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Nader bewijs voor eene

voormalige uitmonding van den Rijn

in Noord-Holland.

') Niet onbelangrijk acht ik het, hier te wijzen op een welligt weinig gelezen
plaats in ampzino

, Beschrijving en lof der stad Haerlem, 1628, blz. 22, waar hij
van de Haarlemsche beek gewaagt:

Die uit den Duitschen Ryn die ’tland hier heeft verversoht

Door ’t dringen van den duyn met magt ia uytgeperat.

Bij eene vorige gelegenheid ( Album der Natuur, 1867, blz. 200,

203, 205, 218) heb ik gewag gemaakt van de overlevering betreffende

een voormaligen rivierarm langs de duinen van Holland. Sedert ge-

ruimen tijd heb ik mij bezig gehouden met in de omstreken van

Haarlem na te vorschen, in hoever die overlevering gegrond is. Het

volk zelf betwijfelt haar niet; vele zeer oude geschriften gewagen er-

van ¹); de ligging der streek, de talrijke overblijfselen van kasteden,

zelfs sommige zeldzame planten pleiten er voor, maar een voorname

bewijsgrond ontbrak: de kleibedding, die een rivier onvermijdelijk moest

hebben achtergelaten.
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In verband met deze ontdekking breng ik het voorkomen van een zeld-

zaam inlandsch plantje
,

do Adoxa Moschatellina L. (Muskusplant) op drie

plaatsen
,

in bovengenoemde rigting gelegen
, namelijk op Boekenrode bij

Bentveld, op Zandenhoef en bij den bouwval van Bredcrode. Evenzoo

groeit do Aristolochia Clematitis L. (Sarrazijnkruid) hier en daar in

dezelfde rigting. De Adoxa groeit ook in het Haagsche bosch, en de

Plantago media L. (ruige Weegbree) is in Holland alleen bij het zooge-

naamde meertje van Blocmendaal en bij ’s Gravcnhage gevonden. De

overlevering verhaalt, dat de voormalige rivier ook langs ’s Gravenbage

geloopen heeft.

Volgens den heer .1. .j. janssen, rentmeester van de goederen van den

heer bouski te Overveen, die mij het eerst op het vindender kleilaag

opmerkzaam heeft gemaakt, is in de omstreken van Elswoud ook vroeger

hier en daar klei gevonden.

Ik stel mij voor de onderzoekingen, zooveel in mijn vermogen is,

voort te zetten
,

teneinde do juiste rigting der kleilaag meer en meer

aan het licht kome.

Haarlem, Aug. 18G7.

F.W. van Eeden
.

Zulk een kleibedding is eindelijk voor den dag gekomen, en wel bij
het bouwen eener nieuwe arbeiderswoning op de gronden van den heer

J. H. VEEN, liggende ten oosten van de hofstede Duinvliet en de voor-

malige hofstede Zandenhoef, op eene diepte van ongeveer 2 el onder

den bodem. De kleilaag is van eene vrij aanzienlijke dikte; onmiddellijk
onder haar vond men zand met schelpen. De kleur der klei is geel-

achtig en geheel verschillend van die der zoogenoemde katteklei, die

in de veengronden langs het Sparen gevonden wordt. De uitgestrekt-

heid der laag is niet kunnen bepaald worden. De plaats, waar zij

gevonden is, ligt in de rigting, opgegeven in de Divisie-Chronyk. De

stroom zou dan van Bentveld oostwaarts geloopen hebben door den

Aardenhout, tot de lage duinen van Zandenhoef, van daar in noord-

oostelijke rigting naar de Houtvaart, een zeer oude vaart, die in verbin-

ding staat met de oude Haarlemsche beek, en naar men zegt, ook klei

moet bevatten, en verder noordwaarts langs Bloemendaal en Brederode.


