


Tussen Rijn en Lek 1986 3. - Dl.20 3 -2-



Tussen Rijn en Lek 1986 3. - Dl.20 3 aan de andere kan liggen. Met de op de kaarten vermelde namen van deheer Hackfordt in 1631 en Tibbe Willemsz van Schaik in 1710, meendeikde eigenaren van de hofstede gevonden te hebben. Ten onrechte, naarzou blijken. Overigens bleek dit land dus niet tiendplichtig te zijnin de Valkenburgse tiend. Vicarie in Sint Nicolaaskerk, 8 morgen (75)Hoewel in het archief van de Sint Nicolaaskerk over deze vicarie nietste vinden was, bleek dit perceel wel in de 15e-eeuwse registers vanhet Morgengeld aanwezig: lo34/6 Jan de Wit, eigenaar van 8 morgen; betaald her Henrick vanSanten. 1470 Vicarie Sint Nicolaas 8 morgen; betaald Jan Claesz.In hoofdstuk 4 zagen we hoe bij de omschrijving van de hofstedeVinkenburg in 1473, deze beneden grensde aan genoemde vicarie. Gebruikmakend van de ervaring dat in de vijftiende eeuwse belastingregistersde percelen aan elkaar grenzend achter

elkaar worden vermeld, was dedirect op dit perceel volgende inschrijving significant: 1434/6 Hubert Zoudenbalch, eigenaar van 11 morgen 1470 Frank van Ysselsteyn en Lubbert Snouck, 11 morgen (helaasworden de gebruikers niet genoemd)Wanneer heer Evert Zoudenbalch in 1473 de hofstede Vinkenburg, in dehoefslag liggend voor 11 morgen, krijgt opgedragen, dan zijn blijkensde acte de vorige eigenaren: Adriaan Freyse als getrouwd HadewichFranckendr. van Ysselsteyn en Aleyd, weduwe van Franck van Ysselsteyn.Blijkens het artikel van Mevr. E.T. Suir (49) over de Utrechtse domka-nunnik Evert Zoudenbalch waren de weduwe van Franck van Ysselsteyn enEvert beide kinderen van Hubert Zoudenbalch welke in 1450 overleed.Met andere woorden: Vinkenburg en misschien wel het hele goed Ten Hertwas oud familiebezit van de Zoudenbalch's en wij hadden de hofstedeteruggevonden in de oudste registers van het

Morgengeld!Tenslotte bleek er toch niet iets over de Vicarie in de Sint Nicolaas-kerk te vinden. Bij de beschrijving van de 8+1 morgen van Beverweerdwaren wij een rijtje belenders/rechtsopvolgers tegengekomen, op welkspoor nog even werd doorgezocht: 1568 Jan Botter 1631 de heer Hackfordt 1710 Tibbe Willemsz van Schaik.Bij het zoeken naar de overgang Botter-Hackfort bleek via de klappersvan het notarieel archief in de stad Utrecht bij oppervlakkig onder-





Tussen Rijn en Lek 1986 3. - Dl.20 3 -5- 1510 Aart Jansz en Adriaen Dircksz 'zijn dochtersman' 1522-1539 Adriaan Dirksz (die dus ook in het register van hetOudschildgeld over 1536 vermeld wordt!) 1547-1561 Cornelis Gherytsz 1564-1600 Frans Cornelisz 1600-1605 Jan Jansz Stoock 1608 Beernt Huybertss.Hoogstwaarschijnlijk mogen wij in deze personen ook de gebruikers vande Vinkenburg zien; dit geldt in ieder geval voor de zestiende eeuw eneen groot deel van de vijftiende eeuw, waar Johan Klaasz blijkens hettransport in 1473 gebruiker is van de 11 morgen van heer Evert Zouden-balch. In de rekeningen van 1408/1415 is de omschrijving van het land van hetCXjitse Huis als volgt: 7 morgen tussen de Woerdweg en de Trechtweg, 4hond bij Gijsberts hofstede van Schadewijck en 2 hond achter Aleid vanOostrum. In 1533 in een pachtbrief van Adriaan Dirksz luidt de omschrijving alsvolgt (55): 8 morgen aan drie

