
» Äoo veel het mij bekend is ," zegt wijlen de geleerde
oudheidkenner Mr. J. SCHELTEMA , Mengelwerk, deel VI,
sluk 2 , blz» 55, » is de geschiedenis der Zuiderzee nimmer
» opzettelijk bewerkt; de verspreide berigten zijn ten minste
» nooit naar eisch bijeengebragt en beoordeeld.

» Hoezeer deze zoute plas schijnbaar eene ledige plek op
» de kaart des vaderlands is, heeft dezelve zoo veel invloed
» gehad op den ijver en moed, j a , op de geheele gesteld-
s heid der omwonende volken, en alzoo op de voornaam-
» ste deelen des vaderlands, dat eene beschouwing dier
M geschiedenis waarschijnlijk wel als van genoegzaam belang
» zal worden aangemerkt. Het lust mij , eene proef van
» dezelve te geven, en ook als zoodanig hoop ik, dat men
» deze verhandeling beschouwen zal."

Gij kent, M. H.! 's mans Proeve eener geschiedenis der
Zuiderzee, en Vertoog over de groote veranderingen in de
kusten en stranden aan de Noordzee, tusschen de Schelde
en Eems, benevens de Aanwijzing van belangrijke bijdra-
gen voor heide deze onderwerpen, welke, na zijn over-
lijden , door den Hoogleeraar C. A. BERGSMA , in het 2de
stuk des VIden deels van het Geschied- en letterkundig
mengelwerk, zijn uitgegeven. Deze stukken, zijn verre van
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voltooid te wezen: het zijn weinig meer dan uitvoerige
schetsen, die, door het gestadig en onvermoeid bijeenbren-
gen van meerdere bouwstoffen, tot werken van grooteren
omvang hadden moeten uitdijen , en waarin de waardige
man het reeds verzamelde meer in zekere orde gerangschikt
en voor de vergetelheid en verstrooijing bewaard, dan wel
tot een bepaald geheel zamengevoegd heeft.

Toen ik te Utrecht de hoogeschool bezocht, kwam ik
veel bij den welwillenden grijsaard, die gaarne jonge lieden
aan zijn huis ontving, en vooral zijne landgenooten, de
Friesche studenten , met hartelijke belangstelling bejegende.
Daardoor weet ik het ook uit zijne gesprekken, hoe eene
geschiedenis der Zuiderzee tot zijne lievelingsplannen be-
hoorde , en een der voornaamste punten van zijn onafge-
broken onderzoek uitmaakte; hoe hij, bij het klimmen
zijner jaren, meermalen den wensch uitte, nog zoo lang
te mogen leven, dat hij dit plan uitvoeren, dit werk vol-
tooijen kon. Die wensch is niet vervuld; dit gedeelte van
hetgene hij zich tot levenstaak had voorgesteld, heeft hij
moeten overlaten.

Het zelfde onderwerp is op eene grootere schaal behan-
deld door FRIEDRICH ARENDS, wiens werk, door Dr. R. WES-

TERHOFP vertaald, in 1835 te Groningen is uitgegeven, en
bij wien de geschiedenis van het ontstaan en de uitbreiding
der Zuiderzee een onderdeel uitmaakt der beschouwing
van de veranderingen, die de kusten langs de Noordzee
hebben ondergaan. Dit werk, dat aan SCHELTEMA (zie
blz. 138), alleen bij name bekend geworden is, bevat ech-
ter veel, hetwelk mij niet voldoet, en is, als hoofdzakelijk
gewijd aan , en gebaseerd op, geologische onderzoekingen,
in de geographische beschouwing van de Zuiderzee vrij
oppervlakkig. Voor ons is het, even als dat van SCHELTEMA,

als voorarbeid van waarde, na welken de eigenlijke ge-
schiedenis der Zuiderzee nog te schrijven is overgebleven,
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Uit beide deze werken zien wij , wat er door deze schrij-
vers , en door anderen voor hen, betrekkelijk dit onder-
werp reeds ten papiere is gebragt; maar tevens blijkt er
ons uit, dat men met de bijeengegaarde bouwstoffen
eenigzins verlegen is, eigenlijk uit gebrek aan een goed
terrein, waarop het ontworpen gebouw kan worden op-
getrokken. Want, wanneer men, na het lezen van deze
en andere geschriften, vraagt, waarom is, bij den over-
vloed van bekende daadzaken, de geschiedenis der Zui-
derzee nog niet geschreven? dan komt het antwoord hierop
uit, dat de tot dusverre bestaande kaarten van ons va-
derland , in vroegere tijdperken, niet dienstig zijn, om die
daadzaken voldoende te verklaren, of aan dezelve eene
geschikte plaats aan te wijzen. Met de kaarten van ALTING
of SCHOTANUS , of van wien men wil, in de hand, is het
niet doenlijk, de bijzonderheden, welke de geschiedenis
bewaard, of de oudheidkunde ontdekt heeft, zoodanig Ie
rangschikken, dat men niet telkens op tegenstrijdigheden
en onoplosbare raadsels stuit. Dit is mede eene der rede-
nen , waarom mij al die vroeger vervaardigde kaarten, en
al de tot hiertoe gegevene beschouwingen van den geogra-
phischen toestand onzes lands in den voortijd, onvoldoende
schijnen. Ik heb getracht, in eene Verhandeling over den
loop der rivieren door het land der Friezen en Batavieren ,
in het Romeinsche tijdperk, uit de daartoe betrekkelijke
plaatsen der classike schrijvers, eene geheel nieuwe schets
van bet land onzer voorvaderen te ontwerpen, die van de
andere gelijksoortige kaarten evenzeer verschilt, als zij met
de kaarten van het tegenwoordige Nederland op eene
eenvoudige wijze overeenstemt. In hoeverre mijne daar
ontwikkelde denkbeelden even aannemelijk, als nieuw, zijn,
mogen zij beslissen, die de door mij aangevoerde bewijs-
redenen kunnen beoordeelen. Doch ik, voor mij , ben in
mijne denkbeelden niet weinig versterkt, door de bevinding,

IV. 13
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dat , bij eene zoodanige opvalling van de voormalige ge-
steldheid onzes Iands, de wording van de Zuiderzee zich
op eene natuurlijke wijze laat verklaren en geschiedkundig
voorstellen.

Het is met deze voorstelling, M. H.! dat ik U thans
wensch bezig te houden , en de op mij genomene spreek-
beurt te vervullen. Daartoe verzoek ik uwe toegevende en
belangstellende aandacht.

Wanneer wij de wording van de Zuiderzee meer uit een
historisch, dan uit een geologisch, oogpunt beschouwen,
dan beslaat zij eenvoudig in slechts dit eene feit, dat eene
zekere uitgestrektheid Iands door de golven verzwolgen is,
zoodat daar nu zee is , waar vroeger land en geene zee
was. Onze rede bepaalt zich daardoor van zelve tot de
beantwoording van deze twee vragen :

1°. Wat, van hetgene thans zee is, was voorheen land?
en

2°. Wanneer is hetgene voorheen land was zee gewor-
den?

Ter beantwoording van de eerste vraag, moet ik U eene
beschrijving geven van den toestand onzes Iands in het
Romeinsche tijdvak, voor zooveel het de noordelijke, rond-
om de Zuiderzee gelegene, gewesten betreft. Daartoe dient
de bier bijgevoegde kaart , welke Friesland, Noord-JloU
land, een gedeelte van Zuid-Holland', Utrecht, Gelder-
land en Overijssel, bevat, welke streken door PLINIUS als
de woonplaatsen der Frisii (majores), Sfurii, Frisiabones,
Caninefates en Marsacü, worden opgegeven. Op die kaart
ziet men, als het oudste gedeelte en beginsel der Zuider-
zee, een meer, hetwelk door POMPONIÜS MELA FLEFO lacus
genoemd wordt. Dat in dit meer Flevo het begin der
Zuiderzee te zoeken is, vindt men bij alle aardrijkskundigen
en geschiedschrijvers eenparig aangenomen; alleen, en daar
komt het eigenlijk op aan, hebben zij het niet eens kun-
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nen worden omtrent de plaats, waar , en den omtrek,
binnen welken, eenmaal dit meer gelegen was.

