
H E T L A N D G O E D R Y P L I K E R W A A R D O N D E R 
I J S E L S T E I N «. 

DOOR 

Jhr. J. J . DE GEER VAN OUDEGEIN. 

In eene door keizer Hendrik V bij diens verblijf te Utrecht in 
het jaar 1122 uitgevaardigde oorkonde wordt de abdij van Wer
den, nu Keizerswaard, door hem hersteld in den eigendom van 
een landgoed, allodium, hetwelk voormaals door zijnen grootvader, 
keizer Hendrik III, aan dat gesticht geschonken, maar sedert 
daaraan door zekeren g r a a f R u t b e r t en diens gemalin I r-
m e n t h r u d e was ontvreemd 2. 

Dat landgoed, in de keizerlijke oorkonde met de algemeene 
bewoordingen van akkers, weiden, bosschen, wateren en wete
ringen, aanwassen en opkomsten, bebouwde en onbebouwde gron
den en verdere gevolgen omschreven, wordt er nader aangeduid 
als te behooren tot eene villa genaamd E i t e r a en als gelegen 

1 Vgl. over het hier behandelde onderwerp de studie Van Griethuysen: 
Gissingen omtrent Oosterhem, Radoboscote, den Rijn bij IJselstein, de Lek bij 
Eiteren enz. (Bijdr. N. R. III, blz. 277 vlg.) en de opmerking daarover van 
den heer Hofman (Bijdr. N. R. IV, blz 96). Deze nalezing is vooral gericht 
tegen de opvatting van den heer Van Griethuysen. 

2 Zie mijne Bijdragen tot de gesohiedenis en oudheden der provincie Utrecht. 
Bijlage II, n". 2. 
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te zijn tusschen drie rivieren, den R ij n en de L e k , d e L e k 
en den IJ s e 1 

In de nabijheid der stad Uselstein is nog heden eene oude 
buurschap bekend, waaraan de benaming van E i t e r e n eigen is. 
Daar verhief zich voormaals eene kerspelkerk, welke omstreeks 
het jaar 1310 naar het slot Uselstein werd overgebracht en ge
wijd was aan de Heilige Maria, tot wier vereering keizer Hen
drik III het bewuste kroondomein aan de abdij van Werden had 
geschonken. 

Binnen de grenzen nu van dat voormalige kerspel van Eiteren 
was van ouds een landgoed gelegen, hetwelk in eene oorkonde 
van het jaar 1217 onder de benaming van R e p p l i k e r w e r t h 
voorkomt2 en in latere bescheiden wordt aangeduid als gelegen 
tusschen den IJseldijk en den Rand 3, of den thans zoogenaamden 
Randdijk, welke zich van den Rijndijk tegenover het kasteel 
Oudegein westwaarts achter Ryplikerwaard om naar de stad 
Uselstein heen wendt. En in dat oorspronkelijk uit eenen waard 
bestaande landgoed is nog heden te herkennen het kroondomein 
onder Eiteren, hetwelk nog tijdens de regeering van keizer Hen
drik III (1039—1056) door deu Rijn en de Lek, de Lek en den 
IJsel werd begrensd. 

Hoe ongeloof baar het nu ook moge schijnen, dat een betrek
kelijk niet zeer uitgebreid landgoed eenmaal door drie aanzien
lijke rivieren zou zijn begrensd geweest; zoo kan toch die merk
waardige bijzonderheid uit vertrouwbare gegevens voldoende toe
gelicht en als aannemelijk worden voorgesteld. 

Reeds in den tijd der Romeinen moet zich van den ouden 
Rijnstroom tusschen Wijk bij Duurstede en Utrecht een zijtak 
nabij Vechten hebben afgescheiden, welke langs het aloude Wil-
tenburg, Den Koppel en Hoog Raven en verder door de landen 
van Jutphaas tot aan het kasteel Oudegein voortliep en zich van 

1 »Inter hos fluvios Renuni et Lecoam, Leccam et Islam." 
2 Zie mijne Bijdragen, 1.1. blz. 185. 
'6 Leenregister van Uselstein. 



daar westwaarts achter Ryplikerwaard om naar Eiteren zal ge
wend hebben. 

