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INLEIDING 

De geko'zen titel houdt zowel een ui tbreiding ale een beperking 
in . Een ui tbreiding in die' zin, dat de aanl e iding en het central e 
punt van dez e studie was gelegen in Rijpickerwaard, maar dat zijn 
merkwaar dige ligging noopte er een vrij ruime omgeving bij te be
trekken . Een beperking, omdat in de oude archi eve~ te Utrecht en te 
IJ'sselstein bij naarstig' zoeken ongetwijfeld nog 'meer, te vinden is 
over de oude ges chiedenis en de l atere loigevallen van Rijpickerwaard, 
terwijl ook een gedet ailleerd bodemonderzo ek in sommige opzichten licht 
en zekerheid zou ·kunnen brengen. 

De geschiedenis van de omgeving, met na.me van IJsse l stein, Utrecht , 
Oude Gein , het Gein , van de IJssel, de Lek en de Vaartse Rijn, heeft 
ongetwijfeld het lot van Rijpickerwaard en zijn bewoners in hoge mate 
beinvloed • . 

Rijpickerwaard , vro eger een ridderhofstad1), is thans een eenzame 
boerderij, gelegen bij het 'Gein, aan de noordelijke oever van de 
Hollandse IJss el en aan de t egenwoordige weg van IJsselstein naar 
Jutfaas . 

1) 
Een afbeelding van de ridderhofstede bij De Ge'er, Oude Gein en het 
Gein, t . o. pag . 361 van het Tijdschr . v~~r Geschiedenis , "Oudheiclkunde'en 
statistiek v. Utrecht(v . d . Monde) ge jaargang , 1843 . Zie ook afbeelding 
5 en 6 dez es. ' 
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Op sommige kaarten, waaronder de oude topogr afische kaart 
1 : 25 . 000 (blad 464 Vreeswijk, verkend 1887 , gedeeltelijk her
zien 1900) vindt men de naam 'Apehuis, verband houd~nde met· een 
verhaal, . dat men o.a. bij De Geer 1843 kan vinden 2) en dat aan de 
IJsselste iners de s potnaam van. IJssel ste i nse apenluiders heeft be
zorgd. 

De hofstede dankt haar riaam 'aan de waard, waarvan zij deel uit
maakt, de Rijpiekerwaard genoemd , doordat de waard.of een deel ervan 
(de bo'e'rderij) van ouds herhaaldelijk als l een is ui t gegeven. Ver- . 
scheiden s chrijvers hebben r eeds aan Rijpieker waard of aan de om~ .. 
gevende . oude wat erlopen hun aandacht gewijd, vanwege de onzekerheden, 
die zich hierbij voordoen. Vooral Jhr .J. J. de Geer van Oude Ge in 
heeft hieraan uitvoerige studi es gewijd , waarvan de str ekking weI be
strijders yond (Dr.K . Heeringa), maar ook verdedigers (Dr . P. G. Vermast). 

Een vols trekt bewijs " hoe de situatie geweest i s , za l ook ik niet 
kunnen geven . V~~r ingewijden zal ik weinig ni euws kunnen br engen. Ik 
hoop , dat zij dat weinige weI weten te vinden. 

2) 
Dear l eest men in noot (3) op bIz. 5 en 6 aldus: 
"Repplikerwerthe schijnt oorspronkelijk op een waard aan den IJssel ge
sticht t e zijn en was vermoedelijk de plaats, werwaart s in den jare 
1200 de IJsseltol werd over gebracht. Het was l at er een landhuis en is 
tha.ns tot een hofstede ingericht , waar aan de oude bouworde nog kenbaar 
is". (In 1889 vervangen door een n.lel;',f ge bouw) • 
"De huidige naam is Ri jpickerwaard, ofs choon het ook weI het ApehuL~ 
genoemd wordt . Vroeger t och - zoo verhaalt ons de overlevering - woon
de op dit landhuis een Oost - I ndisch Heer , wiens knecht en wiens aap 
beide a l gemeen onder de naam Kees bekend stonden . De aap nu kwam t e 
sterven en de Heer op RijpickeTI,aard zond ns ar IJssel~te i n met he~ ver
zoek om voor Kees te doen lui den; en die van IJss elst ein bedoelden 
weI den knecht, maar luidden v~~r den aap . De over heid dier pl aatsp., 
van het misverstand onderricht, was zoo gebelgd , dat zij de gal g der 
vrijstad (IJsselstein) vlak over Rijpi ckerwaard deed s t ell en . Later 
werd de zaak weder bijgelegd, maar de Heer op Rijpickerwaard moest een 
stuk lands bezi jden zijn woonhuis ter pl aatsing van die galg afst aan , 
welke st r ook t e dien einde werd afgegraven en nag heden het galgkampje 
genoemd wordt . Aldus verkreeg Rijpicker waard den bijnaam van het 
Apehuis' en werden de IJsselsteiners neg lang veor apenluiders uitge
kreten". 
Ditzelfde verhaal werd uitvoerig op rijm gebracht in een beekje van de 
IJssels teiner J . van der Roest Gz., getiteld : De Apenluiders. Een 
legends v an de s t ad IJsselstein 1884 . Luimig Dichtstuk. 
Een kern van waarheid schijnt het verhaal te hebben, want op de kaarten 
van 1626 en 1690 staat de galg ( It gerecht van IJsselstein) aan de 
IJssel dicht bij Rijpickerwaard; op die van 1740 veel dichter bij 
IJsselstein . 
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Voor de algemene lezer moest ik veel herhalen , wat ook weI elders, hoe 
ver spr ei d ook , is neergeschreven . Toch bleef mijn yerhaal ·zeer onvol le
dig . 

Ret is weI zeker, dat in oude tijden takken van de Lek, de IJssel, 
de (tegenwoordige)Routense Wetering en mogelijk van de Kromme Rijn , i n 
deze omgeving samen kwamen of zich splitsten . Van deze waterlopen zijn 
tenslqtte aIleen IJssel en Doorslag overgebleven. In welke mate en in 
we l ke tijd zijbelangrijk waren en' wanneer zij dit belang verl oren, 
daaromtrent l aten de bronnen slechts gissen en geven zij geen zekerheid. 
AIleen een gedetailleerde studie van de bodem door de Stichting voor Bo
demkartering zal hierin meer licht kunnen brengen . 

Voor een goed begrip wordt verwezen naar de opgenomen kaarten en af
beeldingen . 

Spelling : Rijpickerwaard i s aangehouden a ls de tegehwoordige spelling , 
zoals die ook door de bewoner en als opschrift v an de woning 
wo r dt gevolgd . 
IJsselstein is de officiele en meest gebruikte spelling , di e 
ik ook meestal, niet altijd, heb aangehouden . 
Ook in oude bescheiden is de dubbele ss regel, maar herheal-

. deli jk vindt men ook de enkel e. s . -
Randdijk wordt dikwij l s met dd, - maar ook weI met d geschreven. 
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ALGEMENE SITUATIE 

Behal ve door haar merkwaardige ligging bi j de same'nkomst van 
eens belangrijke scheepvaartwegen, was er: nog een andere, hie·rmee 

'samenhang~nde reden, dat daze str eek in oorkonden en studies zo
.veel aandacht kreeg . Die reden was de ligging in het twistgebied 
van het Hollands- lJtr,;)htse. machtsstreven . Oorspronkelijk , tot in de 
lle eeuw, behoorden deze l anden tot voorbij IJssel stein en Benschop, 
zeer zeker tot het gebied van de bisschop v an Utrecht en de Utrecht se 
kapittelkerken, aan wie het door de keizer of door de heren van Kuyk 
was overgedragen . Een van daze, Otto heer van Kuyc, gaf nog in 1319 
de hoge heerlijkheid aan beide kanten van de IJssel, in l een aan 
Gijsbrecht , heer van IJsselstein, als ~chterleen van het St icht, zo
als diens vade r het reeds in leen had3). 

Het huis te IJsselstein zelf met 32 morgen land had Gijsbr echt 
in 1309 , due kort na de verbeurdverklaring, die volgde op de' moord 
op Floris V, opnieuw in l een gekregen v an graaf Willem III van 
Holland , hetzelfde gebied dat zijn vader Arnoud van Amstel (overla
den 1291) reeds van Holl and in leen had gehouden . Het blijkt, dat 
zowel Utrecht als Holland erover beschikten. ' Hoewel de heer van 

' IJsselstein, als nazaat van Gijsbrecht van Amstel, oorspronkelijk 
weI als leenman van de Utrechtse bisschop moet gelden, kwam reeds in 
de 13e eeuw de macht over dat gebied en daarmee ook over de Rijpicker
waard , aan de Graaf van Holland. Soms blee f de bisschop in overl eg met 
de graaf nog enige zeggenschap houden. Herhaaldelijk war en deze stre
ken het toneel van hevige strijd tussen Hollandse en Utrechtse aanspra
ken, waarbij IJsselstein meest al aan Hollands zijde stond . Oude Gein en 
het Gein werden herhaaldelijk verwoest. 

Zeggenschap over de handel ve~ Friesland en noordelijke landen 
over Utrecht naar het Rijngebied en naar Holland en Vl aanderen, was 
een der oorzaken van die twist ; zeggenschap over de bescherming tegen 
watervloeden en dijkdoorbraken en tegen het over Utrecht naar Holland 
afkomende opperwater was de tweede grote drijfveer voor ingrijpen 
door Holland. In beide opzichten was dit gebied van uitermate groot 
belang . 

Zowel bij oorlog als in vrede moest de bisschop zwichten voor de 
overmacht van Holland. De graaf had dikwijls invloed op de bisnhops
keuze en verder bond hij Utrecht met financiele banden. Herhaaldel~k 
was de bisschop verwant aan de graaf. Als er oorlog was , ging die dik
wijls l angs en over IJsselstein, Rijpickerwaard, het Gein en Oude Gein. 

Zo heet het in de oorkonde van 7 November 1319, gedrukt bij van 
Mi eris II bl. 226 . Zie ook mijn bIz. 19 . 

, . 
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Al die tijden, van de 13e e;euw tot aan de .Franse revolutie, was 
Rijpickerwaard een l,en van IJsselstein. Toen IJsselstein ·aan de he'ren 
van Egmond kwam, werd Rijpickerwaard in a chterleen gegeven aan een 
jongere tak van dat gesl a cht 4), Al spoedig zien wij de toestand ont.
staan, dat dit leen of vererft 6f verkocht wordt . Deze koop moet dan for
meel bekrachtigd worden door de leenheer (de heer van IJsselstein) , die 
het opnieuw verlei t tegen een heerg<>vlaad , dat op 10 gouden rij ers 
werd vastge s teld . 

Sommige van deze l eenmannen zullen weI op de ~khler)hofstede ge
woond hebben. Daarvan is ons e.chter niet veel bekend . Zij zullen ook 
een pachter of zetboer gehad hebben, van wi e ons de namen slechts bij 
uitzondering bekend zijn . 

In :789 wordt de hofs t ede voor het eerst verkocht aan een eigenaar , 
die ze lf boer is (Willem Middag) . Nadien komt de eigendom soms aan een 
l a.ndheer, soms aan een boer- eigenaa.r. 

Kerkelijk en gerechtelijk heeft Rijpi ckerwaard tot 1217 behoord 
. onder kerspel en gerecht Eiteren, dat to en nog onder het kapittel van 
St . Marie ressorteerde . Eiteren, een nu nog ' bestaand gehucht, was de 
vroegere villa Eitera , die later in IJss elstein werd opgenomcn. 

In 12175) werd het Gein al s zelfstandig kerspel afgespli tst, WaaT
toe ook Rijpi ckerwaard ging behoren . Toen het Gein in 1294 stadsrechten 
verkreeg , we r d het ee.n afzonderlijk gerecht tot i n de Franse tijd. Het 
hoge gerecht berustte eerst bij I J sselstein en daarna lange tijd bij 
de heer van Oude Gein : Sinds einde 18e eeuw behoort het Gain en daarmee 
Rijpickerwaard tot de gemeente Jutfaas. 

Na di t voorlopig overzicht en alvorens meer in bijzonderheden de 
wetenswaardigheden van Rijpi ckerwaard te vermelden, thans iets meer over 
de omgeving. 

4) 

Zie bIz. 24, waar blijkt dat dit ook r eeds eerder het geval was . 

5) 

Okb . Ut r echt no . 647. 

, 
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DE LEK , DE IJSSEL EN DE NOORDER- LEKDIJK 

Het is weI zeker, dat in oude tijden de Lek een minder machtige 
rivierarm is geweest en voor een dee l ook een andere l oop heeft gehad . 

Zo neemt men aan , dat de Lopikerwet eri ng een oude Lekstroom was , 
terwijl Fockema Andreae , Cal koen en andere v~~r zeker houden , dat de 
Lek oudtijds ten noorden van Vreeswi jk stroomde · l angs de Wi ers . Dit 
l aatste zou waarschijnl~k wo rden als men kon aannemen, dat een oude 
noorder- Lekdijk de t egenwoordi ge Achter dijk ( aan de noordz ijde l angs 
de Waal se weter i ng) volgde . Deze zou dan over de Wi er s en de Wier sdijk 
op de Geindijk, de Randdijk en de IJsseldijk hebben aanges loten. 

Het is ook mogelijk , dat de Achter dijk eerst heeft gernend t er be
scher ming van een r eed". ont gonnen Lekst r ook tegen het wate r uit het 
oorspronkelijk hoger e ve enmoeras t en noorden ervan . In dat geval moet 
een zuide lijker l oop van de Lek er reeds geweest zijn voor de. verka
veling , die aan ·weer szijden van de Achte r dijk niet gelijk gericht is . 

Het is echter weI zeker, dat het kort na 1285 gegr aven scheep
v aartkanaal de "Nieuwe Vaar t" eindigde bij de Wier s en daar werd afge
sloten door een dam, wear overl ading plaatshad tot in 1373 de s luizen 
bij Vreeswijk gebouwd werden . Deze oorspr onkeli jke dam bij de Wier s 
moet va ozelfsprekend aan weerskant en hebben aanges l ot en op een Lekdijk. 
Immers geen dam zonder aans luitende dijk. 

De Lek zou dan verder gestroomd hebben van de Wi ers l angs de 
tegenwoordige zandweter ing en dan de Lopikerwetering en(o f) de l at er e 
IJssel hebben gevol gd . Veel blijft hier onz eker. In el k gev a l in 1373 
wes dit voorbij en stroomde de Lek zuidelijk van Vreeswijk l angs. 
Ook de Lektak van Kl aphek (Hoppenesse) near het noorden l angs de t egen
woordige en vroegere IJssel armen moet reeds van zeer oude datum geweest 
zijn. De verlanding en afs l uiting van de Kromme Ri j n bij Wi jk bij 
Duurstede, die i n elk geva l veer 1100 geste l d moet worden , heeft op de 
waterrijkdom en de ver anderingen in de Lekstroom zeker gr ote i nvl oed gehad . 

Calkoen beredeneert in de eerste ti en bl adz i jden van zijn hand
schrift, dat omtrent 1200 de bij Hoppenesse in noordeli jke richting 
stromende Lekt ak (IJss el) van grote betekenis was . Nog in een oorkonde 
v an 1570 6) vindt men verme l d , dat de Ge i nse dijk , nu ook weI Achterdijk 
genoemd, "voormaals de Leckendijk was en geleyt is geweest om dit binnen
l and tegen de Lek t e beschermen" . 

De vol t ooiing van di e oude Lekdijk kan men volgens Cal koen s t ell en 
op 1238 en hij bes luit tot het v ermoeden , dat de Lek destijds nog geen 
of s le cht s een zwakke tak had in de richting Ameyde. 

Onder bisschop Hendrik van Vianden (1250- 1267) ken de afsluiting 
bij het Klaphek reeds doelmatig zi~n eeo6rdeeld en de l at er gegr aven 
"Nieuwe Vaart" van de Doorslag naar de Wi ers zijn overwogen . Zulks valt 
af t e l ei den ui t "Bisschop Aarends bri.ef van Hoorn" van 20 Juli 1372 7), 
waarin, in verband met bisschop Hendrik , vermeld staat : "ende waer dat 
sake dat men den dammc sloeghe t o Jilockenesse (HojJpenesse) die zeder 
geslaghen i s " . Graaf Fl oris V zou dan tegen 1285 tl) een r eeds langer nut 
tig geoordeel d werk hebben kunnen doo~zetten. 

6) De Geer 1861, bIz. 61 . 

7) 

8) 

Van Mi eris III bIz . 274. 

Bij oorkonde van 19 Juli 1285 (Okb . Sticht no . 2230) s luit de Hollandse 
graaf een verdrag met bisschop (elect) J an , waarbij deze t oes t emmi ng 
geeft om de dam te J:eggen; J.4 Juli 1285 (Okb. no . 2223) heeft de Graaf 
hem daarvoor 4500 ponden Hollands bel oofd . 

-

..... 
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. Ir. Storm van Leeuwen noemde m~J een concessiebrief uit het midden 
. van de 13e eeuw, waarui t . ev eneens bli jkt, dat de afdamming van de 
IJssel to en r eeds in het voornemen lag. 

Waarschijnlijk heeft Floris V met de IJss el dam , waartoe hij de me- . 
.. ' dewerking van de bisschop afdwong (zie noot 8) voornamelijk bedoeld de 

bescherming van Holland t egen het opperwater, alsmede de beveiliging en 
betere ontginningsmogelijkheid van de vruchtbare en vrij br ede IJssel
vallei en v a.n de ui t gest r ekt e v eenwildernis daarachter . In elk geval is 
het zeker , dat de act iviteit van Fl oris V en zijn voor gangers samenging 
met een grote ont gi nni ngsa.ct ivit eit na het j aar 1000. Het lijkt, dat de 
afdamming min of meer bi j verrassing is doorgedrukt, want de nieuwe 
scheepva.artweg nlla.r de Lek bij de Wi er s we r d eer s t daarna gegr aven , nadat 
zowel de stad Utr echt als de kapittelkerken hevi g in verzet gekomen wa
ren. De kapittelen gingen zelfs staken en weigerden de kerkelijke diensten 
voort te zetten. Het r esultaat van dit ge r echtvaardigd v erz et was niet 
dat de dam bij Hoppenesse werd opgerui md - daarvoor waren Floris v-O;
Holl ands belang en de omstandigheden t e sterk - maar weI , dat met spoeQ 
en met kracht dadi ge medewerking van do gr aaf do "Niouwe Vaart" gegravon 
word. 

, Dozo gang van zakon stount weI s terk het vermoedon , dat Fl oris V 
met de afdamming in 1285, behalve Hollands waterstaatsbelang, ook het 
handelsbel ang van Holland wilde dienen . Hij wilde onget wijfeld de 
scheepvaart v an Friesland en noordelijke l anden op, Holl and 'on Vlaanderon 
over Ams tordam en door Holl and9) leiden on aan Utrecht ontt r ekken. 
Ton aanzion van do Vaartse Rijn over Vr eeswijk heeft hij we I moeten toe
gevon , maar toch is zijn opzet ge l ukt. Ams terdam werd do grote handels
staa en de vaart ovor do Vo cht on Utrecht ging omstrooks 1300 kwijnen, 
mode door hot grot ore formaat dor schopen . Do vele aanvall on van Holland 
op laatstgonoomde schoepvaartwog , het Gein on Oudo Gein dr oegon. hiortoo 
bij en waren nero gevel g van di e hande l s naijver . 

