
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! 
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2) Blijkens het belang, dat het Bestuur van St. Marie er aan 
hechtte om gedeeltelijk zeggingsschap over deze waterloop te 
houden, moet men aannemen, dat deze sloot niet dood liep bij 
de Elisabethstraat. Hoe was dus het verdere verloop? 

3) Gezien de vondsten van den heer Abelman is het wel waar
schijnlijk, dat ook in» het Jodenrijtje een Waterloop geweest is. 
Zijn er dan 2 sloten van St. Marie naar de Oude Gracht ge
weest en waren dit afwateringssloten zonder meer of moeten 
we aannemen, dat beiden deel uitmaakten van de rinqsloot om 
ö L . i v i a i i c : 

Onmogelijk lijkt me dit niet. Het stuk Oude Gracht tussen 
beide sloten is een deel van de aloude Rijnarm. Het zou dus 
niet zo verwonderlijk zijn. dat St. Marie oudtijds prijs stelde op 
het bezit van een aanlegplaats aan dit vaarwater. (Een soort 
„corridor"?) 
Maar dan^behoorde oudtijds de strook tussen beide sloten en 
de Oude Gracht tot de immuniteit van St. Marie. 

4) Is dit inderdaad het geval, hoe zit het dan met de Bakkerstraat 
en Hamsteeg? Zijn die terreinen later uit de immuniteit gelicht 
of bleven ze daartoe behoren, ondanks het feit, dat het privé 
bezit van de percelen aldaar aan gewone burgers kwam? 

5) Waarom stelde St. Marie zo'n belang in het behoud van mede-
zeggingschap op die Zijl van het kasteel van Antwerpen? Sedert 
plm. 1200 liep immers de stadsbuitensingel over een flinke 

lengte langs de immuniteit van St. Marie, zodat ze de Oude 
Gracht noch voor aanlegplaats noch voor afwatering nodig 
hadden? 

6) Indien inderdaad de terreinen van de Bakkerstraat enz. uit de 
immuniteit gelicht zijn, hoe komt het dan, dat zo iets bij andere 
immuniteiten blijkbaar niet kon? Zie bv. de bevreemdende 
kromme loop van de Voorstraat, die noodzakelijk was, omdat 
de burgerlijke stadsoverheid geen kans zag aan de immuniteit 
van St. Jan te raken? 

Het wil mij voorkomen, dat de beantwoording van deze vragen 
van zeer grote betekenis is voor een beter begrip van de toestanden 
in onze stad in de middeleeuwen. En waarschijnlijk niet alleen daar
voor! Gelijk bekend klagen buitenstaanders telkens over de onbe
grijpelijke plattegrond van de binnenstad. Bij de verkeerspolitie zit 
men door deze „warrommel" met de handen in het haar, weet niet 
meer, hoe voor het verkeer een bevredigende oplossing te vinden. 
Er zullen dus, hoe dan ook, correcties in de binnenstad moeten 
komen. Maar als er zulke correcties komen — en dit zullen ingrij
pende correcties moeten zijn — dan is het m.i. toch wel heel wen
selijk, dat men bij het corrigeren van diverse ,,rarigheden" weet, 
welke „rarigheden" toevallig zijn en aan welke.zulke historische 
belangen verbonden zijn, dat men zonder uiterste noodzaak niet 
daaraan mag tornen. 
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Een behoorlijke historische kennis van zaken lijkt me over dit 
onderwerp, juist op dit ogenblik, zeer wenselijk. 

En voor het verkrijgen en bekendmaken daarvan is immers „Oud 
Utrecht" het aangewezen centrum! 

BOEKBESPREKINGEN. 

„WIJK BIJ DUURSTEDE" 

door 

H. HIJMANS. 

Bij Nijgh en van Ditmar (Rotter
dam en 's-Gravenhage) is verschenen 
een, ongeveer 140 pagina's tellend, 
beekje over Wijk bij Duurstede, van de 
hand van H. Hijmans. 

De schrijver geeft in een tiental 
hoofdstukken een overzicht van de ge
schiedenis van dit stadje. Hij bestrijkt 
daarvoor zowel de vroegste historie als 
die van de moderne tijd, waarbij hij, zo
als Prof. Dr. M. O. Ozinga, in zijn in
leidend woord, opmerkt „qua schrijftrant 
en betrouwbaarheid aanmerkelijk uitgaat 
boven wat gewoonlijk wordt geboden '. 
De schrijver vindt gelegenheid om, in 
zijn hoofdzakelijk chronologisch voort
schrijdend betoog, die onderwerpen te 
behandelen welke zowel in groter ver
band als plaatselijk van belang zijn. 

Hiervoor is critische zin en kundige 
liefde nodig. Beide eigenschappen blijkt 
de schrijver te bezitten. Zonder een, 
voor leken afstotend, wetenschappelijk 
jargon over te nemen weet hij de be-
belangrijke problemen begrijpelijk voor 
te stellen. Zonder ook in plaatselijke 
futiliteiten op te gaan weet hij op de
tails te wijzen, waardoor het gezicht 
van het stadje gaat leven. Hij vindt tijd 
en ruimte om over enkele vraagstukken 
zijn eigen inzicht te geven. Zo ontkent 
hij, op goede gronden, dat de bekende 
walmolen te Wijk bij Duurstede, de 
molen zou zijn van de beroemde schil
derij van Jacob van Ruysdael. 

Een ruim voldoende aantal, behoorlijk 
uitgevoerde afbeeldingen, illustreren Je 
tekst. Helaas zijn deze niet in volgorde 
van hun nummering geplaatst, waar
door het opzoeken bemoeilijkt wordt. 

L. S. M. 

KORTE MEDEDELINGEN. 

HET BEGIJNHOF IN EEN 
NIEUW KLEED. 

(Een wandeling langs verdwenen 
huizen). 

Nu het imposante drukkershuis aan 
Begijnhof en Breedstraat gereed kwam, 
dienen wij in ons Maandblad toch even 
bij dit feit stil te staan. Bedoeld wordt 
de Drukkerij J. van Boekhoven, in 1844 
zeer bescheiden begonnen en van liever
lee uitgegroeid tot een enorm complex, 
dat eerbied afdwingt. Het nieuwe bouw

werk, waarvan een deel in 1939 gereed 
kwam, is thans voltooid, bekroond en 
afgesloten met een hoofd-gevel waarvan 
prof. Ir. J. F. Berghoef als bouwmeester 
met ere genoemd mag worden. Dit hoofd
gebouw is dezer dagen met een interes
sante tentoonstelling in gebruik geno
men, zij het dan in alle eenvoud, omdat 
de oudste Directeur, de Heer H. Ger-
lings in Aug. 51 is overleden en luid
ruchtigheid geen pas gaf. 

Waaraan ontleent het Begijnhof zijn 
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