De beschrijving, die MELA van dit meer geeft, is zoo-
danig , dat wij die nergens anders kunnen terugvinden,
dan in de zuidelijkste kom der Zuiderzee. De Rijn, wiens
hoofdstroom langs Arnhem, Wijk bij Buurstede, Utrecht
en Leiden, liep, om bij Katwijk in zee te vallen, zond
een gedeelte van zijn water naar dit meer, door eenen
noordelijken arm, welken PLINIUS Flevum ostium, de Ba-
tavieren waarschijnlijk Felue, noemden. Deze Felue, door
MELA beschreven als een smalle stroom, e n , in vergelijking
met de hoofdrivier, weinig meer, dan eene beek, nam zijn
begin bij de Grebbe, tusschen Wageningen en Rheenen,
waar nog eene grift van haar vroeger aanwezen getuigt.
Van dit punt af liep zij , in eene bijna volkomen noorde-
lijke rigting, langs Veenendaal en Renswoude, door het
stadje, hetwelk, als Nijkerk op de Felue, haren naam
bewaard heeft. Niet verre ten noorden van daar viel zij
in het meer, het zij dat de tegenwoordige vaart van Nij-
kerk naar zee er een overblijfsel van is, het zij dat de
driehoekige bank, welke het voorstrand tusschen Ark en
Spakenburg uitmaakt, haren voormaügen mond heeft toe-
gesloten. Van dit punt af vinden wij het strand westwaarts,
voorbij Waarden en Muiden, tot Diemerdam, verder voor-
uit strekkende, dan thans, zoodat het geheele Muider
zand eertijds binnen die lijn betrokken was, Dit strand
maakte' den zuidelijken oever des meers uit. De oostelijke
en noordelijke oever, welke minder naauwkeurig te bepa-
len is, moet, van dat zelfde punt af, met eene gebogene
lijn getrokken worden, eerst tot bij Harderwijk, en van
daar, dwars over de Zuiderzee, langs de zuidzijde van het
Enkhuizer zand, tot bij Hoorn. De kust van het zuidelijk
deel van JSoord-Holland, het Waterland, vormt den wes-
telijken oever. Het meer had alzoo ten naasten bij eene
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onregelmatig vierkante gedaante, en eene uitgebreidheid
van ongeveer 20 vierkante Duilsche mijlen, of ruim 112,000
bunders. Bij deze bepaling moeien wij vooral de aandacht
vesligen op het Enkhuizer zand, hetwelk met eene smalle
strook, in de rigling van Harderwijk , verlengd is, en op-
merken , dat, hoe ouder kaarten men raadpleegt, des te
langer zich deze streek, de Houirib, vertoont. Tusschen
die Houtrib en het eiland JJrk zijn overblijfsels van een
dorp gevonden, welke ten bewijze strekken , dat hier eer-
tijds land bestond , en de meening regtvaardigen, dat het
FlefO-meer zich tot zoo verre heeft uitgestrekt.

Aan de westzijde had dit meer twee uitwateringen , de
eene in den noordelijken hoek, bij Hoorn, loopende langs
Avenhorn in de Beemsier, en verder, voorbij Schermer-
hom, in de Schermer; de andere in den zuidelijken hoek,
door het IJ, hetwelk, eerst westwaarts voortloopende,
bij Beverwijk eene noordelijke rigting aanneemt, en , in
Krommen-IJe en den Dije zijnen naam bewarende, ins-
gelijks in de Schermer uitkomt. Deze twee stroomen om-
vatten alzoo een eiland, van eene zeer onregelmatige
gedaante, vol meren, poelen, stroomen en inhammen,
hetwelk in de oudste tijden waarschijnlijk onbewoonbaar
was, en het eiland Flevo van MELA wezen mag.

Uit de Schermer stroomt het water, dat, gelijk MELA het
uitdrukt, nu ten tweedenmale eene rivier geworden is,
voorbij Alkmaar en Schoorl, zeewaarts. Dit riviertje vin-
den wij bij MELIS STOKE , met den naam Rekene of Rekere,
vermeld, en bij KLAAS KOLIJN als it beke Kinhem aange-
duid, De eerste naam schijnt de ware te wezen, niet zoo
zeer uit hoofde van de betwijfelde echtheid der Rijmkronijk
van KOLIJN (want ook in een ondergeschoven stuk kunnen
wel echte namen voorkomen), maar omdat in onderschei-
dene oude geschriften melding gemaakt wordt van een
nagus Kinhem, en Kinhem dus, ook volgens den uitgang
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hem, de naam eener landstreek, niet die eener rivier, zal
geweest zijn. Tusschen de beide namen kan echter dit
verband gevonden worden, dat de landstreek, welke door
de Rekene begrensd was, van daar Rekenhem, bij verkor-
ting Kenhem, later Kennemerland, genoemd werd. De
Hondsbossche zeewering, tusschen Kamp en Petten, ver-
toont op iedere kaart den gestopten mond dezer Rekene,
en alzoo dien van den voormaligen noordelijken arm des
Rijns, De aldus beschrevene omvang van het meer Flevo
wijst ons het oudste gedeelte der Zuiderzee aan , en tevens
hoe eenmaal alles land was ten noorden , westen en zui-
den, van het tegenwoordige Friesland, van de Lauwerts
af, tot aan de Veluwe toe.

Door dit land vervolgden eertijds twee rivieren haren
loop. De IJssel, die nu bij Kampen in de Zuiderzee
valt, stroomde ten zuiden van de tegenwoordige eilanden
Urk en Schok/and, ten noorden van het Enkhuizer zand,
digt bij Medemhlik langs, om den noordelijken hoek van
Wïeringen heen, en stortte zich, ten zuiden van Tessel,
in de Noordzee, waar de zuider en noorder Haken, nu
banken in zee, maar overblijfsels van voormalig land, den
ouden mond der rivier duidelijk laten herkennen. Niet
minder duidelijk vinden wi j , en vond reeds ALTING , in
den naam van het eiland Tessel dien van de rivier de
IJssel terug.

De andere rivier is de Vecht, te weten de Zwolsche Vecht,
waarvan nu het laatste gedeelte onder den naam van het
Zwarte water bekend is. Deze liep voorbij de Kuinre,
langs de zuidelijke kust van Friesland, tot aan Stavoren,
waar het oude Starum op haren linker oever lag. Van daar
liep zij noordwaarts, nabij de tegenwoordige westkust van
Friesland, zoodat het oude West-Wbrkum mede op haren
linker oever gestaan heeft, en vond haren uitgang in zee,
tusschen Vlieland en Terschelling. Een tak dezer rivier
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liep door Friesland, inkomende door Tacozyl, vallende in
het Sloter meer, vervolgens westwaarts gaande, door het
yroeger bosch, later meer, Fluissen, langs of door Wbr-
hum, om bij West-Wbrkum zich met den hoofdstroom
weder te vereenigen.

De naam Vecht, welken het thans nog overig deel der
rivier boven Zwol draagt, schijnt niet die der geheele
rivier geweest te zijn, althans voor het door Friesland
gaande deel wordt van dien naam geen spoor gevonden.
De Friezen hebben haar Vlie genoemd, welke naam bij
OCKO van Scharl voorkomt, en in het Vlie en Vlieland is
overgebleven.

Bij de Latijnsche kronijkschrijvers, zoo als WORP van
Thabor, vindt men Vlie door Flevus uitgedrukt, met Fl,
omdat geen Latijnsch woord met VI beginnen kan. Deze
benaming mag men als de ongelukkige aanleiding beschou»
wen van alle verwarring en onzekerheid, die wij in de
oude geographie van ons land aantreffen; want de gelijk-
vormigheid met het door PLINIUS vermelde Flevum ostium
heeft de schrijvers in den waan gebragt, dat de Vliestroom
de zelfde was als de Felue, en alzoo den noordelijken arm
van den Rijn uitmaakte. Hierdoor is op de kaarten van
ALTING , SCHOTANUS en anderen, de eigenlijke Felue ver-
loren geraakt, en het Vlie als een mond des Rijns aan-
gewezen. Hoewel het nu waar is, dat door de verbindings-
kanalen van DRUSUS een. gedeelte van het Rijnwater naar
den Vliestroom, afgevoerd werd, is echter daarom het Vlie,
even min als de IJssel, geen tak van den Rijn, gelijk wij
elders breeder betoogd hebben.

Tusschen deze rivieren en den Rijn waren door DRUSUS

verbindingskanalen aangelegd, van welke wij het eerste met
zekerheid, van Arnhem tot Doesburg, tusschen den Rijn
en den IJssel, kennen; het tweede, tusschen den IJssel
en het Vlie, of de Vecht, gelooven te mogen zien in het
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Ganzendiep, bij Kampen; en het derde meenen te her-
kennen in de Wïjmerts, tusschen het Sloter meer en de
Middehee, De ligging dezer vaarwaters is zoodanig, dat
zij volkomen beantwoordt aan het oogmerk, hetwelk
DRUSUS met deze onderneming gehad heeft, van, name-
lijk , eenen waterweg daar te stellen, waar langs de Ro-
meinsche vlooten uit den Rijn in het hart van Friesland
konden komen, met vermijding van de gevaren eener
zeereis.