percelen: a) een stuk land belendend boven: Gerrit Knijff, beneden Jfr. vanRijn Evert Zoudenbalchszuster - strekkende van de Odijkerwegtot de Trechtweg b) een stuk land boven: vikarie van de Oom, beneden: Vikarie vanSint Jan, strekkende van het Toepad tot aan land dat aan deBekeerde Susteren toebehoorde en dat Adriaan Dircksz nu 'aanzich gekocht heeft' c) stuk land boven: Vikarie van de Dom, beneden: Jacob Jan Lub-bertss int Goy, strekkende van de Vlowijkerweg tot de Vlowij-kerwetering. In 1550 in een pachtbrief van Cornelis Gerritsz heet het (56): a) 3 morgen, waarboven landen die Claas Adriaansz gebruikt vanMr. Jasper van der Berch, beneden: Duitse Huis met land datWillem Woutersz gebruikt. b) land belendend boven: Jfr. van Culenborch (is doorgehaald enverbeterd in 'Vikarie Sint Niclaes te Oudmunster') c) 1 morgen ten Noorden waarvan belendend Herbert Hubertsz (watook is doorgehaald en

verbeterd in 'Jan Herbertsz') met EerstDaemesz. Vermoedelijk grensde althans een deel van het land van het Duitse Huisaan Vinkenburg, namelijk daar waar de omschrijving luidt: Jfr. vanRijn Evert Zoudenbalchszuster (1533) en de Jfr. van Culenborch/Jhr.



Tussen Rijn en Lek 1986 3. - Dl.20 3 -6- Oan van Culenborch (1550), belendingen die kennelijk slaan op perceelnr. 78, het 'eigenlijke' Vinkenburg. Convent van Bethlehem, 6 morgen (77)De geschiedenis van dit perceel is ook tot de eerste helft van de 15eeeuw terug te voeren. De verschillende gegevens worden hieronderchronologisch weergegeven: 1434/6 Geryt van Rijn eigenaar van 6 morgen; bet. her Henrick van Santen (morgengeld)1444/6 Gerikt van Rijn c.s. transporteert 6 morgen op de Susterenvan de Wijngaart en het Convent van Bethlehem (voor wieoptreedt her Henrick van Santen. De belendingen zijn bo-ven: Henrick van Renen, borger te Utrecht en beneden hetDuitse Huis (57)1463 20/3 Convent van Onze Lieve Vrouwe in de Zon bij de Wijn-gaard verklaart vroeger gemeenschappelijk met Convent vanBethlehem te hebben gehad 6 morgen, belendend boven: Jande Wit en beneden: het

Duitse Huis met land dat Jan Claeszen zijn kinderen nu gebruiken. Dit land behoort nu geheelaan het Convent van Bethlehem (58).1470 Convent van Bethlehem, 6 morgen, bet. Jan Claesz (Morgen-geld)1536 Adriaan Dirksz gebruikt 6 morgen van het Convent van Beth-lehem (Oudschildgeld)1582/5 Frans Cornelisz gebruikt 5 morgen in Odijkergoyer (belen-dend als 1444!) van het convent van Bethlehem ingaande1572 (59)1607/8 In de helaas niet ver teruggaande rekening van het conventwordt voor het laatst Jan Stoock als gebruiker genoemd(60)1609/61 Bernt Huybertss is pachter; in 1661 heet hij Bernt Huy- bertsz van vinkenburg1662/7 Huybert Berntsz van Vinkenburg is pachter1668 Jan Cornelisz Keyser, Arien Berntsz van Odijck (kennelijkHuybert's broer, bakker te Utrecht) en Arie Gerritsz vanOverdam zijn pachters (61)Ook hier dus weer bevestiging van het beeld van opeenvolgende

gebrui-kers van de hofstede Vinkenburg - van Jan Claesz tot aan leden van defamilie van Vinkenburg - zoals wij dat uit andere bronnen al haddengekregen.









Tussen Rijn en Lek 1986 3. - Dl.20 3 -10- 17 hond, gebruikt door Jacob Aartsz9 hond, gebruikt door Jacob Aartsz 5i morgen 2 hond, boven: Willem van Wesel, beneden Oudmunster,in gebruik bij Jacob Aartsz 6  hond, gebruikt door Jacob Aartsz 7  morgen, gebruikt door Johan Claesz 1 akker van 4 hond over de Wetering, br. Johan Claeszde hofstede &quot;tot Wynckenborch&quot; groot 11 morgen, gebruikt doorJohan Claesz.Het totaal van deze negen percelen is precies 47 morgen 5 hond, hetgoed Ten Hert omvatte dus drie hoeven. De 5i m 2 h die in 1581 wordenovergedragen aan Jan Gijsbertsz c.u. (72) herkennen we moeiteloos inbovenstaande opsomming. Het lijkt nu wel zeer waarschijnlijk dat totde 20 morgen 1 hond 80 schaft ook moet hebben behoord de hofstede Vin-kenburg - gerekend voor de hoefslag 11 morgen (zo ook in het Morgen-geld 15e eeuw) voor het Oudschildgeld 14 morgen;

