuldige pogingen, welke geen van alle tot algemeen
bevredigende resultaten hebben geleid, komen wij tot de
overtuiging, dat die bedoelde plaatsen, door onderlinge
tegenstrijdigheden, voor geene vereeniging vatbaar zijn.
Indien dus de tot hiertoe aangewende pogingen vruchteloos zijn gebleven, ligt de schuld niet aan de vergelijking,
maar aan de plaatsen zelve. Deze heeft men altijd zoo
genomen en behandeld, als de gewone lezing der uitgaven , of de letterlijke tekst der handschriften , ze mededeelden, Zullen wij evenwel uit dezelve eenig nut trekken,
dan is het noodig, die aan een streng oordeelkundig onderzoek te onderwerpen, en bij iedere derzelve te vragen:
is dat, wat daar staat, wel hetgene de schrijver waarlijk
geschreven heeft? en bijaldien het zulks niet is, wat is .
dan hetgene hij naar alle waarschijnlijkheid heeft kunnen
schrijven ?
Het volgend aardrijkskundig onderzoek naar den toestand
onzes lands, en den loop der rivieren door hetzelve, in het
Romeinsche tijdvak, moet derhalve tevens eene proeve zijn
van een critisch onderzoek van die plaatsen, bij C. JUL.
CAESAR, C. CORN. TACITUS, POMPONIUS MELA, C. PLINIUS SECUNDUS , CLAUDIUS PTOLEMAEUS en Dio CASSIUS , welke van
het land der Friezen en Batavieren gewagen.

Flevo dicitur — iterumque fiuvius emittitur.
ME LA.

Wanneer wij dan onbevooroordeeld, maar alleen geleid
door de aanwijzing van TACITUS , den mond des noorde-
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lijken Rijns elders zoeken, dan spreekt het van zelve,
dat die zuidelijker dan het Vlie, en ook nog zuidelijker dan
Texel, moet gezocht worden, en wel midden in het tegenwoordige Noord-Holland.
Het eenige punt , dat in de
rij van duinen, welke Noord-Holland beschermen, daarbij
in aanmerking kan komen, is de merkwaardige afbreeking
dier duinen tusschen Kamp en Peilen, ter plaatse waar
men den uitloop der beek of stroom Kinhem gekend heeft.
Omtrent den naam zegt Mr« D. J. VAN LENNEP , Verslagen
enz, van het Instituut over den jare J8&3, N°. 4, blz. 374:
» In geen der oude charters, voor zoo veel ik weet, wordt
» van eene rivier Kinnem gesproken. De vermelding van
ï it beke Kinheim, bij KLAAS KOLIJN , kan bezwaarlijk
» als gezag gelden
dit water heet bij MELIS STOKE
j) {Rijmkr., HUIDEKOPER , deel I , blz. 455) de Rekere."
s Over de Rekene tote Alcmare," zegt M. S., b. I I , vs. 610.
Vadum Rekere transeunies,
is het bij WILHELMUS , Mon.
et Proc. Egmondanus , in de Analecta van MATTHAEUS ,
deel III, blz. 461. HEDA, Chron. Episc. Traject., blz, 214,
heeft deze woorden: Villam Adtichani dictam in Frisiis
pago Kinheim super fluvium Voliscena. Deze plaats is ook
bij VAN LENNEP aangehaald. Kinheim is dus de landstreek,
Rekene of Rekere de stroom. De kaart van J. J. BEELDSNIJDER heeft nog dit riviertje, met den naam de Reker,
loopende door het dorp Koedijk.
Dat die nu verdwenen Kinhem, of Reker, eenmaal een
mond des Rijns was, is geenszins een nieuw denkbeeld.
ZOETEBOOM , Zaanlandsch Arcadia,
III. boek, is daar»
van zoo overtuigd geweest, dat hij , om den Rijn daar
te krijgen, den allerzonderlingsten loop heeft bedacht.
Bij hem stond het ook vast, dat de noordelijke Rijnarm
in het Vlie was. Hij kon dus niet anders, dan de Kinhem voor de uitwatering van den middelsten Rijn ver»
klaren , moest echter tevens het bestaan van eenen mond
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diens Rijns bij Katwijk erkennen; was dus verpligt voor
drie armen van den Rijn, vier monden te maken, en
den middelsten Rijn te leiden, van Leiden af noordwaarts
tot Haarlem en Sparendam, van daar oostwaarts door
het IJ tot Zaandam, en zoo langs de Zaan tot Alkmaar. }
Voorzeker een ongerijmde rivierloop, waarom menigeen
met de droomerijen van ZOETEBOOM den draak mag hebben
gestoken. Doch hoezeer hij ook de zaak verkeerd heeft
aangevat, merkt men in zijne voorstelling toch een spoor
op, van eene in Noord-Rolland bewaarde geheugenis, dat
eenmaal daar de Rijn heeft doorgeloopen. Indien toch
niet zoodanige flaauwe herinnering, als bij overlevering
heeft bestaan, is het moeijelijk te verklaren, hoe ZOETEBOOM
op dat denkbeeld heeft kunnen komen, of hoe hij zulk
eene ongerijmdheid aan de Noord-Hollanders heeft durven
voorstellen.
In het Chronicon Egmondammi,
van JOH, A LEIDIS
(Lugd. Bat. 1692), blz. 12, wordt onder de grondpachten
of eeuwige renten, welke ARNULPHUS (ADOLF) de derde,
Graaf van Holland (f 993), aan de abdij van Egniond,
bij uiterste wiîle, vermaakt, opgenoemd: in villa, quae
Bergkam vocatur, ah oœidente llheni posila tres mansus,
zonder bijvoeging evenwel, wat deze hoeven {mansus)
jaarlijks op te brengen hadden. Dit Bergkam nu kan
men moeijelijk voor een ander dorp {villa) houden, dan
Bergen, bij Alkmaar, hetwelk, ten westen van de Reker,
hier ab oecidente Rheni gezegd wordt te liggen. » En te
s Berghen bemesten Rinë\ zegt desgelijks MELIS STOKE , ,
boek I, 875.
SCHELTEMA , Mengelw., VI, 2 , blz. 6 2 , is mede van dit
gevoelen niet afkeerig, doch hij maakt er zich af, met :
eene los daarheen geworpene opmerking, dat de Rijn
waarschijnlijk meer hoofdtakken gehad heeft, welke, de
eene van boven Wageningen noordwaarts naar Eem, en
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de andere, van Wijk voorbij Utrecht naar de Vecht vloeijende, door het Waterland liepen, en zich waarschijnlijk
bij Petten in de Noordzee ontlastten.
Oppervlakkig moge het vreemd schijnen, eenen loop van
den Rijn door Noord-Holland te stellen; doch TAGITUS
geeft ons aanleiding, om dien daar te zoeken, en PTOLEMAEUS geeft ons het bewijs aan de hand, dat die daar
werkelijk geweest is. Hij geeft de noorder breedte van de
drie monden des Rijns op, volgens de Grieksche uitgaven,
53° 20', 53° 10' en 54°, of, volgens de Latijnsche, 53" 20',
53° 30' en 54°. Hieruit moet men , met inachtneming van
de gewone vergissingen en mogelijke schrijffouten , waartoe
de Grieksche cijfers aanleiding geven, opmaken, dat de
ware lezing geweest is: 53° 10', 53° 30' en 54°. Bij deze
gewone lezing van den Griekschen tekst, ligt de middelste
Rijnmond zuidelijker dan de zuidelijke, hetwelk onbestaanbaar is. En naar den Latijnschen tekst, wordt de afstand
tusschen den zuidelijken en middelsten Rijnmond slechts
4 uren gaans, en dus veel te klein.
De verschillen in breedte zijn merkelijk grooter, dan die
in lengte, welke hierbij aangewezen worden door de ge»
tallen 26° 4 5 ' , 27°, 27° 20'. Op de eerste moet dus onze
aandacht gevestigd worden, om den onderlingen afstand
dier drie punten te vinden; want PTOLEMAEUS heeft zijne bepalingen van de ligging der plaatsen niet gevonden door sterrekundige waarnemingen , maar door de hem bekend gewordene afstanden over te brengen in verschil van lengte
of breedte, naar mate twee plaatsen, of oost en west, of
zuid en noord, van elkander gelegen waren. Hiertoe stelt
hij, in het algemeen , den graad van den meridiaan, op
500 stadiën, welke gelijk staan met 60,000 Romeinsche
schreden (60 milia passuum = 20 uren gaans = 15
Duitsche mijlen = 1 graad des meridiaans), waardoor elke
stadie gelijk 120 schreden (iets meer dan 222 Ned. el), of
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25 stadiën gelijk 1 uur gaans worden. Uit Geogr,, lib. I.,
cap. 1 3 , blijkt, dat hij de gewoonte heeft (om de einde,
looze trigonometrische berekeningen te vermijden), van den
afstand in eene schuinsche rigting op den parallel of meridiaan over te brengen, door er I of | af te trekken,
naarmate de hoek, welke de lijn met dien cirkel maakt,
nader bij de 60° of 30° valt. Hij moet dus de afstanden
der Rijnmonden gevonden hebben, van den zuidelijken tot
den middelsten 200 stadiën, en van den middelsten tot
den noordelijken mond 300 stadiën; want 200 stad. min
het | of 33 stad. gelijk 166 stad., en 300 stad. min het |
of 50 stad. gelijk 250 stad., geeft 20' verschil in breedte
voor de beide eersten, en 30' voor de beide laatsten. De
onderlinge afstanden van de Rijnmonden zijn derhalve,
volgens hem, 8 en 12 uren gaans, zoodat van den middelsten mond, dien bij Katwijk, waaromtrent geen twijfel kan
zijn, af gerekend, de zuidelijke mond valt in het Haringvliet, en de noordelijke in de Reker 1 . Op het Haringvliet,
als mond van den Rijn, of eigenlijk van de vereenigde
Blaas en Waal, komen wij te zijner plaatse terug. Hier
hebben wij alleen met den noordelijken Rijnarm te doen.
Het begin van dien noordelijken Rijnarm, waarop in
de tweede plaats onze aandacht gevestigd zijn moet, stellen
de aardrijkskundigen eenstemmig in de Drusus gracht, die
bij Arnhem het Rijnwater naar den IJssel afvoert. Deze
bepaling hangt ten naauwste zamen met de vermeende
uitwatering door het Vlie, en vervalt met dezelve terstond.
Zij is evenwel in zich zelve reeds ongerijmd, daar zij
veronderstelt, dat Dausus, door zijne verbindingskanaïen ,
den IJssel tot eenen arm des Rijns gemaakt heeft. Zoo
Iets is toch door geen der oude geschiedschrijvers beweerd,

1

Zie over de Reîcer, ais grensscheiding tusschen Holland en

friesland,

HUIDEKOPER, op M E L I S STOKE, d. I, blz. 5Ï5.
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en geene van hunne uitdrukkingen geeft zelfs van verre
tot zulk een denkbeeld aanleiding. PLINIUS en MELA spreken
van den noordelijken arm des Rijns, TACITUS en SUETONIUS
van de grachten van DRUSUS; doch de beide eersten noemen daarbij DRUSUS niet, en de twee laatsten spreken
daarbij niet van den Rijn. Veeleer zien wij bij TACITUS,
dat hij de Srususgrachten uitdrukkelijk van den Rijn
onderscheidt, ze niet als «ene voortzetting of tak van den
Rijn aanmerkt, maar ze voorstelt als een afzonderlijk
vaarwater, om uit den Rijn naar de noordelijke wateren
der Friezen te geraken. Men voert daartegen a a n , dat
TACITUS van geen noordelijke Rijnarm spreekt, en dat
dus het kanaal, waarvan hij gewaagt, dezelfde riviertak
moet wezen, dien anderen nog Rijn noemen. Doch TACITUS schreef geen aardrijkskundig werk, maar eene geschiedenis, en in zijne geschiedenis kwam nu geen ander
vaarwater te pas, dan de Drususgrachten;
en door deze
was juist de oude vaart langs den noordelijken Rijntak,
voor de Romeinsche scheepstogten althans, geheel en al
verlegd. TACITUS had dus geene reden, om van dien Flevostroom te spreken, en dat hij hem niet noemt, is alzoo
geen bewijs tegen deszelfs bestaan.
Wat MELA betreft, deze spreekt van de Brususgracht en
IJssel niet, maar zijne beschrijving van den noordelijken
Rijnarm, die zoo duidelijk en uitvoerig is, kan in den
loop des IJssels met geene mogelijkheid terug gevonden
worden. De IJssel is de bedoelde arm des Rijns niet. De
oorsprong van dien arm moet lager, beneden
Arnhem,
gezocht worden,
Jr. Mr. A. J. VAN ASCH VAN W I J K heeft dien gevonden in
de Grift, bij de Grebbe, tusschen Wageningen en Rhenen;
en met evenveel geleerdheid als scherpzinnigheid betoogd,
dat er eenmaal een tak des Rijns moet geloopen hebben
door het Eemdal, of de vlakte, welke lusschen de Gelder»
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sche en Utrechtsche bergen ingesloten ligt. Deze schrijver
tracht, in zijne verhandeling of Proeve over den ouden loop
van de rivier de Eem, Utrecht 1832, te bewijzen, dat die
rivier de tak i s , wiens mond de ouden Flevum- ostium
noemden. Zoo aannemelijk mij het eerste denkbeeld voorkomt , zoo weinig kan ik mij met het tweede vereenigen.
Wanneer immers die Eem de oude tak des Rijns is, dan
moet de Rijn zelf het boveneind diens arms hebben toegeslibd , zoo het niet opzettelijk door menschenarbeid gestopt is. Doch hoe bleef, in het eene geval zoowel als in
het andere, dan die arm bestaan, beroofd van zijn natuurlijken toevoer van water ? kon hij een anderea toevoer
zoeken , en zelf bronnen, nieuwe bronnen, opsporen of
scheppen, waardoor hij als zelfstandige rivier een eigen
bestaan Icreeg? Zoo iets polypenaardigs is, geloof ik,
nooit in eenige rivier opgemerkt.
F, ARENDS verklaart zich mede stellig legen dit denkbeeld , deel II, blz. 26: » Tusschen Wageningen en Rhenen
» bevindt zich eene laagte, die noordwaarts tot aan de
» Zuiderzee gaat, en in het midden met veen overgroeid
ï is, Door het zuidelijk gedeelte van dit, aan beide zijden
7> door hooge zandvlakten en heuvelen ingesloten, dal vloeit
ï de Grebbe, eene kleine beek, welke zich in den Rijn
» uitstort; door het noordelijk gedeelte stroomt de Eem:
a deze beide waters hebben geene gemeenschap, ook zijn
x de sporen van eene rivierbedding niet te ontdekken."
Het is veel meer waarschijnlijk, dat de geheeîe arm weg
is; dat de afspoelingen hier, en de aanslibbingen elders,
waardoor zich het meer Flevo allengskens heeft uitgebreid,
het Flevum ostium (de mond, waardoor die tak in
het meer viel) hebben toegestopt; en dat het daardoor
ontstaan -gevaar van overstroomingen , voor het Æemdal,
eene drangrede geworden is, om ook het boveneinde, bij
áe Grebbe, digt te maken, en het Rijnwater geheel af Ie
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sluiten. Hierbij Iaat zich gemakkelijk begrijpen, dat de
Eem, vroeger eene onaanzienlijke beek, nadat zij als de
eenige of voornaamste ader was overgebleven, waardoor
het water uit het Eemdal zich ontlasten kon, merkelijk in
breedte en kracht is toegenomen.
Hoe is nu de loop van dien digtgegroeiden arm ge=
weest ? De geologische kaart van WARIN , getiteld : Carle
du Zuiderzee et des grands canaux de navigation,
qui
communiquent aveo Amsterdam (uitgegeven in 1827), wijst
als ancien Kt du Rhin de lage streek aan, die van de
Grebbe langs Nijkerk, in eene vrij regte lijn, tot aan de
Zuiderzee voortloopt.
PLINIUS, II. JV., lib. IV., c, 29, sprekende van de Rijnmonden Flevum en Helium, voegt daarbij: j> Ita appellantur
jj ostia, in quae effusus Rhenus, ab septemtrione in lacus7
» ab occidente in amnem Mosam se spar git T Hij noemt
alzoo Flevum, hetwelk zonder den Latijnschen uitgang
Fleve wordt, bepaaldelijk den mond, dat is hier takt
waardoor de Rijn in het meer zich uitstort. Dezen naam
wordt door MELA ook aan het meer en het eiland (Flevo),
en door TACITUS aan de Romeinsche legerplaats, digt bij
de uitstrooming der rivier in zee (castrum of castellum
Flevum), gegeven. Hij schijnt echter niet eigen geweest
te zijn aan die bedding, waarin zich die stroom nogmaals
vereenigt, om, na een meer geweest te zijn, weder als
rivier zich in de zee te storten. PLINIUS laat den Rijn
door het Flevum ostium in het meer vallen, en geeft dus
bepaaldelijk dezen naam aan de bedding van af den Rijn
(bij de Grebbe) tot aan het meer (nu Zuiderzee). En in
diezelfde streek heeft deze stroom zijnen naam achtergela»
ten aan het stadje Nijkerk op de Veluwe, d. i. FELVE of
FLEVE.

