
vens. Ten eerste uit het feit, dat ze na het verval van het stadje 
gediend heeft voor een klooster hetwelk zelf zijn voortzetting vond 
in de hofstede Geinoord. Ten tweede uit den naam ,,het Kerkhof" 
van zeker stuk land (het kleine trapezium aan het kanaal, naar ik 
meen). Dus de Vetus Renus liep volgens onze reconstructie bewes' 
ten de kerk. Maar de oorkonde van 1217 zegt, dat de kerk gebouwd 
zou worden op grond uit de parochie Eiteren, en de scheiding tus-
schen Eiteren en Vreeswijk liep alzoo beoosten de nieuwe kerk. Dit 
is het door mij over het hoofd geziene argument. Neemt men als voor 
de hand liggend aan, dat de Vetus Renus Rijpikerwaard en Oude-
geinschen polder en daarmee Eiteren en Vreeswijk scheidde, dan 
weerspreekt men daarmee de gemaakte constructie. 

Om de tegenspraak op te heffen, hoeven wij echter het water niet 
te veranderen. Wij trekken slechts den Oudegeinschen polder van 
den Rijpikerwaard terug, zóó, dat een driehoekig tusschenterrein 
ontstaat, hetwelk aan de oostzijde begrensd wordt door nog een 
andere, bij de veel latere graverij geheel onkenbaar geworden, geul. 
Daarmee is dan meteen verklaard, waarom de perceelsindeeling 
tegen den westkant van het kanaal ten eenenmale van die in den 
Oudengeinschen polder afwijkt. Misschien is ook wel (die moge
lijkheid moet ik toegeven) die andere geul de Vetus Renus geweest. 

De oorkonde van 1217 bevat ook nog een grensbeschrijving van 
de nieuwe parochie. Die is onvolledig en moeilijk te begrijpen. Maar 
de verklaring van Heeringa in zijn noot bij de oorkonde is stellig 
mis. Ik meen, dat een redelijke uitleg mogelijk is wanneer men aan
neemt: parochie van 1217 = latere stadsgebied = nog latere heer
lijkheid = tegenwoordige sectie „het Gein" van de gemeente Jut-
phaas, d.i. het eigenaardige aanhangsel van Jutphaas bezuiden den 
Randijk. Zoo doet ook Beekman. 

Ik zal omschrijving en uitleg hier maar achterwege laten. Alleen 
merk ik op, dat de oorkonde den Rijpikerwaard vermeldt, en wel als 
Repplikerwerth. Eigenaardig is het, dat de heerlijkheid Gein (die 
ik op geen kaart uit haar eigen tijd vond afgebeeld) tot het Neder-
kwartier werd gerekend, terwijl de grens tusschen Over- en Neder-
kwartier werd en wordt geteekend langs Doorslag en IJsel, zoodat 
zij de heerlijkheid zou snijden. Is die traditionele grensteekening 
wel juist? 

Omtrent den naam Gein zou ik nog willen onderstellen, dat hij, 
gelijk in het noorden van de provincie, eigenlijk die van een water
was, en wel van den IJseltak buitenom den Rijpikerwaard. 

J. PRAKKEN. 

DE ZIJL V A N ST, MARIE EN ANDERE P U N T E N . 

Tot mijn spijt was ik te laat voor een spoedig antwoord op de 
vragen van den heer W . L. van Nieuwenhuysen. Ik zou thans het 
volgende willen opmerken. 



Wij moeten de immuniteiten volstrekt niet beschouwen als van
ouds streng vastgelegde en door muren of grachten omgeven ter
reinen. Er hebben allerlei ontwikkelingen plaats gehad, en onge
twijfeld zijn vele civiele transacties langs informeelen weg (onderling 
goedvinden, aanmatiging, verjaring) gevolgd door veranderingen in 
de immuniteiten, in 't bijzonder overgang van een huis en erf uit 
de eene in de andere en overgang van dagelijksch gerecht van een 
kapittel tot immuniteit. 

Verder houd ik mij aan de nummers van den heer N. 
2) Waarschijnlijk liep de sloot vanaf den noordoosthoek van de 

immuniteit eerst langs de Elisabethstraat. Dit past tenminste uit
stekend in mijn reconstructie van Utrecht's groei. 

3 en 4) Ik meen wel, dat er in het Joderijtje een waterloop is 
geweest, maar zie geen reden meer om die te denken als bestaand 
in de laatste Middeleeuwen en als eigendom van St. Marie. Er is 
ook niet de minste reden om aan te nemen, dat de grond tusschen 
den ,,echten" en den door mij vermoeden zijl ooit aan St. Marie 
heeft gehoord. 

5) Hoofdriool van St. Marie en zeker ook wel van een stuk om
geving was de sloot aan den oostkant van de immuniteit. Loozing 
van hier uit op de Oude Gracht was eerst betrekkelijk eenvoudig, 
en misschien had men ook bezwaar (technisch en/of militair) tegen 
een flinke leiding onder den muur of wal door. Later, toen die door
gang toch bestond, was de zijl een bezit dat verpacht kon worden. 
De kans dat hij nog eens als waterloozing dienst zou moeten doen, 
was zoo goed als nul, maar een desbetreffende clausule liet zich ge
makkelijk in het pachtverdrag opnemen. 

6) Op Voorstraat en WUtevrouwenpoort hoop ik een volgende 
maal in te gaan. 

W a t den plattegrond van de binnenstad betreft: deze laat zich 
vrijwel volkomen begrijpen uit de verschillende phasen der stads
uitbreiding (waarvan ik er minstens tien meen te moeten onder
scheiden) en uit de oudste immuniteiten. Het resultaat was voor het 
moderne verkeer wel heel ongelukkig. 

Ook den heer Acket zou ik nog iets willen antwoorden. Locaal 
verkeer op het oude Rijntakje: accoord. Bochtafsnijding: voor mij 
nog steeds zeer twijfelachtig. Rijnloop in het noordwesten van de 
stad: door mij gedacht op een wijze die nog het meest aansluit bij 
Labouchère. Geertegracht: dit probleem is nu wel ten volle opge
lost. Eigenaardig, dat 19e-eeuwsche werken nog zoo'n raadsel kon
den opgeven. 

Ten slotte een vraag. Wie kan mij, liefst spoedig, de vindplaats 
opgeven van de aanduiding 

daer grave Boe sat 
voor zekere plek nabij den Ilsel? Ik zag dit vroeger eens in een 
boek. Mijn adres is: Hoofdstr. 14, Santpoort. 

J. PRAKKEN. 
5 