De Middehee bestond oorspronkelijk uit twee meren,
waarvan het eene gelegen was tusschen Tjerkwerd en Rau-
werd, en het andere bij Oosterwierum aanving, en zioh
van daar noordwaarts uitstrekte. Deze twee meren waren
door eenen naauwen hals, van omtrent een boogschoots
lengte (zegt de Oude Friesohe kronijk), verbonden, en
zijn, door het verwijden van dien hals, waarvan de naam
Krinser arm nog aanwezig is, in later tijd tot een ge-
worden. In deze Middehee herkennen wij het laous Ma-
narmanus (onzes inziens te onregt portus Manarmanis)
der ouden, wiens naam door PTOLEMAEUS bewaard is.
Derzelver grenzen, langs Oostergoo en TVestergoo, zijn
door EEKHOFF naauwkeurig beschreven. Ten noorden was
zij ingesloten door het land, waarvan de eilanden Terschel-
ling en Ameland de overblijfselen zijn, en had, behalve
eenen uitloop aan de westzijde, in den Vliestroom, haren
voornaamsten mond aan de oostzijde, waar zij , te gelijk
met de Lauwerts, in de Wadden uitstroomde.

De loop van andere rivieren, de ligging van meren, en
de verdere gesteldheid des lands, behoeft ons thans niet
bezig te houden, dewijl wij, alleen sprekende over de te-
genwoordige Zuiderzee, alleen moeten letten op die twee
rivieren, de IJssel en het Vlie, wier voormalig stroom-
gebied door de golven is verslonden. Wij hebben van de
Middehee slechts nog in het voorbijgaan melding gemaakt,
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omdat de opslijking van dezelve met de wording en uit-
breiding der Zuiderzee hand aan hand gegaan heeft.

In de oudste tijden woonden hier:
De Caninefates, ten westen van de Felue, tusschen

dezen stroom en den middelsten arm des Rijns.
De Frisiabones en de Marsacii, tusschen de Felue en

den IJssei, zoodat de Caninefates ten noorden aan de
Frisiabones, en ten oosten aan de Marsacii, paalden.

De Stunt, tusschen den IJssei en het Vlie, aan welken
Iaatsten stroom hunne stad Slarunt gelegen was.

En de Frisii, welke, tot onderscheiding van hunne
stamgenooten bewesten het Vlie, de groote, majores, ge-
noemd werden, tusschen het Vlie en de Eems,

Bij deze verdeeling zien wij :
1°. Hoe alle Friesche volkstammen, waartoe de Canine~

fates niet behoorden, ten oosten van den Rijn gevestigd
waren, en TACITBS derhalve te regt de Friezen een over-
rijnsch volk, transrhenana çjens, noemen mogt.

2°. Hoe een deel van het tegenwoordige Noord-ffolland,
hetwelk nog langen tijd den naam van West-Friesland
behouden heeft, oorspronkelijk ook tot het land der Friezen
behoorde.

E n , 3°., hoe een deel der Friezen, de Marsacii (Mar-
Sassen, Meer-Saxen ?), wier landpalen tot Arnhem zich
uitstrekten, aan het oostelijke punt van het eiland der
Batavieren grensde, zoo nabij Nijmegen, dat het ons niet
geheel en al kan verwonderen, hun gebied, onder Koning
RADBOUD , tot deze stad toe uitgebreid te vinden, volgens
de bekende inscriptie op de Heeselpoort aldaar.

De landstreken der Frisiabones, Sturii, en voor een
gedeelte der Marsacii, of het stroomgebied der rivieren de
IJssei, van Kampen, en het Vlie, van Genemuiden af,
zijn door de Zuiderzee verzwolgen. Weinig is ons van
deze gewesten bekend. De geschriften , welke uit de mid-
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deleeuwen bewaard zijn, en de kronijken, welke de
gebeurtenissen van dat tijdvak verhalen, melden slechts
weinige namen van plaatsen, die op dezen bodem gezocht
kunnen worden. De eilanden Schokland, Urk en Wie-
ringen, Tessel, Vlieland, Terschelling en Ameland, zijn
de overblijfselen van zoo veel gronds.

Tusschen Wïeringen en Tessel lag eens de stad Grebbe
(zie SCHELTEMA , t. a. p., blz. 72). Aan den vasten wal
van Noord-Rolland, waar de Zijpe en de Wieringer waard
in later tijd weder aan de zee ontwoekerd zijn, of niet
verre van daar , waren de dorpen of gehuchten Lammoer,
Grootkeins, Ter Dorp, Linnen, Schulhorn, Leeuwenhorn
en Lagerdoes, alsmede de stad Gonseind1, welke op de
hoogte van het dorp Winkel zoude gelegen hebben, en van
welke niets , dan de namen , is overgebleven (SCHELTEMA ,
blz, 74). Voorts heeft men sporen van twee dorpen, een
ten noord-oosten van Urk, alwaar nog de naam Urker
kerkhof overig is; het andere ten zuiden, lusschen het
eiland en de Houtrib, waarvan nog bij menschen geheugen
overblijfselen bestonden, zelfs zoo veel muurwerk, dat de
schippers hetzelve moesten vermijden (SCHELTEMA, blz. 77),
Voor de Gooische kust heeft men de grondslagen van Oud-
Naarden gevonden, en op het Muider zand schijnt een
klooster of kerk gestaan te hebben, waardoor deze hoogte
onder den naam van Papenbraak bij de schippers bekend
is (als boven). Aan de westzijde van Friesland vinden wij
de namen van het oude Stavoren, West-Wbrkum en Grind,

1 Is de naam ook Goeseind, Guwz-eifn, d. i. gans-eend, en
die van Hinlopen, Hin-lippen, Hin-ljeap, d. i. Hen-Jciviet? zoo
zouden welligt deze plaatsen genoemd zijn naar de vogels, waaraan
die streken rijk waren. Vooral doet de raadselachtige naam van
Hinlopen mij dit vragen ; want met de afleiding van loopende hin-
den, die van Hollandschen oorsprong is, en met den T?rieschen
naam niets gemeens heeft, kan ik mij niet vereenigen.
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als steden vermeld, en van de dorpen Westerwierum,
Westerbierum en JDijkshorne. De ligging dier steden is
algemeen beltend; die der dorpen kunnen wij eenigermate
opmaken uit OCKO van ScharVs woorden: » Anno 130.
» Daar wierden veel schone huizen en dorpen, als Wester-
» wierum, niet verre van Vlieland%, Bykshome, tusschen
» Almenum en Terschelling, en Westerbierum, omtrent
» een half uur gaans noordelyker, gebouwt." De Abten
van Lidlum hadden nabij Terschelling eene hofstede of
uithof, waarvan het aandenken door den naam der zand-
plaat de Abt bewaard wordt.

In den noord-oostelijken hoek heeft eenmaal, aan de
Lauwers, de Ezonstad (Ezum) gestaan, door de Lauwer-
zee weggespoeld.

Deze betrekkelijk weinige namen van steden of dorpen
brengen ons op het vermoeden, dat deze geheele uilge-
strekheid lands, uitgezonderd de omstreken van Wïeringen,
schaarsch bevolkt en bewoond zijn geweest. En zoo wij
uit de geringe bevolking tot de gesteldheid des gronds mo-
gen besluiten, dan kan dit besluit niet zeer gunstig uitvallen.
Het meerendeel is waarschijnlijk laag, moerassig wei- of
hooiland geweest. Tusschen Stavoren en Enkhui%en, en
van daar, langs de boorden van den IJssel, tot Tessel
toe, was eene boschrijke streek, welligt het nemus Badu-
hennae van TACITUS , waarvan de naam Wadhinne, of
Hinnewâd, misschien aan dien der stad Hinloopen, Hin-
lippen, verwant is. Enkele aanzienlijke grondbezitters
worden ons op verschillende tijden genoemd, Juw HOPPERS

(513) ten zuiden van EnMui&en, IGO TADEMA (808) op het

noorden van de Kreil, HARTMAN GALAMA (1255) tusschen
Enkhuizen en Stavoren, de geslachten HOLKAMA , HAKMANA

3 Bij OCKO van Scharl staat Vriesland; doch M. HAMCONTUS

heeft IVesterwyrum non proeul a Flielandia (in Vita ASCONU),
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en HARMGA (ÏSde eeuw) tusschen Harlingen en Vlieland.
Eene stins, tusschen Dijkshome en het Vlie, was (1237)
door conversen van Ludingakerk bewoond.