Deze opmerkingen doen ons het begin en het einde van
den noordelijken Rijnarm vinden in de Grift,
bij de
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Grebbe, en in de Reker,
bij Petten.
Wanneer wij
tusschen deze twee punten de beschrijving van MELA beproeven te vinden, dan zal ons alles duidelijk worden.
POMPONIBS MELA, lib. Hl, cap. 2, schrijft: » (Rhenus) haud
j> procul a mart' huc et illuc, dispergitur,
sed ad sinisj» tram amnis etiam tumet, donec ejffluat, ad dexlram
» primo angustus et rivi similis, post ripis longe et late
B recedentibus, jam non amnis sed ingens lacus , ubi cam» pos implevit, Flevo dicitur: ejusdemque nomim's insulam
ï amplexus fit iterum arctior, iterumque jluvius emittitur."
Hoewel de beschrijving, wat de hoofdzaak betreft, de
zelfde blijft, heb ik mij in deze woorden twee veranderingen van lezing veroorloofd. De woorden etiam turn et
donec effluat Rhenus vertaalt men gewoonlijk, om zich
te redden, als of er stond Rheni nomen servat. Doch die
woorden staan er niet, en bij dat etiam turn ontbreekt
een werkwoord. Dit werkwoord moet eene tegenstelling
maken met de woorden ad dextram primo angustus caet,
Van de beide takken, waarin zich de Rijn verdeelt, is de
rechter smal, en dus de linker breed, Deze linker tak is
de middelste Rijn , en dus dezelfde tak, die, volgens TAGITUS , servat nomen et violentiam cursus, donec Oceano
misceatur. Dit zelfde, t. w. rfs^^ sterken stroom, geloof
ik bij MELA weder te vinden, door de woordjes turn et
aaneen te voegen, en te lezen etiam tumet, donec effluat.
Het woord Rhenus, hetwelk uit eene kantteekening ia. den
tekst kan geslopen zijn, vervalt daarbij van zelve.
In de woorden angustus et sui similis ligt eene grove
tegenstrijdigheid. Als de Rijn, die eene breede rivier is,
in den regter arm 'smal (angustus) wordt, dan blijft hij
zich zelven niet gelijk (sui similis). MELA moet dus geschreven hebben rivi similis, en bedoelen, dat de rivier
hier niet veel meer dan eene beek wordt, die naderhand
-sich uitbreidt tot een meer.
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De bedoelde sprank dan, die, smal gelijk eene beek, zich
van de hoofdrivier afscheidt, en waarmede MELA den voor
groote schepen bevaarbaren (of bevaarbaar gemaalden)
IJssel niet kan gemeend hebben, vinden wij in de Fleve
of Felve, waarop Bijkerk gelegen is. Het meer, aan hetwelk MELA den naam van Flevo geeft, zien wij in de
zuidelijkste kom der Zuiderzee, besloten tusschen het strand
van Muiden tot Harderwijk ten zuiden en oosten, het
Enkhuizer zand, of het land, waarvan dit een overblijfsel
is, ten noorden , en de Noordhollandsche kust ten westen.
Deze kom zet zich in den zuidwestelijken hoek voort door
het IJ, hetwelk tot aan Beverwijk eene westelijke strekking heeft, en van daar noordwaarts, onder de namen
van Kromme-IJe en den Dije, tot bij Alkmaar stroomt.
In den noordwestelij ken hoek gaat een stroom uit het
meer landwaarts in, bij Hoorn, langs Avenhorn (de Schar)
en Sohermerhorn {het Zwed), westwaarts mede naar Alkmaar. Deze beide stroomen vereenigen zich in de Scher*
mer, waaruit zij zich door de Reker in de zee storten.
Zij omsluiten dus het zuidoostelijk vierde deel van NoordHolland, als een eiland van eene zeer onregelmatige gedaante , hetwelk bij MELA , even als het meer, den naam
Flevo draagt.
Nog op de tegenwoordige kaarten kan men dezen geheeîen voormaligen loop des waters volgen, zoo als op de
Carte chorographique du royaume des Pays-Bas,
par
J. B. DE BOUGE , Bruxelles J823. Volkomen duidelijk
vertoont hij zich op oudere kaarten, zie, bij voorbeeld, die
van Holland, bij L. GUICCIARDYN, Beschrijving van alle
de Nederlanden (Amst. 1612, fol.), en vooral de kaart
van Noordholland, van JOOST JANSZOON BEELDSWIJDER , 1575,
ten tweedenmale uitgegeven door J. VAN JAGEN, bij YNTEMA
en TIEBOEL , te Amsterdam,
1778. Deze kaart vertoont
het Waterland als een eiland, doch zoo met meeren, stroo»
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men en inhammen ingesneden, dat het bijna eene aaneenschakeling van eilanden vormt, die in de vroegste tijden wel zoo goed als onbewoonbaar zal geweest zijn. De
voorname watergemeenschap, waardoor dit eiland omringd is, loopt van den westelijken hoek van het IJ
noordwaarts door den Nieuwendam in de Schermer, van
daar oostwaarts voorbij Schermerhorn in de Beemster, •
en weder langs Jtorn (Avenhorn) tot bij Hoorn wederom
in de Zuiderzee. Uit de Schermer loopt de stroom langs
Alkmaar,
oostzijde, voorbij Koedijk, door Schoorldam.
Van de oude uitwatering bij Petten is op deze kaart nog, V
achter de zeewering, eene poel overig, de Leyck genaamd,
De aldus opgegevene loop van den noordelijken Rijn^
arm strookt volkomen met de beschrijving van POMPOWIOS
MELA , in wiens woorden het opmerking verdient, dat hij
niet spreekt van een eiland midden in het meer gelegen,
maar het meer Flevo en het eiland van dien naam opnoemt als twee op elkander volgende zaken, waarbij het
eiland gevormd wordt door twee uitwateringen, die, vervolgens vereenigd, wederom als eene enkele rivier in zee
uitstroomen.
Vraagt men nu, waar de legerplaats van OLENNIUS , Fle-

vum castellum, de villa üryptoricis en het nemus Badu •
hennae, gelegen kunnen hebben , dan zijn die punten, bij
dezen loop des Rijns, welligt gemakkelijker te gissen, dan
volgens andere kaarten mogelijk is. Op het flieland is
geen spoor overig, of gevonden, dat daar ooit een castrum
gestaan heeft. Zij, die het kasteel daar plaatsen, vergeten,
dat die krijgsoverste uit het land der oproerige Friezen de
wijk nam, en dus over den Rijn moest terug trekken. Dit
castrum moet derhalve op den linker oever des Rijns gelegen hebben , en niet op den regter, zoo als op de kaart
van SCHOTANUS , en veel minder aan den regier oever der
Hunse (Unsingis), waar het op ALTINGS kaarten ligt. Van
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dit castrum geloof ik eene herinnering te vinden in het
dorp Castrieum, achter de Reker, aan den linker Rijnoever, nabij, maar buiten, het land der Friezen. Voorzeker
eene welgekozene plaats, om den mond der rivier te beschermen , de Friezen in het oog te houden, door den
stroom zelven legen hunne aanvallen eenigzins gedekt te
zijn, of uit het land der Friezen, gelijk OLENWIUS deed,
op terug te trekken. Aan de overzijde der Reker, op
geen al te grooten afstand van daar, in het land der Frie»
zen, op het tegenwoordige eiland JVieringen, ligt een
dorpje, Hippolylushoef genaamd, waarvan de naam, even
vreemd luidend als Caslricum, aan de hoeve van CRYPTORIX doet denken. Het is altoos opmerkelijk, dat hier
het woord hoef [villa) als eene plaalsbenaming is bewaard
gebleven; en tevens zeer mogelijk, dat, ia ïateren tijd, de
geestelijken (die van Utrecht hadden daar bezittingen, in
insula Wïron) den naam van den hun onbekenden CRYPTORIX in dien van den hun beter bekenden heiligen
HIPPOLYTÜS hebben veranderd, waarin de klank der klinkers nagenoeg dezelfde bleef, Het nemus Baduhennae mag
dan het nabij gelegen woud, dat later als het Kreyler
bosch bekend is, geweest zijn.
TACITUS spreekt van de villa CRYPTORICIS
als van eene
bij de Romeinen zeer bekende plaats, de woning van
iemand, die vroeger in de Romeinsche legioenen gediend
had (quondam stipendiarii', Ann., IV, 73). O. C. HELDE.ISG
(zie Geldersche volksalm., 1845, blz. 80) vond hiyM/ppolytushoef bewijzen, dat Romeinen daar gehuisvest geweest
zijn, » Ik zag," schrijft hij , » van den zwarten , asch» achtigen moergrond (van de Sommelljeskuil), dat ,wij hier
» op een oudheidkundig terrein waren, bijzonder toen
» onze gids ons verhaalde, dat zulk een grond op het
» eiland nergens aanwezig was. Weinig moeite kostte het
» mij, ook de behoorlijke scherven te ontdekken , welker
IV.
9
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J> getal, in walletjes en omliggende velden verspreid, mij
» nog zeer aanzienlijk toescheen, zoodat ik ook hier eeae
T> offer- of begrafenisplaats ontdekte van vroegeren tijd.
j> Vele scherven waren Romeinsch, sommige van lateren
» tijd." Deze ontdekking versterkt de waarschijnlijkheid
van mijne gissing, dat de villa CRYPTORICIS te Ilippolytushoef gezocht kan worden, en bewijst altoos zooveel,
dat dit punt, bij de geographie van ons land in het Romeinsche tijdperk, in aanmerking moet komen.

III.
PTOLEMAEI aetate nullum, Salae
ostium cognitum fuit.
ALTING.

Het meer Flevo wordt door den Rijn, niet door den
IJssel,
gevormd, en de laatste rivier ontlast zich niet in
dat meer. Doch waar ontlastte zij zich dan? » Ten tijde
a van PTOLEMAEÜS"
zegt ALTING , » was er geen mond
D van den IJssel bekend," en hij schijnt aan deze bijzonderheid veel gewigt te hechten. Het is zoo, PTOLEMAEUS
noemt den mond van den IJssel niet, en hij schijnt zelfs
deze rivier en haren naam niet gekend te hebben. Dit is
hem , die te Alexandrie woonde, zoo heel kwalijk niet te
nemen. TACITUS noemt ook den IJssel niet. Maar het
bewijst geenszins, dat er geen mond van den IJssel in
zee uitstroomende was, even min als dat er in het geheel
geen IJssel bestond. Het is alleen eene misvatting van
PTOLEMAEUS , die niet begrepen heeft, dat de zuidelijke arm
des Rijns in de Maas uitliep, en dat alzoo deze twee
stroomen slechts ééne uitwatering in zee hadden. Hij had
het niet voor den geest, dat de mond der Maas en de
eerste Rijnmond een en dezelfde waren ; maar hij wist,
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dat hij van de Maas tot de Eems zeven punten moest
tellen. Hij noemde alzoo op :
Mond van de Maas.
Oostelijke mond van den Rijn.
Middelste mond van den Rijn.
Westelijke mond van den Rijn.
Mond van de Vecht.
Meer Manarmanus.
Mond van de Eems,
ïn plaats van te schrijven:
Mond van Maas en Rijns Ie.
He mond van den Rijn.
III e mond van den Rijn.
Mond van den IJssel.
Mond van de Vecht.
"Meer Manarmanus.
Mond van de Eems.
De oude loop van den IJssel is intusschen, ook zonder
aanwijzingen van de oudere schrijvers, niet moeijelijk te
vinden, dewijl hij zich , langs de banken en tusschen de
gronden van de Zuiderzee, geheel nog volgen laat. AI
hebben die platen en banken van tijd tot tijd verandering
ondergaan, ten aanzien van hunne gedaante, derzelver
ligging is niet zoo veel veranderd, dat de voorname Joop
der rivierbedding daardoor twijfelachtig is.
ALTING vervolgt den loop des IJssels
dwars door zijn
meer Flevo heen, bezuiden Sehohland en Urk langs, buiten Wïeringen om , tot aan Texel, waar hij hem tusschen
het Eyerland en Vlieland in zee laat vallen, Hetzelfde doet
BOUGE, op de reeds genoemde Carte chorographique,
Beide vallen dus in de ongerijmde voorstelling van een'
IJssel, die tot in zee voortloopt, en een' Rijnarm , die
deze rivier kruist, om aan de noordzijde van het Vlieland
in zee te storten. Naar hunne voorstelling loopt de Rijn
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door de Drususgracht in den IJssel, uit dezen, door het
Ganzendiep, bij Kampen, in de Vecht, vervolgens bij
Tacoz-ijl in , en Workum uit, door Friesland, en verder,
door de tegenwoordige zee, naar het gat tusschen Vlieland
en Terschëüing. Zij geven dus den naam van oostelijken
of noordelijiœn Rijnmond aan hetgene zij in der daad
stilzwijgend voor den mond van de (Zwolsche) Vecht erkennen.
Is het niet beter, eenvoudiger en natuurlijker, aan deze
twee rivieren hunne eigene monden in de Noordzee te laten behouden? Het kan ook niet anders, of het Vlie is de
mond van de Vecht, en als zoodanig door PTOLEMAEUS bedoeld , en aangeduid onder den naam van Widros. Met
dien Widros verlegen, of liever misleid door de vroegere
slechte uitgaven van PTOLEMAEUS , waar die Widros tusschen
de Manarmanis en Amasios geplaatst is, heeft ALTING er
den oostelijken mond der Eems van gemaakt. Doch in
de laatste uitgave van PTOLEBIAEUS ( C P, geographiae
libri octo, Gr, et Lat,, ad codd. MSS. /idem edidit Dr- F.
D. WILBERG,

socio adjuncto C. M, F, GR^SHOFIO.

ES-

sendiae, fase. I, J838, / / , J839, / / / , J842) is de Manarmanis tusschen den Widros en Amasios gesteld. En
buiten ALTING heeft ook geen der aardrijkskundigen getwijfeld aan de éénheid {identiteit) van dien Widros met
de Vecht, of het zwarte Water. Zie vooral CELLARII Not,
orb. ant., Lips. 1731, tom. I , p. 363.
Door het tot dus verre geschrevene is de loop van den
IJssel en de Vecht reeds duidelijk. Er moeten echter nog
eenige opmerkingen bijgevoegd worden , uit den aard der
zaak afgeleid.
Het komt mij waarschijnlijker voor, dat de IJssel ten
zuiden van Texel, dan ten noorden van dat eiland, zijnen
uitloop gehad heeft. Tusschen Texel en de Helder vertooMen de banken buitengaats te duidelijk de natuurlijke
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gedaante van eenen riviermond, dan dat men daar niet den
oorspronkelijken mond zoeken zoude. Men kan dit onder
anderen onderscheidenlijk zien op de Kaart van het koningrijk der Nederlanden, van J. G. BEIJER , te Deventer, bij TER GUNNE , 1842, waarbij men gaarne instemmen
zal met de woorden van ALTING , blz, 116: » Nog heden
» kan men niet alleen den loop, maar ook den mond, des
» IJssels herkennen in de namen Tesselstroom,
Tesselgat,
s als de Stroom en het Gat van 't IJssel."
Men vindt nog een spoor van herinnering aan den loop
des IJssels door het West-Friesland bij WINSBMIDS, b!z. 166,
op het jaar 1237: » De wint waeyde eerst uyt den westen,
ï daernae uyt zuiden ende zuidt-oosten, en vulde alzoo
il den IJssel ende 't Vlie, met de Griften, dat een groot
» deel van Frieslandt, ten westen gelegen, onder liep."
Toen, namelijk, had de IJssel zijnen uitloop nagenoeg
midden lusschen Staveren en Medenblik, en viel daar in de
Wesler&ee, of de kom, die in 1170 ontstaan was, toen
s alle het land tuszen Tekx%el, Meedenblyk en Stavoren
j> van 't water wierde in geslockt." Zie deze aanhaling uit
MATTH. VOSSIUS , Woll. en Zeel. jaerboeken,
boek II, bij
GABBEMA , Verhaal der water uloeden , op het jaar II 70.
Ook SICCAMA , Ad leg. Fris., p, 125: » Ante A. C. J22J
» Rhenus , sive Isula, inler Slauriam et Enchusam fluvii
j> latitudinem non excedebat."
Wat den loop van de ^0«^"betreft, deze moet voorbij
de Kuinder gegaan zijn , en bij Tacozijl in Friesland gevallen , waar wij hem kunnen volgen in de Ee , langs
Sloten, door het Slotermeer, in de Fokke Sloot bij .»57«huizen, door de Fluissen, in het Vliet, bij of door Workum, weder uit. Verder moet zijne rigting zoodanig noordwaarts gebogen zijn, dat West-Wbrkum ten westen, of aan
den linker oever, van den stroom gelegen heeft. Uit het
Slotermeer stond hij door de Wymerls in verband met de
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Middehee; terwijl een andere tak misschien in de Lemmer
viel, die naar de Tjeukemeer liep, en vervolgens met andere wateren van Friesland in verband stond.
Dezen weg der rivier vinden wij aangewezen bij EEKHOIT,
Nasporingen over de Middelzee, blz. 32; hoewel de
schrijver daarbij niet aan de Vecht, maar aan den IJssel,
als vervolg van den Rijn, gedacht heeft,
Intusschen, terwijl wij dit aannemen, mogen wij Stavoren
niet van zijne watergemeenschap berooven. Aan dit Sta'
rum, of Stearum, wordt, door de eenstemmige overlevering der chronijken, zulk eenen hoogen ouderdom toegekend,
dat, al wil men geen geloof slaan aan de stichting van deze
stad door FRISO , 313 jaren voor CHRISTUS geboorte, men
toch genoodzaakt is, op deze plaats den oudsten zetel der
Friesche Opperhoofden , of Koningen, te zoeken. Tevens is
het ontwijfelbaar, dat de ligging van dit Starum zoodanig
was, dat het door eenen waterweg met de Noordzee gemeenschap had. Geen der oude kaarten, naar welk begrip
ook ontworpen, plaatst niet Starum aan het water. Langs
of door deze stad moet dus voor het minst een riviertak geloopen hebben, en wel de Ylie-stroom; want volgens OCKO
van Scharl, op het jaar 794, » maakten die van Stavoren
» vijf oorlogschepen toe, en overvielen de drie (zeeroovers)
ji in het

Vlije"

De Vecht zal dan van het punt, waar zij zich noordwaarts boog, naar Taco-zijl, met eenen anderen arm,
westwaarts haren loop vervolgd hebben, welke linker arm,
van Stavoren af noordwaarts zich wendende, vervolgens
bij West-Workum wederom met den regter arm zich vereenigde. De bevestiging hiervan vind ik bij OCKO van
Scharl, op het jaar 1222: » De IJssel, die voorbij Kam7, pen liep (lees hiervoor: De Vecht), hadde deze tijd zijn
s gang voorbij de Kuinder; want dat te dier tijd nog
3 land was, dat daarna van de Zuiderzee weggenomen is;
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» ende liep door Friesland, voorbij Sloten, tot Stavoren
» toe (lees: ende tot Stavoren), daar ze haren naam verloor,
» en wierde voort, tot in de Noordzee, hel Vlie genoemt.
» Daar liep ook een ander aar af tot in de Middehee, die
x omtrent die plaatzen, daar nu Heger meer is, zig van
ï d' andere afscheidde."
Dat de rivier bij Stavoren den naam van Vlie droeg
(gelijk ook de Vliet bij Workum, voor den anderen tak
herrinnert), blijkt mede uit WORP VAN THABOR , lib. II, 8 4 ,
in de prophetie van den Abt ODTJLPHUS : » Scitote quod
ii sine humano labore (MG lapis) devolvetur in Jlumen,
» quod Flevus dicitur (vulgo 't Flie)"
Maar ook hooger op , boven Zwol, droeg misschien
de Vecht reeds den naam Vlie, daar bij HEDA , in den
giftbrief van Keizer HENDRIK I I I , onder de grensplaatsen
van het graafschap Hameland, ook Westerfle wordt opgenoemd. Daar dit graafschap uit een deel van Gelderland
(of het graafschap Zutphen) en van Overijssel bestond,
en dit Westerfle ten oosten van den IJssel lag (want Lonen.
en Erbeke , in alia parte Islae, liggen aan de westzijde),
moet eene rivier in Ove?'ijssel de Fle, of Vlie , hebben geheeten. De woorden zijn deze: » Se Rathmon (Balhmen)
D ad Jfune, de Hune ad JVaggesiapolon,
et inde ad
» Westerfle, de Westerfle ad Agaslaldaburg,
de Agastalj> daburg ad Stevere (Slegeren) per Sylvam, et in alia parte
» Islae de Lonenen (Zoenen) usque ad Er'behe (Erbeek),
•s, de Erbeke ad Suithampe (Zutphen), et item ex alia
ï parte Islae ad Ascete."
Eer wij van dit onderwerp afgaan, moeten wij nog eene
gissing te berde brengen , die tot de ligging van Stavoren
aan deze Vecht, of ^6-8^00111, betrekking heeft. Ieder
kent, namelijk, de oude overlevering, dat men in oude
tijden tusschen Stavoren en Enkhuizen slechts ééne brug
had over te gaan. Is dit verhaal op waarheid gegrond ,
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dan kunnen de Vecht en de IJssel niet beide tusschen die
twee steden geïoopen hebben; maar de Vecht moet door
Stavoren hebben heen gestroomd, of wel het oude Stavoren moet aan den linker oever des strooms gelegen hebben,
zoodat dan de IJssel alleen tusschen Stavoren en Enkhuizen door liep. Dat de Vliestroom door Stavoren heeft
geïoopen , mag men opmaken uit het berigt van OCKO van
Scharl, omtrent de stichting van die stad, » Bijzonder
ï hebben ze op een rivier, genoemd het Vlye, die zijn
» uitgang in de Noordzee hadde, zeer vele en grote wo» ningen gebouwt, enz." Elders zegt hij: » Na dezen zijn
» de huizen en bewoningen , gebouwt op de riviere van 't
> flye, zeer grotelijk vermeerderd, zodat het na de schepje pinge des wereld 3970 jaar ('t welk was het eerste jaar
D na de geboorte CHRISTI) tot een stad gemaakt is, want
7> zij 't doen met diepe graften , hoge wallen en toornen
j> hebben verzien. Noemden ook deze nieuwe gemaakte
» stad, ter eeren des hoog geëerden afgodt STAVO , Staj> voren, die ook de eerste en oudste stad geweest is, die
» Friesland gekregen heeft; en is voort na dezen in al 'er
ï hoogheid verheven en opgeklommen." In beide deze
berigten gebruikt hij het woordje op, en niet aan de riviere
het Vlye, en schijnt daarmede te kennen te geven, dat de
huizen ter wederzijden van den stroom gebouwd waren.
Nog duidelijker blijkt het zelfde uit de plaats, waar het
St. Odulphus klooster gesticht is, volgens den zelfden schrijver: j) Anno 838, korts voor de dood van St. FREDERICÜS,
si stichte St. ODULPHUS , op 't west van Stavoren, een zeer
» schoon en heerlijk klooster." — » Dit klooster bleef op
7, de voorschreven plaats staan, tot dat men 1419 schreef,
s want doen wierde 't, tempore ALGERI Abbatis, van daar
» naar 't zuidend binnen Stavoren gezet, want de stad
» Ie dier tijd nog zeer groot was," — Daar het klooster
later op het zuideinde binnen de stad geplaatst werd, stond
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het vroeger (op 't west van Stavoren) buiten de stad, Indien nu de stad op den regter oever gelegen had, dan
zoude het klooster door den stroom van de stad gescheiden
geweest zijn, en de schrijver zoude, in plaats van op 't