Was omstrooks 1285 do neordolijke Lekt ak r eeds vor armd en droog zij 
ro eds do naam IJssol, voor 1200 was zij er nog en hOQtto soms nog Lok. 
Dit blijkt o.m . uit een oorkondo van 27 :!ei 1122 10), waarbij keizer 
Hondrik V de abdij Worden , bovest i gt i n do oi gendom van oon good 
(Goin of ·Rijpickerwaard ?) bohoronde t ot de vill a Eitoren on go logon 
"int ~r hos f luvios Ronam et Loc cam , Leccam ot Isl am" . Doze l aatsto zin
snodo wijst duidolijk op ' oon ligging als van hot toonmaligo Rijpicker - . 
waard , maar brengt ook De Geer tot zijn vorwardo interprotatie omtrent 
do waterlopon. Inderdaad i s doze z insnodo moeilijk anders te vorklaron , 
dan dat eon van hot noordon komende Rijnar m l angs de Rand- (dijk) heeft 
gestroomd , na zich 9P de hoek bij Oudo Goin to hobbon vcr onigd mot de van 
hot Goin komondo Lokt ak . Eon andoro aanwi jzing , dat do naam Lok hior 
vroogor in gebruik was, ligt in do ovenoons r eods genoomdo "oude Locken
dijk" , thans Goindijk of Achtordijk (zio ook a.fb . 1). 

Eon andoro vraag is, hoo dozo IJssol liop . Uit de topogra~ischo 
kaart van 1887 blijkt, dat orbohalvo do huidige l oop , . ook twee, thans 
vorvall on armcn zijn goweost , ee~ bij de Hoge Waard togonover IJsselstein , 
dio er in do 180 eouw nog was 11) on oen andero t egonove r het Goin, 
di e r eeds oordor moet zijn vorvallen . 

9) Ovor Spaar ndam on Gouda. 

10) Okb . Utrocht no. 307. De Goor 1902 z io ook bIz. 7 on bIz. 9. 

11) In 1730 word daarlangs een mo l on gepl aatst , die or op 'uitmaaldo voor 
Rijpickerwaard . Zio kaart no . 4. 
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Maar bovondion maakt Prakkon 12) hot zoor waarschijnlijk, dat or 
in do 120 on 130 oouw oon- bolangrijko stroom was, dio zich vanaf hot 
Goin noordwaarts on bij Oudo Goin wostwaarts wonddo, om l angs do Rand
dijk gaandezichbij do hook Randdijk- IJssoldijk met do toon noll' bos t aan
do IJssol arm noordelijk v an do Holl'o Waard te verenigon. 

, Thn dooree CuI tuurtechnische Dionst ui tgovoordo ,bodemkartering 
steunt dozo ,vorondorstolling . Bookman 13) ziot do Randdijk als eon ovor
bl ijfsol van do dijk langs do gohool vordwonon Rijntak vanaf Vochton ovor 
Jutfaas naar Eitoron . Dit, zo zogt Prakkon torocht i s a l zeor onwaar-
s chijnli jk , omda,t, dio Rijntak al toni ot gogaan was , voor mon aan bodij
king dacht, tonvijl do Randdijk juist formidabole afmotingon hooft . 

De andere genoomdo schrijvors nomon dan ook rooostal aan , dat do dam, 
bedoold in do oorkonden v an 1200 14) on 1217 14), waar ovorlading pl aats
had on tol e,n kraangol d govordord word , aan dozo Ra."lddijk kan ,hobbon aan
g osloton tor pl aats o 'van do huidigo ontmooting mot do Doorsl ag dicht bij 
Oudo Goin . Do bowaking van dozo dam on do tol was toovortrouwd aan het 
kas t eel to Oudo Goin. Do Randdijk moet v ervolg en aans luiting in zuid-

"oostolijko richting govond on habbon in do huidigo Geins toog on Goindijk, 
ook wol Acht ordijk on vroogor 1ekdi jk ~ohoton . 

In oorkonden van 1200 15) on 1220 1)) wordt toostomming gogovon tot 
verpl aatsing v an do tol on in 1217 wordt hot Goin als afzondorlijk korspol 
van Eitoron af gosplitst . Dio v orplaat sing van do tol is vormoedelijk weI 
gesohi-ed en wol naar ,hot Goin, dat zioh bogon to ontwikkolon, i n 1294 
zolfs stadsrochton vorkro og on kort daarop een (keor) s luis t usson Doorslag 
on IJssel. ' 

De ,Goor opport ook, dat do hoor van Rijpicko~vaard hot toez i cht 
kreeg op tol on ov,orlading . Waarschijnlijkor, dat Hubrocht van Cul onburch 
,or ids moo to makon had . 
Van hom wordt vormol d 16), dat hij ( 24 of) 25 morgon in Rijpickonvaard 
(zijndo misschion hot GOinpoldortj o , zio bIz. '14 on 32) in l oon had 
"ondo allo die hofstedon ton Gheyno , die zine zion on alIa zulok rocht 
als hi an don Crano hoeft endo an ' t overtrecken onde an ' t ovordraghen 
ton Ghoyno dat recht dat hi daorof hoefi!' 17) • 

Zoor waar schi jnlijk was begin 120 oouw of eerdor do vor ar mi ng van do 
IJssolstroom l angs do Randdijk bogonnon"voor of na 1285 govolgd door 
volkomon vorlanding, zodn.ni g dat dio s troom in do porcoolsindoling volgons 
do topografi s cho kaart van 1887 woinig sporon hooft achtor golaton. MissclOOn 
kan mon ui t do oorkondo v an 1208 afl oidon , dat do togonwoordigo IJss ol l oop 
van ho.t Goin wostwaarts t oon r oods do voornaamsto was. 

12) Maa.ndblad Gud-utrocht 1951 no . 8 on 1952 no ; 1. 

, 13) ' Gesch . Atl . van Nedorl and; toolichti ngon bij Holland, Zeoland en 
West-Friosland i n 1300 , II 82. 

14) Resp . Okb . utr . no . 547 on 647. 

15) Okb. no. 547 on no . 675 . 

16) Rogistor "Voorno AB 1284- 1367 Cas 1" fol . 21 en 67 Archiof van do 
Loon- on Registerkamer van Holland inv . no . 3 - EL, fol . 25 on inv . 
no . 10 - EL 11 fol . 20 zio ook mijn bIz. 25. 
van dozo Hubort van Kuilenburg(Hubrocht Scone va.n Culonbureh)vor mo l dt 

do Goor(1861 blz . 104)dat hij van Hoor otto van Cuyk hiold , hot schorikambt 
of hot loon "om to dionon van don nappo voor don bisschop van Utrocht" on 
dat dit ambt do onigo uitzondoring vormdo , toon "otto i n 1326 a l do goe
dor on , dio in hot Sticht on Junstol on ,{oordon tot do zogonaamdo Cuykscho 
mans chap gorokond wordon" aan do Gr aaf v an Holl and vorko cht(zio ook blz.. :n) 
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.Toen tegen 1300 ·de IJssel bij het Klaphek was afgesloten, de Nieuwe 
Vaart over Vreesw~jk gereed was en bovendion oen groter schoepstype in 
gebruik ~wam ,' bleef v~~r het Gein en de IJssel aIleen het kleine ver
koer over van Utrocht naar Montfoort en vorder . 

Of in dit verband do "Doorslag" van do dam bij Oude Gein (of mis
schien ter plaa:i;"", van d& t egenwoor dige sluis) in dozo tijd plaatshad en 
hoo doze opening word ondorvangen, zol ang or goon sluis bij Jutfaas 
w.as, is mi j niot duideli jkgewordon . 
Overstromingon waron niot meer geregeld, maar alleon bij dijkdoorbrBken 
te .vrezen . Een l age dijk l angs de IJssel bij het Gein, was voortaan als 
regel voldoonde, maar bij doorbrBken van de 1ekdijk moest mon zekor nog 
lang op de R~~ddijk kunnen r ekenen • . 

DE NOORDER- 1EKDIJK VAN AMERONGEN TOT -DE IJSSE1DAM BIJ HOPPENESSE (de 
1ekdijk Bovend'ams) EN DE NOORDER-IJSSEIlDIJK V ANDAAR TOT DE MEERNDIJK 

Wa.t ons hi er voora l int eres seert is, hoc die dijk in oude tijden 
heeft gelopen en in het bijzonder of de. Randdijk er deel v a.n uitmaBkte, 
dan weI of hij van het Gei n dire ct westwaarts vlBk l angs de tegonwoor
dige IJssel lag . Van de s chrijver s , die ik noemde nam aIleen Beekman uit
drukkelijk het l aatste aan . Uit de oorkonden heb ik geon zekerheid kunnen 
putten.· Doch een zeer bel angrijke aanwijzing, dat inderdaad de Randdijk 
deel uitmaakte van die bel angrijke waterkering tegen do 10k, is golegen 
in het feit; dat van oude tijdentot opd.e dag van heden Rijpickerwaard 
en het Gein .'goen dee~ uitmakon van 1ekdijk Bovondams. Dit bl1jkt uit de 
gebiedsomschrijving in art . 1 van het Reglement op het bestuur en be
heer van het Hoogheemraads ehap van de 1ekdijk Bovendams v an 1868 en 
van 1905 18) . Hier voIgt uit, dat zij ook geen deel hadden in de bescher
ming , die de 1ekdijk bood . 

Voor de oudste geschiedenis ' van de noorder- 1ekdijk mage worden ver
wez'en naar S. J . Fockema Andr eae in Het Nedersticht (19 50) bIz . 10 e .v., 
waar hij deeerste (althans . godeeltelijke) aanleg van deze dijl<; berede
neert op bmstreeks 1100 , dez e~do tijd, dat ook Schalkwijk reeds bestond 
en bescherming vond tegen de 1ek. In eerste aanleg is die dijk waarschijn
lijk 'niet aaneensluitend, maar pl aats olijk ontstaan on ni ,ot vool moer . 
dan eon zorriorkado gowoost . In hot Nod. Archiovenbl ad X1 1932- 33 bor odo
noert Foekoma Andreae do verdere ontwikkeling hiorvan en neomt aan , dat 
omstreoks 1234 19) een bis s choppelijk collego van dijkgraaf en hoomraden 
word ingesteld vOOr het ondorhoud van de Lokdijk . . 
Ook wijst hij op "de hUlp door Graaf Floris N van Holland aan zijn broe
der bisschop otto III voor do dichting on verzwaring van de Lekdijk on 
op de bisscho!'pelijko belofto om de dijk v09rtaan, mede ter beschorming 
van Holland , op de nieuwe afmetingen to onderhouden". 

18) Van Ittersum 1901 deelt op bIz . 24 mede, dat dit regloment van 1868 
overeonkomt met de Open brief' van bisschop Floris van Wevel ickhoven 
van 1385 . Bij verschillende transportnn onder het Gein van de 18e 
eeuw, vond ik de bepaling "Vrij van Lekkendijksgeld" . 

19) Zio ook de Jopge van Ellemeet. Jaarboek Oud-Utrecht 1945/46 bIz .182. 
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In olkgoval moot in 1285 do Lokdijk bovon on bonodon Hopponosso 
r oods bohoorl ijko af mot ingon gohad hobbon om mot succos do afs luitdam 

, to kunnon makon. Ook in hot Tijdschrift v~~r Goschiodonis 1932 bl z . 351 
wijst Fockoma Andreao op do ontwikkoling van hot dijkbohoor . Ui t oon 
oor kondo in hot, Rijksarchiof to Utrocht (Inv{no . 123) bli jkt vor do r hot 
bost aan in 1318 van oon "dijkgraaf ,ovor Locko on I Jssol tusschon 
Amoronghon on Gouda, mot uitzondoring van do dijk in hot gorocht van 
do hoor van IJsselstoin" . , 

, - Bij oon oorkondo van 12 juli 1323 20) komt , na ornst i go dijkdoorbraken 
in 1321 on 1322 , oon vordoro bolangrijko ontwikkoling tot stand, namo
l ijk do i nstolling door bisschop Johan van Diost, i n ovoroenstomming 
mot Wil l om , graaf van Honogouwon , Holland, Zooland on Friosland, van 
w1it lator "Lokdijk Bovondams " hoot, mot oon dijkgraaf on olf hoomr adon 
voor do schouw van do dijk van Amorongon nodorwaarts ton IJssoldam too 
on van do IJss oldam ton"Moorndi jk too . -

In' 1374 (horhaal d in 1493 doorbs . David van Bourgondio) kwam oon 
ni ouwo ordonnantio tot stand, waarna hot l aatstgonoomdo dijkgodool to tus
son IJssoldam on Moorndijk niot moor valt ondor do schouw van Lokdijk 
Bovondams . Mon was blijkbaar tot do ovortuigi ng gokomon , dat na do af
damming bij Hopponosso on do vorstorking van do Lokdijk, do IJssol dijk 
van dam tot Moorndijk niot moor z6 bolangrijk was on ovorgolaton kon 
wordon aan hot woldra (in 1385) goformoordo watorschap Hoycop, gonaamd 
do Lango Vliot. 

Eon vordor o aanwijzing dat hij dool uitmaakt o van do oudo Lokdi jk 
mag mon 'zion ' in hot aanzionl ijko formaat van do Randdijk . 

Do di jk van hot Goin wostwaarts langs do IJssol ' hooft gori ngor o 
afmotingon . Bovondion ligt of l ag dio v l ak l angs hot wator vol gons hot 
vroe~~ vorloop noordo l ijk van do Hoogo Waar d , zoals do top .-kaart 
1887 nog du i dolijk aangooft. 

Ovoral oldor s ligt aan boido zijdon , do IJssol di j k op vri j grot o, 
voiligo afstand van do rivior, wat v~~r do afdamming in 1285 zokor wol 
nodi g was . Juist voor hot bodroigdo godoolto ,v l ak langs do rivior vor mt 
do Randdijk oon voilig alto r natiof . Dat hior do afstand tusson dijk on 
IJssol woor bolangrijk grot or is dan oldors is to vorklar on ui t do 
tor roinomstandighodon . Do Randdijk voI gt namolijk, zoals do roods vor 
mo l do bodomkartoring aant'o'ont do smallo, maar duidolijko oovor wal van do 
noordol ijko IJssoltak . Zou 'dit vorband houdon mot do naam Ran(d)t , di o 
v r oogor aan do Randdijk word gogovon? Do Goer, Vormast on Van Ittor sum 
wi l lon , m.i. ton onrochto, do naam Ran(d)dijk afloidon van Ri jndijk. I k 
zio QQh +GP moor verband tusson do smallo oovorwal on do naani Ran(d)t , 
dio in allo oudo loonacton voorkomt . ' 

'Zoal s ik roods oordor opmcrkto, moot hot vorirolg van do Randdi jk 21) 
in zUid- oostolijko richting gozocl,. wordon in do huidigo ,Goinstoog , 
Geindijk of Achtordijk . Dat doze ton ooston van het Goin goon vl ooi ond 
verloop hoeft, kan wordon toogos chrovon aan hot stadjo hot Goin , dat daar
in vorandoring heeft gobracht. Do morkwaardigo driohook , mot gohoel af
wijkondo vorkavoling, van hot Goin noordwaarts tot Oudo Go i n is mi j nog 
onvork l aarbaar. 

20) Ri jksar ch . Utrocht . Arch . Bissch. no . 174 . Van Mioris II bI z . 333 . 

21) Ni ot duidolijk i~, wolko rol do Fokkostoog in hot vorl ongdo van do 
Randdijk gologon , vr oogor gospoold kan hobbon . Op do kaart van 1626 
hoot dozo "stoog" "Oudo Goinso wog" . 
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Rijpicker waard genoot dus geen bescherming tegen Lek on IJssel dan 
mogelijk doo r cen vrij l age kade vlak langs do IJssel cn later door de 
Lokdijk Benedendams. T'oell 'dan ook de l andbouwkundige waarde , al thans 
van de boerderij of hot ' landgo'ed toenam, zien wij dat een cigen , zij het 
mi nder solido , boveiliging werd gezocht ineen ringdijk, die niet de ge
hele waard, maar alleen de boerdorij omvatte. 

Do Pottorskade l angs do oost grens ,en de IJsselkade aan de zui d
grens vormden met de Randdijk 'een gesloten ring om Rijpickerwaard . Nog 
in een overeenkomst van 14 .)elli 1719 22) art . II wordt deze buitenring 
omschroven en wor'dt een plaatselijke verhoging ervan overeengekomen in 
verband met uitwatoring op Do Lange Vliot . Vooral na do afs luiting in 
1285 was dio kado moestal voldo.onde" hoewol ook l ang nadien weI doorbra
ken van IJssel en Randdijk gemeld worden , o . a . 6mstreeks 1760 23). 

Het stuk van de waard ten oosten van do Potterskade, hot z . g . Gein
poldertje , bl eef voorlopig buiten die bescher ming, terwijl do dijk l angs 
de IJssol waarschijnlijk eerst later werd doorgetrokken tot het Gein . 
De Geinsluis kan ook op de di jk l angs de Doors l ag hobben aangosloten . 
Ook is het denkbaar, dat 'deze s l uis te Ghoyne, waarvoor Johan, bi sschop . 
van Utrecht in 1331 24) to l vrijheid verleent aan de burgers van 
IJssel stein niet lag bij het Gein , maar meer noordelijk i n de buurt van 
de Randdijk en van Oude Gein 25). 

In elk geval meen ik wel, dat het Geinpol dertje, ingesloten door 
Potterskade, Randdijk, Doorslag en IJssol ni et effoctiof beschermd was 
en open l ag voor hoog water . Dit gebied is ook thans voor oen g root deel 
ingenomen door gr iondon , zoal s volgens een be.richt ook in 1807 hot ge-
v al was . ' 

Er is ook eon bericht van 1486 , dat de weg of kado l angs dit stuk 
van de Doorslag i n de winter kniohoog onder water kwam 26) . Het was dan 
ook do Randdijk , die het achterliggende land moost beschermen. Het stuk 
dijk van het Gein vlak langs de IJssel tot do hoek mot de Randdijk kan 
pas gO,ed houdbaar geworden zijn na do afdamming van do IJssel in 1285. 
Dio hook van IJsseldijk en Randdijk is een rechte, zodat do watorkering 
hier goen vloeiend verloop heeft 27). 

22) 

23) 
24) 
25) 

26) 
27) 

Groot Placaatbook ' s Lands van Utrocht Doel II . blz . 31 : Zie ook blz . 
57, 69 e.v . hiorna. 
Van Ittersum 1901 blz. 28. 
Arch . Nass . Domoinz . I55(chartor rog . 96) . 
Do Geer 1861 (blz . 70 en 71) verdedigt dozo opvatting. Zo voort hij 
oon vorbod aan van do Raad der stad Utrecht van 1458 om "den Rijn
dijc tusschen onsor stadt ende den Randi j c" met schui tpaarden te rij
don . Ook een missivo der Staton van Ut recht van 20 Mei 1671 ncemt 
aan , dat , toen oen stenen sluis kwam (tusson Jut faas en do Randdijk) 
"omtront t er solver plaatse, alwaar noch bij mensen godonkon een 
sluyse hooft gelegen". 
Zie ook blz. 17 en 31 
Do kaart van B. de Roy van circa 1690, waarva;n het betreffonde gedeel
to is gereproduceerd in Het Nedersticht van Fockema Andreae , tegen
over blz . 20 geeft wel con vloeiend verl oop van Randdi jk naar IJsseldi,)k, 
maar dat is fout en niet in overeenstemming met de top .-kaart 1887, 
(noch oak met het terrein ,) die duidel~k ocn rechthocki go ont moeting 
toont . Evoneons is fout op die kaart,dat de Noorder ij sso ld~k de naam 
R&d~ heeft gokregen . Dit bl~t ook uit een oorkondo vaa 1409 in het 
Utr . Plac . boek II , blz . 130, waar de grenzen van de po l der IJ6Selwotoring 
z~n~ Randdi jk en Meerndijk, IJsseld~ en IJsselwetoring. 
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Dit zou or woor op kunnon w~Jzon , dat toch do dijk l angs do IJssol 
v an moor bol ang' is gowoost, dan ik vorondorstol. Volkomon zokorhoi d 
bUjft ontbrokon , maar mijn oonol usio is, dat oO.k do dijk l angs do 
I J ssol or, al thans in aanl og , vanouds gowoost kan zijn , maar dat de 
Randdijk als onig houdbaro bij hogo vlood , do bolangrijks t o , do oi gon
li jko watorkorondo Lok- of IJssoldijk is gowoost . 
Voor al hot fait , dat do Ri jpiokorwaard altijd buiton hot gobiod van 
Lokdijk Bovondams is gobl oYon , laat goon andoro mogolijkhoid opon . 