Daar van het land zoo weinig in bijzonderheden bekend
is, spreekt het van zelf, dat onze beschrijving en afbeel-
ding niet, dan in zeer algemeene trekken, zijn kan. De
omvang van het meer Flevo, of de eigenlijke Zuiderzee,
en de loop van twee rivieren, met de vermoedelijke ligging
van weinige sleden en dorpen, ziedaar alles, wat wij op
de kaart kunnen aanstippen. Zonder twijfel waren de la-
gere streken met een aantal beken en kreken doorsneden ,
en werden er hier en daar grootere en kleinere poelen en
plassen aangetroffen; want het vergane land zal wel tame-
lijk gelijksoortig geweest zijn met de naastliggende Fries-
land en Noord-Holland. Doch hiervan zijn er geene op
de kaart te brengen, zoo men die niet bloot figuratief wil
maken. Zelfs is de loop der beide rivieren niet zoo naauw-
keurig na te gaan, dat men alle kleine bogten en krom-
mingen zoude kunnen aanwijzen, Alleen de voorname
rigting, en de hoofdpunten, waardoor de stroom ging, is
alles, wat wij kunnen eischen. En dit is ook bij de vraag
naar de wording der Zuiderzee volkomen voldoende. Daar-
bij toch verlangen wij slechts dit te weten, hoe, wanneer
en welke streken achtereen volgende in zee verkeerd zijn,
zonder dat het, als met kadastrale naauwkeurigheid, op
ettelijke bunders meerder of minder aankomt.

Dit na te sporen, is het tweede gedeelte onzer taak. Wij
hebben gezien, wat, van hetgene thans zee is, voorheen
land was. Nu blijft ons over, het antwoord te geyen op
de vraag: Wanneer is hetgene, dat eenmaal land was,
zee geworden ?

Tot beantwoording van deze vraag, moeten wij de kro-
nijkschrijvers raadplegen (want andere berigten hebben wij
niet), en zien, of de berigten, die bij hen verspreid zijn,
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genoegzaam aan elkander sluiten, om een geheel te vormen.
Die kronijkschrijvers staan wel, wat hunne geloofwaardig-
heid aangaat, bij velen niet zeer hoog aangeschreven; want
de historische kritiek onzer dagen houdt gaarne alles voor
valsck, zoo lang het niet bewezen is waar te zijn. Maar
dan, wanneer men geene andere berigten, dan van on-
bekende herkomst, heeft, en niets, waarmede men dezelve
vergelijken, of derzelver waarachtigheid van elders bewijzen,
kan, — dan dient men van de kritische gestrengheid wel
iets te laten vallen, en het een of ander nog zoo lang voor
waar te houden, tot dat het, door inwendige of uitwen-
dige kenteekenen, gebleken is valsch te zijn. Daarenboven
is de geloofwaardigheid der kronijkschrijvers in het eene
opzigt hooger te achten, dan in het andere, en regtvaardig
komt ons daaromtrent het oordeel van SCHELTEMA (blz. 70)
voor:

ï Wij zouden," schrijft hij, > het donkere tijdvak der
» acht eerste eeuwen, door welke de beoefenaar der vader-
s landsche geschiedenis geene andere leidslieden heeft, dan
» de kronijkschrijvers, in eens, gelijk GABBEMA in zijn
i, werk over de watervloeden, zijn doorgestapt, hadden
» wij niet gemeend, eenig onderscheid te moeten maken
» tusschen berigten en berigten, vooral omdat men ten
» opzigte van de groote veranderingen, door stormen en
j> watervloeden veroorzaakt, aan hen meer geloof mag
» geven, dan in burgerlijke zaken. Bij de laatste kozen
ï zij niet zelden het wonderbare boven het ware. Zon-
B der dat zij het oogmerk hadden van te misleiden,
x sierden zij de verhalen op met berigten van vreemde af-
» komst, of aangaande reuzen en draken , en van hunne
ï gemeende stamvaders, van Koningen eu paleizen, welke
ï evenmin als de eerste bestaan hebben.

> Omtrent de groote overstroomingea konde deze versie»
» ringslust geene plaats vinden. Hierbij werd over daadzaken
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» gesproken , waaromtrent een ieder hunner landgenooten
» naar waarheid konde oordeelen.

» De geheugenis aan het inbreken van de zee in het land
» der inwoning werd, door overlevering, van ouders op
» kinderen, bewaard; en werd de eene of andere plaats
ï door de golven verzwolgen, bij de vlugtelingen bleef de
x geheugenis aan het verlies van den ouderlijken grond , en
v deze werd op de medeïnwoners van de nieuw betrokkene
» woonplaats overgedragen.

» Zoo was, om een sprekend voorbeeld te geven , de
s ondergang van de stad Remmerswaal, in Zeeland, in
» de eerste helft der zestiende eeuw, onder de nakomelin-
» gen der verdrevenen, te Tholen, nog in onzen leeftijd,
» in zeer vele opzigten bekend. Zulke overleveringen wer-
» den dan in het een of ander geslacht ten papiere gebragt,
» en zijn alzoo in latere kronijken gekomen.

s Zoo mag, ja moet het, om de overeenstemming dier
» kronijken, als genoegzaam zeker worden aangenomen,
» dat er in de jaren 350, 533, 695 en 733, zeer groote
» walervloeden hebben plaats gevonden, welke gewigtige
» veranderingen in de uitgestrektheid der Zuiderzee hebben
» te weeg gebragt."

Men ziet dus, dat SCHELTEMA het ontstaan der Zuiderzee
aan de gevolgen van watervloeden toeschrijft. Wij moeten
ons ook aan dit denkbeeld houden; want of, en in hoe-
verre, ook vulkanische oorzaken hiertoe hebben mede-
gewerkt , is niet met zekerheid te bepalen. De kronijken
gewagen van drie uitbarstingen van eenen vurigen put bij
het roode Clif'; doch deze zijn voor het minst 9 eeuwen
ouder in dagteekening, dan de eerste verwoestingen,
welke als regtstreeksche oorzaken van het ontstaan der
Zuiderzee vermeld worden.

» Anno 4 , midzomer, ontsprong, op 't zuid-west van
ï den berg, die men 't rode Clif noemt, omtrent tien tre-
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» den van daar, een vuurige vlamme, drie dagen duu-
» rende."

» Anno 155 is by den berg van 't rode Clif den vuuri-
» gen put weder opgebroken, en brandde zeer vreesselyk,
» acht dagen lang."

» Anno 230 is voor de derde maal de vuurige put by
j. den berg van 't rode Clif (dog agtien treden westelyker)
» weder opgeborsten, en vlamde elf dagen zeer vrezelyk
» hoog."

Hetgene ons het meest aan deze berigten moet doen twij-
felen, is het stilzwijgen van aardbevingen, een verschijnsel,
anders van vulkanische uitbarstingen onafscheidelijk; want
hadden er aardbevingen plaats gehad, dan zoude de over-
levering die niet minder merkwaardige verschijnselen wel in
het geheugen bewaard hebben.

De kronijkschrijvers dan maken op de straks gemelde en
meer andere jaartallen melding van groote watervloeden of
o erstroomingen, waarvoor deze gewesten , door hunne
lage ligging, en gebrekkige hulpmiddelen tot keering van
het water, meer dan andere blootgesteld waren. GAEBEMA

en OÜTHOF hebben zich bevlijtigd, om ai deze berigten
bijeen te verzamelen. Wij kiezen er alleen die uit, waarbij
eene uitdrukkelijke melding gevoegd is van landstreken,
welke door de overstrooming geheel vernietigd, of niet
weder door de wateren verlaten zijn.

Het eerste zoodanige berigt komt ons voor op het jaar
1170, en hier stellen wij alzoo het begin der geschiedenis
van de Zuider&ee, Hoewel wij niet ontkennen , of betwij-
felen zelfs, dat veelvuldige vroegere overstroomingen de
wording der Zuiderzee voorbereid, en de lagere gronden
op vele plaatsen, door afspoeling, uitkabbeling en onder-
mijning, allengs voor eene geheele vernietiging gereed ge-
maakt hebben, gelooven wij uit het volkomen stilzwijgen
der berigtgevers te moeten besluiten , dat er voor dien tijd
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geen land op eenig punt, ten minste noemenswaardig, ver-
loren is, behalve hetgene door eene langzame uitbreiding
van het meer Flevo, en misschien hier en daar door zich
vermenigvuldigende poelen, mag ingeslokt zijn.

Wij houden het er daarom voor, dat de hoofdzakelijke
gedaante des lands tot aan het jaar 1170 onveranderd is
gebleven. De eenige merkbare verandering, die wij kunnen
opsporen, is misschien de scheiding van Ameland en Ter-
schetting, benevens de verwijding van den mond der Lau-
wers, en het gedeeltelijk vergaan van Ezonstad.

