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HET GEIN, DE GEINTOL EN DE TOLTOREN. 
II 

Dezen keer moet ik verwijzen naar het kaartje bij I. 
Ik stap nu eerst over naar den Randijk. Die is op 't eerste gezicht 

nogal raadselachtig. W a s hij onderdeel van een oudere bediiking, 
die den hoek tusschen Lek en IJsel afsneed? De schijnbare ooste
lijke voortzetting langs Oudegein wijst hierop, maar het is toch iets 
onmogelijks, want men komt oostwaarts op geen enkele voor een 
dijk aannemelijke manier in de nabijheid van de Lek. Beekman ziet 
(Gesch. Atl. v. Ned., Toel. bij Holl, Zeel. en Westfr, in 1300, 
II 82) den Randijk als overblijfsel van den dijk langs den geheel 
verdwenen Rijntak die vanaf Vechten door Jutfaas naar Eiteren be
neden IJselstein liep. Maar die tak is te niet gegaan voordat men aan 
bedijking dacht, en eigenlijk zou de dijk alleen hebben kunnen zor
gen, dat het Lek- en IJselwater aan den eenen en dat van den ver
dwenen tak aan den anderen kant bleef. Immers, aan den IJselkant 
lag niet genoeg land voor nóg een dijk. 

De oplossing is zeer eenvoudig zoodra men zich weet los te maken 
van de voorstelling, dat de polderscheiding langs het huis Oudegein 
ook een stuk Randijk moet wezen. Op een kaart van behoorlijke 
schaal, en niet minder in het terrein zelf, ziet men, hoe aan het kanaal 
de Randijk volstrekt niet naar den overkantwijst (tusschen kanaal 
en Achterdijk, bij g, is ook geen weg), doch met een bocht naar 
het zuiden. Een klein stukje kanaal met, op het kaartje nauwelijks 
zichtbare, afwijkende richting lijkt wel een voortzetting van die 
bocht. Wanneer men nu bedenkt, dat de Rijpiker waard omgeven 
moet zijn geweest door een IJseltak, dan is de zaak duidelijk: het 
kanaal kwam uit op de noordoostelijke uitbuiging van dien tak. 
Buitenom dezen liep de toenmalige bedijking. Men groef (dat is 
zeker) het kanaal hier niet doorheen, doch liet een dam bestaan, die 
ik ,,de oude Geindam" zal noemen. 

Beneden (bewesten) den ouden Geindam verraadt de Randijk 
met zijn bochten den ouden waterloop nog, waar hij wel vlak langs 
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zal hebben gelegen en die aan het benedeneind van de Rijpiker-
waard uitkwam op een andere bedding, langs de Hooge Waard . 

Boven (bezuiden) den ouden dam moet dât stuk van den tak 
hebben gelegen hetwelk voor de scheepvaart werd gebruikt. Met 
het thans zich daar uitstrekkende rechte kanaalstuk kan het niet 
zijn samengevallen. Er is dus reden om bezuiden g te zoeken naar 
de resten van een ouden rivierloop. 

Daarvoor is echter nog een tweede reden. Men zie zekere oor
konde van 1208 (Okb. nr. 586). De bisschop schenkt hierin aan het 
kapittel van St. Marie de nieuwe tienden aan Lek en IJsel binnen 
de grenzen waar het vanouds ook de oude tienden had. Er volgt 
dan een stroomafwaarts gaande beschrijving van vier vakken oever
land. Het eerste ligt bezuiden den IJsel, het tweede benoorden de 
Lek, het derde evenzoo en wel usque Wersam (tot de Wiers) , het 
vierde benoorden den IJsel de Vetevi Reno usque Marremunde. 
Marremunde was de plek, ten noordwesten van IJselstein, waar de 
van den Ouden Rijn afkomende Marne of Meern op den IJsel uit
kwam; thans ligt er de hofstede Meernhoef. Maar hoe kan een 
Vetus Renus, een Oude Rijn, voorkomen als dwarsscheiding aan 
den IJsel? Ik zie hiervoor maar één oplossing: bedoeld wordt een 
oudere uitmonding van het Rijn geheeten kanaal van Utrecht naar 
het zuiden, en die monding moet het rivierstuk bezuiden den ouden 
Geindam zijn geweest. 

Een tijdje koesterde ik de hoop, omtrent dit punt een bevestiging 
te vinden op een kaart van 1700 in het archief van St. Marie (nr. 
809). Ze stelt tiendblokken van St. Marie voor die moeten overeen
komen met het eerste en vierde vak van 1208. Leert ze ons, dat het 
vierde vak begon bij een lijn die vanaf g nââst het kanaal naar 
den IJsel loopt? Geenszins! De tiendblokken liggen ten westen en 
ten oosten tegen het kanaal aan. 

