
NOGMAALS HET LIJNPAD. 

In het „Maandblad" van September 1951 heeft de Heer Prakken 
een stukje geschreven over het Lijnpad, waar ik gaarne iets aan toe 
wil voegen, óók al omdat mijn naam daarin enige malen genoemd 
wordt. Ik zal me niet houden aan de volgorde in dat artikel, en be
ginnen met een zin op blz. 52: „Die hele treksleepvaart . . . lijkt 
trouwens niet zeer aannemelijk." 

Nu kunnen we gerust aannemen, dat de oude Rijn nimmer een 
belangrijke vaarweg is geweest. Natuurlijk hebben de Romeinen 
scheepvaart op Engeland gekend, maar in dat verband wordt ge
sproken van afvaart uit het „land der Morini" — dus veel zuide
lijker. De Vecht is evenwel zeker door hen bevaren. 

En wat betreft de vroege middeleeuwen, zijn vooral de opgravin
gen van de verdwenen Zweedse handelsstad Birca van belang ge
weest, omdat daaruit de enorme invloed blijkt die van Dorestad op 
deze plaats is uitgegaan. De munten van Birca bleken zelfs niet an
ders te zijn dan onbeholpen nabootsingen van de bekende munten 
van Dorestad! Dit is niet op te vatten als muntvervalsing, maar als 
een gebrek aan eigen vormgeving. 

Holwerda heeft enige van die munten afgebeeld, welke iedere 
twijfel dienaangaande opheffen. Aan een druk handelsverkeer tus
sen Birca en Dorestad kan nu ook niet meer getwijfeld worden. En 
dit verkeer was een onderdeel van de handel op allerlei plaatsen in 
Scandinavië. De scheepvaartweg daarheen voerde over de Vecht, 
Almere en over de Waddenzee. Wederom dus de Vecht, en niet 
de Rijn. 

Een ander argument is te ontlenen aan de vondst van het be
kende „Utrechtse schip". Dit schip is heel vroeg te dateren, bijv. 4e 
eeuw. Het was speciaal geschikt voor de vaart op de Waddenzee 
(het was geen kielschip), en het is gevonden in een sedert 1338 ver
dwenen bocht van de Vecht. Dus alweer diezelfde vaar-weg! 

Voor de verdere ontwikkeling van die scheepvaart verwijs ik 
naar mijn bijdrage in het Maandblad van Maart 1951. 

Hier willen we ons verder bepalen tot de Oude Rijn. Deze is in 
later tijd (sedert de 12e eeuw) ter wille van de waterstaatkundige 
toestanden door dammen verdeeld in diverse „panden". Hoewel 
kleine scheepjes wel over die dammen getrokken konden worden, is 
toch tussen de 12e eeuw en de 17e eeuw van een doorgaande vaar
weg geen sprake meer. In de 17e eeuw verving men de dammen 
door sluisjes. 

Dit wijst op scheepvaart, maar die kan niet zeer belangrijk ge
weest zijn, want de sluisjes waren klein, en er waren er nogal veel. 

Ik kan Prakken dus tot op zekere hoogte bijvallen. Maar enig 
lokaal verkeer, bijv. met agrarische producten is er toch zeker ge
weest. Dat hebben we nog op de Vleutense Wetering gekend, en 
die is juist gegraven om een deel van de Rijnbedding te vervangen. 
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Zulk verkeer nu is vaak trekscheepvaart. Daarmede wil ik 
niet per sé de naam „Lijnpad" blijven opvatten als „jaagpad". Nu 
Prakken in deze buurt enkele „Lijndraaiers" heeft gevonden, lijkt 
zijn nieuwe verklaring van die naam minstens even waarschijnlijk 
als de andere. 

Maar aan een lokaal verkeer met kleine scheepjes blijf ik zeker 
geloven. 

Verder gelooft Prakken óók niet aan de door mij beschreven 
bocht-afsnijding tussen Lubbenes en de Hommel: „andere, even 
erge bochten zijn immers óók niet afgesneden" is zijn argument. Nu 
kan ik natuurlijk wijzen op talrijke bochten die wel afgesneden zijn. 
Maar de hoofdzaak ligt toch ergens anders. 

De bocht als zodanig zal we! nooit een bezwaar geweest zijn: 
men had vroeger niet zoveel haast. Het is ongetwijfeld de neiging 
om ondieper te worden, welke het bezwaar heeft opgeleverd. Voor 
de bochtafsnijding van de Vecht in 1338 hebben we het bewijs in de 
naam ..Ondieptens". Men spreekt slechts over een ondiepte, als 
men er last van heeft! Dus was daar de Vechtbocht reeds ondiep 
vóór 1338. Nâ het afsnijden is dat natuurlijk snel erger geworden. 