west van Stavoren, moeten zeggen: ten westen van de
riviere 't Vlye, of ten minste er bij voegen: over 't Vhje.
Even min laat zich de rivier aan de westzijde van de
stad denken, als men in de zelfde chronijk leest: t, Anno
a 910 verbrande de Liefvrouwekerk binnen Stavoren,
en
» dartien huizen daar naast bij staande. — Deze kerk
» stond op de westzijde van de stad , daar men ging na
» St. ODULPHUS klooster."
Het Vlye, of de Vüestroom, liep ook niet ten zuiden van
de stad, want wij lezen: » Anno 1420, deze tijd branden
» te Stavoren, op 't zuid en zuidoost, over de 500 huizen.
» Het was een gruweîijken brand, zo dat 't te zien was, of
ï de gehele stad uitgebrand zoude hebben. St. OLEFS kloosx ter bleef staan , want het al hard dak was." — » Anno
» 1424 is Stavoren veel kleinder gemaakt, dat door de
j voorgaande brand, niet min a!s door de razerije der
7> (krijgs) kneglen, zeer geschend en geramponeerd was,
» Door dezen is St OLEPS klooster weder buiten de stad
» gekomen, dat voor dezen een tijd lang binnen de wallen
s en poorten gelegen hadde." Men ziet hieruit, dat de
stad aan de zuidzijde verkleind is, doch bemerkt niet, dat
zij daardoor zich van de rivier verwijderde. Wanneer dit
ook het gevolg er van geweest ware, zouden de inwoners
eerder het overgeblevene gedeelte der stad verplaatst hebben,
omdat Stavoren, volgens haren aard als bandelstad, aan
het water moest liggen.
Eindelijk , de herhaalde slrooplogten van die van Enkhuizen en omliggende dorpen, zoo als in 1310 en andere
jaren , waarbij de stad overrompeld , en de vijanden afgeslagen en onmiddelijk vervolgd werden, zijn niet te verkk-
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ren, als Stavoren, op den regter oever van den Vliestroom,
door de rivier zelve beschermd en verdedigd werd.
Hierdoor wordt de bedding van de Vecht bepaald tusschen het tegenwoordige Stavoren en de plaats, waar de
bouwvallen van het oude Stavoren nog bij de zeelieden
bekend zijn. Deze gissing verklaart vooreerst den vrij
grooten afstand, waarop de bouwvallen van de tegenwoordige stad verwijderd zijn, en ten anderen, waarom
juist dat Starum, of dat gedeelte der stad, na de vernieling van de landstreek tusschen de Vecht en den IJssel
in 1395, mede verzwolgen is kort na 1430.

IV.

PTOLEMAETTS.

Bij geen der Latijnsche schrijvers vindt men dien naam
terug, dien PTOLEMAEUS tusschen de monden van den Widros en Amasios stelt.
Oi/i^pou 7fortnjAov ÊK/SOÀIPS»

M«v«pf*«v)? Kipnv
'Ap«cr/ou 5T0T«pov ix.$oKxi
L.

K£ , y

KYI
>Tô
Br.

.

?£ .

,
.

v~<J . /3'J1'.
vz.

y',

Vidrus
27° 20' 54° 20'
Manarmanis 28"
54° 45'
Amasis
29°
'55°
Tusschen FecHt en Manarmanis is het verschil in lengte 40',
of f van een graad, die op de paralïeicirkels voor de kaart
van Germanië, naar PTOLEMAEUS , 300 stadiën lang is, dus
2OOstadiën; het verschil in breedte 25', of ^ van een graad,
op den meridiaan van 500 stadiën, dus 208 stadiën. Daar
hier de regthoekzijden bijna gelijk zijn, moet PTOLEMAEUS
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van de schuinsche zijde -f hebben afgetrokken, zoodat de
afstand tusschen de monden van de Vecht en de Manarmanis 300 stadiën, of 12 uren gaans, geweest is, welke
de juiste afstand is van het Vlie tot het gat tusschen Ameland en Schiermonnikoog.
Tusschen Manarmunis en Eems is het verschil in lengte
1°, of 300 stadiën, en in breedte 15', of 125 stadiën. PTOLEMAEUS heeft dus, wegens de ongelijkheid der regthoekszijden, van de hypotenuse het \ afgetrokken, zoodat deze
360 stadiën moet geweest zijn. Dit geeft voor den afstand
14| uren gaans, welke ons van het voorgaande punt
brengt tot midden in den Dollart, of mond van de Eems.
Tusschen deze twee rivieren nu plaatst PTOLEMAEUS den
Mc(.va,p(A.otviç MjAyv, en wel nader bij den Wïdros

d a n bij

den Amasios. De Latijnsche vertaling heeft daarvoor Portus Manarmanis; en de aardrijkskundigen, die gewoonlijk
deze vertaling blindelings volgden, hebben daarom eene
zeehaven, of havenstad van dien naam, op verschillende
plaatsen gezocht. Doch aan eene haven, in dien zin, moet
men hierbij niet denken, maar wel aan eene natuurlijke
haven, zoo als den mond eener rivier, eene baai, of dergelijken inham. Dit brengt de beteekenis van Tupj'v mede.
En op grond hiervan is reeds door GERARDUS NOVIOMAGUS
(zie SCRIVERII Batavia, p. 73) de Portus Manarmanis beter
aangewezen, dan door iemand na hem: » Mararmanis pori) lus, cujus PTOLEMAEUS meminit, est inter duo fluvióï rum ostia, Vidri videlicet et Amasis; ergo nullo modo
»f uit ubi nunc Campi Velavici liloris oppidum est, sed
•» neaesse eum est fuisse in Frisia. Et quum is portus jam
j> nusquam sit, excutiendae sunt veteres Frisiorum historiae,
i in quibus legitur,quod olim brachium
quoddam marris oceani tutissimum portum magnarum navium feoit,
s> juxta arcem Mararmanam, cujus nomen et ruinae etiam,
» hodierno die manent. Situs quoque hujus loei omnino cum
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ï gradibus longitudinis et latitudinis, per PTOLEMAEUM
» descriptis, concordat" » De haven Mararmanis, waarvan
i PTOLEMAEUS melding maakt, is tusschen de monden van
» twee rivieren, de Vecht en de Eems, en dus onmogelijk
» daar geweest, waar nu Kampen, een stadje van den
» Veluwschen oever, gelegen is, maar moet noodzakej> lijk in Friesland gezocht worden. Daar echter nergens
j) eene haven van dien naam gevonden wordt, moet men
ï de oude geschiedboeken der Friezen opslaan, in welke
» men leest, dat weleer een arm van de Noordzee eene
» veilige haven voor groote schepen aanbood, omstreeks de
» stins Mararmana (Hermana?), waarvan de naam en de
» bouwvallen nog heden bestaan. De ligging van deze
J> plaats komt ook geheel overeen met de graden van
j> lengte en breedte, door PTOLEMAEUS opgegeven."
Het laatste lalen wij voor rekening van Meester GERARD ,
die omstreeks a°. 1520 geschreven heeft. Hij houdt, en
daar komt het hier op aan, de Middelzee voor dien portus

Manarmanis.
Hoewel die naam bij de Latijnsche schrijvers niet voorkomt, heeft PTOLEMAEUS echter, zonder twijfel, dien naam,
gelijk al zijne berigten nopens Gallië en Germanië, uit
eene Romeinsche bron geput. Die Latijnsche naam moet
sinus, of lacus, Manarmanus geweest zijn, en laat men
daar den uitgang anus af, dan blijft welligt de oorspronkelijke Friesche naam (Manarm, Mararm) Mar-earm, zoo
als ook GER. NOVIOMAGUS van een brachium maris, îseearm, spreekt. Deze benaming is voor de Middelzee gepast,
als een meer, mar, in de gedaante van een arm, earm.
In de Middelzee is ook nog de naam van arm niet geheel verloren gegaan , maar in den Krinzer arm, niet
verre van Rauiuerd, overgebleven.
Wij houden dus de Middelzee voor de Manarmanis
Umên van PTOLEMAEUS , en gelooven, dat deze ook bedoeld
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is door Dio CASSIÜS , lib. L ï V , c. 3 2 , w a a r hij van DRUSUS

verhaalt: iç àt i*ov 'iliteavov Sta, TOU" 'PJJVOV wtMirhiv<r<%?> rauç
re

<&(ti<rîovç

wKtia>ff«ro,

K«1

i ç rnv 'X.avx.i$# i i »

-vnç

K i p v n ç

ènjèaAuv zwvâvviuiriv. » Hij is den Rijn afgevaren naar zee,
» heeft de Friesen onderworpen, en is, door hel meer'm het
» land der Chauken vallende, in gevaar geraakt." Dio
spreekt hier van een meer, A./jwv»j, GRUTERUS verstaat er
het meer Flevo door; ALTING den wijden mond der Eems.
Doch geene van beide meeningen is aannemelijk. Het meer
Flevo is, waar men het ook geplaatst heeft, nooit in den
weg uit het land der Friezen naar dat der Chauken geweest. De mond van de rivier de Eems , al kan die om
zijne uitgestrektheid voor eenen zeeboezem gelden, is toch
nimmer een meer. Dit meer kan ik nergens anders vinden, dan in de Middehee, en stel mij den eersten togt
van DRUSUS voor op deze wijze: Hij is den Rijn afgezakt , den middelsten Rijnmond uitgezeild, den mond der
Vecht binnengeloopen, en op die wijze in de Middehee, in
het hart van Friesland gekomen. Na de Friezen onderworpen te hebben, is hij de Middelzee wederom uit, oostwaarts,
naar het land der Chauken, gestevend. Deze togt heeft hem
bekend gemaakt, 1°. met gevaren van de zee, langs de
Hollandsche en Friesche kust; 2°. met de gunstige ligging
van de Middehee, en 3°. met het groot belang van een
binnenlandsch vaarwater uit den Rijn naar deze Middehee,
hetwelk en korter en veiliger was , dan de kustvaart van
een der Rijnmonden naar de Vecht. Hierop zullen wij
terug komen bij de opzettelijke beschouwing van de Brususgracht. Voor het oogenblik bepalen wij ons alleen tot
de Middehee. Dat deze door Dio CASSILTS, onder het woord
Tu'piî) verstaan wordt, is te meer waarschijnlijk, omdat
PTOLEMAEUS vrij zeker ook Aijiivij, en niet Aipqv, geschreven
heeft. Hetwelk trouwens met den aard der zaak overeenstemt , daar de Middehee veel eer een meer, dan een
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æeeboezem kan genoemd worden. Had PTOLEBIAEUS bij
zijne Latijnsche berigtgevers gevonden sinus Manarmanus,
dan zou hij geschreven hebben Mavasppiwos' A.pfvj doch nu
er bij hem staat Mavappavlç, met eenen vrouwelijken uitgang , dient hij wel lacus Manarmanus gelezen , en M<*veùfi*Mvis Af/W vertaald te hebben. Het had M«v«pji*«v>j' mogen wezen; maar PTOLEMAEUS zag het bijvoegelijk voor een
eigen zelfstandig naamwoord aan , en verkoos daarom den
substantivalen vorm, dien hij meermalen gebruikt, b. v.,
in Afrika n iititmixiç Kipwi, $ rfifuvitiç Aifwtj.
Dit meer dan, hetwelk wij in de Middelzee terug vinden,
waaromtrent de Nasporingen van BROUWER en EEKHOFF
algemeen bekend zijn, bestond nog in het jaar 1220. Van
hetzelve vinden wij bij WORP VAN THABOR , b. III,

h. 17,

deze beschrijving , volgens de vertaling in HS., door wijlen
Mr« G, A. AVENHORN VAN NAUTA aan het Friesch Genootschap geschonken, J> In het jaar 1220, by tyden van dese
» Grave WILLEM, heeft de Westerse &ee haer ingangh gehad
» in 't middel van Friesland, en wort van de Friesen ges noemt de Middelzee.
En vloeide by Belcum i n , en
» voortgaende voorby Leuwarden , nae Wïrdum, Gou/um,
» Rauwert, tot Tjerhwert toe. En is aldaer in sulken gej> welt de ansîag van water geweest , dat de gemene huisj) luyden de zeedyken op haer eigen kosten niet en mogten
» bewaren. Aîzoo, datter veel huisluiden haer landen, met
i) de lasten der dycken, moesten den cloosteren overgeven,
s en euwiglyk verlaten. Ende want de cloosteren in dien
» tyden veel leecke monnicken hadden, die noch eerlyk en
» deugdeîyk îeefiden, die welke sterke en geweldige dycken
» maeckten, syn sy seer ryck geworden. Want omtrent
« den voorseiden jare, is dat land tusschen Stavoren en
i; Medenblick, door de dageîyxe anslag der wateren , afgeD lopen, en heeft also de Middelzee ïenckelyk sachter begin*
n uen te vloeyen, en dat land is dageïyx leger geworden."
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Met deze beschrijving moet die in verband gebragt worden, welke OCKO van Scharl, op het jaar 1222, geeft:
j> Deze Middelzee hadde zijn begin omtrent
Tjerckwert,
» want daar een aar uit den IJssel door liep, en de een
ï meer maakte , daar nu het dorp Nieuwland leit. Deze
» meer liep voort, met een naauwen uitgang, ontrent een
•» boge schoots weegs, tot in de Middehee, en hadden
» onder haar beiden dat bijtusschen land zo al voor dezen
» weggenomen, dat er nu één zee was, en begon al toe
ï te wassen."
Dit stemt volkomen overeen met de Æasporingen van
EEKHOFF (zie blz. 62), welke echter OCKO niet geraadpleegd
heeft, maar, in de plaats van dezen (op blz. 48), GTJICCAR»
DIJN aanhaalt, wiens beschrijving minder volledig is. Wij
vinden de woorden van OCKO (of wie dan ook de schrijver van dit gedeelte zijn moge) vooral merkwaardig, om
de voorstelling van het ontstaan der Middehee, door de vereeniging van een zuidelijk meer (van Tjerkwert tot Rauwere) met de noordelijker gelegen eigenlijke
Middehee,
Welke tot bij Oosterwierum zich uitstrekte. Hierdoor worden wij geleid tot de onderscheiding van twee meeren,
het Tjerkwerder meer en de Middehee, welke, gevoegd
bij het Sloter meer, allezins de uitdrukking van TACITÜS, Annal., I I , 8 , per lacus, over de meeren, regtvaardigen.
Ter loops zij hier nog opgemerkt, dat WORP de Middehee ook de Westerse zee noemt. Dus werd zij zeker
genoemd bij die van Oostergo, terwijl de naam Mid»
dehee meer door de Friezen in het algemeen gebruikt
werd. En WORP heeft dien van Westerse zee gebezigd,
hetzij omdat hij van Rinsumageest geboortig was, hetzij
omdat hij, dit schrijvende, nog daar ter plaatse als Pastoor
woonde.
De zuidelijke, oostelijke en westelijke, grenzen der Mid-
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delzee zijn door de reeds gemelde schrijvers, BROUWER en
EEK-HOFF , zoo naauwkeurig aangetoond , dat wij volstaan
kunnen met op hun werk te verwijzen. Deze hebben
echter hare gedaante niet verder nagespoord, dan het land,
hetwelk er voor in de plaats is gekomen, zich uitstrekt,
en, zonder de noordelijke grenzen na te sporen, sluiten
zij hun veld van onderzoek met den dijk, die het Bildt
omgeeft. Doch hoe had die Middelzee met de Noordzee
gemeenschap ? Wij gelooven niet onmiddeüjk; want wij
houden het niet voor een inham of zeeboezem (.units,
Jupi'v), maar voor een meer (lacus, j\/(uv>j), hetwelk aan
de noordzijde ingesloten was door het land, waarvan de
eilanden TerschelHng en Ameland het overblijfsel zijn.
Reeds in vroege tijden vinden wij van eene opening
tusschen de twee genoemde eilanden gewag gemaakt. OCKO
van Soharl vermeldt, op het jaar 784, dat de Noormannen , tot de Lauwerts ingekomen, — haren koers na de
Middelzee zetten, — maar — zeilden bij Ameland weder
uit. De opening, bekend onder den naam van het Pinkegat, bestond dus reeds in de achtste eeuw. Zij schijnt
evenwel niet de oorspronkelijke en eigenlijke ingang der
Middelzee geweest te zijn; vooreerst, omdat de beschouwing van den loop der kusten van Ameland en Terschelling veeleer aan eenen in- of doorbraak denken doet, en
ten anderen, omdat de kusten van Ooster- en Westergo
zoo duidelijk en stellig naar het noordoosten en zuidwesten loopen, dat er geen kans is, om ze in de verbeelding
weder naar dat Pinkegat om te buigen. Zij wijzen ons, in
de plaats van derwaarts, naar twee andere uitgangen, de
eene, ten westen, in het F/ze, of den mond der Vecht, en
de andere, ten oosten, in den mond der Lauwerts.
Deze
uitgangen waren echter niet zoo breed, of zij lieten het
land van TerschelHng en Ameland nog beschouwen als
foehoorende tot den vasten wal. Zoo vinden wij bij OCKO
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van Scharl (waarschijnlijk door ANDREAS CAPPIDUS Stavriensis) gemeld, op het jaar 1410: J> Deze tijd kon men nog
» met een rafter van Harlingen tot op Terschelling gaan,
i) en van Holutert op Ameland.
Doch kort na dezen
» heeft de zee daar een grote wyte tusschen gemaakt, zoo
» dat ons dat gaan benomen en verboden is." Naar dit
denkbeeld is Schiermonnikoog eertijds het eerste geweest
in de rij van eilanden, die zich tot langs de westkust van
Denemarken uitstrekt. PLINIUS telt er drie en twintig,
Mist. nat., lib. IV, c. 27. Gesproken hebbende van het
promontorium Cimbrorum, het uiterste punt van Bene~
marken, laat hij deze woorden volgen, tres et viginti inde
insulae Romanorum armis cognùae.
En inderdaad telt
men op de paskaart van de Noordzee, in den Zeeatlas
van CHRISTOFFEL MIDDAGTEN , Schout bij Wacht van het Ed.
Mog. Collegie van Friesland, uitgegeven te Amsterdam,
bij J. LOOTS , langs die kust 23 eilanden tot en met Schiermonnikoog. Dit komt met de opgave van PLINIUS te wel
overeen, om niet Schiermonnikoog voor het uiterste van
de door hem bedoelde eilanden te houden. Wanneer toch
in het Romeinsche tijdperk reeds Ameland van Terschelling was afgescheiden, dan zouden ook deze als eilanden
hebben moeten beschouwd worden.
Wij stellen ons daarom slechts twee oorspronkelijke uitgangen van de Middelzee voor, van welke de oostelijke
over de Groningerlander Wadden (3Iare Vadosum) met
den mond der Eems gemeenschap had, terwijl zij zelve
zich met de Lauwerls tusschen Ameland en ScAiermonnikoog in de Noordzee uitstortte.