Uit den afstand, welken PTOLEMAEUS opgeeft, van den
mond van het Vlie tot den ingang der Middehee maken
wij op, dat te dier tijde het land van Ameland en Ter-
schelling nog vereenigd was. Wanneer daar eene doorvaart
ontstaan i s , vinden wij niet gemeld; doch zij moet reeds
in de 7de eeuw bestaan hebben, daar OCKO van Scharl,
op het jaar 693, van het eiland Ameland, ook Fosteland
dat is, Liefelijk land, geheeten , gewag maakt.

Deze opening, thans het Pinkegat, leren wij bij den
zelfden schrijver als een vaarwater kennen, op het jaar 782:

» In dit voorschreven jaar ," zegt hij , J> hoorden de Frie-
i) zen, dat er zommige oorlogschepen uit de Noordsche
j; landen op de Eemse gekomen en gearriveerd waren,
» daarze op de zeestrand daaromtrent zeer sterk haar tegens
» opgemaakt hebben; die van Stavoren en Ezonstad', aan
» de Zauwerzee gelegen, trokken met eenen groten hoop
» schepen daartegen, 't welk de Noormannen ziende, na-
j) men weder de vlugt, na welke de Frieze oorlogschepen
j) weder na E%onstad trokken, daar ze wat vertoefden,
» om te zien, of ze iets weder attenteerden tegens de rust
» en welvaart van haren lande. Als deze hier nu lagen,
% zyn de Noormannen weder tot de Lauwerts ingekomen,
•s, menende, dat de Friezen al weder weg en van de zee
» waren, Als zy nu haren koers na de Middehee zetten,
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2. zyn ze van de Frieze oorlogschepen straks vervolgd, die
s haar al te haastig na trokken; maar zy zulks ziende,
» %eilden by Ameland weder uit, die anderzins den Mid-
» delzee wel opgezeild zouden hebben, daar zy ze dan
» allen mogten gekregen en verslagen hebben. Als de
i Noormannen nu weg waren, zyn de Friezen ook weder
» na Stavoren en E%onstad gezeild, en hebben hare sche-
7) pen weder opgeleid."

E%onstad was in het jaar 339 gesticht. » ODILBALDUS

» timmerde," volgens OCKO van Scharl, » op 't noord van
» Bockenburg, eene stad aan de Lauwerts zee, meest tegen
» het Oege over, heeft Warden, ook Ezonstad, geheten,
» ende heeft, na veel distruclien, nog andere namen ge-
j> had." Nadat zij in 357 afgebrand was, » liet UDOLPH

» HARON (a. 377) de verbrande stad aan de Lauwertszee
u weder opbouwen en hermaken, en noemde ze Ezonstad.1'
Dikwijls werd deze stad door de strooptoglen der Noor-
mannen verontrust. » Anno 808, den 20. July, kwamen
s onvoorziens de Noormannen de Lauwerts in, en over-
5i vielen straks Ezonstad, door slappe wagt houding. Zy
ï hebben 't geplunderd en geheel in den brand gestoken,
» en zyn daarna met eenen goeden buit weder vertrokken.
j) De omleggende landen kwamen terstond, om ontzet te
» doen, en den brand te blussen; dog alles was vergeefs,
» wyl het zo zeer ontstoken was, dat men 't geenzins
ï konde weder lesschen , zo dat zy 't al te zamen moesten
» aanzien , dat meest de gehele stad verbrande, uitgezon-
» derd 24 huizen, die van hard dak waren. Niettemin zy
» begonden Iret zelve jaar nog al weder huizen te bouwen;
B want haar veel tot hulp geschonken wierde van de om-
j liggende landen, en byzonder van de welvarende stad
9 Slavore?i; en heeft deze tyd nog een ander name gekre-

gen , die door kwade toezigt van 't boek zo verduisterd
s was, dat men 't niet konde lezen."
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Twee jaren vroeger was Ezonstad geteisterd door den
vloed van St. Thomas avond 806, toen het zeewater over
geheel Friesland geloopen was, en » dede ook zeer grote
» schade aan Ezonstad ; want het een grote stuk van de
» wal in dreef, met vyf en dertig huizen."

Omtrent den geheelen ondergang van E%onstad heeft,
volgens GABBEMA , A. C. STAURIENSIS dit geschreven: » Eer-
» tyds heb ik te Bokkum, 'va. 't klooster, in de boekkamer,
•D aangeteekkent gevonden, op 't jaar 1507, verscheydene
Î ouwdde stukken, die ik doe uytschreef, en, onder allen,
» dat in 't jaar 1230, door een ongehoorde waaterhoog-
s te , Ezonstad, leggende aan de Laauwaars, waare
» wech gespoelt, dat naauwlykx tien huiszen bleeven
» staan , de poortten , wallen en slraatten , wierden uytge-
s> roeyt, de graflten wierden met slyk bedekt, dervoege
» men niet merkken konde, dat er een stad waare ge-
» weest."

Deze bijzonderheden , aangaande Ezonstad, of Ezum,
waaruit men afleiden kan , dat de Lauwerzee van tijd tot
tijd is toegenomen, hebben wij bij elkander gevoegd, op-
dat dit punt ons later niet behoeve op te houden. Keeren
wij nu tot het jaar 1170 terug, dat het aanwezen gaf aan
eene nieuwe zee in het zuid-westen van Friesland, welke,
noordwaarts en oostwaarts zich uitbreidende, door vereeni-
ging met de vroegere Zuiderzee, of het meer Flevo, tot de
tegenwoordige Zuiderzee is aangegroeid.

GODEFRIED , monnik van St. Pantaleon, te Keulen,
schrijft, volgens GABBEMA , blz. 3 7 : » De zee , door de
» woedde der windden voorby heur grenspaalen gejaagî,
i heeft, op den S. van Slagtmaand, Friesland, ontrent
j> Stavoren, voor een groot gedeelte verdronken."

MATTHAEUS VOSSIOS , in het Ilde boek der Hollandsche
en Zeelandsche jaarboeken , meldt het zelfde omstandiger ,
met deze woorden: » Maar den Friezen overquam de

IV. 14
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» allerellendigste ramp; by wien alle het land tuszen Tekx-
» nel, Meedenblyk en Stavoren, van 't waater wierde
)) ingeslokt. En wierde de Zuiderzee boezem oovermaatelyk
» vergroot. Tekx%el en Wieringen, tot noch aan 't vaste
» land gehecht, rukt' 'er de zee af, en gafze die gedaante,
i) die zy heeden nog hebben behouden. Men vint 'er, die
» deeze waatervloed een andere tyd geeven. Edoch ik hebbe
» dit jaar liever willen neemen, daarin volgende GODEFRIED,

» monnik van Sant Pantaleon, die heinde aan deeze tyden
» leefde."

De vier namen, welke hier genoemd worden, Tessel,
Wieringen, Medemhlik en Stavoren, zijn voldoende, om
op de kaart den omvang dezer verwoesting aan te wijzen.
Aan den Beneden-IJssel is ter wederzijden het land ver-
dronken, zoodat, op den regter oever, Tessel, en, op den
linker oever, Wieringen, eilanden werden. Derhalve is
toen het Eijerlandsche gat ingebroken, en Tessel van
Vlieland gescheiden. De Slenk, die van daar zuidwaarts,
langs de westzijde van de banken de Waard en het Bree-
%and, loopt, tot bij de Kreupel, is de natuurlijke grens
der nieuwe watervlakte, aan de noordzijde des IJssels.
Aan den linker oever verdween al het land rondom Wie-
ringen , zijnde die plekken, welke op de kaarten met de
namen Balchzand (waarvan thans een gedeelte, onder den
naam van Anna Paulowna polder, ingedijkt wordt) ,
Wïeringer gronden, Wïeringer waard (later weder in-
gedijkt) en de meer bezuiden Wieringen, worden aange-
wezen.