Een teleurstelling! Maar het gebrek aan bevestiging beteekent 
geen ontkenning. Het blok beoosten kanaal en IJsel reikt tot den 
Achterdijk en tot het watertje de Zandwetering, dat men op ons 
kaartje bezuiden de Wierssteeg ongeveer als tusschen „Gem." en 
,,Vreeswijk" doorgaand moet denken. W a s die Achterdijk een 
oude grens? W a s de Zandwetering de Oude Rijn? W a s het vierde 
blok van het derde door zoo'n nietig interval gescheiden? Onmoge
lijk: de kaart stelt den toestand van 1208 niet meer voor (gelijk zij 
volgens Heeringa ook elders niet doet; ik kan dit nu niet con
troleeren) . 

Wij laten dus de tiendkaart schieten en wenden ons tot het ter
rein zelf. Ik vond bij een persoonlijke verkenning daar (bij de 
onderste letter e) een opvallend lage strook, vroeger griendland, die 
een zachte afbuiging vertoont. Dit leek mij voldoende om, tevens 
gebruik makend van de bocht bij g, den „Ouden Rijn" bij be
nadering te reconstrueeren. Gelijk de andere vermoedelijke oude 



beddingen is hij door een stippelbaan aangeduid. Kaart en terrein 
geven nog aanleiding tot allerlei overwegingen die ik hier niet kan 
laten gelden, en ik heb de reconstructie van den „Ouden Rijn" dus 
maar schetsmatig gehouden. Ik merk alleen op, dat ik zekere veen-
laagte bij f buiten aanmerking heb gelaten omdat die een wel erg 
scherpe bocht zou vergen, en voorts dat er redenen zijn om aan een 
rechttrekken van het water te denken. Het is waar: op zeker be
langrijk argument was ik bij het teekenen van het schetsje nog niet 
verdacht, maar het zal nog in aanmerking worden genomen. 

Is de Vetus Renus van 1208 door ons op de rechte wijze begre
pen, dan leert hij ons, dat reeds vóór genoemd jaar het rivierstuk 
van den ouden Geindam opwaarts tot aan den hoofdtak van den 
IJsel vervangen is door het nog bestaande kanaalstuk. Ook is op 
zeker tijdstip een nieuwe en kortere IJseldijk gelegd vlak langs de 
steeds zwakker wordende rivier, en dit bracht een verplaatsing van 
den Geindam mee. W a s de bedijking er het eerst, zoodat bij het 
graven van het kanaal de overlaaddam ook nog eens zijwaarts ver
legd moest worden? Zijn beide werken tesamen uitgevoerd? Of kwam 
de bedijking, met het buitenwaarts verleggen van den dam, achter
aan? Het tweede lijkt mij het waarschijnlijkst. Maar hoe zij, — een 
nieuwe Geindam, vlak bij den IJsel, was er zoo goed als zeker in 121 7. 

Men zie hiervoor Okb. nr. 647, uit genoemd jaar. Deze oorkonde 
houdt de stichting in van het kerspel Gein. De bisschop doet er ten 
eerste kond, „hoe wij aan zekere parochianen van Eiteren en aan 
zekere parochianen van Vreeswijk verlof gegeven hebben, zich een 
kerk te bouwen in het gebied van de kerk te Eiteren, te Gein", met 
de rechten van een parochiekerk. De nieuwe parochie werd afge
splitst van de parochies Eiteren (later die van IJselstein) en Vrees
wijk. Aan het slot blijkt, dat de pastoor van Vreeswijk 15 gezinnen 
verloor en daarvoor 5 pond ter belegging voor zijn kerk kreeg. Blijk
baar verloor Eiteren méér, want het kapittel van St. Marie, dat hier 
de collatie had, zou ook den priester van de nieuw gestichte kerk 
aanstellen, en bovendien zouden diens parochianen jaarlijks koste
loos vijftien vaten wijn van het kapittel overbrengen „uit derzelver 
schip (de navi ipsorum) buiten den dam in een ander schip aan 
deze zijde van den dam, op de stad aan, dat rechtstreeks naar de 
stad kan varen". 

W a t de ligging van de in 1217 reeds vrij volkrijke nederzetting 
betreft: ik kan die moeilijk anders denken dan ongeveer ter plaatse 
van het stadje dat in 1294 de open buurschap kwam vervangen en 
waar (later tenminste) ook de kerk stond. Haar plaats was dus bij 
den nieuwen Geindam, en aangezien zij haar ontstaan ongetwijfeld 
dankte aan het scheepsverkeer en in 't bijzonder aan de overlading en 
tolheffing, moet die dam er, gelijk ik boven opmerkte, in 1217 al 
zijn geweest. 

Dat de kerk in het stadje stond, blijkt nog nader uit twee gege-



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. 