DE NIEUNE (VAARTSE) RIJN EN DE DOORSLAG 

Waarschijnl ijk is do Vaartso Rijn (toon Niouwo Rijn gonoomd) tusson 
Ut rocht on Oudo Goin (of hot Goin) or~trooks 1148 tot stand gokomon . Kort 
t ovoro'n , ongovoor in 11.27, word middon door Utrocht gogravon , wat nu 
Oudo Gracht hoot on toon "Nova Fossa" was . Aldus ont stond oon ni ouwo goo
do vorbinding van do Vocht on Utrocht mot do IJssol on do Lok ton bohoov o 
van do schoopvaar t van Fri os l and on noordolijko l andon cnor zijds , mot do 
Rijn , Vl aandoron on Holland andorzijds. 

Immor s roods goruimo tijd was do (Krommo) Rijn bij Wi jkbij Duur s t 'odo 
door oon dam afgos l oton on modo daardoor van stoods mi ndor bol ang voor do 
schoopvaart gowordon . Do Niouwo Rijn hooft dus in zokoro zin voor do 
Utrocht so handel do ' plaats van do (Krommo) Ri jn i ngonomon , hotgoon zondor 
moor zijn naam Niouwo Rijn 28) kan vorklaron . Do dijk orlangs hoot Ri jn
dijk on onkolo hoorlijkhodon in do buurt krogon do namon Ri jnhuizon, 
R~nonburg, R~ostoin . 

Sommigon neroen ochtor nog oon andoro rodon aan voor dozo naam Rijn , 
gogovon aan dozo gogravon watorloop . Do moosto gonoomdo schrijvor s vor
ondorstollon namolijk , dat bij VDchton zich oon Rijnar m afsplitst o , dio 
oorst wostwaarts naar hot Liosbos on z i ch dan zui dwaarts wonddo naar 
Oudo Goin on do IJssol . Alloon Hooringa hooft zioh stork gokant togon . 
dozo moning . Daarontogon moont Immink 29) oon duido l ijko aanwi jzing t o 
hobbon voor hot vroogoro bcstaan van dio Rijnarm . Dc stad Utrocht had 
namcli jk visrochton in hot gogravon wat~r tusson Tolst oog on Li osbos, 
maar vandaar tot hot Goin was dat oon bisschoppolijk r ocht . 
Dit zou or op wijzen, dat he~ oorsto stuk gohool (door do stad) is go
graven on hot twoodo oon vorgravon on vorlogdo bostaando watorloop is 
gowoos t 30). 

Indordaad bohooft mon in dit vlrudco dolt agobi od het vroegero be
staan van een Rijnarm niet to vorworpon. Er zijn ook wol kloino aanwij 
zingon in dio richting: stoonbakkorijon bij Liosbos ; hier on daar oon 
boomgaard. . 

Hot jUisto vorloop on do tijd, waarin dio Rijnar m van bolang go
woest is , zullon a lwoor alloon doo:;:, can bodomkartoring bopaald kunnon 
wordon . Do gogravcn watorloop was dan oon aanvulling on vorbo t ori ng van 

28) Oork . 1174 Hoeringa 1929. 

29) Immi nk "Maandbl ad Oud- Utrocht" 1946 , bIz . 56. 

30) Zio ook blz . 36 v c.-. do bijl. In do al daar bosprokon z i nsnodo "int er 
hos fluv i os Ronam ot Loccam , LoccarI\.a t Islam" ligt oon aanwi jzing 
voor dezc Rijnarm . 



- 16 -

doze Rijnt ak . Hee dit ZlJ , er was reden te ever dit kanaal de "Ni euwo 
Rijn" t o noemen . Toen + 1290 do Vaart van Jutfaas naar do Lok bij 
Vr ooswi jk was gograven-; noomde men dat de "Ni euwe Vaart" on woldra 
kroeg het goheel V !lXl Ut r ocht naar Vreoswi j k de naam "Vaartso Ri j n" , 
torwi jl het vordero stuk tot (Oudo) Goin de naam "Door slag" kr oog, 
ver moodelijk naar do "doorgoslagen" dam bi j Oudo Goin . 

, Woer in togenstolling met do "Ni ouwo Ri j n " van Ut rocht zui dwaart's 
k r oog do oudo Rijnloop v an Utrocht wost waart s on lat~r ook hot gogr avon 
godool te van Utrocht naar Harmolon, do naam Oudo Rijn. 

Prakkon moont aangotoond to hobhcn 31) , dat do, ''Votus Ronus" van 
oor kondo 1208 , do oudo , natuur l ijko watorl oop is t usson Oudo Go i n on 
Go i n . Di t is dan vanwogo zijn vorvanging door hot gogravon s tuk 
" DOor slag" aldaar . Tovons zou di t or op wijzon, dat roods i n do 20 
~o lft van do 120 oouw ook dit stuk tot stand kwam , niot lang na do 
"Ni ouwo Rijn " tot Oudo Goin of togolijk daarmoo. 

Hiorbovon sprak ik roods ov~r do "Niouwo Vaar t " in 1290 oorst tot 
do ' Wiors ' g ogravon, l at~r vorlongd tot Vrooswijk , alwaar in 1313 t woo 
hout on slui zo'n gobouwd wordon , t or vorv anging van do dam , wo l ko s l ui 
zon in 1482 wordon vorvangon door twoo stonon s l uizon . Eon doo r do gi l 
don van Ut r ocht gobouwdo storkto ald8.ar , do Gildonbor ch , diondo tot 
boschor mi ng van dio pl ok . 

Do Vaartso Ri jn bl oof oohtor oon boschoidon r ol spo l on voor do 
schoopvaar t 18.ngB Doorslag on I J ssol naar Mont foort, Gouda cn v or dor . 
I n do oors t o holf t van do 130 oouw had do IJssol tak l angs do Randdijk 
r oods danig aan botokoni s ingoboot on zijn waar do voor do schoopvaart 
vorloron . Dio vaart ging voortaan, on misschion a l oordor ovor hot Goin. 
Daar was oms t rooks 1300 i n , do vorl ongdo " Doors l ag" oon slui s gokomon , 
waarvan Calkoon vor ondorstolt , dat hot oon koors l ui s was t ogon hoog 
wator op do I Jsso,l. Bij ongolijko watorstand was dan nog nodig de 
(kl ei ne) vaartuigen ovor te halen of over to l aden . Uitdr ukke li jk 
wo r dt oon dam (bij Oudo Goin of hot Gein) ve r mold i n 1244 , toen bi s 
schop ,Otto hot kraangeld en andere rechton r egolde , op dio dam t o heffen 
van koopvaarders van Hamburg en, LUbook 32}. Ook in ,do bokendo oorkonde 
van 1211 wordt over dam , tol on overlading gespr okon'. Dio t ol was or 
ongct wijfold r oods lang v~~r 1200. 

,Do schoopvaart op Doorslag on IJssol zal na 1285 snol in betokonis 
ingoboot hobbon , niot aIleen door de damafslu i ting in dat jaar en door 
h erhaal d oorlogsgoweld 33) , maar vooral :ook door het di ohtsli bben van do 
IJssol. Do dagolijkso gotijbowoging voerde steeds s lib' aan , to rwij l het 
op diepto on br eedto houden , to wensen ovo r liot. 

31) J . Prakken . Maandbl ad Oud- Ut r echt 1951/52 . Zio ook mijn bi j l. 

32) Do Goor 1861 , bIz . 10 Okb . ut r . no . 1019 : 

33 ) I n 1285 door Fl or i s V, in 1348 door do Hollander s , di o bi j do 
IJsso ldam gel ?gerd waron , in 1355 opni ouw. 
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Haddon kort na do afsluiting in 1285, Jutfaas, hot latoro Hoycop, 
Bijlovold on andere waterschappon , ook Woorden, uitwatering op do . LJssel 
gezocht, vanwege de lager. geworden obstand, niet lang daarna was .de op
slibbing zo verergerd, dat a l gemeen weer oen afwatering naar het noorden 
werd gezocht . Ton dolo daardoor ontstonden de waterschappon van de Hoycop 
(1385) on van de Bijlevold (1412). 

Ook voor de scheepvaart was dat dichts l ibben uitermate funest . In 
1377/78 , zo deelt Calkoon medo, was vorkoor van Oudowater naar hot Gein, 
v~~r kleine vaartuigen nog mogolijk . In 1396/9 7 waron or pogingen tot 
vor botoring . 

Do too s tand van verval blijkt woer duidolijk uit een briof van 25 
Mei 1486 34) van Albrocht van Egmond, Drost van IJsselstein, aan de 5 
kapittolen to Utrecht . Het luidt daarin, dat de IJssel tussen IJssol stein 
on Montfoort en tusson Montfoort en Oudewater "geheel ende als vorgaan 
ende verlant is " , zodat men die sinds l ango jaren noch ' s z omers, noch 
' s winters kon bevaren . Veel klcine schuiten uit Gouda , Schoonhovon en 
andore plaatsen gingen toen ovor Polsbroek, Benschop en IJssolstein naar 
het Gein en verder langs Doorslag en Vaartse. Rijn naar Utrecht . Maar 
toon (in 1486) r aakte ook het stuk tussen IJss elstein en het Gein zoer 
verland on bij laagwater niet moer bevaarbaar . De Drost verzocht de 
kapitte l en om met Burgemeester en Raden van Utrecht te overl oggen om go
zamenlijk met die van IJsselstein dit godeelte uit to diepen en ook do 
"kwade dijk" van de Doorslag naar het Gein , te maken en te verhogen , 
daar doze ' s zomers bij nat weer onbogaanbaar was en ' s wintors "een 
knie hoog overliop" 35) . 

Telkens waren er pogingen tot vordieping en verwijding van de 
IJssel, zo in 1488, 1525 en 1564 36), maar telkens ook weor waren er 
klachten 37). 

In 1619 was de toestand zeer ongunstig. Die van Montfoort hadden 
geen water in de IJssel . De sluis bij het Goin was er vermoedelijk reods 
lang niot meer of hij was vervallen. 

2 Januari 1651 besluit do Utrechtso vroedschap de verdieping van 
do I'Jssol to bovordoron . Op 15 Augustus 1661 hiorovor oon conventio van 
do Staton ' s Lands van Utrecht on do Prins van Oranjo als baron van 
IJsselstoin . In 1675 oon griof, dat Holland die vordieping niot had voort
gezet bene den lJontfoort on dus de scheepvaart tach niet van importante 
grootte kon wezon . In 1667 , na een grondige verdieping en verwijding l iep 
he t water uit de Vaartse Rijn e·n de Doorslag te veel af naar de IJssel , 
zodat men in de Utrechtse grachten gebrek aan vers water kreeg. 

34) Do Geer 1861 , bIz. 72. 

35) Recuoil Brioven van de Dam . Bundel A fol. 802 . Dom- archioven D. 37 
(zie oak bIz . 14) 

36) Do Geor 1861, bIz . 266 . 

37) Calkoon II bIz. 227, 229. 
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Om dat to vcr ho l pon word van stadswego aan do Staten van Utrocht en 
do Prins, van Oran j o om oen waterophoudendo sluis vorzooht i n do Door s l ag 
on oon t o Montfoort . Na ' ondorzookingon on confor ont ios kwam dio t e 
Mont foo r t to vorvalien (o.a . als goon nut kunnondo opl ovor on , omdat z ij
delings doo r de IJss oldijk hot wat~r werd onttrokkon)~n werd i n 1671 oon 
schutsluis i n do Doorslag aanbes t eod on gol ogd vanwogo "de-"Pr ov .' Utre cht . 

, Echtor": ondorvondon : dio van Ut recht OOK" wol nadoel van do s cheop- ' 
v aart ovor do I Jssol' 38) . Zo ' was cr op 4 ':-uli 1670 oen k l a cht , dat de 
schopon met ooft van Wijk on andor e plaat sen , kemendo over do Lok , deor 
do Vaartso s l ui zen on die in de Doorslag varende over de I J ssel en ver
do r naar Amstordam on andore stoden in Holland V 8e p e 1'>, al zo de s t ad 
Utrocht ontwijkondo. 
De sluiswachto r t o Vr ooswijk mocht voortaan zodanigo schopen nipt moor 
doorl at on , ook goon trokpaa r d daarvoor lovor en , tonz i j hi j zok er hoid 
v or kri jgon kon, dat zij l angs Utrocht zoudon var on . Om mogoli jk knooi on 
togon to gaan, moos ton do torugkorondo s chopon aan do Vaart ho t bo~s 
v ortonon , dat ' zij 6f to Utrecht golost haddon , dan wol do Woords luis 
l:ilijkons bil j ot war on gopassoord .. 

Mi sschi on dat di o van Ut rocht ook daar om oon s lui s i n do Doors l ag 
wons'ton . Evomvol oOK in 1714 on 1717 bli j k t door do "s l u i s aan'do 
Door s l ag" v eel doorvaar t via Mont foo r t on Li nschot on t o z ijn geschi ed , 

,naar Amste r dam on Holland ton nade l e van do vaart l angs Utrocht . Hi or
t ogon r oeds in 1670 '''int ordicti o'' (toon 'niet ui t govaardigd) , lat~r (in 
1711) uitgovaardigd . In 1130 on 1733 wer don pogingen van s t adswogo go
daan (doch vor ijdol d) om di o s l ui s van do 'St at on ondor hands in pacht t o 
v orki jgon , zogonaamd om to kunnon bol otton , dat nodol oos wat ~r ui t of 
of do Vaart so Ri jn word gevoor d doo r do pacht~r van di o s luis , op ongo
oorloofdo wi j zo . 'In wor ke l i jkhoi d was hot om het clandes t :iew vorvoor ' van 
ooft of andor szins bet or to kunnon contro l eren. 

Do di jk l angs Vaart se Rijn en Doorslag werd do Ri jndi jk genoemd 
on was i n ondorhoud bi j Heycop , " genaamd de Lange Vliot , zijnd'e wat er ko
ring van dit waterschap . De ouds t bekondo ordonnantie op hot ondorhoud 
"van do Tols t oegpoort tet don Randdijk t oe ", dat eort van 10 Juli 1531 
v an de stadhoudor van don Keize r 39) 

In 1606 wer d door de Staton ' s Lands van Utrecht een ni euwe ordon
nantio gemaak't om t o zor gen: ' "dat di e veorschr even Rijndijk , ni et aU een 

- t ot den 'Doors l ag too, maar ook do nieuwe di jk van daar voort ,t ot die 
Vaar t t oo , 'door hot 'vor diopon ,van do r i vie r dos Vaartse'n Rijns , hoog on 
vas t gonoog gomaakt is " . 

" Daar bi j wo r d o . m. bopaald , dat do dijk van do Tol s t oogpo'ort t ot do 
Door s l ag zal "gomaakt, on ondor houdon wor don doo r do Gocr fdon van don 
Langon Vli et , onvormi ndor d do VaD.011 i1,s op hen r ustende vor pl 'ichting om do 
dijk van de Do orsl ag tot de Randdi jk to onderhoudon . ' ' 

38) Cal koen I , bIz . 99. 
39) Van Ittersum 1901 , bI z . 34 o . v . 
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In 1648 logdo do gomoonto Utrocht oon jaagpad aan l angs do Ri jndijk. 
Volgons do ordonnantio van do Staton van Utrocht 4 Moi 1774 is or oon 
zandwog naast do kloiw~g ovor do dijk gologd on wordt hot t a riof van do 
tol op do zandwog tusson do Doorslag on do Goinbrug vast gost ol d 40), 

IJSSEL8TEIN EN EITEREN 

In oudo tijdon hooft hot gobi od van hot latoro IJs s ol sto i n , hot Goin 
on dus ook do Rijpickor waard, bohoord tot hot korspo l Ei toron on do villa 
Eitor a . Eitoron komt roods voor ondor do naam Aiturnon , Ait ornon, Eitor on 
omstrooks 983 (vol gons Do Goor 1902, zio Oork . book Holl and on Zooland ' 
no . 57 on 58). 

In 944 schank koning otto I alIa goodoron, wolko oon zokoro Wa!dgor 
on zijn zoon Ratbot van hom in do gouw Lok on IJssol bozoton haddoni in 
oigondom aan do kanunnikon van St . Maarton on St . Mari~ t o Utrocht 4 ) . 
Hiortoo hooft ongotwijfol d oak Eitoron bohoord . Thans is dit Eitor on oon 
zoor kloin ' oord aan do IJssol , ongovoor 1 km bonodonstrooms v an 
IJssol stoin . Voorhoon was daar oon korspolkork, gowijd aan do Hoiligo 
Maria . Omstrooks 1310 word dio kork naar hot slot IJssol sto i n ,ovorgobracht, 
i ngowijd tor oro van St .Nicolaas on ondor hot patronaat van hot kapittol 
van st . Marie gostold. In Eitoron bloof nag do v~~ouds vormaardo 'kapol 
van Onzo Liovo Vr ouveto Eit oron , dio in 1579 word gos l oton . Koizor 
Hondrik III hooft in 1046 42) do broodors dor korkon van St .Maarton on 
St .Mario bovostigd in hot bozit van alhotgo on in do gouw Lok on IJssol 
tot hot korp.nklijk domoin bohoordo . . 

In 1804 43) geoft Hendrik IV aan do Utrochtso kork do goodoron t erug, 
haar door graaf Diodorik van Holland on z ijn zoon ontnoffien . 

Oudtijds haddon do heren van Uton Goye44) en vooral ' van Kuye hior 
gr ate bozittingon in oon vrij duistoro rol atio tot do Utrooht so kork of 
do Bisschop . 

In do 130 eouw gaat hior vool vorandoron on bogi nt do gr aaf van 
Holland hior zijn invlood on zijn bozittingon uit to broidon . Op 9 Sep
tombor 1277 kocht Arnaud van Amstol hot gor ocht Eitoron aan woorszijdon 
v an do IJssol met cijns, voer en visserij van Walter Uten Goye , met goed
vinden van Johan van Kuik, die zelf voor deze goederon woor loonman was 
van hot Sticht 45,). , ' 

Kart daar na; in 1279 was ,do bUroht IJssolstoin gobouwd of liovor 
hor bouwd , waarschijnlijk door Arnouds zoon Gi jsbrocht, zich van IJssol
stoin noomondo. In oon aktC\Bn 1279 46) sprookt hij ovor zijn 'voorvadors, 
dio horon waron van Bonschop, (Noord) Pols brook on IJssolstoin "dat daor 
too bohoort". Bij dozo burcht, dio oon Hollands l oon was, kwam 'in do 
140, oouw IJsso1sto~n stadsrocht on (Hot Goin, dat niots gowordon 
is, roods in 1294) . -&of .., t..le;:;::,;o.. ' ~~ I~ 

Do volgondo stap, r.iio van do hoor van IJssolstoin, tovoron l oonman 
v an hot Sticht, oon Hollands odolman ging makon, kwam van Floris V. 

40) ut r . Plac . book Vor moul on II , bIz . 569 . Van Ittorsum bIz . 53 . 

41) Hooringa 1929 . 

42) Okb. utr . no. 200. 

43) Okb . Utr . no . 228 . 

44) Roods in do moorgonoomdo oorkondo van 1208 wordt do Graaf van Goio 
als machthobbor gon90md. 

45) Arch . Nass . Domoinr ., twoodo doo l bIz . 2 o.v. 
46) Do Goor 1861 bIz. 355. 



r 

,-

- 20 -

Na een belegering en innoming van hot slot IJssolstoin war~n Arnoud on 
zijn broers in Zeeland gevangen gozet tot zij in 1285 toogavon on al do 
loongoodoron tot dusvor van hot Sticht gohoudon mot hun oigon bozittin
gon aan graaf Floris ovordroogon en van dozo woor in loon krogon. 