Waarschijnlijk is ook toen, of iets later, de Zijpe in-
gebroken. De Schoorlder kronyk meldt, dat de Zijpe in
het jaar 333 verdronken is, en 1200 jaren onder water
gestaan heeft. De ligging, evenwel, van de Zijpe is zoo-
danig, dat men zich bezwaarlijk hier verdronken land kan
voorstellen, hetwelk van vroegere dagteekening kan zijn,
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dan de zee ten noorden van daar. Het mag daarom wel
waarschijnlijker wezen , dat dit onderloopen van de Zijpe
in verband staat met den ramp, die het dorp Petten in
het jaar 1421 trof, door den St. Elizabeths vloed, waar-
omtrent men, in het IVde boek van WORP van Tkabor's
Kronijk, dit aangeteekend vindt: » Oock in Holland is
» vergaan een dorp, genaamd Petten, mit kercke, nút
» huysen en menschen ; want in die kercke verdroncken
» wel vier honderdt menschen, die daar in geweeken waa-
» ren, om den vloed te ontgaan." Hierbij voegt GABBEMA ,
uit ongedrukte aanteekeningen : » JbQJ doe braken in die
» duynen tot Petten, daar veel jammers of quam." En
uit de Beschrijving van Enkhuyzen , dat: » Westvriesland
» door 't inbreeken van den dyk te Petten seer besc/ta*
» digde," Daar de indijking van de Zijpe, volgens de
Schoorlder kronyk, in 1533 moet aangevangen zijn, aan
welk berigt, voor die kronijk van versche geheugenis,
weinig te twijfelen valt, zoude de Zijpe, als men het jaar
1421 in de plaats van 333 neemt, niet twaalf honderd,
maar honderd en twaalf, jaren verdronken gelegen heb-
ben. De vergissing is wel groot, doch zeer mogelijk , en
ligt te verklaren.

Bij de geschiedenis van deze zee, tusschen Medemblik en
Tessel, behooren de Oudheid- en natuurkundige verhan-
delingen van Mr» R. PALUDANUS, 1ste stuk, Leiden Î776.
De eerste: Onderzoek, of de redenen, bijgebracht door
den Heer Mr- B. HülVECOPER , gegrond genoeg %ijn, om
uit krachte van dezelven het gevoelen van den Heer ALTING,

nopens het afscheuren van Texel van het vaste land, in
de dertiende eeuw, voo?' geheel ongegrond te houden. De
tweede t Bericht omtrent zeker onlangs gevonden kerkhof,
tusschen de Wieringer waard en het eiland, Wieringen.
En de derde: Bericht omtrent een ouden muur of weg
van duifsteen, in en buiten de Wieringer waard, ter
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lengte van meer dan J300 roeden, ontdekt, en eenig an-
der muurwerk daar omstreeks.

Met deze twee laatste verhandelingen kan men vergelij-
ken hetgene SCHELTEMA (t. a. p., blz. 67), ARENDS (deel II,
blz. 132) en ENGELBERTS (Aloude staat, deel I , blz. 98),
aangaande het zelfde onderwerp geschreven hebben. Daar
intusschen uit die gevondene overblijfsels niels bepaaldelijk
of met zekerheid kan worden opgemaakt, dan alleen de
getuigenis, dat deze streken in den voortijd zijn bewoond
geweest, gaan wij ze met stilzwijgen voorbij.

Omtrent de eerste verhandeling, daarentegen, hebben wij
op te merken, dat het daarin behandelde geschilpunt, door
onze voorstelling van den oorspronkelijken toestand van
dit gedeelte des lands, geheel vervalt. Met korte woorden
komt het hierop neder, ALTING meldt, dat Tessel een-
maal van het vaste land is afgescheurd. HUYDECOPER be-
weert 3, dat Tessel altijd een eiland geweest is, en dat
het Marsdiep de eigenlijke noordelijke mond van den Rijn
is. PALUDANUS betoogt, op grond van het berigt, dat
Tessel van den vasten wal is afgerukt, en dus met toe-
stemming van ALTINGS gevoelen, dat Tessel eertijds aan
Noord-Holland is gehecht geweest, en dat het Marsdiep,
tusschen Tessel en Huisduinen, de door HUYDECOPER

vermeende Rijnmond niet zijn kan , omdat het ontstaan
moet zijn, toen Tessel een eiland werd. De grond van
het geschil ligt dus in de moeijelijkheid, om twee stellin-
lingen overeen te brengen, dat Tessel altijd van Noord-
Holland was gescheiden, en dat Tessel eertijds een deel
van het vaste land uitmaakte. Doch de zaak is eenvoudig.
Tessel is afgerukt, niet van Noord-Holland, maar van het
land tusschen den IJssel en het Vlie. Tessel is afgescheurd
van het land der Sturii, gelijk Wïeringen van het land
der Frisiabones.

" -Iqitt op MELIS STÔKE, deel I, WL a35, a5g.
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Bij de beschouwing van dit eerste tijdperk, en van de
zee in het zuid-westen van Friesland, moeten wij tevens
eenen blik werpen op de zee ten zuiden van dit gewest.

In het straks vermelde verhaal van Vossius merken wij
deze woorden op: » En wierde de Zuyderzee boezem
» oovermaatelyk vergroot." Hierdoor meenen wij het oude
meer Flevo te moeten verstaan. De zelfde storm van 1170,
die, volgens SLICHTENHORST , Vide boek der Geldersche ge-
schiedenissen , » den Ryn en Maas zoo wyd achterwaarts
» dreef, dat de baaren te Utrecht aan de vesten spoelden,"
heeft, volgens WILHELMUS monachus Egmondanus (MATTH.,

Anal., tom. I I , p. 464) , » ook in Kennemerland zoo fel
n gewoed, dat als men niet met scheepen de noodlijdende
D Diemers was ie hulp gekomen, veelen 't leven daarby
y> zouden hebben ingeschoten." Wij vermoeden alzoo, dat
destijds de Gooische kust, voor Naarden en Muiden, tot
aan den Biemerdam, eenig verlies van land geleden, en
het meer zich zuidwaarts uitgebreid heeft, Daar, evenwel,
de inbraak bij Tessel in eene oostelijke rigting geweest is,
moeten wij tevens denken , dat ook de Zuiderzee in die
rigting, en misschien wel het meest, vergroot is. En het
komt ons daarom aannemelijk voor, dat in de streek van
Harderwijk, noordwaarts, een hoek lands verdonken is,
ten naaste bij , zoo als het op de kaart is afgeperkt.

Het tweede gedeelte van de geschiedenis der Zuiderzee
stellen wij op het jaar 1237.

Ten aanzien van de gedaante des lands van dien tijd
wordt in de kronijk van A. C. STAURIENSIS dit gemeld :
» Anno 1222 was 't nog van 't Vlie tot aan de Zuiderzee
j> geheel land; doch vermits de groote vaarten, die daarin
i gegraven wierden, heeft de Noordzee zyn gang en in-
•» breuk daarin genomen en gekregen , en heeft veel land
» hier en daar afgeslagen , 't welk alles in de Middelzee
» weder aangeslagen is."
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» Anno 1234, in 't begin van 't jaar , is de buurt op 't
» west van Almenum tot eene stad gemaakt, en met stads
» privilegiën begiftigd, en is Harlingen genoemt.

» Daar ging van dit stedeken eenen schonen, diepen
j> vaart tot aan Vlieland, recht voor Dykshorne door, en
ii van daar voort aan Texel, 't welk de Luinkerksche
j> conversen, met hulp van de inwoonders van Dykshorne,
» gemaakt hadden, opdat ze deste gerieffelyker tot malkan-
» deren konden komen, en hiervan hiet nog een diepte
7> ontrent Vlieland Monkesloot. Want die van Luinkerk
» deze tyd een klein klooster, ofte uithof, 'op Vlieland
5) hadden staan, waarom deze vaart principalyk gemaakt
» wierde, hoewel nogtans het GERBRANDO, den Abt van
» Luinkerk, zeer mishaagde, vermits zy zo naby de Noord-
j> zee gelegen was; want deze GERBRANDUS toen ter tyd al
j) vreesde,,dat namaals gekomen is."

De strekking van deze twee grachten kan ongeveer nog
bepaald worden: de eene, van Harlingen naar Vlieland,
door de Jetling; en de andere, van het Vlie naar Tessel,
door de Munnikesloot. De eerste, van Harlingen langs
Dijkshorne gaande, bereikte even ten zuiden van Grind
den Vliestroom; de tweede, beginnende ten noorden van
Grind, liep uit den Vliestroom naar het Eijerlandsche gat,
en maakte alzoo toen reeds eene afscheiding tusschen het
tegenwoordige eiland Vlieland en den vasten wal. Aàn
weerskanten van deze Munnikesloot, maar vooral tusschen
deze en het Vlie, moet het tooneel geweest zijn van de
verwoesting , welke WINSEMIUS aldus beschrijft:

j) Anno 1237 isser een schrikkelyken vloet geweest, die
» een stins by 't Vlie, tusschen Texel en Dykshorne gele-
» legen, wegh spoelde. De wint waayde eerst uyt den
» westen, daernae uyt zuyden ende zuydt-oosten, en vulde
» also den Jsse l en 't Vlie , met de griften, dat een groot
» deel van Frieslandt, ten westen gelegen, onderliep. De



DER ZuiBE-KZEE. 2 0 7

* landen van HOLCAMA (dese van HOLCAMA hadden met haer
B graven oorsaek daer toe gegeven) overstroomden in de
» nacht. Des 's morgens vroegh sagen die eerst waren opge-
J> staan, dat het landt blanck was van water, ende riepen
» tot hare nabuyren: » Het is al Vlie-landt," omdat het
» Vlie het landt overliep en. vermeesterde, ende wil men,
» dat hetselve eylandt daervan den naem soude gecregen
•» hebben."

