


Tussen Rijn en Lek 1986 2. - Dl.20 2 -2- afb. 2c Foto van het Burgje anno 1968, met mevr. J.F.M,Hoek ing-Benschop en hun zoons Herman en Pieter. Welwil-lend ter beschikking gesteld door de huidige bewoners deheer en mevr. Mocking-Benschopo





Tussen Rijn en Lek 1986 2. - Dl.20 2 -4- bezit van het kapittel van Sint Marie het oude huis van Willem vanOdijk zijn. Aan de andere zijde van de Vinkenburgsteeg blijkt eentiendblok te liggen geheten Valkenburgtiend, kennelijke verbasteringvan Vinkenburgtiend. Dit alles lijkt heel aannemelijk en is op dezewijze dan ook door Dekker in zijn boek in kaart gebracht (afb. 3): deontginning 'Vinkenburg', begrensd door de Vinkenburgsteeg, aan deandere zijde waarvan gelegen is het vroegere huis van Willem van Odijkalias Vinkenburg alias het Burgje. Toch zijn er enkele vragen. Allereerst is het vreemd dat de hofstedeVinkenburg niet ligt _in het gebied dat als tiendeenheid de naam Val-kenburgtiend (als verbastering van Vinkenburgtiend) draagt, maar er-naast. Voor de onderzoeker met genealogische invalshoek komt daar nogiets bij. Aan het begin van de zeventiende eeuw, als het proces

vanachternaamvorming in volle gang is, duiken er in Odijk opeens tweefamilienamen op: 'Verburg' en 'Van Vinkenburg'. Tenslotte komt in hetoudste schepenregister van Odijk in 1586 de hofstede 'Terborch' voor(7), naar zou blijken de benaming van het huis van Willem van Odijkalias het Burgje. Als circa 1625 de nazaten van Bernt Huibertsz zichVan Vinkenburg gaan noemen betekent dit, dat deze naam nog geenszinsin onbruik is geraakt, laat staan versleten tot Burgje of Terborgh: ermoest welhaast sprake zijn van twee hofsteden! De vraag rees of beidefamilies Verburg en Van Vinkenburg hun naam aan hofsteden hadden ont-leend en vervolgens of deze hofsteden zouden kunnen worden getraceerd. 2. Belastingcohieren: houvast voor een methodeBij onderzoek naar vroegere bewoners en bewoning in het Sticht kunnenbewaard gebleven registers, waarin werd bijgehouden wie bepaalde be-lastingen

moest betalen, enorme diensten bewijzen zoals ook in onsgeval zal blijken. Voor ons onderzoeksgebied betreft het heffingen opeigendom en gebruik van landerijen: uit de vijftiende eeuw zijn ver-schillende manualen van het Morgengeld bewaard gebleven welke onder-ling vergelijkbaar zijn (8). De verschillende percelen land wordenachtereenvolgens vermeld volgens een bepaald patroon (men liep kenne-lijk een 'vaste' route) waarbij tegelijkertijd werd opgeschreven wiede eigenaar was en wie de gebruiker, soms onder vermelding van betaal-de of nog uitstaande bedragen. Wij maakten gebruik van twee registers,een van ca 1434/6 en een van 1470: door beide met elkaar te vergelij-ken komen vele wijzigingen aan het licht in de eigendomsverhoudingenmaar ook voor wat betreft de verpachtingen in deze periode. Voor de







Tussen Rijn en Lek 1986 2. - Dl.20 2 -7- De eerstvolgende oorkonde die bewaard is gebleven, dateert uit 1325wanneer dezelfde goederen, vermeerderd met 2 morgen bij het huis vanJohannes Utermeent, in lijfpacht worden gegeven aan Gijsbert vanRoemst en diens zoon Nicolaas (14). Vervolgens is een oorkonde bekenduit 1367 waarbij Alard van de Doem en Werner Braam, burgers vanUtrecht, dit land in pacht ontvangen (15). Gedurende vrijwel de gehelevijftiende eeuw zijn deze landerijen in gebruik bij leden van defamilie van Vianen van Rijsenburg (die het ongetwijfeld weer onder-verhuurd zullen hebben), waarna omstreeks 1487 het hele complex goede-ren van 42 morgen weer in afzonderlijke percelen wordt genoemd enverpacht. Dit blijkt uit de pachtregisters van het kapittel welkesedert het begin van de vijftiende eeuw werden bijgehouden (16). Zijleveren het volgende beeld op: 1410 Fya, weduwe Dirk

Gijsbertsz, 42 morgen in Odijk 1420 Gijsbert van Vianen van Rijsenburg, 42 morgen die Gijsbert Scade Dirksz had, te Odijk.1431 Gijsbert van Rijsenburg, 42 morgen1462 heer Gijsbert van Vianen van Rijsenburg, idem (Dirk van Dort wordt zijn zwager genoemd)1478 Zweder van Rijsenburg, 42 morgen op Atteveld.In 1487/8 worden dan de volgende losse percelen genoemd, alle meteenzelfdg toevoeging: &quot;zoals Zweder van Rijsenburg had&quot;:14 hond: Dirk Willemsz 1 hoeve op Atteveld: Paulus Willemsz Bogaard10 hond: Gosen Jansz, schout te Odijk 2 morgen: Deliana Herberts (ws. weduwe van Herbert Rumersz) 5 morgen: Gijsbert Herbertsz waarna pacht gelijk overgaat opDirk van Rossum Splintersz 6 morgen: Dirk van Rossum. Jan Hermansz tenslotte gebruikt 2 morgen die Gijsbert van Rijsenburghad; men ziet hier dus vrijwel de gehele oorspronkelijke partij lande-rijen uit 1288, in percelen