Na do bokondo moord op Floris V in 1296 wordon allo IJs'sols'toinso 
goedoren vorbeurd verklaard. Jan I, do jougdigo zoon van Floris boleon
de er zijn broer Guy van Henegouwon moe, maar doze, bisschop van Utrecht 
gewordon, gaf zo in 1314 woer aan Gijsbrocht tprug in loon . Dions zoon 
Arnoud was intusson gohu~d mot Guy ' s dochtor Maria. Dit vorklaart do hou
ding van Guy, alsook dat G,i jsbrocht ook do Hollandso lonon woor van do 
graaf (Will om III) torug ontving . 

Bij oorkondo van 7 Novombor 1319 47) word Gijsbrocht door Otto , 
hoor van Kuic boloond mot do hoge hoorlijkhoid van dit gobiod, namelijk 
op de one IJssoloover van o.pburon' tot Snoodolhook, op do and~r~, van don 
Oudon Ghoyno tot Follonoordo . Morkwf\ardigorwijs word doze zolfdo hogo 
hoorlijkhoid in 1327 aan dozolfdo Gijsbrocht in loon g9govon door 
Will om III, graaf van Holland . Dit komt, omdat in 1326 of 1327 otto van 
Kuik dit Stichtso loongoed (bohalvo do burcht , dio al Hollands was) 
mot al zijn vole and~r~ lonon on manschappon in hot Sticht, vorkochtaan 
Willom III . Daarbij vorzocht hij zijn loonhoron or do graaf moo to bolonon. 
Van dio laatsto boloning kwam in do practijk natuurlijk niets on Holland 
boschikte or veidor ovor als ovor vrij good . Hiermoo was IJssolstoin go
hoel en al loonroerig aan Holl and gcwordon. 

, Zo blijkt, dat de l andstrook, dio lat,or do baronie IJssolstoin ui t 
maakto on dio o~rsprorikolijk tot hot Sticht bohoordo, al vroog aan dio 
invlood word onttrokkon on ondor Holland kwam . Do modeplichtighoid aan do 
moord op Floris V, mot als govolg vorbourdvorklaring on vorbanning, was 
slochts oon korto opisode, waarop spoodig herstol volgdo on toonomondo 
rijkdom. , 

Dciordat Guyoto, oon' dochtor van Arnoud on Maria; in 1330 huwdo mot 
Jan van Egmond on in 1364 mot IJssolstoin word boloona , ging IJssol stoin 
ovor van hot goslacht Amstol op dat van Egmond , dat in rijkdom on "macht 
toonam. Hun nazaat, Frodorik , gostorvon 1521, word sinds 1498 tovons 
graaf van Buren, Loordam, ' onz . 

In Holland kwam'spoodig hot Bourgondischo huis aan do rogoring, 
torwijl IJssolstoin door hot huwolijk van do orfdochtor Anna van 
Egmond , van BUron, onz . mot Prins Vlillom I, aan do Oranjos' kwam . 

Do hoorlijkhoid (baronio) IJssolstein hooft togonovor Holland oon 
zokoro zolfstandighoid woton to bohoudon, waarvan vrijdom van do Holland
se bolastingon hot meest zichtbare konmork was. 

Na do opstand togon Spanjo broidde die betr ekkelijl<e zel:('standigheid 
zich nog uit; dit kon, omdat de baronio het Oranjohuis als suuvor oin bl oof 
orkonnon . Toen Anna van Buren overlood, was Philips Wil lom do nog jougdi
go orfgonaam. Do goodoron kwamon ondor voogdij van zijn vador, Prins 
Willom, to staan on wordon bohoord door dions Raad on Rokonkamor, govos
tigd to Dolft, oon collego bolast mot hot bohoor van ' s Prinson ui tgo
strokto bozittingon. Na Philips Vlillom on Maurits is Froderik Hondrik 
do onigo orfgenaam. Door do Raad on Rokorikamor, lat~r kortwog Nassauscho 
Domoinraad gonoemd word oon rontmoostor ,aangostold, bolast mot het bohoor 

47) Rog . 66 Aroh . Nass. 'D. R. , godrukt' bij Van Mioris II bIz . 226 . Zio 
ook mijn bIz. 7 • 
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van de goeder endor heerlijkheid IJsselstein. Het archi of van de Domein
' -r aad kwam 1826 - 1828 aan het Al gemeon Rijksar chief. 

Op de bot-ekenis van di t alles voor de lotgevallen van IJsse lstein 
k an ik niet verder ingaan. Ik wilde slechts enkele episoden' van di e ' r oe-

_- rige geschiedenis vermolden, omdat zul ks al s omlijsting v an Rijpi ckerwaard 
;' ni dt geheel gemi st kon wo r den . 

All cen wi l ik nog ver me l den , dat in 1417 en 1418 onder het bewind 
v an .:iacob~ 'van ]oieren, mede op aanstichten van Utrecht, het s lot en do 
stad IJsselsi;ein lbeide op gruVlelijke wijze we r den verwoest en afgebr ekon. 
In 1423 lag de s t ad nog geheel verwoest . Eerst toen begon zij zich lang
zaanite herstellon onder de heerschappij van Wi llem van Egmond . Het slot 

: is omst r eeks 1500 weer opgebouwd en ~ c~s lott~ in 1888 voor sloping ver
kocht . Er s t aat nu alleen nog een vierkante ' toren. 
-, Blijkens haar testament in 1440 heeft Jacoba van haar daad grote 
wr oeging gehad 48) . __ , 

Als bi jzonderheid tens l ot te nog, dat IJsselstein de eerste vestigings 
plaats in Nederland is gewees t van de Evangelische Broede r gemeente, de 
Horrnhutters, ook genaamd de Mc r avi sche broeders, die nu i n en bij het 
slot Zeist hun belangrijk Neder~,ands centrum hebben. 
Dat zij onder hun leider , Gr aaf von Zinzondorf , zich eorst in I J s selstein 
vesti gden , i s waars chi jnli jk gevo l g van het feit, dat do Baroni o van 
IJssol stein toen toobohoordo aan Maria Louise , Prinses van Or ah je, weduwe 
van Johan Will em Friso . Zi j was door een beok van Isaac Lel png , een ge
leerd Amsterdammer met de broedergemeonte in aanraki ng gekomen en-heeft 
ook Graaf von Zinzendorf weI ontmoet. 

In 1736 werd aan de r echt eroever van de IJssel, ongeveer tegonover 
Eiteren, een t errein aangekocht door Jacob Schell i nger , een rijke 
Amsterdamse vriend_ van de gr aaf . In 1737 word begonnen me t de bouw van een 
gemeenschappeli jk tehuis, dat Hoerendijk werd benoemd en .28 Juni 1738 
werd ingewi j d . Van daaruit wer den zendelingen uitgezonden, o. a. naar 
Surinamo , dat v oor hen een belangrijk zendingsgebied is gebl even . In en 
bij Heerendijk werden ambachten uitgeoefend . Er werden een kousenfabr iok, 
een lijnbaan , een schoenmakerij, een zijde - en katoenspi nnerij opgericht. 

Ondanks hun vrome en ingetogen levenswijze, Vlerden hun door de 
IJsselsteiners veel moeilijkheden in de weg ge l egd . 

In 1746 Y'erd door Cornelis Schellinger de hoerlijkheid Zei st va or de 
br oedergemeonte gekocht . 8 Mei 1747 vertrokken de ongetro~wdo broeder s 
daarheen , 3 7in getal ; in 1747 'Got 1752 geleidelijk de ander en. ' 
In 1770 werd Heorendijk vo.or f. 5750, -- als afbr aak ver kocht . Er i s alleon 
,een kl(,lingebouwtjoovergobleven, dat nog de naam Herrnblt dr aagt 49) . 

48) Do Geer 1861 , bIz . 140 - ,145 . 

49) P.O. Martin . Hoerendijk (1737 - 1750) . 
Bijdrago tot do geschiedeni s der Evangelische Broeder gemeente in 
Noderl and bewerkt naar het handschrift van Erich, baron von Ranzau 
(kerkarchief der broedergemeente te Zeist) . Do Geer 1861 , bIz . 179 . 
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HEr GEIN EN OUDE GEIN 

Lang v~~r IJss elstein een macht was geworden, was in Oude Gein een 
sterkte ontstaan, een bisschopsslot , waar het · bisschoppelijk gez ag wat 
l anger stand hield . Reeds in de oorkonde van 121'7 wordt gesproken van 
Aldogeyne . Doeh ook daar traeht t e Holland zijn invlood uit te breidon. 
Zo werd reeds in 1202 Oudo Goin door graaf Diodorik VII belego rd in zijn 
strijd met bisschop Diederik v an Aro, docp niet genomen . WeI word hot in 
1224/25 verwoost door graaf Flori$ IV, di·c de Lok kwam opvaren . In 1256 
word'Oudo Goin door Gr aaf Wi11 em II opniouw vorwoes t . 

Vanzelf dat ook IJsse l s t e in herhaaldelijk bij die strijd betrokkon 
was . In 1356 had het een aanva l t e verduren van Arnoud v an IJsselstein , 
die 'den Snooyentoren , zoal s di e gen~c".l vlcrd , ten gronde deed s l echt on . 
Het is duidelijk , dat Rijpickerwaard, preci es' tus sen IJsselstein en 
Oude, c;.,1n, bij dat a11es niet 'ongemoeid bleef . Het was een moeilijk be
staan voor een eenzame hoeve , zolf niet sterk genoeg om zich t e verdedi-
gon e 

Wanneer i n een oud 'bericht het Gein of den Gheyne genoemd wordt , 
kan daar mee zoals ik r eeds opmerkt e , zowel een waterloop al s een g<hucht 
(l at er stad) bedoeld ~ ijn , van dit l aatste is hettegenwoordige Gein 
(oord) bij de Geinbrug een overblijfsel. 

Evenwel kan ook het ker spel, het.ger ocht en . l ater de polder van 
dio naam bodoeld zijn of . ook de vestiging en hot slot Oude Goin . Lang 
niet altijd is met zekerheid v as t to stell en wat met "het Gein" boCioold 
wordt . Zo wordt bij oorkondo 14 Oktober 1335 , door graaf Reinold van 
Golre het huis "ten Ouden .Gheyno " aan de stad Utrecht in bowari'ng goge
von . In dozolfd-c oorkondo wo r dt di t s lot ook genoemd "huis t on . Gheyne" . 
Hot is aan to nemen , dat de naam Oude Goin oor st opdook, toen do vesti
g ing het Goin in beginsel er was . In verschillonde oorkonden verschi jnt 
die naam: 

1217 
1289 , 12 Dlcembor 
1315, 25 lOO i 

1319 , 22 Ibcomber 

1319. 7 November 

on 1327, 1344 on 1346 
1504 

al s Aldogoyne 
Willom can don Oudon Ghoino 
vormeldt de sloot , dio gogravon is 
van Riinvo erdo tot Oudegein 
Gr aaf Willem boloont Hein Snoyenzoon 
van don Oudonghoino met zijn s t eenen 
hui s en een s twc 'l ant s ten Oudongheine 
belening o . m. van Oudege in tot 
Felleneor de 
idem 
pacht van land in Oudegein . 

Ook het Gein wordt r eeds zeer vroeg geno emd, zo r eeds i n 1200 en 
1220 (Okb . no . 547 en 645), daarbij krijgt bisschop Diederik vorgunning 
de tol t e Gein over t e brengon naar eon andere plaats . 

In 1244 (Okb . no . 1837) rogol t El oct otto tol , kraanrochton on arboids
loon in het Goin t o voldoon . In dezo boido gev allen kan ook nog Oudo Gein 
bodoeld zijn . 

De lotgevall en van Oudo Goin o'n hot Goin zijn in \,>-origo hoofdstukken 
re ods aangestipt . Hior zullen vordor s l echts enkol o momenton , zoer in 
hot kort wordon gorol ovoord . Voor moor bijzondorhodon moot ik vOPW1Jzen 
naar de worken van Do. Geer en pastoor Ri entjes en hot "Kasto l enboek" der 
Prov o Utrecht . Oudo Goin moe t r oeds bestaan hebben toen in 1148 de st ad 
Utr ocht vi a Niouwe (Vaartso)Rijn e'n IJsso l oen verbet erde scheepvaartvor
binding tot stand bracht met de IJs·sel on de Lok on, a ldus mot do Rijn
str ock , Holl and 9n Vlaandoron . 
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Waars chijnl i jk was ho t slot gobouwd door hat ",aslach:b. Wul von , waar 
moo Oudo Goin hot wapon gemoo~ lleeft . Hot di ondo oor spr onkolijk t ot bo
schor mi ng van do to l , di o aan do dam al daar word gohovon van goodoron, 
dio i n de I Jssol werdon overgoladon on omgokeord. Hot Goin dool de moost
a l in hot lot van Oudo Go i n. 
In 1319 word Hoin Snoyonzoon 50) door gr aaf Vl i llem bol oend me t ,Oudo 
Goin. In 1330 maakt en do Utrochtso gildon zich orvan meosto r, waarop ·Will om 
v an Duivonvoor de aan wien graaf Wil l em hot gorocht Vrooswi jk had vorpand , 
wr aak nam on ' t Goin pl undor do on platbr anddo. Wat or nog van ovor was 
wor d i n 1348 vorni otigd (oor do Hollandor s; in 1355/56 wo r d hot opniouw 
got oi s t or d on zo gi ng hot door 51) . 

Zo i s hot Goin , dat oons vor wacht i ng mocht hobbon van gunstigo 
ontwikkoling, vanwogo zijn ligginG "aL oon cchoopvaartwog , hot s l acht
offer gowordon van diozol fdo gu;lstigo ligging on do daardoor gowokt o 

. na ijvor . 
I n 1217 was hot van Eitoron afgoscheidon a l s oon afzondorl i j k 

ko r spol, dat ook Ri jpi ckorwaar d omvatto on tot Oudo Goin rdkto; hot had 
zij n oi gon ko r spol ko r k. In 1294 word hot bogi f t igd mot s t ads r ocht on door 
bisschop J an v an Ziorik. Door do vorwoost i ngon , voor al i n do 130 on 140 
oouw gi ng hot Goin vrijwol tDniot. In 1402 wo r d do pl aats door Jonkor 
J an van Ar ko l opniouVi vorbr and . 

Toon , na do ovorstromi ngsramp, dio in 1421 do Zuidho ll an~Waard 

t oi s torao on do Bi osbosm vor:nd! , hot zustorhuis Nazaroth vorplaat s t word 
v an Al mkork naar hot Goin , zag do tookomst or woor iot s gunstigor uit . 
Hot kloostor hooft gostaan aan li do oudo Lokdijk", waar nu oon hof s t odo 
van do hofs t odo Goinoord is . Hot kwam aldaar spoodi g tot bl ooi . In 1438 
had Nazar ot h 250 morgon i n bozi t on or waron 30 zus t ors . 
. Evonwol in 1572 mooston do zustor s , vanwogo do opkomondo horvor ming 
on do Spaanso krijg , haar k l oostor in ' t Goin vorl at on on huurdon zij in 
Ut rocht oon woning, togonovor h~t St . Sorv aaskloos t or 51). 

Nadion i s hot Go i n torug ' gozonkon t ot oon gohucht zondor bot okonis 
v an slocht s onkol o huizo:n . Voor 1843 vormo ldt do Goor 4 hofstodon , oon 
horbo r g on 100 ziolon . Thans i s hot nog mi ndor o 

Oudo Goin is al s r i ddorhofs t ad in stand gobl ovon . In 1536 was hot 
door do Stat on ' s Lands van Utrocht als zodanig or kond . In 1627 kwam hot 
door koop i n handon van Adriaan Ploos van Amstol . Hij l i ot i n 1633 hot 
huis gohoo l vorbouwon , zoals hot nu is . Op 18 Yclbruari 1629 wo r d hi j 
door do St aton bol ocnd mot do ambachtshoorlijkhoid van ho t Goin 53),. 

In 1798 word hot gorocht mot Jutfaas ve r onigd . Do ri ddorhof s t ad 
Oudo Go i n i s nog door vorschoidon handon gogaan . In 1773 wo r d Jhr . Jan 
J acob do Goor oigonaar , dio ook hoor van Rijnhui zon was . In 1782 kwam hot 
good aan z i jn Vloduwo, in 1802 aan hun zoon Jhr . Jan Jacob do Goor , do 

50) I n 1355 wordt do dan woor vors~orkto toron aangoduid a l s Snoyontor on 
of Wapontoron. 

51) Riontj os , bIz . 147 o . v . 

52) Zi o vordor Riontjos p . 157 o.v . on Do Goor 1843. 

53) Intusson had roods 27 Jul i 1476 Bi sschop Davi d van Bour gondi o aan hot 
Goi n vor gund, om uit do allornaast go l ogon ko r spol on zich schoponon 
t o k i ozon tot hot ~oltal l ig makon van do r ochtbank i n ho t Goin. Hot 
Goin zol f kon blijkbaar daarin niot moor voor zion. 

-
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sehrijvor van vorsehillondo historiseho workon, spoei aal ovor dit gobiod. 
Oudo Goin bloof sodort in zijn goslacht. 

DE (RIDDER) HOFSTEDE RIJPICKERWAARD AIS LEEN EN EIGENDOM 

In vorigo hoofdst1.\kkon is, gotraeht oon boold to govon van do algomono 
, si tuatio van do Rijpiekorwaard on van do omgovondo landon on wato'ron . 
Toeh kunnon wij alloen gisson, hoo alles wat zieh hior in moor dan 1000 
~aar afspooldo, do Rijpi'ckorwaard mot haar bowoner,a en bezitters heoft 

Ai>eroerd . Feitelijke bijzondorheden juist hiervan en van het loven in 
oorlog en vrodo in dat vorre vorlodon, ontbrokon. 

Morkwaardig is zokor, dat ondanks dl oenzamo, onbosehormd ') ligging 
to midden va n heftig omstredon gebiodon on van druk bovaron watorwogon, 
toeh do Rijpiekorwaard on do hofstedo van die naam een oonhoid is goblo 
ven , dank zij do aparto topegr afio. Do waard , maakt docl uit van do vrij 
brodo kloistrokon langs do IJssol, gotuigond van dozo oortijds maehtigo 
Lokarm. Do Rijpiekorwaard is brodor dan do ovorige uitorwa ardon . Zij is 
oon ochto waard omgovon door tViOO IJsso). armon, dio bij hot Goin uitoon 
gingen en waarvan do noordolijko de Randdijk volgde. Do Randdijk draagt 
~e naam sinds ongevoor 1790 . In alIa vroogore loonaeten tot on mot dio 
van 1763 wordt gosprokon van do Randt, do Rant of do Rand . Dio dijk is 
aangologd op de smallo oovorwal, opgeworpon door de vroogoro, nu goheol 
vervallen IJssolarm, eon en"or wal zo smal , dat hij oon r apd in hot torroin 
Vias, do r and v an Rijpiekorwnard, ook voor or oon dijk op l ag . Doze waard 
kan reods zoor vroog, althans ton dolo, zijn ontgonnon . Waarsehijnlijk 

, is Rijpiekorwaard roods bodoold mot het l andgood dat Hondrik V op 27 Mei 
1122 (Okb .Utr . no., 307) Vloor to okont aan do abdij Worden (zio ook do bij 
lago) . In 1217 wordt , hij voor hot oorst genoomd als dool van hot dan ge
vormde korspol het Goin . Roeds oerdor of kort daarna was dit gobiod , mot 
Eiteren, oen Utroehts leon van hot gosla cht Amstol, waaruit Vleldra hot 
gosla eht IJsselstoin zou voartkomon . , " 

Arnoud , dio zieh nog van Amstol noomdo , vormaakto in 1278 54) hot 
landgood Rijpiekorwaard mot vorschillendo andere l andorijen "in lijftoeht" 
aan vrouwo, J anno, zijn gomalin . Arnoud ' s zoon, Gijsbroeht van IJssolstoin 
was botrokken bij de moord op graaf Floris V van Holland in 1296, waarop 
hij vorbannen en zijn goodoron verbsurd verklaard werden . Hij kroeg zo 
oehtor spoodig opniouw in loon , zowol v an bissehop Guy v an Henogouwon ~ls 
v an dions broer graaf Willom III van Holl and, van do l aatsto in' 1309 5) 
ondor moor 60 morgen in Rijpickorwaard . Op 14 Augustus 1311 56) wordt 
59 morgen in Riipwiker Woort door Ghisebrocht van IJsselstoin en zijn 
vrouw Berte (van Houkolom)~als erfdool ~oogowezon aan hun jongoro, zoon 
Otte . Op 1 December 1343 5-) word dozo erfl ating bovostigd door hun 
oudste zoon Arnoud, hoor van IJssolstoin, dio hot als leon tookent aan 
z1Jn broer Otte . Ook l at~r toon met Jan v an Egmond , dit goslaeht in de 
hoor lijkhoid IJssolstein was opgovolgd, door huwolijk mot Arnouds dochter 
Gyoto , sehjjnt/ R~~p}ekerwaard vo or een jongore t,ak dor Egmonds to~jn 
bestemd,. W<Ut/<A C/'!f-~ q~ "",' ~ r~ ce-r. fh dJuWf ~ 
!fucJ!,;f£.M,., ~ fyi, ,lL tr-v.h, l-eX'->v kf~ fJ rIfi'-' 

54) Do Goer 1861 , bIz. 9 . Matthaous De jure gladu , bIz . 428 . 