IV.

10
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V.
Superesse adhuc HERCVLIS columnas
fama vulgavit.
TACITUS.

Bij de beschouwing van de berigten der ouden, welke
ons land, en vooral Friesland, betreffen, dacht ik eerst de
vermeende zuilen van HERCULES met stilzwijgen voorbij te
gaan. Doch WESTERHOIT, Aantt. op ARENDS, Nat. ç/esch.
van de kusten der Noordzee, d. II, blz. 375, hecht er
nog al gewigt aan, en wil volstrekt die zuilen in het land
der Friezen vinden, om er de Hunnebedden in Drenthe
van te maken. Hij haalt de woorden van TACITUS op deze
wijze aan: » Ipsum quin etiam oceanum il la (in het land
» der Friezen namelijk) tentavimus, et superesse (in het
» land der Friezen) adhuc HERCULIS columnas fama vul» gavit." Maar, vooreerst, naar het Latijnsche spraakgebruik kan Ma nooit beteekenen in Ma regione, want
het is illa via, langs dien weg; en, ten anderen, oceanum
tentare, zich op den oceaan wagen, in het land der Friezen , is eene volslagene ongerijmdheid, want het land der
Friezen is de oceaan niet.
TACITUS, Germ., 34, schrijft dit: » A fronte Frisii exci»piunt. Majoribus minoribusque Frisiis vocabulum est
» ex modo virium, utraeque nationes usque ad oceanum
» Rheno praetexuntur, ambiuntque immensos insuper
» lacus et Romanis classibus navigatos. Ipsum quin
» etiam oceanum illa tentavimus, et superesse adhuc
•» HERCULIS columnas fama vulgavit: Sive adiit HER» ciri.ES, seu quidquid ubique magnificum est in clarij> tatem ejus referre consensimus. Nee defuit audentia
» Druso, nee Germanico: sed ohstitit oceanus in se simul
» atque in HERCÜLEM inquiri. Mox nemo tentavit:
7> .lanciiusque ae reverentius visum, de actis Deonim
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» oredere, quam scire" Er zijn dus in het land der Friezen groote meren , vooral de Flevo en de Middelzee, en
de daar tusschen gelegene Stoter- en Tjerkwerder meren.
Deze meren, en met name de drie laatste, liggen in het
vaarwater der Romeinsche vlooien, welke, illa, langs dien
weg den oceaan bereikt, en zich zelfs op dezen gewaagd
hebben, Dit bevaren van de zee ten noorden van Friesland
wordt door PLINIUS bevestigd, volgens wien daar langs
de kust drie en twintig eilanden liggen, Romanorum armis
cognitae. De Romeinen hebben alzoo de kusten van de
Noordzee tot Jutland toe gekend en bezocht. Nu zegt
TACITUS gehoord te hebben, fama
vulgavit,
dat daar
verder nog zuilen van HERCULES waren, superesse HERCULis columnas.
Dit superesse beteelcent hier niet nog
aanwezig en bewaard gebleven zijn, maar overig zijn,
in dien zin, dat men dit punt nog niet bezocht had, dat
men wel op grooten afstand de Noordzee had bevaren,
maar nog niet zoo verre gekomen was. Wanneer de Romeinen dus nog verder gegaan waren, dan de door PLINIUS
bedoelde eilanden, waaronder ook het Helgoland, dan
waren zij aan de columnae EMRCULIS gekomen. Hierdoor
kan TACITUS geen monument verstaan, geene pilaren, van
welke gedaante ook, en allerminst Hunnebedden. De Romeinen noemden columnae HERCULIS de straat van Gibraltar, het f return Gaditanum,
zonder daarbij aan
zuilen, in den eigenlijken zin des woords, te denken.
IÎELA, lib. I , c, 5, 15: » Deinde est mons praealtus ei,
i> quem ex adverso Hispania attollit, objectus, hunc Ahy~
» lam, illum Calpen vocant,
columnas
IIERCUZIS
j) utrumque. Addit fama noniinis fabulam,
HERCÜLEM
j) ipsum junctos olim, perpetuo jugo diretnisse colles, atque
» ita exclusum antea mole montium oeeanum, ad quae
» nunc tnundat,
admissum"
PLINIUS,

Rist, Nat.f lib. III: Exord.
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J, faucibus utrimque impositi montes coërcent claustra:
» Abila Africae, Æuropae Calpe, labarum HERCULIS mex tae. Quam ob cansam indigenae c olumnas
ejus Dei
ï vocant ; creduntque perfossas exclusa antea admisisse
ji niaria, et rerum naturae mutasse f adem." — Lib. II,
112, ï Pars nostra terrarum patet ab India ad HERCD•» Lis columnas Gadïbus sacratas 8568 M. P." De verschillende meeningen der Grieken, aangaande de zuilen van
HERCULES, zie men bij STRABO, lib. I I I , p, 169—172,
Eene dergelijke zeeëngte moet TACITUS hier ook bedoelen. Hij weet, dat er, gelijk de Middellandsche zee, mare
internum, ten zuiden, even zoo ook eene binnenzee, ten
noorden, van Europa bestaat, de Oostzee, mare Balticum,
aan welks zuidelijken oever de bewoners van het tegenwoordige Pruissen hem bekend zijn. Doch de Romeinsche schepen waren nog niet om Denemarken heen gestevend , en hadden dit mare BaUicum nog niet bezocht, of
men dus uit den oceaan (Noordzee) in die Oostzee komen
k o n , weet TACITUS niet met zekerheid; maar hij heeft gehoord , dat ook die binnenzee met den oceaan, door eene
zeeëngle, in verband staat, even als de Middellandsche zee.
Hetgene TACITUS er verder bijvoegt, komt hierop neder,
dat hij niet begrijpt, hoe die zeeëngte aan den naam van
columnae HERCULIS
komt, wat HERCULES daar bij te
maken heeft, of HERCULES daar geweest is, en of het alleen
aan een spraakgebruik is toe te schrijven, dat zijn naam
daaraan gehecht is. Men mag het daarvoor houden, dat
de inlanders, die misschien de Romeinen van columnae
HERCULIS
hadden booren spreken, hun ook den ingang
der Baltische %ee onder dien naam hebben aangeduid;
want in het noorden zelf kan zulk een naam niet in gebruik geweest zijn. Doch hetgene zoo, als bij vergelijking,
gezegd werd, schijnt door de Romeinen naar de letter
opgevat te zijn. En van daar het gerucht, dat ook het
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ïioorden zijne columnae BERCÜLIS had. In zooverre wij
dus uit de woorden van TACITUS een geographisch berigt
willen halen, hebben wij, naar mijn inzien, hierbij aan
de »5*0^ te denken. Tot zooverre zijn DRUSUS en GERMANICUS niet doorgedrongen. Niet omdat hun de moed daartoe ontbrak, maar obstitit oceanus , de gevaren en bezwaren van de vaart op de Woordzee waren voor de Romeinsche
schepen, schepelingen en scheepvaartkunde, te groot.

VI.
Trans Rhenum fossas novi et immensi
operis effecit, quae nunc adhuc Dru•únas pocantur.
SuETONIUS.

Met de tot hiertoe beschreven wateren, in het noon'en
onzes vaderlands, staat de Brususgracht in het naauwste
verband. Onder dien naam is nog heden bekend het kanaal, hetwelk den Rijn met den IJssel, tusschen Arnhem
en Boesburg, verbindt. Doch het is tevens bekend, dat
dit kanaal alleen niet het groote werk kan geweest zijn,
hetwelk die Veldheer met zooveel roem heeft tot stand
gebragt. Vooral neemt men dit aan, omdat de Lengte van
dit kanaal niet aanzienlijk genoeg is, om er zooveel ophefs
van te maken, als door de Romeinsche schrijvers gedaan
is; hetgeen te meer in het oog valt, wanneer men dit werk
met andere reuzengewrochten van dien aard, heerbanen ,
bruggen, enz,, vergelijkt, die, door en ten dienste van de
Ilomeinsche legerbenden, over het geheele westen en zuiden
van Europa verspreid zijn. Velen nemen daarom den
IJssel zelve voor die Drususgracht,
hetzij dat de oudo
IJssel voorheen bij Arnhem in den Rijn gevallen, ea do
nieuwe IJssel, van Boesburg benedenwaarts, een geheel
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gegraven kanaal is, hetzij dat het kanaal tot Boesburg
gegraven, en van daar af verder de reeds bestaande rivier
verwijd is. Het laatste komt mij het aannemelijkste voor,
dewijl het moeijelijk te verklaren is, hoe zich anders de

naam van IJssel,

tot tusschen Staveren en Enkkuizen,

j a , tot aan zee toe, kan hebben voortgeplant. De herinneringen aan den IJssel door het zuiden van Friesland,
hoezeer ook met de Vecht verward, zijn te stellig, om
niet aan eene oorspronkelijke rivier te denken. Indien
daarentegen de oude loop van den IJssel naar den Rijn
bij Arnhem ging, dan moest toch ook dit gedeelte, van
Doesburg, door DRUSUS merkelijk verwijd zijn, en het
geheel zou eer den naam van Rijn, of eiken anderen, gekregen hebben, dan dien van het onbeduidend IJsseltje,
boven Boesburg.
Doch, hoewel, door dit verwijden van den IJssel, tot
bij Kampen, de Z?rMsus-gracht in lengte en aanzien toeneemt, is dit nog niet voor het geheele werk te houden;
niet alleen omdat SUETONIUS in het meervoud van grachten
{fossaé) spreekt, maar vooral omdat het tot zoover gemaakte kanaal niet beantwoordt aan het oogmerk, waarmede de aanleg ondernomen is.
Voor den tijd van DRUSUS , of liever hij zelf bij zijnen
eersten togt naar de Eems, moest met de Romeinsche riviervloot den middelsten Rijnarm afzakken (ten minste de regter
arm, Fleve, die ons als een naauwe stroom door MELA beschreven wordt, schijnt geen geschikt vaarwater geweest te
zijn), en zoo buiten om, langs de kusten, zich op de Noordzee wagen. Zijn nu onze westelijke en noordelijke kusten,
nog heden ten dage, om de vele gevaren voor de scheepvaart , berucht, vooral moeten zij gevaarlijk geweest zijn
voor de rivierschepen, welke door vorm en zamenstel minder geschikt waren, om zee te bouwen. Ten einde voor
het vervolg dit gevaar te ontwijken, moest DRUSUS het
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plan vormen, om eene binnenlandsche watergemeenschap
te openen, die hem tot in de Middefaee eenen weg baande,
en waar langs hij dus uit den Rijn onmiddeîijk in het hart
van Friesland en naar het land der Chauken komen konde. Dit oogmerk is uit de geschiedenis over bekend. En
wanneer men dan zich afvraagt, wat DRUSUS heeft moeten
doen, om dit oogmerk te bereiken, dan geeft een enkele
blik op de kaart, en op den loop der rivieren, gereedeîijk
het antwoord aan de hand. Hij heeft, namelijk: 1°. een
kanaal tusschen den Rijn en den IJssel, 2°. een uit den
IJssel naar de Vecht, en 3°. een uit de Vecht naar de Middefaee , moeten graven of bevaarbaar maken. Het eerste is
met zekerheid bekend; het tweede kan het Ganzediep bij
Kampen geweest zijn, op welke hoogte ook ALTING (zie zijne
kaarten ï, II en V) en F. ARENDS (Gesch., d. Iî, blz. 30)
eene verbinding tusschen den IJssel en de Vecht, als
voortzetting van de .Z?rwsus-gracht, aannemen; en het
derde kan men vinden in de Wymers, welk breed vaarwater , uit de Slotermeer komende, zich door de Nye%yl
in de Middefaee ontlast heeft. Verg. EEKHOFF , t. a. p.,
blz. 32 en 36.
Zijn het alzoo drie kanalen geweest, door welke de bedoelde waterweg van den Rijn naar de Middelzee is geleid,
dan laat het zich vereenigen, dat SUETONIUS van grachten
spreekt, terwijl TACITUS het geheele vaarwater de gracht
van DRUSUS noemt.

De voornaamste plaats bij TACITUS , in dezen, is Annal,
I I , 8 , alwaar TIBERIUS de gracht, welke naar DRUSUS genoemd is, invarende, over de meren en den oceaan , gelukkig de Eetns bereikt. Gelijk wij vroeger reeds
zeiden, verstaan wij door de meren het Sloter meer, het
Tjerkwerder meer en de Middelzee; doch, in verband hiermede , maken wij uit de woorden van TACITUS o p , dat
TIBERIUS (wegens de ondiepte der Wadden,
boven Gro~

Wumkes.nl

144

OVER DEN LOOP DEK RIVIEREN

ningerland) den voornamen mond der Middehee, tusschen
Ameland en Schiermonnikoog (de Lauwerts), is uitgezeild,
en zoo wederom de Eems binnen gevaren.
Over de .Z>lrwsws-gracht zelve, en haren loop, is hiermede
gezegd, wat er van te zeggen valt. Nu nog iets over haren
naam, of liever over den naam, dien ALTING , SCIIOTANUS ,
VAN LOON en anderen, aan den IJssel,
voor zoo verre
hij in de gracht van DRÜSUS begrepen is, geven. Op hunne
kaarten vindt men den naam Navalia,
dewijl zij den
IJssel voor de rivier houden, van welke TACITUS , Hist,,
V, fin., gezegd heeft scinditur Navaliae Jluminis pons.
ALTING verklaart dien naam, door te zeggen, dat de IJssel,
door het openen van de Drusus-gracht,
een tak van den
Rijn geworden is, en dat, daar de linker arm, die hooger
op zich van den Rijn scheidde, de Waal genoemd werd,
deze regter arm den naam van Na-Wale, d. i. achter Waal,
of tweede Waal, ontvangen heeft. VAN LOON vindt den
oorsprong van dit woord in nova Isala, nieuwe Isel, of
wel naauwe Isel, welk laatste eerder op den ouden IJssel,
bij JDoetinchem, toepasselijk zijn mag. Zij vatten derhalve
de woorden van TACITUS ZOO op, dat Navaliae Jluminis
van de rivier Navalia beteekent.
Anderen, aan wier hoofd PTOLEMAEUS (Geogr., lib. II,
c. 10, N<s5i/&A»# ^îTïj/ vS) schijnt te staan , zien in dit Navalia eene stad, en vertalen de brug der rivier te Navalia. Deze stad wordt op verschillende plaatsen gezocht.
VAN ASCH VAN WiJCic {Proeve over den loop der Eem)
acht haar dus genoemd, omdat zij werven en tuighuizen
voor den scheepsbouw zoude bevat hebben, en plaatst
haar aan de Vecht, waar hij haar terugvindt in Naarden,
of Muiden. Door velen wordt die stad Navalia aan den
IJssel geplaatst, te Zutphen , of Kampen, door sommigen
aan het Zwarte water, te Genemuiden.
DE Sr, SIMON noemt den IJssel en Zutphen beide Na-
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balia, en wil dus TACITUS en PTOLEMAEUS beide genoegen
geven. Het zelfde was voor hem reeds door ALTING gedaans

die de fossa Drusiana Nabalia en Genemuiden Navalia
noemt, hoewel hij , daar de schrijfwijze Nabalia van PTOLEMAEUS, ~Na@HXifi.ioL •, afkomstig konde zijn, voor de stad
Nabalia, en voor de rivier Navalia, had behooren te
schrijven.
Uit dit verschil van meeningen bespeurt men ligtelijk, dat
de zaak niet pluis is. Ook de commentatoren van TACITÜS
zijn er mede verlegen. LIPSIUS heeft voor Navaàae willen
lezen Vahalis. PONTANUS Navae,
d. i. de Nahe,
bij
Bingen, welke naam ook voorkomt Eist,, IV, 70. Zie
OBERLIN, ad TACIT.1 HisL, Y,

26.

Dat het de Waal niet zijn kan, gelijk LIPSIUS voorgesteld
heeft, is door ALTING, bîz. 1ÖO, zeer juist opgemerkt: » Het
» verhaal," zegt hij, » laat niet toe, voor Nabalia te lezen
» Vahalis, want CIVILIS , het opperhoofd der Batavieren ,
» die de brug der rivier deed afbreken, om een mondgesprek
» met CERIALIS te houden, was over den Rijn geweken,
» CERIALIS daarentegen bevond zich op het eiland der Bata» vieren." Na op deze wijze betoogd te hebben, dat de
Waal niet tusschen die beide legerhoofden zijn k o n , geeft
hij zich veel moeite, om te beweren , dat CIVILIS naar het
land der Bructeren, aan den regter oever des IJssels,
zich begeven had, en voert dit opraapsel als een bewijs
aan, dat door Navalia de -öra^s-gracht verstaan moet
worden. Hij bekreunt er zich volstrekt niet om, dat CERIALIS zich altoos op het eiland der Batavieren
bevond,
tusschen den middelsten of eigenlijken Rijn en de Waal.
Had hij hier opgelet, dan had hij moeten zien, dat de
IJssel even min, als de Waal, de bedoelde rivier zijn.
kon.
En de zaak is niet anders. CIVILIS was over den Rijn
geweken, en bevond zich in het land (of eiland) der
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Caninefaten; CERIALIS was op het eiland der Batavieren;
en de brug, waarop zij gesprek hielden, lag over den
Rijn. Langs dezen Rijn is niets gevonden, wat aan eene
stad Navalïa denken doet. Ik geloof daarom, dat eene
stad Navalia even min, als eene rivier van dien naam,
ooit bestaan heeft, of door TACITDS genoemd kan zijn;
maar dat deze eenvoudig geschreven heeft: » Scinditur na* valis Jlumims pons " men heeft een stuk uit de schipbrug
genomen 2 . Schiphruggen toch waren bij de Romeinen gebruikelijk, zoo als TACITUS , Mist., V, 19, vermeldt:
j> (CIVILIS) in insulam concessit, gnarus deesse naves ef» fidendq ponti, neque exercitum Romanorum aliter trans» missurum," CIVILIS week, na de nederlaag bij Vetera
{Xanthen), naar het eiland der Batavieren, wetende, dat de
Romeinen hem over de Waal niet volgen zouden, omdat
zij geene schepen tot het slaan van eene schipbrug bij zich
hadden, en niet op eene andere wijze de rivier zouden
overtrekken. Want zoo als de Batavieren, Friezen en
Caninefaten, die, als het noodig w a s , eene rivier overzwommen, deden de Romeinen liefst niet, en zulks was
voor hen, wegens hunne over het geheel zwaardere wapenrusting , ook moeijelijker.
Het komt mij dus voor, dat TACITUS ook hier van eene
schipbrug gesproken heeft, die hij pons navalis noemen
moest, gelijk b. v. bij FLORUS, Rer. Rom,, lib. III, 10,
Staat: » CAESAR Mosulam navali ponte transgreditur."
De schuld van geheele dwaling ligt allerwaarschijnlijkst
bij PTOLEMAEUS, die voor zijne kaarten overal jagt maakte
op plaatsbenamingen, en uit de kwalijk begrepen woorden
van TACITUS de geographie met een N*w«At* of T$afia,hia
2
Dit vermoeden is oud, en reeds vermeld door J. FLÜD. A
GHILDE, J. C , in de Aant. op CLurERiirs, II. deel, blz. 238,

» Anderen wederom lezen in ÏACITUS : » Scinditur navalis jla~
» » minis pons," "

Wumkes.nl

DOOR HET LAND DER FRIEZEN EN BATAVIEREN.