uiteengevallen. Van het goederenbezit van het kapittel van Sint Marie te Odijk zijnverschillende kaarten bekend. Behalve die welke in het boek van Dr.Dekker voorkomt en die de situatie laat zien van 24 hond land, is erook een ongedateerde kaart van 11 morgen in twee percelen van resp. 5en 6 morgen (afb. 4 en 5). Volgens bijschrift zijn deze 11 morgen landhet laatst gebruikt door Jan Aartsz Vereem en 'nu' door Eerst Daamsz(een Van Schalk). Beide kaarten lijken door dezelfde hand getekend envan bijschriften voorzien te zijn, zodat ook de ongedateerde van ca



Tussen Rijn en Lek 1986 2. - Dl.20 2 -8-





Tussen Rijn en Lek 1986 2. - Dl.20 2 -10- 6 morgen van de Scholasterij van de DOM br. Cornelis Adriaensz6 morgen van het Convent Jeruzalem en Vrouwenklooster br. Vereem4 morgen van Dhr. van Rijsenburg                                  br. Jan Willemsz 3 morgen van Cornelis Adriaensz br. Conelis Adriaensz zelfli morgen van Steven van Rumelaar, eigendom van een vicarie St. Jan br.Jan Jansz Vereem Aart van der Eem blijkt in 1536 in totaal 53 morgen land onder Odijkte gebruiken, waaronder de twee percelen van Sint Marie 'bij het huisvan Willem van Odijk' en 20 morgen van de Jofr.van Driebergen. Dezelaatst post moet de hofstede Terborch zijn welke in 1586 wordt gehypo-thekeerd: voor de belasting werd ook toen al naar beneden afgerond! Iser iets meer te vinden over de eigenaren van dit allodiale goed? Vol-gens Dr. Maris (21) wordt heer Vincent van Lokhorst in 1525 - onmondigzijnde - beleend

met de helft van de tienden te Vuilkoop, na overlij-den van Geertruid van Gent, weduwe van Jan van Driebergen. Blijkensleenacten van ditzelfde goed was Geertruid een dochter van Hendrik vanGent welke in 1457 werd beleend na dode van zijn vader Willem vanGent. Een dochter van Geertruid was: Cornelia van Driebergen die in15A8 weduwe heet van heer Geryt van Lokhorst, ridder (22), de oudersvan Vincent van Lokhorst. Het verband tussen Hendrik van Gent die in1487 bij de belending van 5 en 6 morgen van Sint Marie wordt genoemden de heer van Lokhorst op de kaart van 1583, alsmede de hypotheek-stelling van Terborch door Vincent van Lokhorst in 1586, is hiermedevoldoende gelegd. De manualen van het Morgengeld betreffende Odijkcompleteren dit beeld en geven tevens inzicht in de gebruikers van dehofstede: 1434/6 (23) Willam van Gent 10 morgen,Henrik van Luttikenhuis 12

morgen,Kosterij van DOM 6 morgen,(Jan Gijsbertsz gebruikt ook nog 3broek en 8 morgen van de Vrouwe van 1470 (24) Hendrik van Gent 10 morgen,Henrik van Luttikenhuis 12 morgen,Kosterij van OOM 6 morgen,Jan Gijsbertsz 3 morgen,Henrik van Braams weduwe 8 morgen br. Jan Gijsbertsz br. Jan Gijsbertsz br. Jan Gijsbertsz morgen van Eerst van Harden- Nijeveld) br. Dirk Splinterszbr. Dirk Splinterszbr. Dirk Splinterszbr. Dirk Splinterszbr. Dirk Splintersz Het land van het kapittel van Sint Marie is in de 15e-eeuwse















Tussen Rijn en Lek 1986 2. - Dl.20 2 -17- schema II VAN VINKENBURG Bernt Hubert Berntssuit Houtentr. 1) Utrecht Neeltje Trans Fransdr te Odijk(alias Neeltje Frans Cornelisdr wed.Jan Jansz Stoock) 1605 en2) ca 1620 Elisabeth Adriaansdr van Schaick(meded. hr. van Werkhooven) 1619/27 schepen;1648 lid NH gemeente Odijk etc. Cornelia BerntHuybertsdr teOdijk tr. Utr.25/8 1625Jacob Corneliszvan Velthuysenwedr. PetertgenJansdr van Deyl(octr. om tetesteren 1633) Huybert Berntsspachter van ver-schillende per-celen rond Vin-kenburg; sterftvoor 1669 tr.Weyntgen Lau-rensdr. die alswed. AM te Odijkhuurt van SintServaas etc Adriaen Berntssburger en bakkerte Utrecht tr.Utr. 1646BeertgenCornelisdr.Polsbroek;testeren 1650 DirckgenBerntsdrvan Vinckenborchjdr vanOdijk tr.Utr. 19/51638 ClaesArienszVermeulen I Laurens Huybertszvan Vinkenburg1686 ca 33 jaar oudtr. Odijk gerecht24 october

1697WillemijntjeGerritsdr. vanHackfort