Immers, bij vroegere vergravingen op den ouden burgt der 
Romeinen te Vechten is eene uit kiezelzand bestaande vrij brecde 
bedding van een voormaligen Rijntak te voorschijn gekomen, welke 
reeds vroeger tot aan Den Koppel onder Oudwulven was ontdekt 
Verder heeft die voormalige Rijntak zijn spoor nagelaten in de van 
ouds vermelde, maar thans gedempte G r o o t e W a d e of Waaikuil 
aan den Jutphaaschen weg tegenover de Liesbosch gelegen, van 
waar hij in de richting van den later zoogenaamden Vaartschen 
Rijn 2 tot aan het kasteel Oudegein doorliep. Daar treffen wij reeds 
vóór het jaar 1217 in den Rijn een dam of dwarsdijk (agger) aan, 
waarover de kooplieden van Lubeck en Hamburg nog in 1244 
hunne goederen pleegden over te landen \ Zoo moet die Rijn dan 
verder in westelijke richting achter Ryplikerwaard om naar 
Eiteren gestroomd hebben. Dit schijnt dan ook bevestigd te wor
den door een schip, hetwelk in het jaar 1876 bij het uitgraven 
van zand uit een hoog gelegen stuk land bij IJselstein op eene 
diepte van ongeveer vier meters onder den grond werd gebonden 4. 
En zoo vinden wij dan vermoedelijk in de kronkeling van den 
tegenwoordigen Randdijk achter Ryplikerwaard heen den loop van 
den Rijn terug, welke het kroondomein van keizer Hendrik III 
aan die zijde zal begrensd hebben. 

Nu stroomde ook eenmaal, vóór den aanleg van den IJsseldam 

1 Zie mijn werk Het Oude Treoht, blz. 8. 
2 Het gedeelte van den tegenwoordigen Vaartsehen Rijn, van Utrecht tot 

aan de Groote Wade, werd omstreeks 1148 door de stad Utrecht gegraven en 
komt nog in eene oorkonde van het jaar 1258 onder de benaming van »Nye 
Ryn" voor. Zie Het Oude Trecht, blz. 6. 

3 De plaats, waar die overlading door middel van eene op den dijk ge
plaatste kraan geschiedde, wordt nog in eene oorkonde van het jaar 1315 
»Riinvoerde'\ d. i . overtocht over den Rijn, genaamd. Die dijk werd later door
geslagen, van waar waarschijnlijk de naam van „Doorslag/' nog aan de streek 
aldaar eigen. Zie verder mijne Bijdragen, blz. 238 en 245. 

4 Dat sohip had eene lengte van 11 k 12 meters op eene breedte van 2 a 
3 meters. Het was een open vaartuig, voorzien van eene korte mast. De con
structie was hoogst eenvoudig. Behalve den bovensten boord van green, was 
alles van eikenhout. Zie Provinciale Utrechtsche Courant, 1876, n°. 237. 
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beneden Vreeswijk (1285), een zijtak van de Lek langs het Gein 
en Ryplikerwaard naar den Meerndijk toe. Zoo waren Dijkgraaf 
en Hoogheemraden van den Lekdijk Bovendams oudtijds gehou
den te schouwen en te keuren niet alleen van Amerongen tot 
aan den IJseldam, maar ook van den IJseldam tot aan den Meern
dijk. En naar luid eener oude overlevering is de zoogenaamde 
Geinsche dijk, welke van de hofstede Het Klaphek beneden 
Vreeswijk langs het Gein en Ryplikerwaard naar IJselstein heen
loopt, „voormaels geweest als de Leckendyc, daer eertijts de 
Lecke plach bij te loopen" l. Alzoo vinden wij hier ook den Lek
stroom terug, die het allodium onder Eiteren aan de andere zijde 
begrensde. 