55) Drossaors 20 doe I inloiding; Zi e ook m:ij::l bIz. 18 . , 

56) A. N. D. 20 doel Inv. 130 Reg . 41 en 168 . 
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In 1401 kreeg Aelbr echt van Egmond Jansz het in leen van zlJn oom 
Arend , heer van Buren en IJsselstein . Het fungeerde blijkbaar als een 
soort "secundo geni tur". In 1539 57) had Jan van Egmond Ae l br ec(lt sz b, t 
in leen van Floris van Egmond , graaf van- Bur en , enz ., als heer van 
IJsselste i n . Dat Rij pickerwaard toen reeds lang_ aan de jongere tak der 
Egmonds was gekomen blijkt ook uit een belening door Jacoba van 
Be i eren , kor t nadat zij IJsselstein verwoes t had . 

Zij heeft op 9 chart 1418 58) heer Willem van Montfoor t beleend 
met "zulc l and ende renten geheten Ri ppickerweerde ", als haar vervallen 
war en door " 0 ::3tande l iken brueken" van Ae l brecht van Egmond van 
Merensteyn , een voorzaat van Jan van Eg~ond Aelbr echtsz hierboven ge
noemd . Uit een en ander blijkt, dat de akte van Jacoba van Beieran van 
1418 voor deze jongere tak van het huis Egmond geen definitief verlies 
van het goed Rijpickerwaard ten g-evolge had. 

Hierboven (blz . 14) schreef ik, dat het lage l and ten oosten van 
de Potterskade, het l atere Geinpoldertje, nooi t behoorde tot het leen 
Rijpi ckerwaard , zoals dat vele malen i s uitgegeven . Vermoedelijk heeft 
op d it ge bied een leenakte van Willem III , graaf van Holland, van _2.1 
J uli 1327 59) betrekking . Bij die akt e wordt Hubrecht Sce ncke van -
Culenburch o . m. beleend met 2~ morgen i n Rijpicker waard . Ook in het 
Reg i ster "Voorne AB 1284 - 1367 Cas L" wordt deze Hughebr echt van Culem·· 
borch genoemd als leenman van 24 morgen i n "Ri ppi ckerwaerd " of 
Eiplickerweerd 60). 

Dit moet wel hetzelfde stuk zijn als de eerder verme lde 25~ morgen. 
Ook l ater e be leni ngen met de 25~ morgen l and in Rijpickerwaar d zijn i n 
he'tzelfde Archi ef van de Leen- en register kamer van Holland te vipden. 
Net a ls de heerli jkheid Culemburch zelf i s dit goed in 1531 aan de familie 
van Pallandt gekomen, in 1646 .aan het geslacht van Waldeck, tens lotte in 
1750 aan de prinsen van Ora nje . Dit kan dus zeker geen deel zijn van de 
hofstede Rijpickerwaar d en de oppervlakt e komt ongeveer overe en met die 
van het Geinpoldertje . 

Rijpickerwaard wor dt ook genoemd in een oorkonde no . 2?78 Archief 
Kal' i ttel ten Dom, inhoudende eigendomsbewijs yan een vierdel lands (:!::. 4 
hal op Ripickerwaert in het Gein , Het be t reft de jaren 1344 en 1354, een 
tijd van oorlog in deze streken . 

57) A. N. D. Inv. 161 reg. 1665. 

58) Archief Leen- en registerkamer van Holland iv . no . 59 2e ged . 
"Jacoba do B..,-:-" r:'. o VIII Cas F, fo1. 12" 

59) Arch . als 58) inv . no . 3 - EL3 fo1 . 25 en inv . no . 10 - ELll fol . 20 
eveneens ~eeged . door A. R. 

60) Zie ook biL 11. 
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Willem van Duivenvoorde, toonmaals een maeh,tig en rijk Hollands' edelman 
bli jkt genoemd grondstuk te bezitten en in leen uitgegeven te hebben aan 
Alaerde van den Wa le, die gemachtigd wordt ,zijn leen aan ander ente ver, 
kopen . Het i s niet duidelijk, waar d'i t grondstuk lag, doch een deel van 
de hofstede Ri jpickerwaard was het waarsehijnl ijk niet . 

In de r eeds eerder genoemde acte van 23 September 1539 heeft Fl orijs 
van Egmond, Grave tot Bueren ende Leerdam , I~8s e lstein, Cr anendonck, enz. 
ook het heergewaad van Rijpickerwaard vastgesoe l d op 16 gouden rij ers 
Ho l lands , waarop het sindsdien is gebleven . Tot dusver is uit de br onnen 
niet gebl eken, dat de l eenman op het g oed woond e en evenmin van gebouwen 
voor de pachter . Ook in de hierna volgende l ee nacte va n 1577 wordt niet 
van een huis ge sproken, in de latere echter we I. Dus omstreeks 1600 kan 
het gebouw van de ridderhofstode g estieht zijn. Het staat op een kaarii 
van 1626 a ls Baxenhuys aangegeven . 'Ik~""""';t '~Ii. Ik~"T. «A<-o.ddu.4M O'1k4t~ I ~-oo ' 

Intussen waren aIle bezittingen van het g eslacht Egmond, Buren enz . , 
door het huwelijk van Prins Willem van Oranje (de Zwijg er) met Anna van 
Egmond (van Buren) aa n de Oranje ' a gekomen, dus ook IJs se l stein. 

Het ,l een Rijpiekerwaard g ing i n 1577 over op Heer Jan va n Egmond, 
kle inzoon van eerder ge noemd e Jan en zoon va n Fredarik. Deze aete luidt 
ala voIgt ! 

Van Fr ederik va n Egmondt 
op 

,J an' iran Egmond t , 

RIPPICKERWEERDT 

Iek, Charl es Cassiopijn, Drossaert ende Stadshouder des leen 
hoeffs der heerliekhey t va n IJsselstey n, vanwegen van Eedelen Hoeehgeboren 
Heer mijnen Genadigen Heeren den Grave va n Buyren etc , als vrijheer tot 
Y ,sse ls~eyn , doe eondt ende maeken kenne liek da t iek in den qualite als 

voor verleyt e nde verlee nt hebbe ; verleye ende verleene mi tsdesen Jan van 
Egmondt, onmundige zo on ende reehte l eenvolger van Frederick van Egmo~ 
zijnen za liger vader , een stuyek l ants, geheten RippiekerweerCt,alsoo 
g root' ende ' c l eyn a l s da t g elegen is tus sehen de n Is seldijek ende de Randt 
ende van de Rant opgae nde tot aan de Ysseldijex hoeek toe, daer graeff 

,boeek sat mit zijnen heynslote n off beg r aven, a lsoo omstreekende verbij 
den Groene n weeh die me n opghae t nae Jutphaes, te houden J an van Egmont 
voornoemd den voorsz . weert hi j ende s ij nen erven van mijnen Genadigen Heer 
end e zi jnen na eome linge n , Heeren ofte Vrouwe n tot Y s selsteyn, in eleker 
tijt tot a lsuleke n l ee n ende reehten a ls J an van Egmont zijnen za liger 
vader e nde sijnen voorouderen di e t e houden pl agen ende dio oude hantvest 
in heeft e nde begr eepen heeft, t e verheer gewayenillst versehijnt met thien 
gaude Rijde r s Hollants , behoude ns a l tijt mijnen Genadigen Hear ende een 
ygeliek sijns goeden r eehten ende also J an voornoemd noehonmundlieh is , 
heeft Aelbert van Egmont mijne n Genadigen Heer en voor mij St adthouders 
vanwegen Jan voorSl". h)l)dtma nseap e nde eedt van trauwen gedaen , welverstaen
de da t J an va n Egmont tot zijnen mungi~en j aeren geeomen zijnde , zelffs 
den eed t za l gehouden wes e n t s doen 1) . Hi er wasren over ende aen daer 
di t g esehieden l eenmannen der he er l iekheyt va n Y sselsteyn Jan va n de 
Zevenden e nde Ghijsbrecht Thonissz . me t meer goeder luyden genoeeh . 
I n kenni sse der waerheyt van desen, heb iek Stadthouder voorss . van 
mijns Genadigen Heeren wegen den gro eten zegel der Stde van , IJsselsteyn, 
overmits ' t gebr eecke des l ee nzegels van Zi j nen Ge nadigen , hierae n uuyt-

61 ) Op 18 april 1590 deze eed af g elegd voor drossaerd en stadhouder van 
d& l eenhof va n IJsselstein Jonker Gherardt de P~~ssen va n der Aa. 
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hangende gedaen. Gegeven int jaer ons Heeren XV e LXXVI I op den Xl l l l en 
daeh Mar t ii. 

(Afsehr ift ae t e. ui t het le enregister van de l eenkamer van IJsse l s t ein, 
inv . no . 6 foI. 60vo en 61~ 

Hieri n wordt voor het eerst een nauwkeurige (hoewel ni et overdui de
l i jke) grensomse~ijving van het landgoed opgenomen , die in latere aeten 
steeds op nagenoeg gelijke wijze wor dt herhaald tot de l aatste in 1768 . 
De oppervlakte wordt in de acte van 1577 nog niet vermeld, we'l i n de vo l
gende ons bekende aete van 1627 , zijnde 72 morgen, hetgeen daarna s t eeds 
wor dt her haald . De in vroegere bronnen genoemde opper vlakten van 59 of 
60 morgen berusten wellieht op te lage taxa tie of er ontbrak een stuk 
aan. De grensomsehrijving van 1577 zou ik in hedendaags Nederlands a l dus 
wil len lezen: 

"gelegen tusaen de IJsseldijk en de Randdijk, ten oosten begrensd 
door een li jn (de Potterskade) van de Randdijk naar de IJsse l dijkse hoek, 
a l waar graaf Boeck (Boe) gevestigd was (me t zijn grenss l oten of omgraeh
tingen) m.a.w. vanaf de IJs se ldijkse hoek langs de IJsseldijk en Randdijk 
omgaande tot even voorbij de Groe~ (steeg) di e de vr oegere wegver 
binding was van IJsse lstein (en Rijpickerwaard) naar Jutfaas (en l angs 
zijn ve r lengde, de Galekopperdijk , naar Utrecht) en vandaar zUidwaarts 
l angs de Potter skade weer tot de IJsse ldijkre hoek" . 

Ter vergeli jking met de acte van 1577 neem ik ook een acte van 1807 
over, namel i jk betreffende : "Transport van de Hofstede Rijpickerwaard 
met des zelfs annexe landerijen door Willem Mi ddag op Anthony Baar s, 
dato 2 Apr i l 1807 . 

Hui zinge, berg en schuur , wagenschuur en bakhuis met de bepo tinge 
en beplantinge, omtrent 70 morgen, doch verongeld hebbende in Oudschi l d_ 
geld r eee l en personeel voor 64~ morgen , zo boomgaard, bouw_ als we i
l and onder dezen gerechte van ' t Gein , tussen de IJsse l dijk en de Rand_ 
d i jk en van de Randdijk opgaand tot aan de IJsse ldij~ hoek toe, daar 
vanouds Gr aaf Bock sat met .zijn. Heinsloot of begraving naast ge l egen 62) 
i s , a l zoo omtrekkende voorbij de groene weI' , die men opgaat naar Jutf agS 
f 30000~ zo voor di t a l s voor twee . perr.elen l and tezamen zeven morgen 3 
ge l egen onder den schoutampte van IJsselstein behorende tot Ri jpicker 
waard , zijnde erfpachtsgoed van de Domeinen en geeste l ijke goederen 
van IJsselstein" . De omschrijving va n de huizinge doet vermoeden dat hier 
geen spr ake is van de ridderma.t i ge woning en de,t deze reeds pl aats ge-

62) Deze ond6r streepte woord en "naast gelegen is" z1Jn het eerst i nge
voegd in de leenacte van 1695 , blijkbaar omdat lOO.n van toen af de 
woor den "Gr aaf Boc(k) sat" heeft opgevat als bohor;, ndu tot de neam . 
"Gr aaf Bocksat" , terwijl "sat" in de vrosger e acten duidelijk te l e
zen is als IIzat ll of "g~zeten was" of "gelegen wasil. 

63) Deze twee erfpachten, kadas t ernummers IJsselstein sec t i e D no . 369, 
370 ' en 379, samen groot 7 morgen, gelegen onder de Baronie van 
I Jsselstein, werden in 1763 door IJi llem Swel l ingr ebe l bij Ri jpicker
waard gevoegd . Het ene perceel (2 morgen ) was genaamd "de Boc(k)hove l 
daar ' t gerecht placht te staan",thans ga lgenkamp geheten . Het ander e 
(5 morgen) , de Kielen of Killen , bestond en bestaat uit l ege stukken 
i n een vroeger e IJsselarm . Op 10 November 1841 werden deze 7 morgen 
door Mr . O. van Ra~ondt , die ze als eigenaa r van Ri jpi ckerwaar d i n 
erfpa cht had, afgekocht van Rijksdomeinen en bij de hofstede toege
voegd , 
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maakthad. voor' de boerd·erij· die het tot 1889 heeft ui tgehouden en toen 
vervangen werd door de tegenwoordige . 

, Blijkens achtereenvolgende l eenacten kregen de volgende personen het 
landgoed in leen: 

1278 
Jt.a .. I"J DC 1\ 

1311, 1343 
1364 

veer 1418 
/1539 

veer 1577 
1577 

+ 1600 
1624727 

1627 
1633 

1695 

, 1724 
1729 
1763 

1789 

1807 
1832 
1917 

Vrouwe Janne, haar a ls lijftocht vermaakt door haar echt
genoot ArnoL:d van Amstel. 
Otto va n IJss'elstein. 
Guyote, echtgenc-:;a van Jan van Egmond . 
Aelbrecht van Egmond van Nerensteyn . , 
Jan v~n Egmond Aelbrechtsz. 64)fo/~(w,J;j,' yw~ <I .{GJ~ 
Frednck va n Egmond . / /. ''- C4ek 'dJ: -.J 
J a n va n Egmond . Ilr fl.J (~ :;: """,J. f 
Jonker Johan van Baex 64). ~/ ,b..o-if~ fh" J " ..... ' 

Zijn weduwe Geertr ui d va n Dorp. 
Jhr. Ame lis van Matenesse. 
Jhr . Hena~ik Va lkenaar als ma n en voogd van Vr ouwe 
Florentine van Ma tenesse . 
NT.Gerard , va n Rhemen (voar het eerst met de in noat 63) 
.vermelde erfpachten) . 
Jhr . Chr i stoffe l Wambo ld, baron van Umstad . 
Frederik Spind ler . 
vli llem Swellingrebel, canunnik in het kapi ttel van St . Jan 
te Utrecht, tevens eigenaar va n de Battnu. 
Verkacht aa n Willem Middag voor f 19800 , met inbegrip van 
de 2 erfpachten, samen 77 morgen. 
Verkocht aan A~thonie Baars voor f 30000 . 
Verkocht aan NT . Otto van Ramondt voor f 23000 . 
Aa n Carl Johann Heinrich MUlle r voor f 162216 , tevens e i ge,. 
naar van de ber uchte beenzwar,tfabriek teUtrecht •. 

In 1929 wordt de boerderij gespl;tst in twe eem Rijpi cker waard met 
32 hectaren , Arbeid Adelt met 31 hectaren. Het gebouw voor deze ' helft 
kwam i n 1930 gereed ond R,?' de naam "Arbeid Adel t" . Ri jpickerwaard met 72 
morgen werd in 1888 verpacht nan Willem van Dijk, vader van de h~id~e 
eigenaar, voor f 3500 ' s j aars, in 1913 werd dit f 3900, in 1917/'''500,-
i n 1918 f 7000, --. 

In 1253 werd Rijpi ckcr",aard met 29 ha verkocht aan Wil lem van Dijk, 
de hUidige eigenaar voor f 87500 , --. Arbeid Adelt ",et 28 hit werd in 1957 
verkocht aa n de pachter voor f 80000 . Het galgenka mpje en de Killen beho-
r en hiertoe. 

64) In 1486 was een AlbrE!cht van Egmond, Drost van IJsselstein, waarschijn
lijk t evens beleend met Rijpickerwaard, evenals zijn zoon in 1539 , 

64) In da.~~ j aar ., 1539, wordt Ghij3brecht van Baecxen genoemd als 
Drost va n IJsselstein. Jonker Johan is waar schijnli jk zijn zoon of 
kleinzoon. .-

, D,f). IlU, -a, '/( 'Y...9S-'L ,9 -t - 1300 , ,, :Ie ~'L~~1,.{.,'W<kt.~ --(LR/r.Jl4-
~ -v-"" .. ~<-J;(JR... , ,'t-<-d.cWt..J , ,'11LJ':'~ ,~.- fe. ft r h/ 1GA-{1L) WlM ~-t:o-CfJL,.A J 

d.J L BLc-a1. ,f~ {{.~ -to f- -en.t-o ",{i...f- 'li'V'_~~ 7A;..d...ry~t.:..a. fut..wt.. bot\. ~Cu.C"l'1-
~ ~ Ojk~f ~ ~/I.-', o. a." , fLlL-t- to-<'c( ~~" 4'0 ~J~u ~ ,'l!-II./V-... 

~~ld.vVw-a!c;t ~-td..t. C 'JH"C''Lr foVt~ 1:)(\(,""t'w.- Vi... J b-e-1:;-C""6-tI!.Vh oi<.. 'I 

~t..J. ~1"""' '<--~ ftM~ct-j Vt~ !J5-e/I--d C.e-C.r- <.-w;U.. tlc-fi-,+~ 'I-1t.e/t..~ vi- "fG-fM.C,6-€/,-
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Zo l ang Ri jp i cker waar d nog een l een was, ging he t bij ve r er ving over 
"met de l edige hand" , bij verkoop -gelJchiedde de overgang onder bed i ng, 
dat de l eenheer het zou ver l enen (verle i en) na ontvangst van een heer ge 
waad ad 10 gouden rijers . Met de Franse tijd vervielen de ver pl icht ingen 
van de l eenman en werd deze geruis l oos eigenaar. 

Van de genoemde leenmannen hebben vermoedelijk weI enke l e mi n of meer 
t ijde l i j k op de (ridder)hofstede gewoond. Daarvan is mi j weinig gebl eken, 
evenmin van de pachters, die het bedr ijf ver zorgden . _ We I is het zeker , 
dat Jonker Johan van Bacx en l a ter zijn weduwe er gewoond heeft (zie 
Baxenhui s op kaar t). 

