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N I E U W E PENNINGMEESTER. 

Jhr Dr M. R. Radermacher Schorer heeft zijn functie van pen
ningmeester neergelegd. Het verheugt het bestuur te kunnen mede
delen dat de heer Radermacher Schorer, aan wie de vereniging 
grote dankbaarheid verschuldigd is, voor de nauwgezette wijze 
waarop hij gedurende vele jaren de financiën heeft beheerd, als be
stuurslid voor ,,Oud-Utrecht" behouden blijft. Mr J. F. H. Bosch 
heeft zich bereid verklaard als penningmeester op te treden. 

HET GEIN, DE GEINTOL EN DE TOLTOREN. 

I. 

Het Gein is hier natuurlijk niet het water van dien naam in het 
uiterste noorden van de provincie, maar de buurt gelegen bij de plek 
waar het oude, rechtuitgaande vervolg van den zuidelijken scheep
vaartweg van de stad Utrecht op den Hollandsen IJsel uitkomt. Dit 
Gein en de omgeving er van spelen een belangrijke rol in J. J. de 
Geer van Oudegein's Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden 
der provincie Utrecht (1860), met zijn onderdelen I. Eiteren en 
IJsselstein, 2. Het Gein en Oudegein. De schrijver was stellig van 
goeden wil. Hij begreep tenminste, dat de lezer een paar kaarten 
noodig had, om zich de zaken voor te kunnen stellen. Maar hij slaat 
aardrijkskundig en topografisch toch telkens de plank mis en stelt 
ons een allerzonderlingst beeld voor oogen van rivieren die naast 
de vanouds bekende beddingen door het land zouden hebben ge
stroomd. 

Het kaartje is ditmaal niet bewerkt naar de kadastrale kaart, 
maar naar de topographische kaart 1 : 25000 (verkend 1887, ge
deeltelijk herzien 1900). Ik merk even op, dat de gewoon door
getrokken lijnen zonder onderscheid een dijk, een weg, een sloot of 
een paar van deze naast elkaar aangegeven. Voorzoover nodig, 
zorgen bijschriften voor nadere toelichting. De gemeentengrenzen, 
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door streepjeslijnen 
aangeduid, komen in 
dit eerste stuk nog 
niet ter sprake. 

De scheepvaart tus-
schen Utrecht en den 
Rijn ging aanvankelijk 
natuurlijk langs den 
Krommen Rijn. Uit 
een stuk van 1165 
(Okb. St. Utr. nr. 
448) weten wij, dat 
dit water reeds ,,oud
tijds" bij Wijk-bij-
Duurstede door een 
dam was afgesloten. 
Een beslissende hin
derpaal was dit op 
zichzelf, zelfs bij af
wezigheid van een 
schutsluis, niet. De 
goederen werden over
geladen;, bij meerge
vorderde techniek met 
behulp van een kraan, 
en zelfs op de late
re, verbeterde scheep-

vaartwegen van Utrecht naar den Rijn was dit nog lang het geval. 
Blijkbaar was of werd de Kromme Rijn in zijn geheel onbruikbaar 
voor het verkeer, en ter vervanging is toen vanaf Utrecht een 
kanaal gegraven naar een punt van den IJsel dat niet ver beneden 
de toenmalige vrije aftakking van dit water uit de Lek lag. Het 
kreeg kortweg den naam Rijn; aan het zuideind was het ergens door 
een dam afgesloten. De aanleg wordt dikwijls gesteld opf 1148 of 
vlak daarna, doch een voldoende reden hiervoor zie ik niet. Schat-
tenderwijs zou ik het kanaal nog een kwart- of misschien een halve 
eeuw ouder willen denken. In 1285 werd de bovenmond van den 
IJsel afgedamd, en een paar jaar later groef daarom de stad een 
zijtak (waarin eerst ook nog een dam lag) van Jutfaas naar Vrees
wijk aan de Lek. Deze tak kwam de Nieuwe Vaart of kortweg de 
Vaart te heeten; de geheele waterweg van Utrecht naar de Lek 
kreeg daardoor den naam Vaartsche Rijn. Het buiten het „groote" 
verkeer geraakte stuk van Jutfaas naar den IJsel is of was bekend 
onder den naam van Doorslag, welke wordt afgeleid van het „door
slaan" (opruimen? door een sluis vervangen?) van den dam die er 
in heeft gelegen. Het is thans aan het zuideind open, en, als ik mij 
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niet vergis, aan het noordeind door een sluis afgesloten. Ter plaatse 
vond ik het IJsel of Verlengde IJsel genoemd, in tegenstelling tot 
den „Ouden" IJsel. 

Streng genomen moet men onderscheiden een territorium (een 
vroegere heerlijkheid, nog vroeger kerspel) Gein en een „woon
buurt" Gein. Het begrip van de eerste is geheel weggestorven. De 
buurt bestaat uit eenige huizen bij de uitmonding van den Doorslag 
in den IJssel, op of naast de plek waar het stadje Gein vanaf 1294 
zijn door oorlogsgeweld spoedig afgebroken of tenminste neer
gedrukt bestaan heeft gevoerd. De groote hofstede Geinoord (a) 
is thans verdwenen. De naam is overgedragen op het huis (b) van 
de familie Kool (aan wie ik bij dezen vriendelijk dank betuig voor 
haar bijstand in het verkennen van het terrein) en prijkt ook op een 
straatnaambordje aan de vroegere herberg aan de overzijde van den 
weg. Blijkbaar is Gein ook als buurtnaam zoo goed als verdwenen 
en door Geinoord vervangen. 