147

verrijkt heeft. Op gelijke wijze heeft hij immers uit TACIT.,
AnnaL, lib. IV , 73, zijn Sia tutanda, 2.«™V'T«V<£# (ad
sua tutanda staat e r ) , gehaald, waarover zooveel gebeuzeld is. De dwaling van PTOLEMAEUS, waartoe ook het
gebruik van het kwadraatschrift (onze kapitale letters) aanleiding kon geven, heeft wederom veroorzaakt, dat in de
MSS. van TACITUS het woord NAVALIS veranderd is in
NAVALIE Of NABALIE.

VII.
Verso cognomento
accolae dicunt.

Vahalem
TACITUS.

Is de regter arm des Rijns, de Felve, ons zeer naauwkeurig door MELA beschreven, niet minder naauwkeurig is
TACITUS in de beschrijving van den linker oever dier
rivier, de Waal. Wij willen eerst den naam, en dan den
loop, dezes strooms beschouwen, en wel den naam in de
eerste plaats, omdat die een weinig verdacht voorkomt.
TACITUS schrijft Vahalis, en PLIWIUS Helium.
Dit verschil
is te groot, om het ongemerkt voorbij te gaan. Men houdt
het gemeenlijk daarvoor, dat de Latijnsche naam, Vahalis,
van de Bataafsche, Whale, gevormd is. Maar was de Bataafsche naam wel zoo? en kan men niet met evenveel
regt het tegenwoordige Waal als afkomstig van het Latijnsche Vahalis aannemen?
PLINIUS noemt zijne twee zijtakken van den Rijn Flevum
en Helium, en heeft in den laatsten zekerlijk, zoowel als
in den eersten naam, het oorspronkelijke woord bewaard.
Indien toch zijn Flevum uit FELVE gevormd is, zal hij ook
wel dit Helium uit HELFE gemaakt hebben. De wortellet-

Wumkes.nl

148

OVER DEN LOOP DER RIVIEREN

lergreep HEL is langs den geheelen loop der Waal in aandenken gebleven, in de namen Hulhuizen (Helhui%en),
Thiel (Tihel) , Wamel (Wamhel), Dreumel
(Dreumhel),
Bommel (Bomhel), Meispui, Heivoet en Helvoelsluis. Al
deze namen brengen ons tot Hele of Helve terug. Zij
zijn ook door de aardrijkskundigen steeds beschouwd als
in verband te staan met het Helium oslium van PLINIUS.
Hoe komt nu TACITUS aan den naam Vahalis f Zeker
kan het ons geene verwondering baren, dat de Romeinen,
hier en elders, de in hun oor barbaarsche namen, die zij
uit den mond der inlanders hoorden, jammerlijk radbraakten , en dezelve, bij de overbrenging in eenen Latijnscheu
vorm, op zonderlinge wijzen verminkten. Dat zij daarbij
op de klinkers niet veeJ acht sloegen, zien wij in de woorden Betuë en Batavi. Die zelfde verwisseling van klinkers
kan ook schuilen in het woord Vahalis. Welligt is dus
die naam ontstaan, door Helve om te zetten tot Vehel,
en daarvoor Vahalis te zeggen. Dit komt mij te meer
waarschijnlijk voor, omdat TACITUS schrijft: » verso cogj> nomento Vahalem dicunt," welke uitdrukking, verso
cognomento, door geen der vertalers of uitleggers op eene
voldoende wijze verklaard is. Want men vat het gewoonlijk zoo op, dat de rivier àzRijn, in dezen tak zijnen naam
veranderende, dien van Waal aanneemt. Doch hetgene
hier volgens TACITUS veranderd moet zijn, is niet de naam,
nomen, maar de bijnaam, cognomen. De algemeene en
gemeenschappelijke naam van de rivier en al hare takken
is Rijn, Rhenus, De bijzondere naam dezer eene tak is
Waal, Vahalis, welke dus een nomen heeft, Rhenus, en
een cognomen, Vahalis. Nu zegt TACITUS uitdrukkelijk,
dat Vahalis ontstaan is verso cognomenlo, en zijne woorden kunnen, dunkt mij, niet anders beteekenen , dan dat
de bijnaam (de bijzondere naam dezer tak) omgekeerd is,
zoodat Vahalis uit Vehel, het omgekeerde Helve, gevormd is.
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Deze Helve dan, die wij van de Romeinen Waal hebben leeren noemen, is de tak, door welken de Rijn, volgens
PLINIUS , 1. 1., ah occidente in amnem Mosam se spargit.
Het zelfde zegt er TACITUS van, wiens beschrijving van den

Rijn, Annal., II, 6, dus luidt: » Rhenus uno alveo
» continuus, aut modicas insulas circumveniens, apnd
» principiiim agri Batavi, velut in duos amnes dividüur,
» servatque nomen et violentiam cursus, qua Germaniam
» praevehüur, donec oceano misceatur: ad Gallicam ripam
7> latior elplacidior qffluens; verso cognomento Vahalem
» accolae dicunt; mox id quoque vocabulum mutat M o s a
»Jlumine; ejusque immenso ore eundem in oceanum efi> fundilur." Het slot dezer woorden, zoo als er nu gelezen wordt, bevalt mij wederom niet, dewijl het niet
uitdrukt, hetgene TACITUS heeft moeten en willen zeggen.
TACITUS moet, volgens den natuurlijken gang der denkbeelden , zeggen, waarom de naam van Waal zich verliest, en
in dien van Maas overgaat. Dit nu staat er niet. Er staat
daarentegen, dat de oceaan, waarin deze tak der rivier
uitstroomt, de zelfde is als die, waarin de eerst door hem
genoemde tak zich uitstort, eundem in oceanum effunditur.
Dit is iets, dat van zelf spreekt, want een andere oceaan
is er niet. Zulk eene onnoozelheid kan TACITUS niet geschreven hebben. Zijne bedoeling is, dat de Waal en de
Maas door een en den zelfden mond uitstroomen. Hij heeft
alzoo geschreven: s (^e eodem in oceanum. effunditur"
Die mond draagt den naam van Maas, niet dien van
Waal. De klaarblijkelijke reden hiervan is, dat niet de
Maas in de Waal, maar de Waal in de Maas valt, waardoor de gemeenschappelijke uitwatering eene voortzetting
van de Maas is. TACITUS moet derhalve gezegd hebben,
dat de Waal haren naam in dien van de Maas verandert,
omdat de eerstgenoemde rivier in de laatstgemelde valt.
Daartoe zal hij gebruikt hebben, de woorden eique immer-
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sus. Zoodat de lezing van het geheele slot dus gesteld dient
te worden: » eique immersus ore eodem in oceanum effunj> diiur."
Iedereen ziet, hoe weinig de woorden e^we
immersus en ejusque immenso in schrift verschillen, en
menigeen zal ook het verschil in beteekenis te gering achten,
om er van te hooren spreken. Doch dat immensum os
heeft den aardrijkskundigen nog al bezigheid gegeven, gelijk
men onder anderen zien kan op de kaarten van G. VAN
LOON. Deze heeft het noodig geacht, om een groot deel
van Zuid-Holland te laten verzinken, te weten IJsselmonde , Putten, Beijerland en S/rijen, ten einde eene
plas te verkrijgen, die groot genoeg is, om den naam van
immensum os Mosae te verdienen. VAN LOOW heeft dit
water Helium , of Heldinne %ee, genoemd , en dus, zeer
tegen de bedoeling van PLINIUS , Helium tot den mond der
Maas gemaakt. PLINIUS toch noemt uitdrukkelijk Helium den
mond, waardoor de Rijn zich in de Maas uitstort, en
die mond is de rivier de Waal; want ostia zijn bij hem,
gelijk bij CAESAR capita, rivierarmen. Wij hechten dus
niets aan dat immensum os en de Heldinne %ee; maar
vergenoegen ons met het berigt, dat de Waal in de Maas
valt.
De oude loop van de Maas verschilde van den tegenwoordigen zeer veel, dewijl die rivier, door het kanaal van
Bokhoven tot Woudrichem, eene geheel andere rigling gekregen heeft. Tegenwoordig valt de Waal bij Loevestein
in de Maas , en houdt men de Mertve voor het vervolg
van de Maas. Doch de Merwe behoort tot de Waal, en
de oude Maas loopt n o g , gelijk voorheen, langs Geertruidenberg. Van daar af heeft de bedding van de Maas
menige verandering ondergaan. Wanneer men nu de Maas
noemt, bedoelt men de rivier voor Rotterdam, welke echter,
als nieuwe Maas, onderscheiden wordt van de oude Maas,
langs den zuidkant van IJsselmonde. Deze is echter ook de
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eigenlijke oudeJfaas niet, want van eene nog oudere vindt
men de sporen in het land van Strtjen, tusschen Maasdam en Westmaas. Neemt men deze oude of oudste
Maas als de oorspronkelijke aan, dan schijnt het, dat
de vereeniging van de Waal met de Maas bij Vlaardingen gezocht moet worden, waar de nieuwe Maas, die
dan als de voortzetting van de Waal beschouwd wordt,
met de oude zamenkomt, om voorbij den Briel in zee
te vallen. Dit is het meest algemeen aangenomen gevoelen.
Sommige schrijvers achten deze vereeniging niet ver genoeg
van zee af, en zoeken haar hooger op, en wel bij Loevestein, in weerwil, dat de oude Maas daar niet
stroomt. ENGELBERTS (Aloude staat, I. deel, blz. 86) wil
die vereeniging nog hooger op doen plaats hebben, en ziet
haar, met GUICCIARDYN , bij Herwerden, hoewel hij zelf
kort te voren (blz. 82) gesteld heeft, dat die vereeniging
)) bij Herwerden door kanalen geschiedt, en daarom, door
y> menschen handen schijnt veroorzaakt te zijn." Zoowel
hij , als die de zamenvoeging bij Loevestein verkiezen, beroepen zich op CAESAR, Be bello Gallico, lib. IV, c. 10.
Wij willen daarom nu het eerste gedeelte van dat hoofdstuk , waar van de Maas gesproken wordt, en hetwelk
altijd een kruis van de uitlegkundigen en aardrijkskundigen
geweest is, opzettelijk onderzoeken.
» Mosa pro/luit ex monte Vogeso, qui est in finibus
T) Lingonum, et parte quadam ex Rheno recepta, quae
» appellatur Vahalis, insulam effidt Batavorum, neque
» longius ab oceano millibus passuum LXXX in Rhenum
» transit." De laatste woorden worden ook dus geiezenj
neque longius ab eo millibus passium LXXX in oceanum
transit. De eerste lezing is geheel onzin, want de Maas
valt niet, of gaat niet over, in den Rijn, in Rhenum
transit, en vooral niet, nadat hij de Waal ontvangen heeft.
De andere lezing kan ook niet goed zijn, dewijl er geen
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woord is, waarop dat neque longius ah eo doelen kan.
Wat de commentatoren van CAESAR over deze plaats
gezegd hebben, behoeven wij hier niet op te sommen. Genoeg is het, dat zij niet deugt. Dr- C. R. HERMANS , in
zijn Betoog, dat er uit de Commentarii de Bello Gallïco
van JULIUS CAESAR volstrekt geen bewijs kan getrokken
worden,
dat die veldheer of zijne krijgsoversten in
Noord-Nederland oorlog gevoerd hebben , '* Hertogenbosch
1843, heeft deze plaats het krachtdadigst aangevat. Hij
behoudt namelijk alleen de eerste woorden: Mosa prqfluü
ex monte Vogeso, qui est in finibus Lingonum,
en verwerpt al het overige als een ingeschoven stuk, dat herkomstig is van den ouden Franschen geschiedschrijver
ÂIMOINUS , die in 1OO5 bloeide. Van dien AIMOINUS toch
haalt ScRiVERius, Aniiq. Bat., blz. 2 1 1 , deze woorden
aan: » Mosa parte quadam ex Rheno recepta, quae ap~
D pellalur Vahalis, vulgo autem dicitur Waal, insulam
j) efficit Batavorum, quae rustico sermone vooatur Baltua."
Naar ons inzien heeft HERMANS hierin wel gelijk, doch niet
geheel en al. Want hij had de laatste woorden neque
longius enz., welke niet van AIMOINUS zijn , niet uit den
tekst moeten wegnemen. Er is juist uit deze laatste woorden , mits goed gelezen, een krachtig bewijs ten voordeele van het Beloog van HERMANS te halen.
Dit betoog komt met één woord hier op neder, dat alle
togten over, of gevechten bij , de Maas, welke volgens de
gewone lezing in deze Commentarii vermeld worden , niet
bij de Maas, maar bij de Moezel, hebben plaats gehad,
zoodat men bij CAESAR , voor Mosa, telkens lezen moet
Mosella. Maar wat doet nu CAESAR hier, lib. IV, c. 10,
den loop of oorsprong der Maas te beschrijven? Dit moet
ons zeker wonderlijk toeschijnen. Doch nog wonderlijker
is het, dat men zoovele eeuwen lang geduldig bij CAESAR
gelezen heeft; Mosa prqfluit ex monte Vogeso enz., zonder,
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naar het schijnt, daarbij eene goede kaart na te zien. Men
heeft deze woorden altijd voor goede munt, onvoorwaardelijk , aangenomen , en toch bevatten zij eene stellige onwaarheid. De Maas onispringt wel niet zeer verre v a n ,
maar toch niet ex, monte Vogeso, en niet op de grenzen,
in finibus Lingonum , maar midden in hun land. Uit de
Vosges daarentegen onispringt de Moezel, welke 80,000
schreden van haren oorsprong in den Rijn valt. Wel is
de lengte van den slroom, als men zijne kronkelingen
volgt, langer, maar de afstand van de bronnen der Moezel tot Coblenta is (LXXX M, P.) 20 Duitsche mijlen.
Deze duidelijke overeenkomst met de woorden van CAESAR brengt mij tot de overtuiging, dat hij geschreven moet
hebben : » Mosella projluit ex manie Vogeso, qui est in
» Jinibus Lingonum,
neque longius ab eo LXXX mittibus
» passuum in PJienum transit V Niet alleen krijgt bij
deze lezing het voornaamwoord eo eene duidelijke betrekking op monte Vogeso, maar ook de uitdrukking
neque longius ontvangt daardoor eenen gezonden zin. Neemt
men toch de woorden van CAESAR als eene beschrijving van
de Blaas, die de Waal ontvangt, en niet ve?~re van daar
in zee stort, dan is het gezegde, niet verder dan 80,000
schreden, vrij ongerijmd, daar niet verder dan eenen
korten afstand veronderstellen doet, en 28 uren gaans
geenszins een geringe afstand is. Zulks heeft weliigt de
vervaardiger van de Grieksche vertaling (welke in de editie
van JUNGERMAN , Franco/. 1606, 4°, gevonden wordt) gevoeld , wiens woorden dus luiden: 'O ê~ï MOVJJS1 Ttorx^oç
3

Deze lezing van CAESAR'S woorden ontheft VAH DOORPJINCK

van alle bezwaren, welke hem, op p. 4 zijner Responsio, hebben
doen zeggen : » Mihi vellem prorsus silere licuisset de sententia,
» quae Mosae, Vahalisque, et Batavorum, insulae rationa CAE» SARi tribuitur, cum eam pro inlerpolafam haheam."

IV.