De eer ste eigenaar , die geheel a ls boer is opgetreden, was Wi llem 
Mid dag , di e tevoren in de Achtersloot woonde 65). Ook zijn opvolger 
Anthony Baars was boer-eigenaa::c , 00 ""- Vex: 'ht"andt en " c"_l e r waren weer 
l andheren. 

Onder de ve l e pachters , di e elkaar op Rijpickerwaerd opgevolgd zul ,
l en hebben, was omstreeks 1750 J ecobus Mastwijk (echtgenote Hanna 
Eyse l man) , in 175::> door zijn weduwe en kinderen en later door z i jn zoon 
Gerr i t '-an Mastwijk opgevolgd . Van deze l aatste wor d t a l s pachtsom 
j' 1188 gemeld . In 1844 en 1850 wordt Gijsv"rt de Kruyf genoemd ale pachter . 
Hij en zijn kinderen bleven dit tot 1888, waarna ' Wi l lem van Di jk pachter 
werd . In 1889 werd de hUidige woning gebouwd. -

DE NAAM RIJPICKEF.'OfAARD 

Dece naam verschijnt het eer st in de oorkonde van 1217 in de vorm 
van Ropplikerwerth . Sindsd i en komt de naam ve l e' ma l en terug i n te l kens 
andere spelling ' 

1217 
1284- 1367 
1 ',08- 1311 
1340- 1343 , 
1344- 1354 ' 
1418 
1539 
1577 
1627 
1685 
1695 
1124 
1768 

Reppliker we r th 
Ri pp i cker waerd , Rip l ickerweerd 
Ripikerwaard, Ri jpwiker Weert of Riipwiker Weert 
Rippicker Weert 
Ri pickerwaert 
Rippickorweerde 
Rippicke Waert-
l'ippickenleert 
Rijppickerwerdt , 
RijPl)i jckv r~Nvv rat 
Rippikkerweerd 
Rijppikkerweerd 
Rijpickerwaard . 

Soms heeft deze naam betrekki ng op de gehele waard van r ond 100 ha , 
zoals die door beide IJsselar!"en o'"ceven vlerd? meestal echter op de 
(ridde r )hofstede , die met rond 70 morgen het grootste deel va n de waar d 
omva t t e. 

65) Na de verkoop ven z1Jn boerderij hi eld hi j boelhuis op Ri jpicker waard 
op 22 en 23 L-,art 1808. "Verkoping van Haav en Vee , Me l kkoe i en en 
Me l kger eedsc hap door Willem~~~~Annegie Bosch, echt e li ed en in ' t 
Ge i n , ten overstaan van sehout en I!chepenen van 't Gein" . Onder de ko
pel' s was Anthony Baars zijn opvolger . Koeien gingen tot + j' 100 . Ver 
koeht werden 32 koeien, 7 pinken , sehapen , varkens, 13 paar den, waar
van he t hoogste j' 319 . De totale opbrengst van di t zeer belangr ijke 
boe l huis was j' 6875. --. 
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De oorsprong v an de naam is mij ni et duidelijk g"word,n . Ik hub IS"daeht aan 
. ",n voryo~l!"V'lll hGt l a tijnse ',#r;~tieum" , oeverland . . . . ;. 

De oudste vor m "Repplikerwerth" heeft mij ook doen denken· aan het 
. l1 i dde·l eeuws e "reppelije" va n reppen, ' in de betekenis va n roeren, bewe

gen, b·ewee.gbaar, verpl aatsbaar en "roerend " van goederen gezegd (Verwijs 
en Verdam, l1i dde l nederlands woordenboek , 1907). 

Pr of . Dr.J . A. Huisma n, wi en ik het probl eem voorlegde, meende "dat 
de oude vo r men van de nll sm pleiten tegen een af l e i ding van ripatiea "; 
hij meende er eerder een wijknaam in te herkennen met a ls g·r oridwoord 
ripil, oud - Enge l s ripe l, ri ppe l, a strip of l and . Ook verwant met het 
Noor~ ripe l, strip en andere vormen , d ie shore, slope ~dge betekenen 66). 
Komt di t ni e t diett bij de betekenis -vim het l o-ti jnse ripa? 

Hoe het zij, de oorsprong van de no am .Rijpickerwaar d is niet vastge- · 
steld 

VERKEERSWEGEN 

De allereerste goed bruikbare- verbindi ng van Eiteren, IJs s elstein en 
Rijpickerwaard met Oude Gein en Utr echt was vermoedelijk de wa terweg 
l angs IJssel, Doorslag en Vaartse Ri jn, toen deze tot stand gekomen wa
ren . De landweg en waren nog lang onyerhard en aIleen in de zomer bruik
baar . De oudste landweg van IJsselstein naar Utrecht liep over de Poort_ 
dijk (bij 1Jsselstein) rechtd00r over de Reinesteense. Steeg en de Taetse 
dijk (Heycop) . Een eveneens zeer oude weg liep ov er de Randdijk , de 
Groene Steeg 67) en zijn verlengde Galekopperdijk naar de Homme l. 

Ook de verbinding van IJsselstein met Jutfaas en verder liep l ange 
tijd over de Randdijk e n de . Door slagdijk . 20 was het in e lk geval 100 
jaar geleden nog en waarschijnlijk ook reeds in 17-26 , toen bij Resb lutie 
v an Di jkgraaf en Heemraden van Heycop va n 6 j,ugustus 1726 werd vastge
steld , dat de gehele Randdijk moestworden verhoogd door IJsselsteiri 68). 
Het eigendom van deze Randd ijk i s tot op heden aan de Lange Vlie t . 

De hofs t ede Rijpi ckerwaard had e i gen aans l uiting op de Groene Steeg , 
een direct achte r de woning en een andere ove~ de Potterskade, de oost
grens van de boerderij. 

De t egenwoord ige weg van IJsselstein naar Jutfaas en Utrecht loopt 
langs de hofstede Rijpickerwaar d en he t Gein en kwam eerst vee l l a ter in 
gebruik. Eer st was het een kade, daarna een onverharde· weg . Een gedeelte 
veer de woning i s nog eigendom van Rijpickerwaard . In 1862 vroeg en ver
kre~g de gemeente IJsselstein toestemming van de eigenaar de weg te ver
harden en . pas i n 1957 deed IJsselstein het voorstel om de weg in eigendom 
ov~r te nemen en te verbeteren . Di t i s i ntussen gebeurd. Bi j die ge legen
heid is de gracht veer de woning (restant van de ringgracht ) gedempt. , 

66) A. H. Smith . English Pl ace Name Elements Cambridge 195611 p . 84 . 

67 ) EI)<:o onverharde weg kon "groene di j k", "gr~ene weg" of "groene steeg"· 
genoemd worden . vie treffen die naam ook aan voor de Randdijk en voor 
de IJ sse l dijk va n ' t Gein Vlestwaarts l angs de 1Jssel. 

68) Van Ittersum 1902 , bI z . 27 . 
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Bi j schrijven van 5 l!aart 1917 heeft het waterschap,JIeycop, genaamd 
de Lange Vl iet aan de toenma lige e i genaar van Rijpi ckerwaard verkl aard , 
diens recht van eigendom op dit weggedeelte niet te zullen betwisten . 

Ook het aans luitende deel van de Doorslagcijk van het Gein tot de 
Randdijk was lange tijd in zeer slechte staat . In 1486 wordt gemeld, 
dat hi j ' 8 zomers bij nat weer onbruikbaar was en 's winters kniehoog 
overliep 69). 

In de j aren 1932/37 ',Jerd de snelwee Utrecht-' s He r togenbosch aangelegd, 
die Ri jpi ckerwaard i n tweeen deelt. 

AFWATERING VAN DE RIJPICKERWAARD 70 ) 

Oorspronkelijk heeft de Ri jpickerwaard , ingesloten door twee IJssel
armen , zijn eigen afwa tering gehad op de IJssel. Voor 1285 was de waar d 
ongetwijfe l d nog onderhevig aan overstromingen . Ook l ang nadien (o . a . 
i n 1760) worden nog overstromingen en doorbraken , zelfs van IJsse l- en 
Randd i jk, verme l d 71) . 

Men zal echter a l gauw gepoogd hebben l angs de IJssel een l age kade 
te maken, om a lthans in de zomer enigszins gevrijwaard te zijn. Di e kade 
heeft misschien eerst alleen de boerderij bescher md, aan de oostzijde 
begrensd door de Potterskade 72) . Het ooste lijk deel van de waard be
grensd door Randdijk, Potterskade en IJssel en thans nog voor namelijk 
door gr ienden ingenomen , is waarschijnlijk l a nger bl ootgesteld geweest 
aan overstromingen. 

Bi jpi ckerwaard, de boerd erij, za l a l spoedig het recht ver kregen 
(of genomen) hebben om door een duiker in de Randdijk te lozen . 

Van Ittersum vermeldt OP. blz . 35 e .v . daarover het volge nde : "De 
hof stede Rijpikkerwaard schijnt v66r 1642 in den Langen Vliet uitgewaterd 
te hebben, want in de Resoluties van Gee~en van den 23s ten Uvi 1642 
l ees ik, dat met Jhr. Hendrik Valckenaer, Heer tot Duykenburch,water gr aaf 
van den Langen Vliet en tev ens bezitter van de l anden ond er Rijp i kker waard , 
een overeenkomst wordt ges l oten . Bl ijkbaar was aan deze l anden seder t 
enige jaren belet geworden om uit te wateren in den Langen Vliet daar de 
achterlande n van Rijpikkerwaar d niet behoorlijk gesloten waren gehouden, 
zoda:£ vr s 'emd water op den Langen Vliet werd g ebracht, doch wordt hun tha ns 
weder toegestaan in den Langen Vliet af te wateren op ui tdrukkelijke voor
waarde, da't, indien die achterlanden niet behoorlijk gesloten' blijven, 
hat accoord weer za l vervallen'. 

"Ingevo l ge deze overeenkoms t heeft de Heer Duyckenburci toen een houten 
haul i n dan Randdijk deen leggen en bl eaf deze toestand a ldus t ot 1710 zijn .... 
de alzoo 68 jaren, gedurende welken tijd door Rijpikkerwaar d geen, oms l ag 
werd betaa ld". ' 

69) Zi e ook blz.1lt an 17 . 

70) Zi e ook blz . 17/ 18 

71) Van Itt8rsum bJ?,. 28. 

72) Zie bl z . 14 en 27 ; bij Van Ittersum bl z . 37, heet deze kad e de Dief-
kade . 

-

-
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"Echter i n 't voorjaar van 1710 ontdekten de Gqerfden van den Langen 
Vliet ,. dat bij geleg enheid van een z''' are onweersbui, de pachter van 
Rijpikkerwaard door een heul in den IJsseldijk water inliet en .zulks door 
de. heul in de Randdijk weder op den Langen Vliet br acht en: daar . di t in 
strij d me t het contract va n 1642 was , we r d demgenar esse van Rijpikker
waard , zijnde vrouwe Cleme ntina Hendrina van Rhemen, weduwe van Bernar do 
Henr ico Staats, hi erover aange sproken en de heul in de R:·,nddijk er ui t 
genomen . Na ve.le discussioo kwam 23 Augustus 1710 een accoord met de vied . 
St aat s t ot stand 73.), ingevolge waarvan zij de heul in de Randdijk weder 
herstelde en zich verbond de heul in de IJs seldijk weg te nemen, daarin 
geen heulen meer te l eggen en voortaan voor Rij pikkerwaard (groot 75 mor
gen) het mo l engeld per morgen te be t a le n. In 1726 is wederom veranderi ng _ 
gekomen, doordien de Geerfden den t oe nmalig e·n eigenaar van Rijp i kkerwaard 
genaamd Christoffel, baron van Wambold van Umstad, hadden aangezegd den 
IJsseldijk en de laan l angs ' t Gei npoldertje (de Potterskade) te verhogen. 
Deze eigenaar, hier niet genegen toe zijnde, verklaarde goed te vinden 
zoo men zijn l and en weder buiten de n Langen Vli e t bracht . 

Dit geschiedde den 15 Kovember 17 26 en duurde tot 1778 , toen de heer 
I'1r. Johan Wil l em Swellengrebel, kanunnik'<: van St-.Jan een verzoek deed om 
weder een heul in den Randdijk te mog en l eggen en op den Langen Vli e t te 
looz en , waarop den 14 Juli 1779 het accoord met Rijpikkerwaard werd ges l o
ten, dat thans nog van kracht is" . 

In 1730 werd er voor de eigen ui twatering op de IJsse l e·en molen ge
pl aa t st , di e ui tmaald e op de sindsd i en dichtgeslibde ar m van de IJssel, 
t er pl aa tse van de hUi di ge ")lleulenkamp". En van ·1746 is el:' een on twerp
over eenkomst va n de Jeerfden in het Geinpoldertj e en de eigenaar· van 
Rijpickerwaar d over afw? t ering va n he t po l dertj e door de hofstede en 
over het onderhoud .van de molen 74 ) . 

Het thans nog ge l dende accoord van 1179 we:r;d zeker beinvloed do·or 
het feit , da t de eigenaar van Rijpicker waar d , l'1r . Johan \olillem .Swellengrebel 
tevens ,.eigeJ::laar was van de hofstede Be.ttau , noorde,lijk van de Re.nddi jk, 
zoda t de afwater i ngss l oot door zijn eigen l e.nd liep •. 

Rijpickerwaard zou weer voor 7~ morgen gelijken oms lag moeten betalen 
a ls de a nder e landen van het waterschap de Lange Vli et . 

. In de overeenkomst ,van 14 .Juli 1779 75) werd o . m. bepaa ld, de.t de heul 
ln de IJsseldijk om vers wa t er · i n de waard te bekomen, slechts dan geopend 
zou mogen worde n als eers t de heul in de Re.nddijk was gesloten. Voorts 
moest plaatselijk de buitene i ng van de i n t e nemen l anden worden opge~ 
hoogd . Deze buit enring is dezelfd e , die in de oude l eenbrieven als gr ens 
van Ri jpicker>Jaard wo r dt aang eg even . Aan we s t - en noordzijde is dat de 
Randdijk, in het oosten de Potterskade, in het zuiden l angs de hUidige 
en een vroegere IJsselloop zijn dit de IJsseldijk voor de hofstede en 
twee sma l le akkers, van e ind Potterskad e tot e inde Randdijk 76). 

Sindsdien >Jas Ri j~ikkerwaard met 7~~orgen meebeta l end ' aan de Lange 
Vliet (Utr . Placaatboek II bIz . 136) . 

74) Zie ook Van Ittersum bIz . 37 . 

75 ) Opgenomen in het Groot Placaa tboek I S t ands van Utrecht II blz . 31 en 
Van Itter sum bIz . 54. 

76) Zie ook bIz . 14 . 
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I n 1845 i s de houten heul van Rijpickerwaard door de Randdi jk ver
ander d i n een stenen heul. 

Sedert de kadas tra l e aa ns l agen is Rijpicker waard aanges l agen voor 
58 bunder 29 are , dat is dus 68 . 005 morgen 77). 

Toen 3 Juni 1786 de (ridder)hofstede Battau aan een andere e i genaar, 
Ever t Pauw, verkocht werd , bleef het recht van uitwatering over dat l and 
uitdr ukkelijk gehandhaafd en omsehreven . Een latere eigenaar, A. van W~k 
Az ., legde b l ijkens een proeesverbaal van 14 0ktobe r 1850 be lemmeringen 
i n de weg , doeh na veel ge twi st en behandeling door de Reehtbank te 
Utr echt , werd 1 Februari 1851 een dading getroffen, ter wij l in 1862 
door Ari e en Johannes van Wijk een over eenkomst werd aangegaan met 
Jhr.Mr . Ot to d'Auma le van Romondt , eigenaar van Rijpi ckerwaar d ; betr ef
f end e een dam en stenen heul te leggen in de afwateringss l oot langsde 
Battau , zonder kosten voor Ri jpickerwaard. 

BEGRENZING VAN RIJPI GKERWAARD EN GRAAF BOG ' S ZETEL 

De gr ensomsehrijving van de boerderij , zoa l s die in de l eenaete van 
1577 i s gefor mu l eerd en l a ter is herhaald en zoals ik die op blz .27 e . v . 
heb besproken , l aat enige onzekerheid en ;181 omtrent de jUiste pl aats 

. van wa t de "IJsseldijcx hoek" genoemd word t en daarme e ook van de p l ek 
waar " gr aeff boeek sat". Met IJsseldijex hoek zou bedoe l d kunnen zij n 
de r echthoeki ge ontmoe ting van de Randdijk en de Noor der IJsse l dijk 
t en n . van IJsse l stein . 

Waarschijnl ijk is eehter bedoe l d de eveneens r echthoekige ontmoeting 
van de IJsse l di jk di cht bi j het Gein , met de Po t terskade . 

Op deze l aatste hoek vertoont de grens l ijn met IJsselstein op de 
kaar t van B. de Roy 78 ) (circa 1690) een kle i ne u i tbocht i ng met een 
vier kantje daarin , da t de pl ek van het hu i s van Graaf Boe(k) zou kun
nen voorste llen . 

Merkwaardig is , dat bi j diezelfde plek staat aangegeven , "' t Ge r echt 
van IJsse l ste i n". ·Aan de andere kant van de grens l ijn , meer weste l ijk, 
s t aat zwak het f i guurtje van de r i dderhofstede Ri jpickerwaard aangegeven , 
ve r mi nkt tot Ri etbri jker sweer t . Deze graaf Bock kan een machthebber i n 
dit gebi ed geweest zijn , geruime tijd voor de heren van IJsse l s t e i n op 
het t onee l ve r schenen . 

Opmerkelijk i s ook , dat een van de twee erfpachten,. di e later ook t ot 
de hof stede behoor den , maar juist buiten de grens van het leen v i e l en, 
de Bochove l 79) genoemd wordt "daar 't gerecht plaaht te s t aan". 

77) Van I tter sum 1901 bl z . 42 

78) Fockema And r eae 1950 

79) Pr of . Huisman deelde mij mede, dat hovel een zeer geri nge te r re i n
ver heffing kan bedui den . Hier is het een gedeelte oeverwal gr enzend 
aan de thans ve r vallen IJsselarm . Zie ook blz.27en noot 63 a l daar. 
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Dit zou zeer weI een kleine verhevenheid kunnen z;lJn 9 die daar Iigt aan 
de rand van de thans vervaIIen lJsselarm. Dit perceel met inbegrip van 
de", opgeslibde bedding heet -thans nog galgenkamp 80 ) en de boer van Arbeid 
Adelt heeftdaar in de, buurt geraamten in de grand aangetroffen. 

lk me'en aan te mogen ,'nemen57 "dat op de plaa ts , "waar Graaf Bocsat" 
recht werd gesproken eti '~p de ' B6chovel waar .'t gereeht pIaeht te staan 
rech twerd vo l -trokke n 0 ' " 

Ook ~an andere'erfpaeht (de -Killen 80), groot + 5 morgen} is~~ter 
Ibij de boerderij gekomen, maar lag bui tenhet vroegere leen~ Eend:eel 
van de verlande IJsselarm behoorde er toeo 

Het bovenstaande komt niet overeen met demeningvan De".qeer B1) 9 die 
de "Boehovel" vereenzelvigt met de plek Ilwaar Graaf Boe sat". 