De IJseldijk loopt aan het Gein dicht langs het water. Zuid
waarts en westwaarts wijkt hij af. Tusschen dijk en water ligt zuid
waarts de Geinpolder. Westwaarts vind ik op de topographische 
kaart tusschen dijk en water den naam Hooge Waard, die oor
spronkelijk een eiland tusschen twee riviertakken moet hebben aan
geduid. 

De zuidelijkste kilometer van het kanaal ligt in een trechtervormig 
begrensd gebied, gekenmerkt door een heel andere perceelindeling 
dan voor polders normaal is. 

Rechts ziet men. behalve het blok waar het stadje moet hebben 
gelegen, een noordwaarts smaller wordende strook tusschen het 
kanaal en den Achterdijk. Het is ongetwijfeld deze strook die be
doeld wordt, wanneer voor de stad Utrecht in 1315 wordt getuigd, 
dat die sloet die ghegreven is op die oester side des Riins, strecken
de van Riinvoerde toten Ouden Gheyne toe, ende allé dat lant dat 
tusschen desen sloet ende dien Riin gheleghen is, hoere stat eyghen 
is ende horen diepe toebehoert (De Geer, t.a.p. 369). W a t de Riin
voerde een voorde, een doortocht door het kanaal? Het moet wel. 
Wij hebben hem te denken als aangelegd op een plek met vasten 
bodem nâ het opruimen van den dam en vóór den bouw van een 
brug. 

Aan de overzijde van het kanaal komt men op eenigen afstand 
spoedig in laag terrein. Verschillende perceelen zijn hier bewassen 
met griendhout, bv. een bij den IJsel (d) met een poel in 't midden. 
Dit is zoo laag geworden door het uitgraven van klei. 

Het beschreven trechtervormige stuk ligt tusschen den Oudegein-
schen polder ten oosten en zuidoosten en het vroeger Rijpikerwaard 
genaamde land ten westen. Tegen den noordrand van den Oude-
geinschen polder en buiten dezen ligt de voormalige ridderhofstede 
Oudegein. Volgens de kaart bij De Geer, die stellig naar de oudere 
topographische kaart 1 : 50000 is gemaakt, ligt het huis in het tus-
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sehen de kanalen zich uitstrekkende noordelijk deel van den Oude-
geinschen polder, maar de door mij geraadpleegde kaart vertelt het, 
zeker wel terecht, anders. Wa t den Rijpikerwaard betreft, zijn 
naam komt als Repplikerwerth voor in een nog te bespreken oor
konde van 1217 en is lang blijven hechten aan de groote thans 
Apehuis geheeten hofstede. Zijn noodgrens is de kronkelige weg 
die bekend staat als de Randijk. 

Het trechtervormige stuk moet uit Oudegeinschen polder en 
Rijpikerwaard zooal niet verkregen, dan toch vergroot zijn. Men zie 
ten eerste de plek waar het terrein van de stad eenvoudig tot aan 
een poldersloot (c) is uitgebreid. De strook van Riinvoerde tot 
Oudegein is ook kennelijk door afsnijding van den Oudegeinschen 
polder ontstaan. En het stuk griend met den waterplas is uit den 
Rijpikerwaard, gelijk blijkt uit het feit, dat op de kadastrale kaart 
de perceelscheiding e-e na eenige onderbreking zich zuiver in de
zelfde richting tot den IJseldijk voortzet. Sloten Oudegeinsche Pol
der en Rijpikerwaard eerst aaneen? Het is mogelijk, maar was dat 
volgens de lijn van het kanaal of tenminste volgens een sloot di'e 
later tot het kanaal is verbreed? De onregelmatigheden die na aftrek 
van de verklaarde nog blijven, wijzen op iets anders. 

J. PRAKKEN. 

DE ZIJL V A N ST. MARIE E N VRAGEN DAAROMHEEN. 

De heer W . L. van Nieuwenhuysen schrijft ons: 
Met grote belangstelling volg ik de discussie in ons Maandblad 

over de zijl van St. Marie. Met opzet zeg ik hier: volg en niet 
volgde, want ik geloof en hoop, dat de discussie over dit onderwerp 
met de artikeltjes in het Juninumme; niet is afgelopen. 

Ik meen nml., dat in het diepst van de zaak hier een vraagstuk 
aangesneden wordt, dat van het grootste belang is voor de kennis 
van het middeleeuwse Utrecht: nml. de vraag: v/at was de vorm en 
de begrenzing van de diverse immuniteiten? Bezaten zij allen en 
overal ringsloten? Hebben de diverse aan- en verkopen van per
celen in de loop der eeuwen door de besturen der immuniteiten in
vloed gehad op de vorm en omvang van zo'n immuniteit of werden 
dergelijke transacties beschouwd als „burgerrechtelijke" hande
lingen, die op de ,,staatsrechterlijke" vorm van de immuniteiten 
geen invloed hadden? 

Het zal U wel duidelijk zijn waarom de bewuste discussie over 
de Zijl van St. Marie mij op deze vragen bracht, als ik U op de 
volgende punten wijs: 

1) ,,K" wijst op diverse vragen, op grond waarvan ik geneigd ben 
te geloven, dat de door den heer P. bedoelde waterloop inder
daad die van Het Kasteel van Antwerpen is. 
Maar daarmede is de kous niet af! 

60 