Maar, dat kroondomein werd aan die zijde niet alleen door de 
Lek, maar ook door de Lek en den IJsel begrensd. En nu is 
het opmerkelijk, dat de natuurlijke gesteldheid van den tegen-
woordigen IJsel bij de hofstede Ryplikerwaard nog heden heen-
wijst naar eene oorspronkelijke afscheiding van zijne wateren in 
twee takken, welke, na eene soort van waard gevormd te hebben, 
weder in eene en dezelfde bedding vereenigd hun verderen loop 
onder de benaming van „Lek en IJsel" naar den Meerndijk zul
len vervolgd hebben. 

Is deze voorstelling juist, dan hebben wij bij het aloude Rypli
kerwaard uit de voormaals daar langs stroomende Lek den pro-
blematischen oorsprong van den Ilollandschen IJsel te zoeken, 
welken men tot dusver beschouwd heeft als te zijn ontstaan uit de 
Lek beneden Vreeswijk, uit de Lopiker wetering omstreeks Schoon
hoven, of wel uit den Ouden Rijn beneden Wijk bij Duurstede *. 
En, nadat dan de Boven-Lek van Amerongen tot beneden Vrees
wijk hare wateren allengs meer en meer naar de Beneden-Lek 
zal hebben afgevoerd en de voormalige zijtak van de Lek langs 
het Gein en Ryplikerwaard zoo al meer en meer zal zijn verland, 

1 Mijne Bijdragen, blz. 50. 
2 Alzoo vervalt hetgeen door mij vroeger omtrent den vermoodelijkon oor

sprong des UselsJ uit den Ouden Rijn beneden Wijk bij Duurstede is betoogd 
in mijne Bijdragen, blz. 56 en elders en Het Oude Trecht, blz. 6. 
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zal do bij Ryplikorwaard uit dien Lekstroom ontvloeide IJsel, 
waarin de Rijn langs den Randdijk bij Eiteren, en de Mare van 
het dorp de Meern langs den Meerndijk bij Marremunde zich 
uitstortten, allengs de hoofdstroom zijn geworden en zijnen naam 
al vroeg ook aan den oorspronkelijken zijtak der Lek langs het 
Gein en Ryplikerwaard, nu de Enge of Kromme IJsel, hebben 
medegedeeld 

In latere tijden was het landgoed Ryplikerwaard een leen der 
heeren van IJselstein. Zoo verleidde daarmede Arend, heer van 
Egmond en IJselstein, in 1401 zijnen neef Aalbrecht van Egmond 
heeren Janszoon, alzoo groot en alzoo klein als dat leen gelegen 
was tusschen den IJseldijk en den Rand, en van den Rand op
gaande tot aan den hoek van den IJseldijk, „dair grave B o e 
sat" 2. En als annex en behoorende tot de landen van Rypliker
waard wordt in latere beseheiden nog vermeld een stukje land 
van ongeveer twee morgen, zijnde erfpachtgoed der baronie van 
IJselstein en genaamd „ d e n B o c h o v e l " , waar het gerecht 
placht te staan 3 . 

Opmerkelijk is hier de overeenkomst van de benaming van 
„ B o c h o v e l " met den naam van graaf B o e , die gezeten was 
aan den hoek van den IJseldijk. Is die graaf Boe een nazaat 
geweest van den vroeger vermelden graaf Rutbert en diens ge
malin Irmenthrude, die tijdens het bewind van keizer Hendrik V 
het kroondomein onder Eiteren aan de abdij van Werden ont
vreemd, en zich in het onrechtmatig bezit daarvan gehandhaafd 
hadden? En is alzoo die graaf Boe te beschouwen als een 
stamvader der oudste heeren van IJselstein 4, die vóór de stich-