11
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Hij

heeft dus de 640 stadiën tot 340 verminderd,
Past men daarentegen de woorden neque longius ab eo
LXXX millibus passuum toe op rfe Moezel, dan zijn 20
Duitsche mijlen voor de lengte van het geheele stroomgebied eener vermaarde rivier weinig genoeg, om den afstand kort te vinden, en te schrijven neque longius.
Zoo derhalve hier, gelijk op andere plaatsen *, ook Mo~
sella voor Mosa gelezen moet worden, ontvangt het betoog
van HERMANS eenen nieuwen steun.
Dat, voor het overige, CAESAR de Beneden-Maas,
de
Waal, de Batavieren en hun eiland, niet gekend heeft,
blijkt zelfs uit zijne beschrijving van den Rijn , aan welks
boorden de Treviri het laatste volk zijn, hetwelk hij opnoemt. Verder benedenwaarts zegt hij van den Rijn:
» TJbi oceano appropinquavit,
in plures diffluit partes,
» multis ingentibusque insulis effeciis, quarum pars magna
r> a feris barbarisque nationibus incoläur, ex quibus sunt
» qui piscibus atque ovis avium, vivere
existimantur"
Bewijst niet deze geheele onbestemde beschrijving, en
vooral dat laatste woord existimanlur,
dat hij ons land
niet verder gekend heeft, dan van hooren zeggen, en door
losse, uit de verte komende, geruchten ? Hoe zou het
overeen te brengen zijn , dat hij , die slechts in het algemeen kan melden, dat de Rijn zich in meerdere takken
4

Dit gevoelen vindt men reeds voorgestaan door CLUVERIUS,
Over de III uitlopen van den Rhi/n, blz. 88, welke bij CAESAH.,

De B. G., lib. IV, c. l 5 , voor cum ad confluentem Mosae et
Rheni pervenissent, lezen wil cum ad confluentem Mosellae et Rheni
pervenissent*
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verdeelt, en dat daar woeste volken wonen, —- dat die
zelfde schrijver een oogenbïik te voren weet, dat een dier
takken Waal heet, dat die Waal zich met de Maas vereenigt, en dat het volk , aan die oevers wonende, de Batavieren genoemd wordt ?
Bij dit aües, en bij' bet betoog van HERMANS , moet men
ook nog in het oog houden , dat de naam der Batavi in
de commentariën De bello Gallico nergens voorkomt 5 .
Indien toch CAESAR aan den Beneden-Rijn geweest was,
dan moest hij de Batavi hier of daar vermeld hebben.
Dit nu is zoo niet, en wij hebben dus met CAESAR , en
met het 10de hoofdstuk des IVden boeks De B. G., bij ons
aardrijkskundig onderzoek niets te maken. Wenden wij
dan liever het oog op de kaart, om te aien , of niet de
tegenwoordige toestand van de riviermonden ons sporen
aanbiedt van hetgene vroeger geweest is. Wanneer men op
eene uitvoerige kaart, die ook de gronden aanduidt, den
mond der Maas met dien van het Haringvliet vergelijkt,
dan valt het dadelijk in het oog, dat de laatstgenoemde
stroom de natuurlijke gedaante van eenen oorspronkelijken
riviermond vertoont, terwijl de eerste daarvan alle kenteekenen mist, en geheel het voorkomen heeft van eene
opening, welke door eene inbraak van de zee ontstaan is.
De Maas draagt het merkteeken van instrooming, het Haringvliet dat van uitstrooming. De zandrug, die langs de
geheeîe westkust van Holland het strand en het grondvlak
der duinen uitmaakt, loopt niet om den hoek van Holland,
heen, maar strekt zich voorbij den mond der Maas en om
het eiland Voorne uit. Zij wijst nog tot in onze dagen
aan, hoe dit eiland eertijds een gedeelte van den vasten
wal uitmaakte, en hoe het eigenlijke land van Rolland
eenmaal eenen grooteren omvang naar het zuiden toe had,
Dezelfde opmerking maakt ook CLUVERIUS, als boven, blz, 65.
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dan thans. Hieruit meen ik te mogen besluiten , dat het
tegenwoordige Haringvliet de oudste en eerste mond der
Maas geweest is G. Een blik op de kaart en den loop
der oude Maas voorbij Geertruidenberg en den Moerdijk,
door het Hollandsch diep en het Haringvliet, doet hier
meer af, dan met vele woorden kan gezegd worden. Even
duidelijk is het te onderkennen, hoe de Waal zijnen loop
vervolgd heeft voorbij Dordrecht, door de Oude Waal, ia
het land van IJsselmonde,
tot Heer-Jansdam,
door de
Oude Maas, langs Noord-Beijerland, om door het Helspui
zich in die Maas te werpen. De naam van dit Helspui
is hierbij van groot gewigt, omdat hierin, gelijk in het
naburige Heivoet en Helvoetsluis,
de oude naam der
HELFE bewaard is gebleven.
De voorstelling van het Haringvliet als den oorspronke»
lijken, en bij de ouden erkenden, mond der Maas, berust
intusschen niet op gissing alleen, of vergelijking van bewaard gebleven namen. PTOLEMAEUS, TACITUS en Dio CASSIUS , hebben den afstand tusschen dezen mond der Maas
en den Rijn opgegeven. De herleiding van de plaatsbepalingen des eersten geeft ons voor den afstand dezer
twee Rijnmonden, gelijk wij vroeder reeds vermeld hebben , 200 stadiën, of 24,000 Romeinsche schreden, JIIV
M. P. TACITUS, Ann., XI, 20, zegt: » Inter Mosam
j> Rhenumque trium et viginti millium spatio." Dio CASSIUS , lib. L X ,

c. 3 0 :

7r«v TO JWST«|U TOIT TS 'Pjj'vav KOLÏ rav

MoVou ff'tcciïlQvç i^>Sofi>iKovrix> Keù IKMTOV páKitmu.

Men heeft

wel gewoonlijk deze opgaven van TACITUS en Dio gehouden
voor de lengte van het Corbulo's kanaal, en getwist, of
men dit kanaal langs de verschillende bogten, of wel in
eene regte lijn tusschen de beide uiteinden, moest meten;
6
Vergelijk F . ARENDS, Nat. gesch. der Noordseefrusten, deel
II, bU. i5.
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maar eene oplettende beschouwing van de woorden dezer
schrijvers overtuigt ons, dat zij slechts den afstand noemen
der twee rivieren, tusschen welke CORBULO eene gracht
heeft doen graven, en geenszins spreken van de lengte dier
gracht zelve.
Wij hebben reeds meermalen gelegenheid gehad, om de
overeenstemming

tusschen

PTOLEMAEUS en

TACITUS op

te

merken, en te verklaren uit de omstandigheid , dat PTOLEMAEUS de werken van TACITUS , als een zijner bronnen,
gebruikt zal hebben. Dit zelfde merken wij, hier o p , en
beschouwen dus de opgaven dezer twee schrijvers als slechts
ééne getuigenis. TACITUS is het dus, met wien wij hier te
doen hebben. Met diens getuigenis stemt Dio niet overeen,
die 170 stadiën noemt, dat is, volgens de grootste maat
der stadiën, 21,250 Romeinsche schreden. Dit verschilt
1,750 schreden met de opgave van TACITUS, Tusschen deze
twee moeten wij dus kiezen, en wij gelooven, dat hier
het gezag van TACITUS grooter is, dan dat van Dio CASSIUS , zoo men niet bij dezen voor l^omx,ovtoi> lezen moet
lvv£v>)'ic<)vTfli. 190 stadiën verschilt van de opgave van PTOLEMAEUS minder dan het schijnt, omdat deze zijne afstanden
van vijf tot vijf minuten opgeeft, en dikwijls een tiental
stadiën meer of min verwaarloozen moet. TACITUS dan
noemt XXIII
M. P. als den afstand van den Rijn en
de Maas. Deze afstand is veel te groot, wanneer men
de tegen oordige Maas neemt, en iets te klein, wanneer men het Haringvliet
voor den mond der Maas
houdt. Vier punten liggen hier in eene regte lijn: Lei-

den , Delft,

Maassluis en Helvoetsluis, welke lijn de

lengte heeft van XXIV M. P. Het verschil van 1 uur
gaans achten wij gering genoeg, om het te mogen verwaarloozen , en deze lijn voor dien door TACITUS bedoelden afstand te houden.
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VIII.
Rhenusque hicornis,
VIRGIMUS.

Aan den Rijn moeten dus drie armen worden toegekend,
welke door PLINIUS duidelijk onderscheiden zijn, daar hij
den middelsten den naam van Rijn Iaat behouden, den
noordelijken Flevum, en den zuidelijken Helium osfium
noemt. In weerwil hiervan zijn er geweest, die het
bestaan van die drie Rijnmonden wilden ontkennen, en
slechts twee armen aannamen, omdat 1°. VIRGILIUS spreekt
van den Rhenus bicornis (Aen., VIII, 727), 2". MELA
slechts twee takken van den Rijn beschrijft, en 3°. TACITUS
ook niet meer dan twee takken vermeldt. Deze aangevoerde
gronden bewijzen zulks evenwel geenszins. VIRGILIUS toch,
als dichter, heeft hier voor de aardrijkskunde geen gezag,
omdat de Rijn niet tot het tooneel van zijn heldendicht
behoort. Men mag wel van hem eenige naauwkeurigheid
eischen in de aanduiding van de plaatsen, waar de lotgevallen van AENEAS en de zijnen voorvallen; maar wanneer hij spreekt van eene rivier, aan de uiterste grenzen
van het namalige Romeinsche gebied, dan behoeft hij die
zoo juist niet te kennen. MELA beschrijft den Rijn als

grensscheiding tusschen Gallié' én G ermanie ; en daar de
eilanden der Batavieren en Caninefaten nog tot Gallië
behooren, bepaalt hij zich tot den noordelijksten tak des
Rijns ; terwijl hij van den middelsten tak, of de stroom,
waarvan die noordelijke tak zich afscheidt, slechts in het
voorbijgaan gewaagt, en van den zuidelijken tak, welke van
die grenslijn geen gedeelte uitmaakt, geheel en al zwijgt.
TACITUS spreekt niet als aardrijkskundige, maar als geschiedschrijver , en noemt dus die stroomen, welke als vaarwaters , waar langs de Romeinsche vloten haren weg nemen , in zijn verhaal te pas komen , te weten, de Waal,
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den Rijn en de grachten van Drums,
en uit zijn stilzwijgen over den noordelijken arm des Rijns kan geene
meerdere gevolgtrekking worden gemaakt, dan dat die
Felue of voor de Romeinsche schepen onbevaarbaar was,
of door dezelve ten minste niet bevaren werd. Bovendien
is het in de beschrijvingen van MELA en TACITÜS ZOO duidelijk, dat de linker arm bij den eersten en de regter bij
den laatsten de zelfde stroom zijn , dat men daarin zich
slechts moedwillig vergissen kan. Bij MELA heet het: ad
sinistram amnis etïam tumet donec effluat; bij TACITUS :
servat nomen et violentiam cursus — donec oceano misceatur. En vooral moet men deze gelijkheid (identiteit) erkennen , omdat de woorden van MELA in het geheel niet
passen op hetgene TACITUS van de Waal zegt: latior et
placidior affluens; en wederkeerig de woorden van TACITUS
niet stroken met MELA'S beschrijving van de Felue, als

primo angiishis et rivi siniilis.
Wij houden ons dus aan drie armen van den Rijn. Van
twee derzelve hebben wij den loop nagespoord, en misschien de oorspronkelijke namen gevonden, de FELVE
en de EELFE.
De derde en middelste tak is, wat den
loop betreft, gemakkelijk aan te wijzen. Van Rhenen tot
Wijk te Buurstede, van daar tot Utrecht, van Utrecht
tot Leiden, en van Leiden tot bij Katwijk in %ee, is de
naam van Rijn onafgebroken bekend. Maar eene andere
vraag doet zich hier bij ons o p : Heeft die middelste tak
bij de Batavieren ook eenen eigenen naam gehad, zoo als
de beide andere ? En reeds vooruit gelooven wij te mogen
vermoeden, dat deze vraag toestemmend beantwoord kan
worden, Het is toch waarschijnlijk, dat de Batavieren ,
toen zij zich aan den Rijn en tusschen diens takken vestigden , aan die stroomen namen hebben gegeven , eer zij
wisten, dat de rivier hooger op den naam van Rijn,
Rhenus , droeg. De Romeinsche schrijvers hebben de na-
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men Helium, of Vahalis , en Flevum, of Flevo, van de
Batavieren overgenomen, omdat zij voor die takken geene
andere namen hadden; doch den middelsten t a k , dien zij
als de eigenlijke voortzetting van de rivier zelve, als den
hoofdtak, aanmerkten, hebben zij Rhenus genoemd, omdat zij begrepen, dat aan dien stroom dezen naam toekwam , en dat het dus niet noodig was , daarvoor eenen
anderen naam uit de taal der Batavieren te ontleenen.
Hoewel dus MELA , TACITUS en PLINIUS , dien middelsten tak
Rijn blijven noemen, zoo volgt hieruit niet, dat die tak
geenen anderen en afzonderlijken naam had bij de Batavieren, Evenwel is die waarschijnlijkheid niet genoeg, om
tot het bestaan van dien naam te besluiten, zoo lang van
den naam zelven geene sporen gevonden worden.
Opmerkelijk is het, dat TACITUS en PLINIUS, altijd spreken
van een eiland der Batavieren, insula Batavorum, zonder
voor dat eiland eenen naam te hebben 7 . Zoo schrijft ook
PLUTARCHUS (vita OTHONIS, blz. 1072, B.), van de Batavieren : atVJ è\ Vif^avuv lititüç âpurtot, vîjffov Qîxoüvrtç vità
Tou 'Pt/vou Trî(if(iOfA,ivi)v. Dit eiland, waarvan nog tegenwoordig een deel Betuwe heet, welke naam met dien van
Batavieren in betrekking staat, komt eerst bij latere schrijvers met den naam Batavia voor: zoo als bij EUMENIUS, in
Orat. pro reslaurandis scholis , c. 21 , en in Panegyrico
CONSTANTII, c. 3 , en bij PACATUS, in Panegyrico TffsODOsu,
c, 5.

Dio CASSIÜS , lib. 5 5 , c. 2 4 : ifsvo* ?2 liriît~ç, oïg f o ?m

B«r«ovwv die o TIJ? 'S>MT&waç> Ttjç h tca 'Ptj'v&j vijVou» OVO[AX.
Zosuius, lib. I I I , c. 6 : rrjv Barctfiiav, èfaa,
fx^óftevos,
o 'PiJW vijow TTOIÎT , irátqç Teora^itaç pîttyv» vjjVav. Bij
7

y>Bataviae
neque CAESAR, neque PZZNIUS, neque TjiciTUS
» meminit: sed insula e et agri Batavorum:
unde rede
» concludas, nomen id serius innotuisse."
A. HoUTTÜYN. Prolegomena, p. 3,
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AiMOiNus, 1. 1., is het: » insulam effîcit Batavorum, guae
j. rustioo sermone vocatur Battua" Den naam Battua, of
Batavia, dien wij bij latere schrijvers vinden , schijnt het
eiland in den tijd van TACITUS nog niet gedragen te hebben. Het is dus niet zeer aannemelijk, dat, gelijk Dio
CASSIUS zegt, de naam des volks, Batavi, van dien des
eilands, Batava, afgeleid is; daar die eerste naam zelfs
vroeger dan de Iaatstgemelde schijnt bestaan te hebben.
Veeleer hebben Batavus (populus) en Batava (insula), als
vormen van één bijvoegelijk naamwoord, eenen anderen
oorsprong, in een woord, Bat, of Batua, hetwelk noch
den naam des volks, noch des eilands, uitmaakte, en dat
toch hetzelfde is als Betuwe, BETFE. Wat kan dus dien
naam gedragen hebben, zoo het niet de rivier zelve is? De
overeenkomst tusschen de namen FELFE, IIELFE en BETFE,
is te groot, om niet te doen vermoeden, dat de laatste
met de beide eersten gelijksoortig is, en dat wij dus hier
de namen van alle drie de Rijntakken, volgens de spraak
der Batavieren, hebben.
Het land, hetwelk wij thans Betuwe noemen, begint
daar, waar de Waal zich van den Rijn afscheidt. Het
wordt verdeeld in Over- en Neder-, of Boven- en BenedenBetuwe; en zonderling is het, dat deze verdeeling invalt„
waar de Felue wederom regts van den Mijn afgaat. Zie
ALTING , Not. Germ., pars II, blz. 20: » Vulgo bipartitur
i, in Over Betauwe
et Neer Betauwe,
ducta
» linea utriusque terminatriee a ripa Rkeni Wageningae
» adversa, ad Vahalis proximani." Waarom is dit verdeelingspunt juist daar ? Als de Felue door het eiland
Betuwe liep, dan was het natuurlijk, dat deze stroom de
verdeeling in over en neder Betuwe aanwees. Dit is echter
het geval niet; en men blijft vragen, wat heeft de Felue
met die verdeeling te maken ? Op deze vraag heeft raen
geen voldoend antwoord, zoo lang men Betuwe alleen
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voor den. naam des eilands houdt. Maar zoo de Beluwe,
BETVE , de rivier is (van Schenkenschans tot
Katwijk),
dan wordt alles duidelijk, want die rivier Betue, wordt
juist daar ter plaatse, waar de zijtak Felue begint, in eene
boven en beneden Betue verdeeld; en het is zeer begrijpelijk, dat met den naam zelven der rivier ook die verdeelingsbenaming op het naastliggend eiland is overgedragen.
Dit is wel geen volkomen bewijs, maar toch eene zeer
passende aanleiding, om te denken, dat de middelste Rijnarm bij de Batavieren Betue genoemd is geweest. Ook in
de Gouwe, GOFE, en Merwe, MERVE,
vinden wij den
gelijkvormigen riviernaam terug, en zien dus geene taalkundige reden, om niet BETFE als riviernaam aan te nemen.
Doch wij worden in ons gevoelen versterkt door eene
regtstreeksche aanwijzing, die ons de Tabula
PEUTINGERIANA mededeelt.
Daar toch wordt, bij het land der
Batavieren, Patavia, de Patabus Jl. genoemd, welk laatste
woord, bij verzachting van de medeklinkers , Balavus fluvius wordt, gelijk het eerste Batavia, dat is, Batava
insula. Eene tweede aanwijzing dienaangaande, wel minder duidelijk, maar toch niet geheel onkenbaar, vinden
wij bij SERVIUS. Deze teekent aan bij VIRGILIUS, Aen,,
VIII, 727: » Rhenus Jluvius Galliae bic o mi s , quia
» pe?~ duos Jluit alveos, per unum, quâ Romanum impej) riurn est, per alterum, quâ interjluit Barbaros, ubi
» Jambal
dicitur, et facit insulam, Batavot'um." Dit
Jambal is een raadselachtig woord. SICCAMA , Ad legem
F?'isonum, p. 125 , wil er een spoor van Sinkfal in zien,
en verplaatst daartoe de woorden ubi Jambal dicitur bij
de voorgaande, quâ Romanum imperium est8.
Voor mij
8

De zelfde verplaatsing zoude ook noodzakelijk ziju, als men
do h bij SERVIDS voor gelijk staande met ome w wilde houden,
en dus leien ubi jam Wal dicitur. Dit Wal komt ook voor bij
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is dit niet duidelijk of aannemelijk, daar in Sinkfal en
Jambal geene overeenkomst is, dan alleen in de twee
laatste letters, ah Ik vermoed, dat bij SERVIUS te lezen
staat: ubijam Bal dicitur, en dat dit Bal eene schrijffout
is voor Bat: zoodat SERVIUS geschreven heeft ubi jam Bat
dicitur, zoo niet ubi jam Batua vocatur, in welke laatste
schrijfwijze het ligt is op te merken, dat de gelijkheid der
letters (Bat)ua uo{catur) de oorzaak geweest kan zijn,
dat daarvoor eerst Bat vocatur,
en hiervoor later Bat
dicitur, geschreven is.

IX.
Caninefates Batavique
Galliarum portio»

exigua

TACITUS.

Tusschen deze armen van den Rijn ligt het eiland der
Batavieren, zoo als ZOSIMUS , t. a. p., zegt: J> De Mijn,
» %ich in tweeën verdeelende, maakt het eiland der Bay> tavieren, 't welk grooter is, dan eenig ander rivierr> eiland." Dit eiland noemt hij Batavia, welken naam
wij reeds hebben opgemerkt, dat TACITUS niet schijnt gekend te hebben. Hiertegen zal men aanvoeren, dat het
woord Batavia echter gelezen wordt bij TAGITUS , Ilisf.,
IV, 12, waar deze de vestiging der Batavieren in hunne
toenmalige woonplaats dus beschrijft: » Batavi,
donec
» trans Rhenum agebant, pars Cattorum seditione domesj; tïca pulsi, exlrema Gallicae orae, vacua cultoribus, siREGINO (ad arm. S8ó): » GODEFRIDVS,

audito eorum adventu. Mis

» obviam procedit ad locum, qui dicitur Herispich, in quo Rheni
» fluenta et Vu al ulio âe alveo resolpunt, et ab invicem longius
» recedentes Battuam provinciam suo gurgite cingunt."
(?'i®
HoüTTUYN, Proleg,,

p . 8.)
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* mulque insulam, nunc Bataviam, occupavere, quant mare
» Oceanus a fronte, Rhenus amnis tergum ao latrea cir» cumluit."
Doch de woorden nunc Bataviam
komen
alleen voor in de uitgave van ERNESTI en OBERLIN (Lipsiae
1801), en zijn door den laatstgemelden, volgens eene gissing, in den tekst opgenomen. De gewone lezing in de
meeste andere uitgaven is inter vada sitam / doch ook
deze lezing, wier beteekenis bovendien moeijelijk te verklaren is, steunt niet op het gezag der handschriften. Deze
geven de lezingen invatasitam,
of juvata sit an, welke
beide nagenoeg de zelfde letters hebben , maar ook beide
van allen zin verstoken zijn. Het is blijkbaar, dat de
tweede lezing uit de eerste ontstaan is, door de wijsheid
van eenen afschrijver, die uit de letters van het onverstaanbare invatasitam, zoo al niets beteekenende, dan toch bekende , woorden heeft willen vormen. Op dat invatasitam
is dan ook altijd de aandacht der uitleggers gevestigd geweest , en door tusschenvoeging van ter is daarvan inter
vada sitam gemaakt, zonder dat echter de bedorvene tekst
er veel door verbeterd is geworden, Hoe bedorven nu ook
deze plaats zijn moge, is dit echter duidelijk, dat er geen
Bataviam staat, en dat dus hetgene TACITUS hier geschreven heeft, wat het dan zij , niet strijdig is met onze bewering. Bij eene oplettende beschouwing echter, houden
wij den aangehaalden tekst voor minder bedorven, dan
hij schijnt, en gelooven , dat hij op eene zeer eenyoudige
wijze, alleen door de verplaatsing van twee letters, te herstellen is. In de plaats van invatasitam
stellen wij voor
te lezen invasitatam.
Van het werkwoord invado is
het frequentativum invasito, een woord, dat volkomen goed
en zuiver is, al wordt het in niet een lexicon gevonden.
Wat de beteekenis betreft, past het volkomen in den zamenhang. TACITUS zegt van de extrema Gallicae orae,
dat zij vac.ua oultoribus waren; van deze konden derhalve

Wumkes.nl

DOOR HET LAND DER FfilEZEN ER BATAVIEREN.