De feiten ~ijzen anders uit g de woonplaats van Gr~af Boe ,wa~Maar

schijnIijk naast de zuidoosthoek van het leen Rijp'icke:rwaardaan de 
Potterskade a:ande kant van het Gein.Daar was het~ da't recht werd ~--

' sproken, op de Boehovel (thans .galgenkamp )werd het v.onnis vol trokken . 
lnderdaad heb ik achte'raf deze mening bevestigd ; g evonden in een kaart 
uit "de Atlas van de baronie van IJsselstein van ,1740 (R.A. Utr. no.204)82) 
De plaats ~an / die galg ('t -gereeht van IJsselstein) is in de kaarten 
van 1626 en 1690 dicht bij de ridderhofstad Rijpickerwaard aan de oever 
van de IJssel aangegeven. Mogelijk houdt dit ook verband met de geschie
denis yan noot 2 0 

lETS OVER WONING EN BEDRlJF 

. Uit de leenaeten kon afgeleid worden 83)9 dat de ridderhofstede 84) 
omstreeks 1600 gebouwd ken zijn. 

De tegenw'oordige hofstede is in 1889 gebouwd 5 de vorige was toen ver
va llen. Als we veronderstellen, da t die ongeveer 100 jaar is geworden, 
dan zou de afbraak van de ridderhofstede tegen 1800 gesteld kunnen worden. 
In het arehief heb ik daaromtrent eehter niets gevonden. 

80) Zie noot 63 op bIz. 270 

81) De Geer 1902 

82) Van 'deze kaart~ genoemd t!Caarte van het lJsselveld en Nederoudland" 
werd een gedee'ltelijke reproduetie ' opgenomen. Daarop staat o.m. (1) 
de Ridderhofs ~ede Rijpikerweert9 (2) de molen die na 1730 
Rijpikerw-aardui tmas,lde op de IJssel~ (3) de galg op de Bochovel 
(galgenkamp)9 (4) een stuk doodlopende weg 'n .we van tt Gein, dat ook 
op de kaart van 1626 voorkomt. ' 

Zie ook bIz. 26. 
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De gracht, -achter en op~ij van de , woning is gedempt, aan de voorkant 
vormde ZlJ tot 1958 nog een sieraad van, de hofstede. 

' Van de ongeveer 62 ha, die vroeger Rijpickerwaard uitmaakten, is 
thans 7 ha , bouwland en 3 ha boomgaard (niet gerekend de boomgaard op 
de later bijgekochte uiterwaard tegenover de woning). Vroeger was er 
meer bouwland, maar ook toen overheerste het grasland. Volgens de 
minuutplans van de kadast~ale opname van 1879 e.v. jaren was er toen 
nauwelijks 5 ha bouwland 9 volgens de ,opname van 1833 was di t 10 ha 85), 
' in 1889 w,as er ongeveer 12 ha bouwland .. , 

Ook het aantal van 13 paarden verkocht in 1808 86) wijst op een gro
ter bouwlandpercentage, ' evenals het gering aantal koeien. Het grote 
aantal paarden, ook later, houdt echter eveneens verband met de paarden
fokkerij op Hijpickerwaard bedreven tot 1926. 

Het grasland was einde 1ge eeuw nog erg verwaarloosd. Op versqhillen
de plaatsen graasden de koeien ' alleen op de ruggen der akkers. Geitenfok
ker~ uit IJsselsteJn mochten dan het gras , langs de greppels maaie'h en 
hooien. Toch was altijd exploitatie a ls grasland overwegend. Hetakker
land wisselde telkens in oppervlakte, maar was stee,ds va n ondergeschikte 
betekenis. 

85) Dit vroegere grondgebruik werd ontleend aan de oude minuutplans ten 
kadasterkantore Utrecht, daterend van de eerste kadastrale opneming 
omstreeks 1833 en die ingevolge de wet van 25 April 1879 veer de her~~ 
ziening van de belastbare opbrengst~ gi., bijl. 2, ,(oar] n t e,reas de 
PQ;P9e-~1l!l:aaFRQ];;l, el'~en:offlert !lijn. 

86) Zie neot 65 ep bIz. 29. 
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BIJ1AGE 

#Oorkonde 27 Eei 1122 i (Okb. Utr .• no. 307), waarbij Keizer Hend-rik V de 
a bdij Werden herstelt inhet bezit yah een , l andgoed onder de villa 
Ei~eren tussen !iijn en Lek, 1,ek' en, IJsseJ. 

, Dez1nsnede ~n' deze oo:rkondeg If quodsitum est inter hosfluvios RenLlm 
et 1eccam et Islam'! voor een landgoe'd l!allodium" behorende tot de villa 
Eiteren, ,ka n aIleen betrekking heb be'n op de Rijpickerwaard, die dUB aan 
de abdij Werden werd', ge schonken. Ook ~~' Geer is v qn deze mening. ' , 

Die , zinsnede is o'verig ens een puzzle geweest voor yerschillende 
schrijver~ '} onder deze Y,ooral De Gear 1861 en Vermast 1951 • .IJe Geer' komt 
tot een ietwa t zonderlinge hylw=thes e .. Hij laat eerl Rijntak uit het noor
den komen, :.die v a naf Ouile Gein westwa'arts langs de Randdijk stromend en 
verder de huiaig e IJ-sselwetering volgend, - zicheerst bij Ei teren 'of de 
Meernd~jk met de huidige 1Jssel verenigde. Bovendien nam hij aan9 dat de 
Hou.tense WeteriDgr een oorspronkelijke IJssel was, die zich bij ' Oude Gein 
met die Rij nt ak vere nigd e . Zeer onlogischwas, dat die IJss el zich met de 
Rijn verenigde, Iangs de Randdijk dus Rijn heette 'en In d'e 1Jsselwetering 
weer de naam IJssel herkreeg. Later heeft hij dan ook zelf deze hypothese 
veriaten. 

, Er z'ijn weI twee lezingen van genoemde zinsnede mogelijk, -hoewel ook 
die enigermate geforceerd lijken.Deze zijng 

1. De Rjjntakliep v a n Oude Gein langs de Randdijk ~Testwaarts tot zijn 
vere-niging met de 1J ssel tagenoverIJsselstein. 'De IJssel droeg die 
naam vanaf het Gein. De 1ektak vanaf het Klaphekwerd bij h~t <Grein de 
westwaarts stromende IJssel,- maar had ook een noordw,aartse tak '1ek ge,--
h~ten, die zic~ bij:de Randdijk . met de Rijnverenigdeo 

2. De van het nooiden komende R{jnta k s~li~ste zich bij. Oude Gein in 
tweeen" die langs de Randdijk heette IJssel, die naar het . zuiden tot 
het Gein' hEette Rijn. Vanaf het Gein, na vereniging me-t de 1ektak a1-

,daar, blijftd'eze als Lek· doorstromentot de vereniging bij IJsselstein 
met de langs de Randdijk afkomende IJs sel. 

Nu zijn ar verschillende andere oorkondenen berichten, die hiermee 
ep met ~lkinder weer in strijd zijn~ , , 

'Allereerst die v a n N ovember 1272, (Okb. Utr.no.18 37) . en 25 Apgustus 
1282 (Okb. Utr.no.2131)~ die beide spreken over de Itdijkvan de IJssel 
van het Gein zUidw'a arts tot Helle rl , (een yoorma lig e plaats aan de 1ek ten 
west~n v~n Vreeswijk). 

Dan de oorkonden '14 Juli 1285 en 19 J uli 1285 (resp. Okb. Utr.no. 
2223 en 2230)' handele nd ove-r d e dam in de -IJssel te Hovpenisse. 

Oorkonde ' 25 ~~i 1315 (De Gee r 1061, bijl. IIno.18 ) geeft een getui
genis omtrent het ' recht v a n de stad Utrecht" "" , •• , d a t die sloet die 
ghegreven 'is op die oesterside des Riins 9 streckende van Riinvoerde toten 

' OudanGheyne toe ende aIle da t lant d a t tusschen desen sloetende ~ien 
. Riin gheleghen iS 9 haere st a t eig hen is e nde horen diepe toebeho~rt ende 
dat daer anders nyemant niet a ne en heaft oo~." . • flo 

, J. :rrakke n in Mail I,ldbl .. Oud- Utrecht 1951 1J1ri..jdt hie~aan e el1uitv.oerige be
schouwing met het doel een oorkonde van 1208 ( Okb .. ' Utr. 586) ~e verklaren .. 
Daarbij , plaa tS,t hij Riinvoerde (een voorde of overtocht of overlading 
vande Rijn i'ndeIJsseL of omg e~~"erd ) bij de Randdijk 9 de hele zin maakt 
het ecb-ter a annernelijker; datHiinvoerde in het 'zuiden bij' hetGein ge
zocht moet worden. In die tijd (1315) was trouwensde dam9 tol en over-
l ~ding reeds lang verplaatst naar hetGein. Overigens neem ik a a n met 
Prakken 9 dat m.e"t de sloot de verl'engde 'Doorslag bedoe'ld is tussen Gein en 
Oude·. G~in en da t -met de Riin de Rijnt ak vi a Oude Gein naa r het Gein be-

- . 

-~------------~--------~----------------------~--------------------------~--~) 
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do:eld is, die dus even westelijkvan de Doorslag moet hebben gelopen. 
Tenslotte neem ikuit Matthaeus. Fund. Eccl. bIz. 499 een groot 

gedeelte over van een bericht uit 1423, da t handelt over een stuk grond 
voor het zusterhuis Nazareth, da t van Almkerk verhuisde naar het Gein 
en weI ten oosten van di t plaa tsje aan "Den Geynschen dyck is hier voor
'maels geweest als den Leckendijck ende is geleyt geweest op die tijt, 
omme dat binnenlant te beschermen ende te weten, dat de Lecke ende den 
IJssel hier voormaals, . eer den nieuwen dam (IJsseldam) was toegeslagen 
(1285), l anges den voorsz. Dijck liepen •• " •• doe bleef' de stroom van 
der Lecke buy tendijcks gesloten9 ende d ~t binnen Lant bleef' onbescadicht 
van den voorsz stroom, so da t daer na den ouden dijck va n den IJssel 
voorsz die nu den Geynschen dijck hiet, desolaat is blijven leggen sonder 
eenige toesicht, ende nu buiten menschen memorie niet en is geschout ge
worden, dan binnen negen ofte tien jaren herwaerts, ende da t ten versoecke 
van de bruyckers van Santvelt leggende in den gerechte van de Vaert door 
last va n 't wa ter, die over de leechte loopt van den voorsz dijck •• .,." 
etc. 

Hieruit kan men velerlei ontlenen g 

a . dat de Geinsche Dijk vroegerLekdijk heette en behoorlijke bescherming 
bood; 

b. dat hij na de afd ammir..g bij het Klaphek zeer is verwaarloosd 87) en 
dat hij toen IJsseldijk genoemd werd. ' 

c. dat de in. .1285 afgedamde stroom, voordien Lek , heette en daarna IJssel. 

Ui t alles' blijkt, dat door de groteveranderingen in het stromenstel
sel, ook een grote wisseling en onzekerheid in de. namen is gekomen. 

SAMENVATTING 

Rijpickerwaard, thans een boerderij onder Jutfaas en gelegen aan de 
Hollandse IJs sel, maakte in oude tijden deel uit van Ben leen aan de 
heren va n IJsselstein, hun toegekend eers t door de bisschop v an Utrecht, 

. l a ter door de graaf van Holland" 
Reeds vanaf da t beg in en sihdsdien ononderbroken wordt R. aangeduid 

en genoemd als eeh afzonderlijk gebied. In een oorkonq.e van 1122 88) 
wordt het ho'og stwaarschijnlijk bedoeld met het gebied "inter fluvios 
Renam et Lec cam, Leccam et Islam". . 

In 1217 88) wordt "Repplikerwerth" voor het eerst met name genoemd 
als deel van de nieuwe parochie het Gein, die ' dan wordt afgesplitstvan 
de oude parochie Eiteren, eertijds de v i lla Eitera , t oe n IJssel~tein 
nog niet bestond . 

Vele malen is R. a ls a6hterleen v an IJsselstein met ~teeds dezelfde 
begrenzing (waarover l a.t er) overgegam van de een op de ander, 't zij door 
vererving en dan zonder verplichting aa n de lee nheer -(met de ledige hand) 9 

't zij door verkoop en dan tegen een heergewaad van 10 gouden rije~o aan 
de leenheer te voldoen bij diens erkenning van de overgang. 

. 88) 

Waarschijnlij'k, da t dit g edeelte va n de wa terkering tegen de L6k, in 
die tijd min of meer was vervangen"doorde verlengde Doorslagdijk 
van Oude Gein naar h,et Gein, hoe gebr~kkig deze ook was. . 

Oorkondeboek va n Utrecht resp . no. 307 en no. 647. 
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Waa.rschijn:J,.ijk tegen 1600 is op dit landgoed een z.g. Ridderhof
stad 89) gebouwd, van o.ezelfde naam .. 

_ Omstreeks 1800 ,kwam op dezelfde plaats een ,> boerderij~ die op haar 
beurt in ,1889 werd afgebrokenen vervangen door een nieuwe, thans nog 

' besta9-nde hofsted e 9 nog a l tijd Rijpickerv,Taard geheten, d och in de yolks-
mond en op oude kaarten meesta laangeduid als ApehuisQ , ' 

, " Op de kaart van B. du Roy (c. 1690)90 ) is de ridderhofst~.de aange
gei~n als Rijpickerwaard, sehter verminkt tot Rietbrijkers Wiert. 

, "' De bverlevering, waarop de naam Apehuis berust, dateert vermoedel:ijk 
van begin 18e eeuw. ItVroeger 'toch - zo verhaalt de overlevering - woonde 
op di t · landhuis een Oost-Ipdisch Hee:r9 wiens knecht en wiens aap beide 
onder de naam Kees bekend stonden. De aap ,nu ¥;.:wam te , sterven en de heer 
op Rijpickerw~atd zond h~~r IJssel s t e in met het verzoek voor Kees te doen 
luiden 9 en die van IJsselstein bedoaldenwel den knecht~ maar luidden 
voor den aaptt9i ). Vandaar de naam Apehuis 'v~~r R. en .i,\.peluider:s voor 
die van IJsselstein. 

Het leen, tevens de boerderij R, soms vermeld als zijnde 60 morgen , 
gtoot, meestal 70 of 72 morg~n? is het grootste de~~ van een waard, de 

' Rijpickerwaard, oorspronkelijk omslotendoor tw~e IJsselarmen. De ene 
arm volgde van het Gein westwaarts eerst het huidige verloopvan .de 
IJssel, daarna een oude loop, noordelijk van de HogeWaard, de ' andere 
ging vanaf het Gein noordwaarts ' tot de Ranqdijk om de zuidzijde van 
q.eze dijk te volgen tot zijn ontmoeting m0"t de eerste arm tennoorden 
van IJsselstein. Vandaar de naam Rijpickerwaard. , . 
De Potterskade van de Randdijk naar de IJssel dealt dezewaardin .twee 
gedeelten, een oostelijk, de Geinpolder of het Geinpoldertjee,n het 

' grootste, weste lijke stuk 9 het leen of de boerderi:j Rijpiekerwaarrd. In 
1928 is deze boerderij in tweeen gespli tst~ namelijk R. met de gel.ijkna
mi.ge hofstede, groo t 32 ha en "Arbeid Adelt!! van ongeveer gelij,lce .grootte 
met sinds 1929 een nieuwe hofsteda. ' 
, ' ' Zoals g~zegd, word t h~t landgoed B. vermoedelijk reeds in, 1122aange

dUid als liggende IItussen de Rijn en de Le~? de 1ek en de IJssel'~. ~neze 
aanduiding 'heeft vele pennen in bewE(ging gebraeht eri is inderdaad moeil:ijk 
te . be~rijpen. , , 
Zij berust op . oude benamingen van ten dele verdwenen riviergedeelten" 

, He~ is 'eehter weI zeker, ' dat het be~instuk van de Hollandse IJssei, die 
, in 1285 bij he-e Klaphek (Hoppenisse) werd afgedamd, tevoren 'en ook nog 

: weI daarna, de 'naam Lek droeg tot het Gein en zelfs tot Oude Gein~ 
- l"Iatihaeus Fund. Ecel. vermeld 't op bIz. ' 499 eenberieht ui t 1423, dat 

, - he.nde 1 t Over een stuk grond voor het zusterhuis NazE. reth" d~ tna de 
Elisabethsvloed ' van 1421 van Almkerk naar het ' Geinverhuisde en weI ten 
'oosten van di t pi~ats ,je, waar "Den Geynschen dij6k is 'hier voormaals 
geweest a I,s den 1eekendiJek 'ende is geleyt geweestop die tijt, emme dat 
binnenlant te beschermen ende 'te wet~n, da t de Leeke ende ~en IJssel hier 
voormaels, eer den ' nieuwen dam (IJsseldam) wa s toegeslagen, l anges den 
voorsz Dijek liepen '. ~ .. 0 • ". 

89) Kaarten en afbeeldingeuo 

90) ,Zie reproductie bij Fockema Andre ae 1950 "t.o. blZ.22;~ ~.?- e....~ 3 

91) De Geer 1843 noot 3) op bIz. 5 en 6. V 
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Ook uit een oorkonde van 1570 92) blijkt dat,zelfs toen de herinne-
ring nog leefde, di t IJeselg edeel te eertijds 1ek genoemd werd. Daar 
'staat, dat de Geinse dijk, ook weI Achterdijk genoemd, "voormaels de 
Leckendijck was en geleyt is gewees't om di t binnenlant tegende 1ek te 
beschermen". 

Evenzo is de naam ' Rijn of Nieuwe Rijn gegeven aan de gegraven en/of 
verbeterde waterloop van Utrecht naar Oude Gein of het Gein. Sammigen 
zien hierfn, a lthansvanaf het Liesbos zuidwaarts een oude arm van de 
Kromme Rijn en nemenzelfs aan 92), d a t deze Rijnarm langs de latere 
Randdijk naar IJsselstein heeft gestroomd. Immink 93) ziet een duidelijke 
aanwijz~ng voor het vroeg ere besta an v a n deze Rijnarm. 
De stad Utrecht had nameliBk visrechten in het gegraven water tussen 
Tolsteeg en Liesbos, terwijl da t van 1iesbos tot het Gein een bisscboppe
lijk recht is. AIleen een gedetailleerde bodemkartering van dit gebied 
zal 'kunnen vaststellen waar deze T'ijnarm gelopen heeft en wanneer. 
Zo kan men ui t deze vroegere waterlopen en naamsverwisselingen inderdaad 
verklaren, dat R. Was ingesloten door armen van Rijn, Lek en IJssel. 

Deze waterlopen, zowel de oude als de latere van Utrecht langs Oude 
Gein, het Gein naar de 1ek en de Rijn en langs IJsselstein, naar Holland, 
hebben in de middeleeuwen een belangrijke rol gespeeld voor handel en 
scheepvaart. Van Hamburg, 1Ubeck en andere noordelijke landen liep dat 
verkeer via de Vecht en Utrecht naar het Rijnland, Holland en Vlaand$ren. 
R. was dus gelegen aa~ waterwegen van groot economisch en strategisch 
belang en heeft daarin zeker een rol gespeeld al was het een ondergeschikte. 

Deze zelfde waterwegen en dit handelsverkeer waren het, die de be
langenstrijd tussen de graaf van Holland en de bisschop Van Utrecht raak
ten, met herhaaldelijk woest wapengeweld als gevolg. Daarbij dienden de 
nabijgelegen sterkten Oude Gein en IJss elstein als steunpunten. Bovendien 
was daar de waterstaatkundiga toestand van dit gebied en de aanleg van 
waterkerende dijken lang de 1ek en IJssel, waarbij , zowel Utrecht als 
Holland groot belang had. . . 

Verbetering en organisatie van het beheer hiervan' kWamen onder steeds 
toenemende invloed van de Hollandse graaf te staan, die en door de omstan
dighedenen door zijn talent en politieke macht de bisschop van Utrecht naar 
zijn hand wist te zetten. 

Met de aanleg van dijken langs de 1ek was reeds in de ge eeuw een be
gin gemaakt, zij het gebrekkig en stuksgewijs. Onderhoud en verbetering .
daarv-al'l: stonden voor 10 pig nog onder de zorg van de bisschop, die daarbij, 
de morele en geldelijke steun van de graaf niet kon ontberen. 