1 Reeds in 1208 komt die voormalige zijtak der Lek onder den naam van 
IJsel voor. Zie mijne Bijdragen, blz. 56. 

2 Leenregisters van IJselstein. 
3 Bescheiden betreffende Ryplikerwaard. 
4 Volgens eene oude aanteekening bij Simon van Leeuwen, Batavia Sacra 

blz. 994, zou Gijsbrecht, heer van Amstel, de vader van den treurig vermaarden 
Gijsbrecht, gehuwd zijn geweest met eene Bertrade, erfdochter van een Jan van 
IJselstein, die de goederen van Benschop, Noord-Polsbroek en het huis IJsel
stein in het geslacht van Amstel zou hebben overgebraoht. Zie, mijne Bijdra
gen, blz. 108. 
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t ing van het slot a ldaar aan den hoek van den IJseldi jk op den 

naar hem genoemden „Boehovel" zi jnen zetel h ie ld gevestigd en 

recht placht te oefenen ? 

H o e dit zi j , de t i te l v a n graaf, d ien hij voerde, wijst heen naar 

een voormal igen gouwgraaf of oorspronkeli jk keizerl i jk ambtenaar, 

d ie eenmaal aan het hoofd stond van eene der gouwen, waar in 

ook U t r e c h t vóór den aanvang der twaal fde eeuw was verdeeld. 

E n dan denken wi j h ier bij voorkeur aan eene i n het Regis ter 

der oudste bezi t t ingen van de Utreehtsche kerk vermelde gouw 

G e r m e p i , w e l k e de latere heer l i jkheid van I Jselstein in z ich 

schijnt bevat te hebben. 

Immers , die gouw G e r m e p i werd , even als de heer l i jkheid van 

I Jse ls te in , door den I J se l doorstroomd ; en het vijfde deel van 

al le daar in gelegene landen, w e i d e n , bosschen, visscheri jen en 

alle andere zaken, ook langs de boorden des I Jsels , behoorden 

van ouds aan de kerk van U t r e c h t l . N u is het bekend, dat de 

k e r k e n v a n St. Maar ten en St. Sa lvator te Utrecht voormaals 

b innen de heer l i jkheid van L l s e l s t e i n verschi l lende landhoeven, 

t ienden, ti jnsen, gerechten, gerechtigheden en eigenhoorige l ieden 

i n de polders het Broek , de Achters loot en Neder -Oudland be

zaten ; t e rwi j l de dageli jksche gerechten van Over- I Jse l , Meer-

loo en het l a n d voor het huis I Jse ls te in , met de daartoe be-

hoorende ti jnsen en smal le t ienden, benevens de t ienden van de 

aan beide zijden des I Jse ls bebouwde landen van Obburen , 

Ki teren, Meer loo en den IJseldi jk en de visscheri j in den I Jsel 

van ouds in e igendom toebehoorden aan het kapi t te l van St . 

M a r i e te U t r e c h t 2 . E n wordt alzoo de giss ing, dat de voormalige 

gouw G e r m e p i de latere heer l i jkheid van I Jse ls te in in z ich be

vat za l hebben 3 , zeer waarschi jnl i jk , dan zal die gouw wel l i ch t 

1 »In pago Germepi tam (de) torris quam pascuis sou piscationibus vol do 
omnibus rebus V pars Sancti Martini, sicut otiam Isla aqua currii in silvis 
et in pascuis sou piscationibus V pars Sancti Martini.'' Mijne Bijdragon, 
Bijlage II, blz. 351. 