Welke nu de gracht is, die hier als zoo nadeelig wordt
opgegeven , kan men niet met volkomene zekerheid zeggen.
Naar alle waarschijnlijkheid is het eene dergelijke geweest
als de Monnikesloot, en heeft zij geloopen uit het Vlie
naar de Westerzee, indien wij, namelijk, een spoor van
dezelve mogen zien in de Slenk, tusschen de Waard en
het Breezand. De naam van het oude Vlie, welken zij
draagt, kan wel daarvan afkomstig wezen , dat, na deze
vergrooting van de zee, het punt van haren aanvang de
nieuwe mond werd van de rivier het Vlie. Zij begon dan
uit een punt van het Vlie, nagenoeg westwaarts van Ilai°~
lingen, en liep west-zuid-west aan op het Vo&elzand.
Wanneer in het midden, tusschen het begin van deze gracht
en de plaats , waar de Jetting in den Vliestroom viel, de
door WiNSEMius genoemde stins gelegen heeft, dan bevond
zij zich in de lijn, die van Sijkshorne naar het naaste
punt van Tessel getrokken kon worden, ïn dien zin ver-
staan wij de plaatsbepaling van WINSEMIUS. Of nu die
stins op den regter of op den linker, oever der rivier ge-
legen was, doet weinig ter zake. Men zoude, evenwel,
vermoeden aan den regter oever, omdat zij afzonderlijk
vermeld wordt, en niet te gelijk met de landen der HOLCA-

MA's. Deze schijnen de voornaamste grondbezitters geweest
te zijn aan de westzijde van het Vlie, tusschen de Mon-
nike- en Holcamasloolen.

Deze streek, alzoo, schijnt door den watervloed van
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1237 verwoest en in zee verkeerd te zijn. Vlieland is hier-
bij tot een eiland geworden, en de vroeger bestaande zee
vergroot met dat gedeelte, waaronder de plaat, de Waard
genoemd , zich uitbreidt. In de aldus vergroote zee be-
hielden de rivieren de IJssel en het Vlie hunne uitstroo-
mingen , de eerste tusschen Medemblik en de Kreupel, en
de tweede tusschen het Lange %and en Bree%and.

Slechts dertien jaren na dezen tijd vond er eene nieuwe
vergrooting, en wel van de beide zeeën, plaats. Zij is
op de kaart aangeduid met het jaartal 1250.

GABBEMA , Verhaal van watervloeden , blz. 8 1 , , schrijft:
ï Dat Holland en andere gewesten grooven ramp van de
j» zee hebben uytgestaan, op 't jaar 1250, trekt MATTHYS

D PARIS aan, in zyn groote Historie onder HENDRIK III.''
GUTBERLETH voegt hierbij de volgende aanteekening: » Ik
» vinde van deeze vloed gewag gemaakt in een ander brok
s> van een Friesch geschigtboek, op papier geschreven, en
» by my bewaard; de woorden zyn de volgende: » In
v » 't jaer ons Heeren 1250 heeft de zee grote scade gedaen
» '» an ende om Frieslandt, ende de grote meren binnen
» D 't landt, als die zee by Stavoren, ende dat voert by
» » HarUngen, ende van Staveren toe Enkhusen ende toe
» » Campen; want dat plach heel land toe wesen al totter
» J> Flee." " PETRUS THABORITA. Archief van VISSER en
AMERSFOORDT, deel I , blz. 3.

Uit de laatste woorden , dat plach heel land toe wesen,
blijkt ten duidelijkste, dat de hier bedoelde grote scade in
verlies van land, door den aanwas der zee, bestaan heeft.
De streek, waar het land is weggespoeld, wordt aan de
eene zijde bepaald door de woorden by Staveren ende
dat voert by HarUngen, dat is, van Stavoren tot voorbij
HarUngen. Niet alleen is dus het land verwoest, dat van
Stavoren af, noordwaarts, aan den linker oever van het
Vlie gelegen was, maar ook langs den regter oever moet
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eene strook zijn afgebrokkeld, zoodat de tegenwoordige
Friesche kust, van Stavoren tot Harlingen toe, ontstond.
Met deze vergrooting, die zich tot de Jetting zal hebben
uitgestrekt (want zij ging voorbij Harlingen) , zijn de
landen verdwenen, waarvan de ligging aangewezen wordt
door de banken het Breezand en Langezand. Harlingen
werd hierdoor eene zeestad, Westworkum verdween „
Workum en Hinlopen kwamen op. Ten aanzien van dit
laatste meldt de Friesche kronijk: » Hinlopen is anno 1254
ï een stad geworden; want het doe met stads regt gepri-
» vilegeert en verzien is. De eerste huizen werden daar
j anno 910 eerst gezet."

Gelijktijdig ontstond ook de zuidelijke kust van het te-
genwoordige Friesland / want de uitbreiding van de zee
ten zuiden wordt afgebakend door de punten Enkkuizen,
Stavoren en Kampen. De lage landen aan de boorden van
IJssel en Vecht verdwenen, en lieten alleen de eilandjes
Urk en Schokland achter 4 . De golven waren de Kuinder
en de Lemmer genaderd.

Na dezen tijd begon men de kusten van Friesland met
dijken en paalwerk tegen verdere vernieling te beveiligen.
SICCAMA, Ad leg. Fris., p. 125, teekent het volgende aan:
» Voor het jaar 1221 was de Rijn of IJssel, tusschen
» Staveren en Enkhuizen, niet breeder als eene gewoone
J> rivier. Doch langzamerhand is door het geweld der zee,
» door herhaalde overstromingen, en door het graven van
i griften hier en daar in de moerassige en veenachtige gron-
j> den, de geheele oppervlakte, welke nu de Zuiderzee
5> bedekt, in zee veranderd; en het is naauwelijks drie

4 Aan de Gaasterlandsche kust bleef ook nog een eiland Hor—
nessa, M. HAMCONIUS, p . 4: » Insula Frisiorum: Ensam ac
» Orcam aufert, Hornessam sustulit aequor. •— Hornessa prope
» Gaesterlandiam periit circa annum Domini iÖ2o." Ensa, Schok~
land; Orca, UrJc?
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» eeuwen geleden, dat men dijken en paalwerk tegen de
x woede der zee is begonnen aan te leggen." Dit schreef
SICCAMA omstreeks het jaar 1617, waarin hij voor het eerst
de Leges Frisonum te Franeker uitgaf (zie SAXII Onom.,
IV, 49). Hij stelde alzoo den aanvang der omdijking van
Friesland omstreeks het jaar 1300.

Tusschen de drie steden Medemblik, Stavoren en Enk'
huizen , bleef eene hoek lands zitten, die nog gedurende
bijna anderhalve eeuw Friesland en Hoord-Holland aan-
eenhechtte. » Deze tijd," lezen wij in de Kronijk van
Friesland, op het jaar 1255, » konde men nog met een
•» rafter ofte dalye vân Stavoren tot Enkhuizen gaan, en
» was een goed vast land." Desgelijks in de Schoorldei
Ji7"onyk: » Omtrent dezen tijd (1250) ging men nog van
» Medemblik of Enkhuizen tot Staveren in Vrieslandt,
i, over het land de Kreyl. Doch de gaten van 't Vlie en
» Texel wyder wordende, is in 't jaar 1400 een vrye vaart
j) voorby Stavoren en Enkkuizen in de Zuiderzee geko-
ï men, dat maar een sloot plag te wezen."

Hiermede stemt overeen E. VAN DER HOOP , Historie der
vermaerde nee- en koopstadt Enkhuisen (Enkh. 1686),
blz. 14, waarbij hij SCRIVERII Oudt-Batavi in 't leven van
FLORIS den III, pag, 153, 154, aanhaalt: » Men kon

» nu (1398) met groote schepen van Hamburg, Lubik en
» andere Oostersche steden , over de Noordtsee, door de
» seegalen herwaerts komen, daer, gelyk eenige meenen ,
s seekre watervloedt, in den jaere 1395, groote diepte toe
» maekte. Om sulke groote scheepen te bergen, had Enk-
» kuisen te kleenen haven. Dies wierdt 'er, door last van
ï) Burgemeesteren, uit het voorlandt, besuiden de stadt,
•» hoewel het kleen was, een nieuwe verdieping ofte hae-
» ven, in maniere van een kolk, uitgegraeven , ende de
» aerde daer buiten, tot een dykje en meerder bescherming
» der scheepen, opgeworpen. Dese kolk, sedert de Rovi-
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» meihaven genoemt, daer toen de groote scheepen, die
3> geen mast streeken, lagen , strekte, voorbij het inkomen
» van den suiderhavendyk, uit den noordt-oosten, tot de
» westerhoek van 't bolwerk Benenburg, en ging het ge-
j> melde dykje van daer af met een kromte noordt aan,
i 't welk nu genaemt wert het westerhooft."