Het gaat dus niet aan te wijzen op bochten die men niet afgesne-
de heeft. De resten van de afsnijding zijn trouwens nog te zien. 

Bepaald ingenomen ben ik met Prakken's verklaring van de naam 
Lubbenes. Inderdaad gaven rivierbochten vaak aanleiding tot 
namen op -nes. 

De allerlaatste bocht die de Oude Rijn maakte, alvorens tussen 
Katwijk en Noordwijk de zee te bereiken, heeft nog aanleiding ge
geven tot de naam ,,Horn-nes". Ook die bocht is thans geheel ver-
land. 

En nu het allermoeilijkste punt: de Rijn ten westen van Utrecht. 
De strook grond tussen Singel en de Croeselaan is wel het meest 

omgewoelde gedeelte van de naaste omgeving der stad. Reeds 
sedert de 13e eeuw is hier klei gegraven voor de steenovens. In de 
17e eeuw heeft Moreelse zijn grachten gegraven. Later volgden de 
spoorwegen, de markten en het Merwedekanaal. 

Van geologisch onderzoek is na dit alles niet veel meer te ver
wachten, gesteld al dat de dichte occupatie het niet onmogelijk 
maakt. En inzake verdwenen rivierbeddingen is juist het laatste en 
beslissende woord aan het geologische bodemonderzoek. W e zullen 
dus moeten berusten in het feit, dat we nooit iets zekers zullen 
weten over de Rijnloop tussen de stad en de Croeselaan. 

Ten westen van de Croeselaan is echter een oude „stroom-draad" 
tot in de 20e eeuw blijven bestaan, terwijl het vervolg — aan de 
overzijde van het Merwedekanaal — thans nog even herkenbaar is. 
De samenhang met de verdere oude Rijn is op oude kaarten wel 
duidelijk. Maar naar de andere zijde is het heel anders: daar deed 
de aanleg van Moreelse zowel het Lijnpad als de Lijnpadsloot ver
dwijnen. Men zou geneigd zijn er het woord „spoorloos" aan toe te 
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voegen, ware het niet dat ik op een oude kaart er nog sporen van 
zag tussen de le en de 2e Moreelse-gracht (Heerengracht en 
Bloemgracht). Jammer genoeg verzuimde ik aan te tekenen, welke 
kaart dat is geweest. 

Nu kennen we het Lijnpad heel goed van de kaart van Jacob van 
Deventer (1570), waar we het vinden tot aan het einde bij Tolsteeg 
toe. Ging nu de oude rivierbedding ook in die richting verder? *) 
Dat is wel zeer aannemelijk, want ({e Lijnpadsloot, die sommigen 
van U nog wel gekend hebben, maakte vlak voor haar einde tegen 
de Croeselaan (dus tegen de 3e Moreelse-gracht) een duidelijke 
bocht in de richting naar Tolsteeg, waarvan het vervolg ver
dwenen is. 

Als verdere gegevens hebben we nog slechts de oude wegen. Ook 
die zien we het beste bij van Deventer, want ze zijn sedert 1665 
vrijwel verdwenen. Het waren de Heereweg en het Lijnpad. Hun 
functie als hoofdwegen is beschreven in mijn bijdrage in dit Maand
blad (20-6 1933). Prakken meent dat de Heereweg vroeger door
liep tot in de oude stad, zodat de ommuring van omstreeks 1230 die 
weg doorsneden heeft. Dit lijkt ook wel aannemelijk. 

In ieder geval waren die wegen heel oud, en ongetwijfeld heeft 
hun verloop den invloed ondergaan van de Rijn. Zelfs zou men 
kunnen zeggen dat dat verloop het bestaan van twee Rijn-takken 
suggereert. 

Meer durf ik er niet van te zeggen. In het jaarboek van 1931 was 
ik minder terughoudend. Ik bedoel niet dat ik mijn toen opgestelde 
mening bepaald terug neem. Dat doe ik wel met het schetsje op blz. 
55 van dat artikel, voor zover de vijvers van ,,Oog-in-Al" betref
fende. Hier ging ik af op de mededelingen van „bejaarde lieden", 
en dat is wel de slechtste bron van informatie. 

