Oud-Utrecht 1996. - Dl.69 Opvallend is, dat de door VanAsch van Wijck beschreven Rijn-loop veel gelijkenis vertoont meteen historische kaart waarop deoudst bekende Rijnloop is afge-beeld, weergegeven in het jaar690: de 'Delineatio Veteris Castri'.Het is niet duidelijk welke waar-de moet worden gehecht aan de-ze plattegrond, die veel later ont-staan is, mogelijk in de 17e eeuw,en waarop de situatie is aangege-ven zoals de maker van de kaartdacht dat Willibrord bij zijn komstin Trecht zou hebben aangetroffen.Deze kaart is het oudst bekendedocument waarop een voormaligerivierenloop is aangegeven. Degetekende eilandjes in de buiten-bocht van de rivier kunnen eenaanwijzing zijn voor een reeds ge-vorderde verlandingsfase van de-ze tak. Of Van Asch van Wijckzich heeft laten inspireren doorde bovengenoemde kaart of mis-schien door een tekst waar dezekaart bijhoorde, is niet duidelijk.De opmerking van Van Asch vanWijck, dat de Neude een haven isgeweest was al eens geopperddoor Lambertus Hortensius (1546).Deze nam aan dat het Romeinsecastellum ter plaatse van de Pau-lusabdij had gestaan, o.a.

doorhet toponiem Romenburgerstraat(thans Hamburgerstraat). Terplaatse van de Ossemerckt (Neu-de) is een oude haven geweest, deRhijnkens-haven genaamd. Dat hiereen haven was, werd bewezendoor de in zijn tijd opgegravenscheepsdelen. De naam Neudezou afgeleid zijn van Noda of Nie-dam. Een citaat van Hortensius:Aende Nooit-zijde van de stadt ontrentsinte Johans kercke daer nu de Ossemercktstaetis een oude haven geweest, weickeRhijnkenshaven ghenaemt was, alwaernoch voor een tijdt langh in 't graven vande fondamenten der huysen noch eenighe Van der Monde vermoedde ookeen natuurlijke waterloop terplekke van de Vuilesloot en deKorte Jufferstraat in verband methet bochtige verloop van dezestraten. De inmiddels recht-getrokken Vuilesloot heet tegen-woordig Keizerstraat.Beperkte Van Asch van Wijck deOudelle nog tot het gebied tussende Nieuwegracht en de Maliesin-gel, Van der Monde heeft ditgebied uitgebreid tot het helegebied ten oosten van de Nieuwe-gracht, de Kromme Nieuwe-gracht, de Drift en de Plompeto-rengracht, en heeft dit gebiedtevens gedegradeerd tot 'stads-vuilnisbelt'.

verrotte plancken van schepen, masten,sprieten, riemen, ende meer andereinstrumenten totte schepe dienende.Verder laat deze auteur zich nogin algemene bewoordingen uitover de positie van Utrecht aande Rijn: De Stadt Utrecht is op den Rhijnstroomgelegen. Maer den Rhijn heeft eermaelsdoor veele andere weghen in de zee ghe-loopen, gelijcken d'oude figuren vangrachten ende verscheyden monumentenopenbaerlijck ghetuyghen. Nochtans enliep sy niet nederwaert door de stroomvan de iecke, maer op Duyrstede meteen geweldigen loop liep aen Utrecht,van daer beginnende een vloed uyttenWesten, liep met een drayende omwechvoorby Woerden ende Leyden... Daer isoock noch een wateringe ontrent dievoorschreven plaetse (beneven de wechvan Amerongen tot Utrecht), deweickena Utrecht nedervloeyt, ende hier denOuden-Rhijn alwaere sy haer omkeeren-de in de zee ontlast, ende voert harenouden naem almede. En dat dese seer be-quaem geweest is om koop-waren uytende in de stadt te voeren, is notoir endekenlijck. De poorte aen de Zuyt-zijdedoor de weicke den Rijn in de stadt quamende daer men het

goet vertolden, hietde tolpoorte ende heeft sijnen oudenname noch behouden. Van der Monde (1844-1846) sluitzich geheel aan bij de mening vanVan Asch van Wijck betreffendede Rijnloop. Daarnaast is er vol-gens deze auteur ook nog eenvertakking langs het OudkerkhofDit naar aanleiding van indertijdrecente vondsten van scheeps-delen en schoeiingen achter hui-zen aan de zuidzijde van hetOudkerkhof en de noordzijdevan het Domplein. Een vermel-ding in een schepenbrief uit1319, dat het huis Compostelleop de Ganzenmarkt aan een 'wa-ter' lag, bevestigt deze mening. De Geer van Oudegein (1860) f^&quot;nU V ^l'^A,-.,^ 1 / &quot;^ S(/ J f ^^?^^&quot; De Geer van Oudegein (1860) neemt slechts een deel van deRijnloop van Van Asch van Wijcken Van der Monde over, namelijkhet traject door de Oudegrachttussen de Stadhuisbrug en deViebrug. Deze auteur betrekt deMinstroom en de gehele Nieu-wegracht in zijn verhaal. VanafPausdam twijfelt hij tussen eenloop langs de Kromme Nieuwe-gracht, of door Achter Sint-Pieter. 37 maart I jpri! 199 6 UTRECHT