165

de Batavieren, bij hunne komst herwaarts, voetstoots en
ongehinderd bezit nemen. Met het eiland s waarop zij tevens
zich nederzetten, was dit het geval niet; daarvan zegt
TACITUS niet vacua cultoribus , en hetgene hij er van zegt
moet dus wel eenigermate daartegenover staan. Daarom
gelooven wij, dat hij geschreven heeft invasitatam,
dat is s
crebfis incursionibus exposüam. Hij zegt alzoo, dat de
uiterste grens van Gallië (het land tusschen Maas en
Waal) geheel onbewoond was, en aan de Batavieren door
niemand betwist werd; maar dat het eiland (tusschen Waal
en Rijn), hoewel juist ook niet bewoond, toch dikwijls
door zwervende horden bezocht werd, die er een tijdelijk
verblijf vestigden, en tegen welke de Batavieren genoodzaakt waren, hunne nieuwe bezitting te verdedigen, of
welke tijdelijke bezoekers zij eerst moesten verdrijven, voordat zij zich voor goed daar konden nederzetten.
TACITUS wijst dan, als woonplaats der Batavieren, vooreerst de uiterste (dat is hier noordelijke) grens van het
eigenlijke Gallië, en ten anderen een (daaraan grenzend)
eiland, tusschen twee armen van den Rijn, Hij onderscheidt ook altijd deze twee deelen van hun grondgebied,

door de woorden ager Batavorum en insula Batavorum
(zie Annal., II, 6). Het is dus gemakkelijk, hunne woonplaats aan te wijzen, tusschen de Maas en den middelsten
Rijnarm, Met de Batavieren noemt hij meestal tevens
Caninefaten, als hunne naburen en bondgenooten: » Ea
» enim çjens par tem insulae colit, origine, lingua, virtute
» par Balavis; numero superantur"
{Eist., IV, 15.) Het
inter Helium ac Flevum, of de geheele Rijn-delfa (om
het zoo eens te noemen), neemt hij dus voor één eiland,
hetwelk door den middelsten riviertak zoo verdeeld is, dat
het noordelijke en kleinste deel door de Caninefaten, en
het zuidelijke en grootste deel door de Batavieren, bewoond wordt. Men kan ook de Caninefaten niet met de
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Batavieren tusschen dezelfde Rijnarmen plaatsen, omdat
Zeiden altijd het Lugdunum Batavorum, bij PTOLEMAEUS
Aovyóhivov BoiTMov'ûúv, geweest is, en dus ook dit westelijk
gedeelte des eilands aan de Batavieren behoord heeft. Hij
beschouwt verder deze twee volksstammen als nog behoorende tot Gallië: » Caninefates Batavique
exigua
» Galliarum portio." Bist., IV, 32. De F?'ie%en, zoo
kleine als groote, plaatst hij over den Rijn, in Germanië.
» Majoribus minoribusque Frisiis vocabulum est ex modo
» virium: utraeque nationes usque ad oceanum Rheno
i) praetexuntur."
Germ., 34, Met de Friezen begint ook
PTOLEMAEUS , Geogr., lib. I I , c. 10, zijne optelling van de
volken in Germanië, terwijl hij den Rijn als grensscheiding van Gallië en Germanië vermeldt. Die zelfde grensscheiding vonden wij bij MELA aangewezen, in de beschrijving van den Rijn en diens noordelijken arm Felue.
Uit dit een en ander volgt, dat al, wat tusschen de
Rijnmonden ligt, nog tot Gallië gerekend moet worden ; en dat de Caninefaten het eiland bewoond hebben,
hetwelk door den middelsten en noordelijken arm gevormd is.
Hetgene men dus gewoonlijk uit de woorden van PLINIUS
besluiten wil, dat ook de Friezen , of ten minste een deel
derzelve, nog tusschen de Rijnarmen hunne woonplaats
hadden, of dat een noordelijker stroom, dan de door ons
beschrevene Felue, nog als Rijnarm aan te merken is,
strookt met de overeenstemmende getuigenissen van bovengenoemde drie schrijvers in geenen deele. De woorden
van PLINIÜS , die wij bedoelen, zijn deze: Bist. Nat.,
lib. I V , 29. » In Rheno ipso, prope centum millia pasB suum in longiludinem,
nobilissima Batavorum insula
» et Cannenufahim / ^ aliae Frisiorum, Chaucorum, Fri» siabonum, Sturiorum, Marsaciorum, quae siernuntur
» inter Helium ac Flevum, etc." Deze plaats kan echter
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onmogelijk goed zijn °; want neemt men ze naar de letter
o p , dan vallen ook de Friezen (Frisii majores) en Chauken tusschen de Rijnarmen ; iets, dat geen aardrijkskundige ooit heeft durven of kunnen voorstellen. Men heeft
het nooit verder kunnen brengen , dan tot de Frisiaboni„
Sturii en Marsacii (Frisü minores), en dus altijd de Frisü
en Chauci van de bepaling inter Helium ac Flevum
moeten uitsluiten. Zoo men echter twee volken wil uitsluiten , dan achten wij het beter, alle vijf af te scheiden , en eene interpolatie in de woorden van PLINIUS
te veronderstellen. Wij vermoeden, dat PLINIUS , wiens
woorden blijkbaar aan een groot gebrek in zamenhang
lijden, dus geschreven heeft: » In Rheno ipso, prope

» C M. P. in longitudinem, est nobilissima Batavonim
» insula et Cannenufatum, quae sternuntiir inter Helium
» ac Flevum, etc,;" en dat eene kantteekening :* Sunt et
aliae Frisiorum, Ckaucorum, Frisiabonum 8 Sturiorum,
Marsadorum, door latere afschrijvers in den tekst is opgenomen. Tegen dit vermoeden verzet zich alleen het slot van
cap. 3 1 , waar hij de optelling van de volken in Gallia

Belgica eindigt met de Batavi et quos in insulis diximus
' Rheni.
Daar hij toch anders even goed had kunnen
schrijven Batavi, Cannenufates , zoo schijnt hij met deze
woorden op meer volken te doelen. Doch, hoe dit zij,
PLINIUS is blijkbaar met de Friesche volkstammen in de
war; want hij heeft vroeger reeds de Chaucorum gentes
(dus de Chauci majores et minores) bij de Cimbren en
Teutonen genoemd, cap. 2 8 , en plaatst naderhand de
Frisiaboni ergens tusschen Tongeren en Trier, cap. 81.
Zoodat wij, wat de plaatsing van de volken en de verdeeling van de landen betreft, aan het gezag van PLINIUS
9

CLUVERIUS, deel I I , bl. 196, was van het zelfde gevoelen '

» Die plaats Pan PLINIVS,

dan, is bij mij verdacht,'* enz.
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niet veel behoeven te hechten. Veeleer gelooven wij, dat
gemelde woorden, aan het einde van cap. 3 1 , onecht zijn.
Zij stroken ten minste niet met de verdeeling van Gallië,
welke PLINIDS opgeeft, Naar zijne verdeeling is Gallia a
Scaldi ad Sequanam Beïgica. Alles, wat ten noorden
van de Schelde is, behoort tot Germanië, volgens cap. 28:
toto hoc mari ad Scaldim usque Jîuvium Germanicae ac'
colunt gentes. De Batavieren en Caninefaten, die TACITUS
nog rekent in Gallië te wonen, behooren volgens PLINIUS
tot Germanië. Hij zoude dus zich zei ven groolelijks wederspreken, als hij de Batavi enz. bij de volken van Gallia
Belgica opnoemde, waarvan hij de optelling ook uitdrukkelijk van de Schelde af begint: a Scaldi incolunt extera
Toxandri, caet. Deze optelling moet eindigen met hinc
Ubn, Colonia Agrippinensis, Guberni, zoodat de Guberni,
of Gugerni, in het land van Gulick , ten oosten de noordelijkste volkstam van Gallia Belgica zijn, gelijk de Toxandri, aan de Schelde, ten westen. Eene lijn, alzoo, van
den mond der Schelde tot Busseldorf getrokken, geeft de
noordelijke grens van Gallië volgens PLINIUS.
De eenige plaats, waar PLINIUS de Friezen heeft kunnen
noemen, is in cap. 28, bij de Chauken, alwaar men weîligt dus lezen moet: Alterum genus (Germanorum)
Ingaevones, quorum pars Cimbri, Teutoni, ac Chaucor-um,
Frisiorum, Frisiabonum, Sturiorum, Marsaciorum gentes.
De woonplaatsen dezer volken gelooven wij dus te mogen
verdeelen: De Chauci in Oostfriesland,
en misschien
Groningerland;
de Frisii in Friesland, tusschen Vlie en
Lauwers;
de . Sturii in het land van Stavoren, tusschen
Vlie en IJssel; de Frisiabones tusschen den IJssel en den
noordelijken Rijnarm , zoodat het Noord-Hollandsche West'
Friesland (de Drechter Friezen) als een deel van het land
der Frisiabones overgebleven is; eindelijk de Marsacii,
tusschen het meer Flevo en den IJssel, in de streek,
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welke men thans de Veluive noemt. De Marsacii waren
dus door de Felue van de Caninefales gescheiden, en
hunne naaste buren ten oosten: hetwelk overeenkomt met
gelijktijdige vermelding van deze beide volken bij TACITUS,
Eist., ÏV, 56: » (CZAUDIUS LABEO) furtim magis, qumn
s bello , Caninefates Marsacosque incursabat.'1
De gesteldheid van dit land der Batavieren wordt ons
niet zeer uitlokkend afgemaaid door EÜMENIUS , in de Lofrede op Keizer CONSTANTIÜS (FLAVIUS VALERIUS CONSTANTIUS CHLORUS), welke ten jare 291 na CHRISTUS de Franken
uit Batavië en Friesland had verdreven 10 . Paneg. CoN~
STANTII, cap. 8 : s Quamquam Ma regio divinis expedii) tionibus luis, Caesar, vindicala atque purgata , quant
j) obliquis meatibus Scaldis interfluit, quamque divortio
i) sui Rhenus amplecMtur, poene, ut cum verbï periculo
» loquar, terra non est. Ita penüus aquis imbuta per» maduit, ut non soluni, qua manifeste palustris est,
» cedat ad nixum, et hauriat pressa vesltgium, sed etiam
y> ubi paulo videhir firmior pedum pulsu tentata quatia» tur, et sentire se procul mola pondus testetur. Ita, ut
T> res est, subjaeentibus -innStmt, et suspensa late vacillat,
1, ut merifo quis duxerit exercendum fuisse lalt solo mi'
» litem ad navale cerlamen, Sed neque illae fraudes lo~
» corum, nee, qnae plura inerant, perfugia silvarum
» barbaros tegere potuerunt, quo minus ditioni tuae divi» nitatis omnes sese dedere cogerentur, et cum conjugiis
i> ac liberis, ceteroyue examine necessiludinum ao rerum

10 Verg. VAN DoORNIMCK, Responsio etc, cap. I I , $ i , p. 28,
en vooral cap. I, § 1, p. 8, waar de schrijver van de woorden van
EUMENIUS dit zeçî;: » Iiiest vendiiationis haud jiaruin huic loco;
» atlamen rei vcritas manet, palastrem, humilem, depressanifjia—
» tavorum insuïam j'uissa denotans, quae atidis danîaxaî ae$tctti*~
» bus agriculturae apta esse poterat*

IV.

. 12

Wumkes.nl

170

OVER DEN LOOP DER RlVIEREK

» suarum ad looa olim deserta trânsirent, ut quae forti iasse ipsi quondam depraedando vastaverant, culta red» derent serviendo."
Hoezeer ook deze beschrijving overdreven moge zijn, ten
einde, door de vergroote bezwaren van den veîdtogt, den
moed en de volharding des veldheers te sterker te doen
uitkomen, en hoezeer dus de vleijerij jegens den Keizer de
voorstelling van ons land met al te zwarte verwen gekleurd
heeft, kennen wij echter nog heden ten dage lage streken
in ons land, welke getuigen, dat de beschrijving van EuMENius niet geheel en al uit de lucht gegrepen is. En zijn
er nog moerassige streken, waar het land op het water
schijnt te drijven, waar de grond onder de voetstappen
golft, en waar elke tred een diep indruksel achterlaat,
hoeveel te menigvuldiger moeten dan dergelijke streken in
ons land geweest zijn in die tijden, toen het nog niet, gelijk
later, door bedijkingen van rivieren en bepolderingen van
lage landen, met kunst van water bevrijd en bewoonbaar
gemaakt was. De boschrijke oorden kennen wij ook van
elders, zoo als het nemus Sacrum en nemus Baduhennae,
bij TACITUS vermeld, en het veelvuldige houtgewas heeft
ongetwijfeld het zijne bijgedragen, om den bodem koud
e*i vochtig te houden. Een laag, moerassig land 11 was
hel dus op vele, zoo niet de meeste, plaatsen, hetwelk de
Batavieren en hunne naburen bewoonden; dit willen wij
EUMENIUS gaarne toestemmen. De hoogere en zandige streken bestonden ook toen wel, waar wij ze nu nog aantreffen; maar hetgene nu laag en waterachtig is, was zulks
destijds in veel grootere mate. En slaan wij nu het oog
op die groote uitgestrektheid, welke eenmaal ook land
was, zoo het dien naam verdiende, en thans, als Zuider11

v Palustrem, humilemque Batavorum insulam." TAC. ,Hist,,

V , 7,3.
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zee, waarschijnlijk van hoogere waarde is, dan worden
wij bijna genoopt, om de beschuldiging van overdrijving
tegen EUMENIUS in te trekken. Het toenmalige eiland Flevo,
de kusten van het meer van dien naam, de streken aan
de boorden van den IJssel en het Vlie, ten zuiden en
westen van het tegenwoordige Friesland, kunnen wij
ons niet anders voorstellen, dan een grond, zeer overeenkomstig met de woordeu van EUMENIUS : subjacentibus
{aquis) innatat el suspensa late vacülat.

X.
Omnium harum gentcu.ni virtute
cipui JBatapîf non mulium

prae-

ex ripa,

sed insulam Rheni amnis, colunt,
T A C I T . , Germ. 29.

De Romeinen hebben, onder de verschillende bewoners
van ons vaderland, de Batavieren het hoogst geacht, en
van het land en eiland der Batavieren spreken hunne
schrijvers het meest en uitvoerigst. Zoo vinden wij geene
stads- of andere plaatsbenamingen vermeld in de landstreken der Caninefaten en verschillende Friezen; maar vrij vele
op het eiland der Batavieren. TACITUS noemt daar, aîs
versterkte plaatsen, Arenacum, waar het 10de, en Baiavodurum, waar het 2de legioen in bezetting lag, alsmede
Grinnes en Fada, cohortium aîarumque castra. De reis»
kaart, of afstandswijzer, bekend onder den naam van
Tabula P EÜTINGERIANA , noemt, langs de noordzijde des
eilands, Lugdunum,
Malilo, Albiniana (castra) , Niger
Pullus, Lauri, Fleiio, Levae Fanum., Carvo,
Casira
Herculis, en aan de zuidzijde Forum Adriani,
Flenïum,
Tablae , Caspingiutn , Grinnes , ad JDuodecimum , Neoma-
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gus. Het Itinerarium ANTONINI geeft de namen Fletio,
Trajectum, Levae Fanum , Mannaritium , Batavodurum,
Carvo, Marenacium, en buiten het eiland nog Burginatium
en Colonïa Trajana. Men heeft zich veel moeite gegeven,
om de ligging van al deze punten aan te wijzen, en zich
daarbij laten leiden , deels door eene meerdere of mindere
overeenkomst met hedendaagsche benamingen, deels door
opgaven van onderlinge afstanden dier plaatsen. In het laatste opzigfc heeft vooral G. VAN LOON, op de kaarten in zijne
Aloude historie, zich verdienstelijk pogen te maken. Hij
is, bij het ontwerpen van die kaarten, afgegaan op de Tabula PEVTJNGBRIANA , welke de marschroute langs de beide
zijden des eilands dus opgeeft, van de Columna miliaris,
als het westelijkste, tot Neomagus, als het oostelijkste punt.
Langs de noordzijde
of Rijn (Betue).
Columna miliaris
M.P.
II.
lugdunum
Praetorium Agrippinae III.
Matilo
V.
II.
Aïbiniana
Niger Pullus
V.
XII.
Lauri
XVI.
Fletio
Levae Fanum
VIII.
XIII.
Carvo
VIII.
Castra Herculis
X.
Neomagus

Langs de zuidzijde
of Waal (Helue).
Columna miliaris
M.P.
Forum Adriani
XII.
Flenium
XVIII.
XII.
Tablae
Caspingium
XVIII.
Grinnes
VI.
XVIII.
ad Duodecimum
Neomagus
XII.

Het valt echter te betwijfelen, of de volgens deze afmetingen geteekende kaarten van VAN LOON in allen deele juist
zijn, en wel omdat hij onvoorwaardelijk getallen-opgaven
gevolgd heeft, welker echtheid door niets gewaarborgd is.
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En hoe weinig op deze cijfers te vertrouwen is, blijkt mij
uit eene vergelijking van den afstand tusschen eenige plaatsen langs den Middel-Rijn (wier ligging meestal aan geen
twijfel onderhevig is), volgens de Tabula PEUTINGEIUJNJ
,
met die, welke voor de zelfde plaatsen wordt opgegeven in
REICHARD'S Passagier auf die Reise, Berlin 1839, lOte
Aufl. Daartoe heb ik genomen de streek van Ment% tot
Xanten, waar de Iandstraat langs den linker Rijnoever
nog wel de oude Romeinsche heerbaan zijn zal. De Duitsche mijl gelijk vier miliaria (M. P.) zijnde, maakt de
vergelijking zeer gemakkelijk. De afstanden zijn deze:
Moguntiacum
Bingium
Vosavia
Butobrice
Confiuentes
Aulunnac.o
Rigomagus
Bonna
Agrippina Colonia
Novesium
Asciburgium
Yelera

Tab. PEUT.
IX M. P.

REICHARD.