Daar tegenover vraag ik — óók in verband met het artikel van 
Prakken — nog eens de speciale aandacht voor het schetsje op blz. 
68 van het jaarboek 1931. Dat blijft een kostelijk voorbeeld van een 
rudiment van een oude landschaps-indeling, liggende in een vol-
komende veranderde omgeving. Het is als het ware een flard van de 
kaart van van Deventer, gelegen in de kaart van 1930. Het laantje 
langs de westzijde van de kazerne is ongetwijfeld het verbindings
wegje bij van Deventer, hetwelk Prakken vond aangeduid als ,,Gel-
tebel-steeg". Dit wegje verbond de Heereweg met het Lijnpad, het
geen ook volgens mij.een secundaire toestand is geweest. 

Het ,,Kleine Lijnpad" bestond in 1920 nog geheel, en thans be
staat nog het gedeelte ten Westen van het Merwedekanaal. Het 
verspringt daar over één kavelbreedte, zoals oude wegjes dat meer 
doen (o.a. het „Zwarte Wegje") . 

Er is dus geen afdoende oplossing van het probleem dat de Rijn 
in deze omgeving ons stelt. Als een wel zéér afwijkende mening 

*) Dat „verder gaan'" slaat op de richting waarin we zoeken; goed beschouwd 
is die uitdrukking onjuist, want we gaan de rivier stroom-op. 



noem ik die van Labouchère. Deze heeft eens (mondeling) onder
steld dat de bedding in het N .W. van de stad via de Otterstroom 
verbinding zou hebben gehad met de Vecht, en in 't geheel niet met 
de Rijn, die dan uitsluitend vanaf Tolsteeg door het gerecht „Lijn-
pad" gelopen zou hebben. Maar dan blijft de grote bocht in de eer
ste daalse dijk weer onverklaard. 

Ik geloof dat we op dit punt in onze onkunde moeten berusten. 
Tot slot wil ik de Heer Prakken nog even beantwoorden inzake 

blz. 49 van het Maandblad van Sept. 1951. 
Hij heeft op het minuutplan (sectie D) van ± 1820 een dood

lopend watertje gevonden, bijna in het verlengde van de L. Smee-
straat, en hij begrijpt nu niet hoe ik dit kon localiseren ter hoogte 
van de Schroeder van der Kolkstraat. De oplossing is eenvoudig: 
we hadden het over verschillende watertjes: Dat blijkt reeds uit het 
door mij geciteerde stuk van Burgemeester en Wethouders van 
1866, die spraken van „de twee vaarten door of langs de terreinen 
van Gerlings". En geheel duidelijk is het op een kaart van 1870 
(Topografische Atlas no. 58) want daar staan ze allebei op. 

Ze zijn daar onderling verbonden door een dwars-vaartje dat tus
sen de steenbakkerij ,,de Voorzorg" en de bijbehorende villa door
liep. 

Het zuidelijke watertje is door mij beschreven in het „Maandblad" 
van Juli 1950, en dat dit uit uitkwam tegenover de Geertekerk blijkt 
uit de 19e eeuwse kaarten, maar vooral uit een oude photo (Nieuwe 
aanwinsten Topografische Atlas no. 3296). 

Daarop zien we het „brugje van Gerlings" vanuit het westen, 
met de Geertekerk daar recht achter. Zo zien we de kerk nog van
uit de Schroeder van der Kolkstraat. Het andere watertje liep vlak 
langs de (latere) Nicolaas Beetsstraat, maar het bereikte de Singel
gracht niet. 

Kan nu dit watertje beschouwd worden als de „Geertegracht" 
volgens het concept van 1664? Met de ligging komt het wel uit, 
maar waarom geeft de opmeting van Joosten en van Diggelen 
(1810) het dan niet, en oudere kaarten evenmin. 

En hoe is dan de aansluiting met de singelgracht — die de 
Geertegracht toch moet hebben gehad — verdwenen? 

Eerder zie ik dit vaartje geheel als een pendant van het andere, 
dat oorspronkelijk evenmin een aansluiting had met de Singelgracht. 
Die aansluiting kreeg het pas in 1869, omdat de eerste Moreelse-
gracht (Heerengracht), waarmede het wèl in verband stond, ge
dempt werd ten behoeve van de spoorweg naar den Bosch. 

Ik meen dat beide watertjes ontstaan zijn door het verbreden van 
kavelsloten, en dat men dat heeft gedaan om vanuit de „Heeren
gracht" klei te kunnen aanvoeren aan de beide zijden van de steen
ovens van „de Voorzorg". Dat moet dan gebeurd zijn na 1810. In 
1820 bestond blijkbaar het zuidelijk watertje nog niet: het minuut-
plan geeft slechts het noordelijke. M. N. ACKET. 
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