,. In 1235 is door graaf Floris rJ op verzoek van zijn broer de Utrechtse 
bisschop Otto III, de dijk van Amerong~n tot Schoonhove n aangelegd en 
vorbeterd, de grondslag van de late.re 1ekdijk. 

92) De Geer 1843, Van Ittersum 1901. 
93) Immink' in Maandblad Oud-Utrecht 1946, bIz. 56. 
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In _1277 94) worden een dijkgraaf en heemraden genoemd voor het toezicht 
op het onderhoud vf3.n de dijk onder AInerongen. In 1282" 95) word t Henricus 
de Rijngenoemd met de ma·arschalk, de !!ombesates et y,isi tatores" als 
gezagheb'bend over de dijk" " juxta Islam' et in ' Ge'no" . ' .'" 
, Op 28 tnaart 1318 96 ) word t Everard. Rendrik~ varl; de Rijn (een zoon 

van 'bovengenoemde Henricus?) d.oor bisschop Frederikbenoemdtot dijk-
- graa:f over 1ek en IJssel tussen Amerong en en ,Gouda, :inet uitz6'nd,eririg van 

'de dijk in het gerecht van de heel'" van IJsselste·in. " , , 
~. ,- ~ Naeen' er-nstige doororaak~v"arr a'e":telC bij de ' Nieuwervaart (Vreeswijk) 

' in 1321 kwam het , in 1323 tot een nieu\ove regeling, waarin Willem III graaf 
van Hen'egouwen, ,Holland, 'Zeeland en F1riesland sterk de hand had 97). Dijk-
graaf ~n , drie heemraden 'zouden door de bisschop beri6emd worden, twee heem
I' adE;3 rl ' door de ' It Ghemene Ecclesiel! (de Kapi ttelen), twee door de I'Gheeste
lijke1ude fl (de k:+oosterB), twee door het l1Ghemene 1antl! en twes ' door de 
s.tad Utrecht. 

Deze elf He~~raden fuet de Dijkgraaf zo~den nIle jaar de dij~ schou
wenv:an Amerongen tot 'de IJsse~dam e'h van de IJsseldam tot ,de Meerndijk. 
Intussen was namelijk op 11 Me i 1322 de oprichtirig van het Grootwater
schap Woerd.en tot stand' gekomen, v66r de schouw van de IJsseldijk vanaf 
de Meerndijk. In de bovengenoemde oorkonde van 28 :tlaart 1318 wordteen 
ui iibndering gem'aakt voor de d.ijk in '. het gerecht · van de heer van 
Iisselstein,. He't is nie't duideiijk, ~ welk dijkgedeelte dit wa.s, ' doch zeer 
~aarBchijnl{jk b~trof dit de nanddijk en de ' IJss~ldijk tot 'de' Meerndijk. 
,De Randd,ijk grensde aan IJsselsteins ge"bied en de IJsseldijk lag er 
binn~n (IJsselweterlng). In deze zelfd~ oorkond~. wordt Gijsbrechi, heer 

' van IJsselstein door Johan, bisschop v a n Utrecht ,gemacht,igd olp een dijk
, graaf en 'heemraden 'aan te stellen - over de Lekdijk van IJsseldamtot 

Schoonhoven 98). , " . 
Deze dijk en dezuider-IJsseIdijk. moesten het door 1ek /en IJssel ingeslo-

, ten gebied bescbermen. Oo'k ean die dijk~n was reed's in de 128 eeuwen eer-
, del' ,gewer1;to Zo vermeldt Fockema Andreae 99) 'J dat de IJsseldijk langs 

'Haastrecht in 1155 reeds geruime tijd bestond. Ret blijkt verdeI' 100), dat 
ook op ': de IJss,eldam ZBlf ter lengte van 100 roeden (500 m), de heer van 
IJsselsteih het recht van schouw had. Berst in 18llkwam di t stuk onder 

I . ' Lekdijk :Benedendams. Deze IJsseldam moest o.m. het uiterwaardgebied van 
de IJssel, met inbegrip van de Rijpickerwaard beschermen, ,dus al het ge
bied' tussen de noordelijke . en zuidelijke IJsseldijk, waar-van de heel' van 
IJsselstein eigenaar e'n gezagsdrager was '. Zee:r;' ,verklaarbaar dus, dat ook 
het ~ beheer van IJsseldam en .IJsseldijken (tot ' aan de Meerndijk) onder 
zi:Jn gezag stond . Die IJsseldam 1 ter af'slu,'i tingvan de ' Hollandse IJssel 
was in 1285 tot stand gekomen ~oor krachtdadig o:ptreden, van Floris V en 

94) Domarchief no .1873 . Okb~Utr. 19380 

9 5) Ok b. UtI'. 213 1 . ' P . . I __ ~ , 
96) Rijksarch.Utr.no .123 )tA-e'A4 ~~'~/{{'Ovv~r'crvf~F ft(' t.o 
97) Schouwbrief voor Djjkgraafe~ -Jif iHoogheemraden v an de -Lekdijk Bovendams, 

ihgesteld door Bisschop Johan van Diest. 

' 98) Op' 22 De~ember 1386 'belooft Bs.F1orensvan Wevelis?hoven de opdracht 
van het dijkgr'aafschap van de 1ekdijk Benedendamsaan de heer Egmond 
en IJsselstein te zullen herroepe-:n, wannee'r de st:aa Utrecht dit be-
g€~rt ' ~ ' 

99) . Fo ckema An<ire ae 1932. ste in (Fs. v. Ge sch .193 2) • 

100) ' J .A. van He~gst. De Lekdijk Benedendams ~n de IJsseldam Ie deel bIz.' 
2}. 
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met medewe~king van de Utrechtse bisschop, doch onder verzet van de stad 
en de kapittelen van Utrecht. Waarschijnlijk was deze Lekarm, .de IJssel, 
toenreeds lan~ san het verarmen, zodat een afsluiting niet al te veel 
moeilijkheden meebracht. Een volstrekte beveiliging brachten die dam en 
de Lekdijken echter geenszins. DOorbraken en overstromingen bedreigden 
telkens weer het lage land van Holland en Utrecht. Zo bleef, behalve 
de Lekdijk, ook de aansluitende noorder IJsseldijk van 1318 en 1323het i' 
lage land beschermen tegen hoog water van het zuiden - de Meerndijk, van 
veel oudere datum,was een van de eerste maatregelen om West-Utrecht en 
Holland tegen di t opperwater te bes chermen. 

Van de waterkering tegen de ' Lek maakte de Randdijk met zijn opmer
kelijke noordelijke uitbochting deel uit en niet de dijk vlak langs de 
IJssel van het Gein westwaarts. Een bewijs hiervoor is, behalve in de 
algemena terreinsituatie e n in de formidabele afmetingen van de Randdijk, 
gelegen in hat feit, dat R. volgens de gEJbiedsomschrijving in art.l 
van hetReglement geen verplichtingen heeft aan Lekdijk Bovendams. 
De ui tel'waarden en de Rijpickerwaard moe~nvooral hun bescherming vinden 
in de IJsse ldam. R. heeft _bovendien enige, zijhet onvo Idoende, bescher
ming gezocht in een ringdijk om de boerderij, waarvan de Potterskade 
eneen kade langs de IJssel deel uitmaakten. Toch is het zeker, dat 
Randdijk en noorde;r IJsseldijk niet aIleen tegen het 2uiden, maar ook 
tegen hoog water van het noorden he bben gekeerd, nameli jk bij doorbraken 
.van de Lekdijk Bovendams. 

Door de genoe~ maatregelen, die van scherp inzicht en krachtige wil 
van Hollands graaf getuigden, was er een 'grote verbetering gekomen in de 
waterstaatkundige en landbouwkundige toestand van de lage landen. In de 
vroege middeleeuwen waren het voornamelijk de kleigronden van de uiter
waarden, dus 001<: Ri jpickerwaard die ,de land bouw dienden. 
Bovenbeschreven verbeteringen waren echter vooral urgent geworden door 
de grote ontginningen in de venen zowel van Holland alsvan Utrecht, die 
in d~ lIe, l2e en 13e eeuw grote gebieden voor de landb6uw openden. 
Hoog:stwaarschijnlijk Waren die waterstaatkund ige en landbouwkundi'ge ver
beteringen het voornaamste oogmerk geweest van de Hollandse graven, marar 
waarschijnlijk waren 8 1' ook nevenbedoelingen. In elk geval waren er 
nevengevolgen. . 

Zowel de IJsseldam als de toe nemende vererming van. de IJssel, als 
gevolg daarvan, belemmerden in hog e mate het hande lsverke e r via Utrecht. 
WeI kwam spoedig na 1285, met medewerking van de graaf een nieuwe scheep
vaartverbinding met de 1ek tot stand door de gegraven Vaart van Jutfaas 
near Vreeswijk. Maar ook de Vecht ve rarmde. Het gevolg was, dat de 
scheep"'aart tussen noorde lijke landen naar de Rijn en Vlaanderen, steeds 
meer over Amsterdam en de Ho llands·e binnenwate ren werd gevoerd. Ook het 
groter wordende sche e pstype noodzaakte. 'tot d'eze wijziging. Niet onwaar
schijnlijk is, dat de moord op Floris V in 1296, 'V~ aarbij ook Gijsbrecht 
van IJsselstein betrokken was, ten dele bedoeld Was om de Hollandse in-
vloed in Utrecht te tammen, Dit mislukte echter. ' 

De daders we rde n verbannen ep hun goedere-n, ook die van IJsselstein, 
verbeurd verklaard. Doch de ze verbeurdverklaring heeft, wat IJsselstein 
betreft, niet lang geduurd. Een v'erstandig huwelijk van Arnoud van 
IJsselstein" Gijsbre chts zoon, met Maria, de dochter van Guy van 
Henegouwen, bisschop van Utrecht en broer van Jan I van Holland, heeft 
meegeholpen om de vrede te herstellen. Reed s in 1314 en 1319 'werd 
Gijsbrecht opnieuw beleend met IJsselstein door de bisschop en in 1327 
door graaf Willem III van Holland. 

-

-
-
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Sindsdien wist de hee~ van IJssel~tein zich uitgestr~kt~ en 'verspreide 
bezi t 'tingen ,in U,t,recht, en Holland te v'er'werven. 

Door ,het ' huwelijkvan 'Arnoudf/ do ,ch1ier Guyote met, Jari va.rl ~gmond, ' 
ging: de he~r1i~kheid jJsse1~tein i~~ 136~ over naar h~t ge~lacht Egmond 
e',n bleer daar (met e 'enkorte. ond;e'rbreki:ng ond"er Jacoba van Beieren), 
:tot ~en nazaat, de erfdochter Anna van 'Egmond, Buren, enz'. huwde met 
Wi11em v 'an, Oranje (D'e ~wijg,er). Haa:;r ui t ,gestpekte be zittingen' en daar-

' mee IJssel~t:ein, gingen _over n'aar het huis van Oranje tot de Franse 
rev01utie de vrijwo,!9.ing 'Van aIle le'e'hg'6eder~n tot ' gavolg had. 

, A1 ,dia eeuwen ~b1eefR:Ljpickerwaard onder het gezag VC:1n IJsse1stein. 
Het 'werd al , spoBdig als achterfeenuitgegeven aan een zijtakof jongere 

\ --tak van' lJsselstein of Egmond. 
Zo werd reeds .in 1278 het, met name genoemde landgoed R. door 

Gijsbrechts vader Arnoud' (~ich nog van Amstel noemende) als lijfto'cht 
in ~een geg even aan Vrouwe Janne, zijn gamalin • 

. " 'Op 14 lugus tus 1311 werden _59 morgen in Ri ipwiker Weert ,door 
Gijsbrech-t van IJsse1stein en zjj1 vrouw B'e,rte (van Heukelom) als erfdeel 
toegewezen aan hun jongere' zoon Otte. Gp '1 J)ecember 1343 werd di t, beves
tigd door hun' oudste zoon ';A:rnoud, :toen heer van IJs s elstein geworden. 

Onder de Egmond's ·werdR. in 140.1 doo'r Arend, heer van Buren en 
IJsselstein, 'in leen g'egev 'en aan zijn neef Ae1brecht Japsz van Egmond. 
En in 1539 ' ,had Jan van EgmondAefb;re chtsz het in leen van Flo:'is van 
Buren, enz. ' 

" ' 

In 1417/18 .1.$ . zowel ,het ' slot IJsselstein, dat in 1279 als kasteel 
was gebou~d" al.sook de stad do,or Jacoba, van Beieren, geholIen door de 
Utre~htenarert op gruwelijke wij~e , vsrwoest. 
De goe~eren werden aan pet geslp,cht Egmond ontnoman, ' maar kort daarop 
kwamen ze weer terug. '. 

Het duurde enkele jaren eer, met df3 wederopbouw van de stad kon 
worden begonnen. In 1474 ,of ie.t~:)1 daarn,a :liet B-s. David van Bourgondie 
IJsselstein weer door mu:ren omrj.ng eg ;8"11. in ver10ren rechten herst 'ellen. 
i~coba had op latere rleef:tijd 'grote v,Jroeging van haar gruweldaad,~, : zoals 
bleek ui t haar testament: van 1440. - ' , 

Grensde R. in het west~n aan IJs'k~ lstein1 waartoe het, behoorde, 
in het oosten was /Oude Gein zijn buurm'an. De ze sterkte bleef iets lan
ger- dan IJsselstein onder Utr e chts ge'zag, maar ook daar we,rd de zware 

,druk v~n Hollands invloed en macht ~ei-dege g evoeld. Herhaalde malen 
Werd , ook Oude Gein verwoest door de graaf of zijn medestanders. Reeds 
in 1329 beschikt Graa±' Willem _over het stenen huis te Oude Gein en be-
1eent : daarmee' Hendrik Snoyenzone ? onq.er voorwaarde dat het des Graven 
open huis blijven zal. 
, " , De "ste 'rkte dude Gein was gest--icht door de bisschop ter bescherming 
van de tolneffing en overlading aan de dam aldaar. Vrij zeker lag die 
.dam oo ;r spro,nke1ijk waar thans Randdijk en Doorslag elkaar ontmoeten, 
'dus vlak blj Oude Gein. 'De t;loordelijte IJsselarm, van hier ~en zu~den , 
1apgs de Randdijk s-tromende, kan oOTspronkelijk wel , ge,diend hebben voor 
de' scheepvaart op HoLLand. Maar in ,histo!,ische tijd was die reeds te zeer 
verarmd 'en,·verland. :be waterwe-g lisp dus ' reeds lang over het Gein, waar
heen , da.m9 overlading en tolheffing'\rverden , v e ~plaatst na het doorslaan 
van de dain bij Oude Gefn .. Weldra .1~reeg de .gehele waterweg Van Jutfaas 
n'aar het Dein' de naaID Doors'lag. ",: . " 

De s cheepvaartweg ' over Utr;echt9 de dam en de tolheffing bij Oude 
Ge,;in en 'het' Gein, dat al1e.s , was E;3en ,:d09r.n ,in het oog van Holland en gaf 
telkens aanleiding tot moeilijkheden en strijd. 
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Het "spreekt vanzelf, dat R. herhaaldelijk daar onder te lijden 
had. Een belangrijke sterkte is daar waars .chijnlijk nool t geweest. Die 
zou het ook niet lang ui tgehouden hebben. In de hlerna opgenomen leen
acte 1577 wordt n.iet over een huis gesproken, daarentegen weI in latere 
leenactsn. We nemen aan, dat er tot 1577 niets was dan een armelijke 
boerenwoning. Eerst tegen 1600, toen Holland met Utrecht in vr~de leef
de, ward de ridderhofstad R. gebouwd.'. Die is toen ongetwijfeld een tijd-

? lang door de leenman zelf oewoond geWeest. 
bmstreeks 1800 zai dit 'gebouw vervangen zlJn door een boerenwoning, 

die op haar beurt in 1889 is 'vervangen door de tegenwoordige hofstede. 

De na.men der leenmannen (eigenaren) Van Rijpickerwaard zijn ons vrij 
;V'olledig bekend. Zij zijng · ' 

1278 Vrouwe Janne, haar als lijftocht vermaakt · 'door 

1311,1343 
veor 1418 

/ 1539 

haar echtgenoot Arnou d van Amstel. 
Otte van IJsselstein. 
Aelbrecht van Egmond van Mere~steyn. 
Janva.n Egm~nd Aelb:r90htsz. 
Frederick van Egmond. v66r 1577 . 

1577 

t 1627 
. 1633 

Jan van Egmond. 
Jhr.Amelis van Matenesse. 
Jhr.Hendrik Valkenaar als man en voogd en Vrouwe 
Florentine van Matenesse. 

( 

1695 

1724 
1729 
1763 

1807 
1832 
1917 

1I\lCZ. /3 1. if 

/j I't 

Mr.Gerard van Rhemen (voor -: het eerst vermeld met 
inbegrip van 2 erfpachten, Bookhovel en de Killen, 
resp. 5 ~n 7 morgen, in 1763 door Willem Swelling
rebel definitief bij R. gevoegd en in 1841 door 
Mr.O. van Ramondt afgekocht van Rijksdomeinen en 
bij de hofstede gevoegd). . 
Jhr. Christoffel Wambold, ' baron van Umstad. 
Frederik Spindler. 
Willem Swellingrebel, canunnik in het kapittel 
van s t.Jan te Utrecht, tevens eigenaar Van de 
hofstede de Battau. 
Verkocht aan Willem Midd ag voor f 19.800,--,m.9t 
inbegrip van 2 erfpachten, samen 77 mo-rgen. 
Verkocht aan Anthonie Baars voor f 30.000,--. 
Verkocht aan Mr.Otto van Romond t voor f 23.000,--. 
Verkocht aan Carl Johann Heinrich MUller (e1ge
naar van de bBruchte beenzwartfabriek te Utrecht), 
voor f 163.831 veilingkosten inbegrepen, voor 
62 ha. 
In 1928\ werd de boerderij in verband met ui tbrei
ding va'n de veestapel en onvoldoende sta1ruimte 
gespli tst in tweeen g Rijpickerwaard met~ ha, 
Arbeid , Adelt met ~q ha. Het gebouw van deze 
tweede helft kwam in 1930 gare.ed. In 1888 was 
R. met 72 morgen land verpacht aan Willem van 
Dijk, de vader van de eigenaar van het huidige R., 
die deze ho f stede in 1953 kochtvoor f. 87.500,--. 
Arbeid Adeltwerd in 1957 door de toenmalige pach
ter gekocht voor f. 80.000,--. Het galgenkampje 
en de Killen behoren hiertoe. 

-

-
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afb. 1 Situatiekaart naar de topografische kaart 1887, 
464 Vreeswijk, gedeeltelijk herzien in 1900 
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afb. 3 Land gelegen tussen de Rantdijk en de IJssel onder het Nedereind van Jutfaas . 

Met afbeelding van het huis Rijpickerwaard = Baxenhuis (Riebeeker Weerdt). 

(Gemeten op den 2en November 1626 door Henrick Vestcaleff) . 

Inv. Arch. Kapittel Oudmunster no 933 bijl. 71 (R.A.Utrecht) 
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cfb. 4 Rijpickerwccrd en omgeving . Ncar de " Caarte van het IJsselveld en Nederoudland " 

uit ri .. a tln . va n de Ba ronie va n IJssel stein van 1740 (R.A . Utr. na 204). 
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afb . 5 Het huis Rijpickerwaard in het Gein. 

r r r 

Afbeelding van het oude huis Rijpickerwaard, gelijk het zich nog in den jare 1731 

vertoonde (De Geer 1843 in Ts.Van der Mo')1de Lo. biz. 361) . 
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afb. 6 

" 

't Huis Rijpickerwaard buiten Usselstein genaamd het Apenhuis (circa 1750) 

(Fatografie naar een aquarel van G.de Grient ten Gemeentehuize Usselstein 

Rijksarchief Utr. no 1802) . 
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