3 D. M.

XII M. P.

xir
IX XXX
IX.
VII
IX
IX
VHI
XI
XVI
XIV

Si
2J24
2|
3|.
4-1
4-|
4±

XXXIV
X
XI
XI
XIV
XIX
XVII

xvir

Tusschen Vesavia en Butobrice moet Salisso zijn uitgevallen. De meting op de kaart van Gallië, in REICHARDI
Orbis terrarum antiquus, geeft deze uitkomst:
Bingium
Vesavia
Salisso
Butobrice
Confluentes

M. P.
XII 1
T-v 1
Volgens REICHARD , als
> XXXIII
boven, 8 | D. M., of
XXXÏV M. P.
IX )
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Dit de bovenstaande vergelijking ziet men, dat van de elf
afstanden slechts drie cijfers, tusschen Buigen en Coblentz,
goed kunnen zijn of worden, als men nog eerst eene uit»
Jating herstelt, De overige acht zijn onjuist, en wel omdat
de Rorneinsche cijfers zeer ligt tot vergissingen aanleiding
geven, dooi1 de verwisseling van XI en I X , XIX en XI,
XVII en XIV of XVI, XIV en VIII. Gelijksoortige fouten
kunnen evenzeer schuilen in de opgaven aan den BenedenRijn, in het eiland der Batavieren, w a a r , vooral aan de
zuidzijde, de telkens wederkeerende cijfers XII en XVIII
een hoogst verdacht voorkomen hebben.
Wij gelooven derhalve, dat men aan de kaarten van VAN
LOON weinig vertrouwen mag schenken, uit hoofde van
den oiizekeren grond, waarop derzeïver zamenstelling berust , en betwijfelen het zeer, dat men ooit langs dezen
weg tot eene geheel bevredigende uitkomst geraken zal.
Alleen met zorgvuldigheid te werk gestelde opgravingen en
oudheidkundige nasporingen kunnen over de ligging der
Romeinsche castra, en de verdere plaatsen, die het tooneel
der toenmalige gebeurtenissen geweest zijn, eenig licht ver»
spreiden. Hiertoe zal de onderneming van de Heeren LEEMANS en JANSSEN, van wie wij een stel oudheidkundige
taarten van ons vaderland te gemoet zien, van het hoogste
belang worden; en voordat wij de uitkomsten van dezen
arbeid gezien hebben, willen wij ons niet in gissingen
verdiepen omtrent de ligging van deze of geene plaats.
Zonder ons dus meer met steden of legerplaatsen op te
houden, willen wij deze beschouwing van het eiland der
Batavieren besluiten met de vermelding van twee werken
van Romeinsche Veldheeren, welke onder de geschied- en
aardrijkskundigen, niet minder dan zoo vele andere zaken,
ons vaderland betreffende, aanleiding tot veel twist gegeven

hebben, te weten de fossa Corbulonis en de Brusi moies.
Van de fossa Corbulonis hebben wij vroeger reeds met
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een enkel woord gewaagd. De ligging, zoo als die door
TACITUS en Dio CASSIUS beide uitdrukkelijk wordt opgegeven , tusschen den Rijn en de Maas, bepaalt, onzes inziens , de aandacht van zelve tot dat gedeelte der Haas,
hetwelk, na de Waal opgenomen te hebben, zich zeewaarts
spoedt. Wij stemmen daarom het Liefst in met diegenen,
welke deze gracht van CORBULO tusschen Leiden en Maassluis willen gezien hebben , met die bijbepaling echter, dat
wij hare strekking verlengen tot Helvoetsluis, en alzoo
aannemen, dat de voorname rigting dezer gracht door de
punten Leiden, Delft, Maassluis en Helvoetsluis, bepaald
wordt. Tusschen de drie eerstgenoemde plaatsen is dezelve
in de nog bestaande kanalen en vaarten aanwezig gebleven, met weinig, of misschien geene, verandering. Tusschen Maassluis en Helvoetsluis is zij verdwenen; doch
bij de veelvuldige veranderingen, die de Hollandsche en
Zeeuwsche eilanden en stroomen nog dagelijks ondergaan,
kan dit ons geene groote verwondering baren. De verdwijning van dit gedeelte mag wel voornamelijk aan het ontstaan van de nieuwe Maas worden toegeschreven, Welligt
leveren plaatselijke onderzoekingen nog sporen van haar
voormalig bestaan in het land van Voorne o p , en moet zij
herkend worden in de Gote, vermeld bij F. ARENDS , Nat.
gesch. van de kusten dei" Noordzee, deel I I , biz, 18. Het
doel, hetwelk CORBULO mét den aanleg van dit kanaal had,
is door TACITUS (Annal., XI, 20) met deze woorden uitgedrukt : » Qua incerta oceani vetarenlur." Wat evenwel
deze uitdrukking beteekent, is mij niet duidelijk. De interpretes LIPSIUS , GRONOVIUS en ERWESTI , verbeelden zich ,
dat TACITUS hetzelfde heeft willen zeggen ais Dio CASSIUS
(lib. L X , 3 0 ) : 'w<% ^'<j oî Trata^o) h fp rou côztavov TTAiip*
yMçiSi ávctffiovrsç 7Tih(»ytCci>fftv, opdat de rivieren niet, door
den vloed der Noordzee opgejaagd zijnde, het land
zouden

oveKstroomen. Doch al was ook deze zin uit de woorden
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van TACITIJS op te maken, dan zoude ik nog niet durvea
aannemen , dat de door Dio CASSIUS opgegevene reden de
w a r e , of zelfs de mogelijke, is. Zoo het toch gelijktijdig
laag water voor den mond der eene en hoog water voor
den mond der andere rivier was, j a , dan was misschien
zulk een kanaal, tot een ontwijk voor het tegengehouden
rivierwater naar den eenen of anderen kant, zeer doelmatig ; indien, namelijk, dit nut niet geheel vernietigd
werd door het gevaar, hetwelk de sterke, tweemalen daags
heen en weder gaande, stroom, en de daardoor veroorzaakte afschuring, voor de aanliggende landen moest te
weeg brengen. Doch het verschil in watergetijde kan hier
hoogstens één uur bedragen, te weten, dat het voor de
Maas een uur later hoog water is, dan voor den Rijn,
De afvoering van het water, dus, van de eene rivier naar
de andere, kan zoo groot, of van zoo veel belang, niet
geweest zijn, dat wij die voor de eenige bedoeling, waarmede CORBULO het kanaal liet graven, mogen houden, zelfs
al wierd zij versterkt door het bijoogmerk, om aan de
ledigloopende soldaten bezigheid te geven, ut miles oiium
exueret ( T A C ) . Er moet derhalve eene andere reden geweest zijn, en wel de door TACITUS opgegevene, wanneer
men bij hem leest: vitarentur,
zoo als reeds VERTRANIUS
gewild heeft. Dan is het doel van CORBULO het zelfde als
dat, waarmede DRUSUS zijne grachten heeft aangelegd, om,
namelijk, de schepen uit de eene rivier in de andere te
brengen, zonder ze aan de gevaren , vooral aan de wisselvalligheden (incerta), van eenen zeetogt bloot te stellen.
Er zijn schrijvers, die de Lek voor de fossa Corhulonis
gehouden hebben. De eenige grond voor deze meening is,
de geringe afstand van Leiden tot Maassluis, welke niet
meer dan XVII mittia passuum bedraagt, dat is, YIM.JP.,
of 2 uren gaans minder, dan TACITUS opgeeft, terwijl de
Lek, die uit den Rijn in de Maas stroomt, wat de lengte
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betreft, nader bij den vereischten afstand komt. Dat wij
met dit gevoelen niet kunnen instemmen, wordt door de
volgende bedenkingen veroorzaakt: 1°. Gelijk wij reeds opgemerkt hebben, TACITUS spreekt niet van de Lengte des
kanaals, maar van den afstand tusschen de twee rivieren;
deze afstand moet natuurlijker wijze gemeten worden Langs
de kortste lijn, die regt overloopt, en niet langs eene lijn,
wier rigting zoo schuinsch is als de loop der Lek, 2°. De
ZeK valt in de nieuwe Maas, of, strikt genomen, in de
oude Waal, terwijl de door TACITUS en Dio bedoelde Maas
geene andere, dan de oude Maas, wezen kan. En 3°, de
tijd van het ontstaan der Lek, zoo als die het voorname
kanaal van het Rijnwater geworden is, valt eerst in de
9de eeuw. Behalve HEDA en MERULA , aangehaald bij
* GABBEMA , Watervloeden,
p. 10 en 2 2 , heeft W. VAW
GOUTHOEVEN , Kronijk van Holland,
op het jaar 860 aangeteekend: » Want de Ryn, die voormaels plach te vloei» jen door Wyck te Duersteden,
Utrecht, Leyden ende
» Catwyck, in die Westerzee, omme des grooten oploopinge
» ende overvloedigheyt des zeewaeters, recht als wylen
i> eer die Jordaen, so is doe die Ryn achterwerts gekeert,
ii als dat in /foliant, in 't Sticht, ende in die Betue, die
» menschen ende beesten in grooter menichfen zyn ver» droncken ende gestorven, ende om die zoutheyt des wa» ters, dat met ghewelt van Catwyck opwert (overmitds
» stormende vlaghen der winden) gedreven worde, versact
s zyn ende byna 't samelic nedergestort, dat alle de boo» men, die huyden te daghe, van Leyden tot Nyemaghen
» toe, in broeckige ofte in waterige steden opgegraven
ï worden, kennelicken gevonden worden alle eens we» ghes, mits den storme, nedergheslagen, waerom de luyden
» wt Hollant, wt Sticht ende in der Betue, met een» drachtighen rade, opdat sy voort meer niet arghers en
» souden lyden, soo hebben sy van Wyck te Duersteden
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» aen beyden syden een cleyne beke, wt den Rijn vloey» ende, geheeten die Leek, met eenen dyeke beslaghen
» ende ghemaect, eade hebben also den Ryn haren vloet
i> ende loop na Utrecht benomen, ende loopt nu na Vianen
» ende Schoonhoven, ende voort in die Mase ende in de
j) Zee. Ende als de Rijn aldus ghestopt was, doe worden die
» dunen tot Catwyck weder heel, ende schoten ineen,
» sodat die Ryn ganslyck by Catwyck gestopt is, daer sy
B in de zee pîach te vloeyen."
De moles of agger JOrusi wordt bij TACITUS op twee
plaatsen vermeld. Annal., XIII, 5 3 : » (PAULLINUS POMB PEJüs) inchoatum ante tres et sexaginta annos a JDRUSO
s aggerem coërcendo Rheno,
absolvit." Mist., V , 19:
» (CIFILIS)
diruit molem a DRTJ&O Germanico factam,
B Rhenumque prono alveo in Gattiam ruentem,
disjectis
» quae morabantur effudit. Sie velut abacto amne , tenuis
» alveus insulam inter Germanosque, continentium terra'
» rum speeiem fecerat."
Men verstaat gewoonlijk door
dezen agger of moles een dijk, welke, langs den Mijn en
de Waal, het eiland der Batavieren omringde en beveiligde.
Zie daaromtrent vooral de kaarten van ÂLTING, VAN LOON
en DE ST, SIMON, ALTIWG maakt van de Drusi moles eenen
dijk, aan den linker Rijnoever, op de hoogte van Wijk te
Buurstede, » omdat," zegt hij , » TACITBS dat punt des ei» lands aanwijst, waar men, van het oppidum Batavorum
» komende, hetzelve intreedt." Het oppidum Batavorum is
echter, volgens ALTING zelven (in voce), niet fF^'K te
Duurstede, maar Batenburg, aan de Blaas. Voorts wil
hij, dat CIVILIS , door dien dam of dijk door te steken,
de Lek heeft doen ontstaan. Dit komt in het minst niet
overeen met hetgeen TACITUS zegt: » Insulam inter Ger» manosque"
» tusschen het eiland der Batavieren en
:> Germam'ë," waar niet de lek, maar de Rijn van Pannerden tot Arnhem loopt. Hoe zoude ook de Lek de
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Romeinen uit het eiland keeren, waarvan de Waal de naluurlijke grens uitmaakt? Aï/riisfG heeft TACITTJS niet verstaan, en is met zich zelven in tegenspraak.
VAN LOON laat het eiland der Batavieren van Arnhem tot
'Wijk bij Buurstede bedijken door DRUSUS , en van Wijk
bij Duurstede tot Katwijk, alsmede langs de geheele zuidof Waalzijde, door PAULUNUS POMPEJUS, zie deel I , blz. 8Î,
82, 147, 182. Dit gevoelen is door DE ST. SIMON overgenomen, zie bij hem blz. 66. Beide schrijven dan ook
het ontstaan van de Lek aan het doorsteken van den dijk
bij Wijk te Buurstede toe. Dit denkbeeld bevalt mij echter
geenszins. Wat had DRUSÜS er aan, om het eiland der
Batavieren tegen den hoogen stand des rivierwaters te beveiligen ? Zoo dit noodig was, kon hij deze maatregelen
van voorzorg wel aan de Batavieren overlaten, die er ruim
zoo veel belang bij hadden als de Romeinen. Doch was
dit wel eens noodig? Waren de rivierbeddingen destijds
reeds zoo hoog, en het land der Batavieren zoo laag bene»
den den waterspiegel als thans ? Het is bekend, dat onze
rivierbeddingen door het slib, hetwelk de Rijn van boven
medevoert, allengs zijn opgehoogd, en van tijd tot tijd
verzwaringen en verhoogingen van. de dijken hebben noodig
gemaakt. Moet men dus niet, een achttien eeuwen terug
rekenende, op eenen tijd komen, waarin de rivieren nog
binnen de natuurlijke oevers vloeiden, en zich niet boven
het naastgelegen land verhieven? En, eindelijk, wat had
CIVILÏS er aan, om, toen hij in het eiland der Batavieren
geweken was, dezen dijk, als die bestond, te vernielen,
en zijn eigen land onder water te zetten?
Het komt mij veel waarschijnlijker voor, dat men door
dien agger of moïes een dam te verstaan hebbe, aan het
boveneinde der Waal gelegen, waardoor het Rijnwater
grootendeels, zoo niet geheel en a l , belet werd door de
Waal af te vloeijen. Hoewel TACITUS de Waal hier niet
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uitdrukkelijk noemt, bezigt hij toch zulke bewoordingen,
dat wij er met zekerheid uit kunnen opmaken, dat hij
geene andere rivier, dan de Waal, bedoeld heeft. Hij beschrijft , namelijk, den loop, dien CIVILIS aan het water
van den Rijn geeft, aldus: Rhenumque prono alveo in
GalUam ruentem effudit; terwijl hij Annal., I I , 6 , den
loop van de Waal aanwijst: ad Gatticam ripam latior et
placidior affluens. Dus duidt hij de Waal aan als dien
tak, of dat gedeelte van den Rijn, hetwelk langs Galh'ë
loopt.
DRUSUS had, door den Rijn met den IJssel te verbinden,
en verdere grachten te graven, een vaarwater naar Friesland geopend. Op dit kanaal moest hij water genoeg
brengen, om het voor de grootere schepen (Iriremes) bevaarbaar te houden; ten dien einde moest hij den toevoer
van het water des Rijns naar die zijde, zoo veel mogelijk,
bevorderen, en dit doel kon hij niet beter bereiken, dan
door de Waal af te dammen, en al het'van boven komende Rijnwater naar zijne gracht te leiden. Hij bedwong
alzoo den Rijn, coërcebat Rhenum, daar hij dien belette
langs de Waal af te stroomen. Bovendien bragt zulk een
dam, daar gelegd, nog een tweede voordeel aan, van,
namelijk, de Waal van den toevoer van water te berooven, en daardoor tot een nietsbeduidend, ligt doorwaadbaar, stroompje te maken, zoodat de afscheiding tusschen
de insula en den ager Batavorum bijna geheel werd opgeheven. Heeft DRUSUS derhalve eenen dam aan het boveneinde der Waal gemaakt, of begonnen te maken, en is dit
het werk, dat PAULLINÜS heeft voortgezet en voltooid, dan
Iaat het zich verklaren, wat TACITUS met de woorden
coërcendo Rheno bedoeld kan hebben. — CIVILIS was, na
den slag bij Vetera (Xanten), naar het eiland der Batavieren gevlugt, en, daar gekomen zijnde, verbrak hij de
door DRUSUS gemaakte moles. Indien nu die moles, naar
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jnze veronderstelling, zulk een dam in de Waal geweest
is, dan heeft CIVILIS , door dezen te vernielen, in de eerste
plaats de Romeinen belet, hem derwaarts te volgen , daar
hij nu aan den Rijn zijnen ouden loop terug gaf, en de
Waal weder volstroomen liet. Hij deed dit toch, zegt
TACITUS , wetende, dat de Romeinen geene schepen had»
den, om eene brug te maken, en dat zij de rivier niet op
eene andere wijze zouden overtrekken: gnarus deësse
naves efficiendo ponti, neque exercitum Romanum aliter
transmissurum. Ten anderen heeft CIVILIS hierdoor het niet
minder belangrijke doel bereikt, van zich in bijna onmiddelijke gemeenschap te stellen met het land der Bructeren
en geheel Germanïë; want, door het Rijnwater plotseling
door de Waal af te laten, deed hij den Rijn zelven, vooral
tusschen Pannerden en Arnhem, zoo veel vallen , dat de
overtogt naar de Germaansche zijde uit het eiland hoogst
gemakkelijk werd. Sic velut abaeto amne, tenuis alveus,
insulam inter Germanosque, continentium terrarum speciem fecerat.
Op deze wijze 1 2 , geloof i k , laat zich het verhaal van
TACITUS op de eenvoudigste wijze verklaren.

12

Het zelfde gevoelen wordt aan Jo. Is. PONTANUS en Ï H E O D .
RYKIUS toegeschreven, in de Aantt. op CLTIVBRIVS,
over de drie

uitlopen van den Rijn^ hoofdst. g, blz. ig3.

NALEZING, op $ V, blz. 141, de Sond.
j> On dit, que ces montagnes de Kuttan, qui s'éléven t
» de 1'autre côté du*S'uwd, étaient jadis Les dernières limites
» du monde connu, les colonnes dMeroule." X. MARMIER,
Lettres sur Ie Word, tom. I , p . 106 (ed. Bruxelles 1841).
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VERBETERING, op blz. 153 en 154.
Bij eene herziening van het op blz. 153 gestelde, en
nadere vergelijking van kaarten, merk ik o p , dat het net
der kaart van Gattia, in REICHARDI Orbis terrarum antiquus, op dubbele graden is geteekend. Hierdoor in dwaling gebragt, mat ik de lengte van de Moezel op 20 Duitsche mijlen, hetwelk te juist met de LXXX M. P. van
CAESAH overeenstemde, om mij de begane fout te doen
ontdekken. Doch de lengte van de Moezel is ruim 32
Duitsche mijlen, dat is, nagenoeg 130,000 Romeinsche
schreden, en het is zeer wel mogelijk, dat CAESAR geschreven heeft CXXX M. P„ en dat ook in zijne woorden eene
fout geslopen i s , door de verwisseling van C met L. Mag
men dit aannemen, dan moet er bij CAESAR , De B. G.,
ïib, I V , c. 10, dus gelezen worden: » Mosella projluü
7> ex monte Vogeso, qui est in finibus Lingonum,
neque
y, longius ab eo centum et triginta (CXXX) millibus pas» suum in Rhenum transit"
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