Volgens GABBEMA staat er bij SCRIVERIUS : » dat een
» onbekende autheur van een Latynsche Friesche kronyk
» zeyt: » dat in 't jaar 1395 de zeegaten tusschen 't Flie
s ï ende Tekxzel, door kragt van 't perszende waater
» » en de hooge vloeden, ingebrooken zyn, midsgaaders
j> s ook 't vaste landt tot de Zuiderzee toe, omtrent
» » Meedenblik en Enkhui%en, verdronken en tot zee ge-
» > maakt." "

De Friesche kronyk van AND. CORN. STAURIENSIS stelt deze
gebeurtenis mede in het jaar 1395, zeggende: » Deze tyd
> hadde de Noordzee de gaten van het Flie en Texel veel
» wyder gemaakt, als zy te voren plagten te wezen , zo
» dat 'er nu een vryen vaart van de Noordzee, voorby
» Medenblik en Enkhuizen, tot in de Zuiderzee al liep,
» daar te voren eenen kleinen sloot alleenig plag tusschen
» te wezen. De oorzake van dezen zyn geweest die van
» Enkhuizen, Medenblik, en principalyk de St. Odolph-
» sche en Luinkerksche conversen, die op Wieringen en
» Texel, en op 't land tusschen beyden, woonden; want
» die veel sloten en diepe vaarten omtrent de eilanden
» gemaakt hadden, terwyl zy die landen in haar magt en
» gewelt plegen te hebben, waardoor de Noordzee zyn
» ingang en kragt heeft gekregen, zodat West-Friesland
» (dat nu Noordholland hiet) niet alJeenig van de Holland-
» sche Graven, maar ook door de Noordzee, van 't andere
» Friesland gesepareert en afgescheiden is. De Middelzee
» was ter dezer tyd geheel toegewassen, zoodat het nu
» meer een gesloten vaart, als een zee, scheen te wezen;



212 OVER HET ONTSTAAN

i want al 't gene op de voornoemde plaatzen afgeslagen
» is, dat is hier al té zamen weder aangewassen,"

Aan de noordzijde van Friesland werd het land lang-
zamerhand mede weggenomen. Na de verwoesting van
het jaar 1250 bleef eene lijn van Harlingen naar West-
Terschellintj nog ruim anderhalve eeuw de grens van het
vaste land. Nog lag hier, bij den westelijken uitloop der
Middelzee, het stadje Grind; zuid-oostwaarts van daar
Bijkshorne; en weder ten noorden van het laatste Wester-
bierum. Doch weldra begon ook de zee door dien mond
der Middelzee in te breken.

OUDENHOVEN, Cimbersche oudtheeden, blz. 94, geeft het
navolgende berigt: » In 't jaar 1287, op den 14. Decem-
» ber, is op den middernacht, door een swaar tempeest,
» het water wederom over gantsch Vrieslandt gegaen ; veel
» menschen en beesten verdroncken; vele huysen, kercken,
» toorens ende dorpen, vergongen. 't Gerucht liep in an-
j) dere landen, dat gantsch Vrieslandt verdroncken was.
j> 't Stedeken Gryn is zoo nae wegh gespoelt, datter geen
i thien huysen en bleven staen."

De geheele vernieling van het land volgde eerst meer dan
eene eeuw later. Volgens de Friesche kronijk » kon men
» anno 1410 nog met een rafter van Harlingen op Ter-
j, schelling gaan, en van Eolwert op Ameland. Dog korts
j> na dezen heeft de zee daar eene grote wyte tusschen ge-
i) maakt, zodat ons dat gaan benomen en verboden is,"

De geheele afscheiding van de eilanden Ter schelling en
Ameland, en de opslijking en allengs voorlgaande in-
dij king van het Bildt, voltooide èn de Zuiderzee in het
noorden èu de Friesche kusten aan die zijde. Omtrent de
indijking van het Bildt zie men EEKHOFF , JVasporingen,
blz. 83 volgg., waar wij de eerste vermelding van deze
landstreek aantreffen in eenen giftbrief van Graaf ALBRECHT

van Beijeren, afgegeven den 11, Augustus 1898, als: »een
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» wtlant, gheheten Bil, dat aengheworpen is buten dycs,
» ende ghelegen is tusschen Meynaertsgae ende Sinte Ma-
B riengaerde."

Op deze wijze stellen wij ons voor, dat de Zuiderzee
ontstaan en geworden is tot hetgene zij nu is, in een
tijdvak van niet meer, dan twee en een halve eeuw,
van het jaar 1170 tot na 1410. Het woeden van de zee
en herhaalde overstroomingen hebben dit bewerkt. De
grootste veranderingen vonden plaats in de 13de eeuw
(1237, 1250, 1287), en geene eeuw is zoo door waters-
nooden gekenmerkt als juist deze, waarin OUTHOF %even
en twintig overstroomingen optelt, die Friesland hebben
geteisterd.

Doch de watervloeden van de jaren I I70 , 1237, 1250,
1287 en 1395, zijn niet de eenige bewerkers van de uit-
breidingen der zee, welke wij op die jaren vermeld vinden.
Vele andere, van vroegere en tusschen gelegene jaren,
hebben het hunne daartoe bijgedragen; want hoewel wij
telkens slechts die vloeden genoemd hebben, welke het
werk der verwoesting hebben voltooid, blijft altijd een
groot deel van de oorzaak toe te schrijven aan die vloe-
den, welke dat werk gedurig hebben voorbereid. Zelfs zijn
daarom in de kronijken andere watervloeden meer ver-
maard , dan de bovengenoemde. Zoo vinden wij naar den
naam der heilige dagen, waarop zij voorvieien , benoemd:
de St. Thomas vloed in 808, de Juliana's vloed in 1164,
Allerheiligen vloed in 1170, 1ste Marcellus vloed in 1219,
St. Lambertus of Matthias vloed in 1221, St. Gereons vloed
in 1257, 2de Marcellus vloed in 1261, St. Lucia's vloed in
1287, 1ste St. Simons vloed in 1336, 3de Marceüus vloed
in 1361, 2de St. Lucia's vloed in 1387, enz. Het is te
bejammeren, dat de oude aanteekeningen omtrent al die
watervloeden zoo kort en onbestemd zijn. Gewoonlijk
vergenoegen zij zich met de vermelding van den dag,
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Waarop eene overstrooming gebeurde, en van de groote
schade aan gebouwen, menschen en vee, welke zij veroor-
oorzaakte. Zoo als, bij voorbeeld: » Anno MCCC ende
ï LXXXVII, Wernsdeys ney S. Lucy, ging dat zeewetter
3 wr heel Frieslân, soe dat folie minschen en beesten for-
ï droncken, en hwsen wey drioun." Bij meerdere volledig-
heid dezer berigten, hadden wij zekerlijk kunnen nagaan,
hoe die gedeelten des lands, welke door eenen watervloed
zijn verzwolgen, door voorgaande overstroomingen reeds
aoodanig geteisterd en onbruikbaar geworden, in waarde
verminderd en door de opgezetenen verlaten waren, dat
de latere geheele vernietiging slechts in geringe mate de
aandacht trof, en niet meer voor een zoo groot verlies kon
gehouden worden. Alles is zeker hierbij langzamerhand en
trapswij'ze voortgegaan. Geen plotselinge ommekeer en
vernieling heeft er plaats gehad. De trage, maar onverbid-
delijke, tand des tijds heeft hier het land weggeknaagd,
op de zelfde wijze als hij alles sloopt, in stilte en bijna
onmerkbaar; slechts dan alleen merkbaar, wanneer men
bij verwijderde tusschenpoozen op de vorderingen van zijn
werk het oog slaat.

Weinig is daarom voor de geschiedenis der Zuiderzee
door de kronijkschrijvers bewaard. Doch wij noemen het
eene hoogst gelukkige omstandigheid, dat die weinige en
verspreide berigten zoodanig ineensluiten, dat wij er een
geheel, hoe ruw en onvolkomen dan ook, in eene opper-
vlakkige beschouwing uit kunnen zamenstellen, hetwelk
ons in grove omtrekken den eersten toestand en gestadigen
aanwas der Zuiderzee voor oogen stelt.

Dr. J, G. OTTEMA.