14+5 morgen en 5hond is vrijwel 20 morgen! Helaas laat zich het hele goed Ten Hert in Odijk nog niet in de vijf-tiende eeuwse registers terugvinden, zij het waarschijnlijk wel hetgrootste gedeelte: 1434/6 Hubert Zoudenbalch                                11 morgen (VINKENBURG!) het goed ten Hert                                    9 morgen Hubert Zoudenbalch                                  6 morgen Hubert Zoudenbalch                                10 morgen 1470 Frank van Yselsteyn                                                    (VINKENBURG!) en Lubbert Snoeck                                   11 morgen br. Jan Claesz het goed ten Hert                                    9 morgen Frank van Yselsteyn (erboven: Geryt Jacob Aarntsz in Tollestege)en Lubbert Snoeck                                    6 morgen Hubert Zoudenbalch                              10 morgen (deze was toen al lang overleden: de verhoudingen waren kennelijk des-tijds al niet geheel helder)Er bleken nog drie

eerdere eigenaren voor Hubert Zoudenbalch met grotewaarschijnlijkheid genoemd te kunnen worden. Blijkens de omschrijvingvan het hele goed Ten Hert in 1473 kwam drie maal de belending 'Oud-munster' voor; de vraag rees of er pachtbrieven van Oudmunster uit dietijd bewaard waren gebleven. Dat bleek het geval^ In 1418 pachtteAalbert van Strymaat 11 morgen van Oudmunster (73) waarvan o.a. 8morgen boven: Gherit Zoudenbalchs erfg en 2 morgen boven: Gherit











Tussen Rijn en Lek 1986 3. - Dl.20 3 -15- 59. SvU 937-1 60. GAU Bew. Arch. II 1276 61. idem 62. als noot 53 63. Archief Hervormde gemeente Odijk 128: Bernt Huybertsz betaalt 16266 gulden 5 stuivers voor de huur van de Elskamp, groot 2 morgen,de kerk toebehorend. Hij wordt 1657 voor het laatst in de reke-ningen vermeld; in 1658 voor het eerst: Huybert Berntsz (nietverder vervolgd). In dit nummer vindt men overigens op fol. 16naast elkaar de handtekeningen van Anthonis Cornelisz Verbourch,schout en Berndt Hubertss, kerkmeester - de bewoners dus vanrespectievelijk Ter Borch en Vinkenburg! (1627, zie afbeelding 9) 64. RA 1345-X fol 136/7 65. SvU 937 66. RA 227-3; 1619 maart 9 67. Bv. 1569 januari 17 (GAU 705 fol 32, 33) Jan Reyersz de Jonge,timmerman en burger te Utrecht x Marichgen transporteren op Corne-lis Gerritsz Overdam x Anthonia Roetersdr zijn stiefvader enmoeder, een huis. 1571 juni 16

(Sint Pieter 1097) Cornelis Gerritsz Overdam, wonendin het Overeind van Jutfaas etc. 68. Frans Cornelisz is de zoon van Cornelis Aalbertsz te Bunnik zoalsblijkt uit het volgende: GAU Bew. Arch. II 707, rekeningen van deSint Nicolaaskerk - 1562/3 ontvangen van een rentebrief 'die vanons kerckenwege beleyt is op enen genaemt Frans Corneliss wonendOdijck ende Cornelis Aelbertss sijn vader wonend Bunnick alsborge'. Vergelijk ook RA 13a5-X fol 69: 1580 januari 18 FransCornelisz te Odijk principaal en Cornelis Cornelisz zijn broer teBunnik borg etc. Deze broer Cornelis gebruikt 1600 als CornelisCornelis Aalbertss ca 40 morgen land in Bunnik (Fin. Inst. 1676) 69. RA 1345-X fol 171VS0, 172 70. Resp. SvU U3 en Fin. Inst. 1676 71. Meeus Claasz is de stamvader geworden van de Odijkse tak van eenfamilie van Swesereng; wij zien zijn kleindochter Bartha latergehuwd met Tibbe Willemsz van Schaik uit wiens boedel

in 1723 o.a.de Vinkenburg wordt verkocht (zie noot 78) 72. als noot 69 73. Oudmunster 1244; 1418 juni 23 74. Oudmunster 1244; 1372 juni 17 75. Oudmunster 934 fol XXIXvso