2 Mijne Bijdragen, blz. 107. 
3 Zoo vervalt ook hetgeen over de gouw Germepi als één met de gouw 

Upgoy door mij is betoogd in mijne Bijdragen, blz 82 en elders. 
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zijn te beschouwen als een onderdistrict van de gouw Lake-
et-Isla, welke, naar men meent, de Lopiker en Krimpener Waar
den omvatte. En dan zullen in die gouw Germepi, behalve het 
aloude E i t e r e n 1 en het daaronder gelegene R e p p 1 i k e r-
w e r t h, nog zijn te plaatsen de oude villa's of buurschappen 
U b b u r o n , thans de polder het Over-Oudland, M a r l o of 
M e e r l o en M a r r e m u n d e , B r a l a n t , het Broek, A f t e r-
s 1 o t e, de Achtersloot, G e y n e, het Gein, en L o s 1 o t e, de 
Lopolder beneden Vreeswijk, en waarschijnlijk nog B e n s c o p e , 
Benschop, en P u l s e b r o c l i , Polsbroek, welke ook onder de 
heerlijkheid van IJselstein placht te behooren. 

Arend, heer van Egmond en IJsselstein, beleende, zooals wij 
boven zagen, in het jaar 1401 zijnen neef Aalbrecht van Egmond 
heeren Janszoon met het landgoed Ryplikerwaard, en wel tot 
zulk leen en recht als heer Otte van IJselstein, Aalbrechts groot
vader, en Gijsbrecht van IJselstein, zijn oom, den voormelden 
waard van heer Arend en diens ouders pleegden te houden, name
lijk „dat die waard niet versterven en mocht alzoo lange als eenige 
wettige geboorte leefde, die van heeren Otten lijf van IJssel-
steyn gekomen was" 2. 

Dienvolgens ging Ryplikerwaard, na het overlijden van Aal
brecht van Egmond heeren Janszoon, dan ook over op diens zoon 3, 
kleinzoon 4 en achterkleinzoon, allen ook Aalbrecht van Egmond 
geheeten, en vervolgens op een Jan 5, een Frederik en een Jan 
van Egmond, welke laatstgenoemde in 1577 met Ryplikerwaard 
werd beleend, maar eerst in 1590 mondig werd. Sedert komt in 
de leenregistcrs van IJselstein op de jaren 1624 en 1627 eene 
Geertruid van Dorp, weduwe van Jonker Johan van Baex, voor 

1 Eiteren komt reeds voor onder den naam van Aiturnon, Aiternon, Eiteron, 
omstreeks 983. Zie Oorkondenboek van Holland en Zeeland, n". 57 en 58. 

2 Leenregisters van IJselstein. 
3 Gestorven 1468. 
4 Gestorven 1507. 
5 Beleend 1539. 
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als eigenaresse van Ryplikerwaard. Nog beleende in 1753 daar
mede Marie Louise prinsesse-douairière van Oranje en Nassau 
Mr. Johannes Willem Swellengrebel, kanunnik in het kapittel van 
St. Jan te Utrecht, die het gekocht had van eene Johanna Catha-
rina Kirsch, weduwe Frederik Spindler, en haar oudsten, meer
derjarigen zoon Hendrik Spindler. En eindelijk werd de huizinge 
Ryplikerwaard, ontdaan van hare vroegere heinslooten of grachten 
en vierkanten toren, met de daarbij behoorende landerijen en 
dependentiën l, ingericht tot eene bouwmanswoning thans in be
zit van den heer Mr. C. C. W. van Romondt Vis te Utrecht. 

1 Behalve »den Bochovel" was ook nog annex en behoorende aan de lan
den van Ryplikerwaard een ander erfpaohtgoed der baronie van IJselstein. 
genaamd »de Killen" groot met den dijk ongeveer vijf morgen. Daarmede werd 
in 1724 beleend een Christoffel Wambold baron von Umstad, kon. pruissisch ge
heimraad, kanselier van Nieuw-Mark, Brandenburg etc. etc. etc. die het gekocht 
had van Vrouwe Clementia van Rhemen, weduwe van Bernardus Henricus 
Staeds. Of nu de voormelde baron ook eigenaar is geweest van Ryplikerwaard, 
blijkt niet uit de besoheiden mij welwillend ter inzage verstrekt door den 
heer Mr. C. C. W. van Romondt Vis, te Utrecht. 


