Tussen Rijn en Lek 1991 1. - Dl.25 1 14 kreeg'. In 1600 was de lijst door mutaties zo onbruikbaar geworden dater een nieuwe lijst is opgesteld. De acht grootste boeren in Odijk zullenwe nader bekijken. 1536 De naam Vereem komt drie maal in de lijst voor: Aert Vereemen zijn beide zoons Aert en Claes. Maar zij zijn afkomstig uit Cothenen dus niet inheems. De tweede is de al genoemde Adriaen Eelgisz. uithet geslacht Utermeent die zijn achternaam echter niet gebruikt. Even-min gebruikte Herberen Hubertsz., de kleinzoon van de midden 15deeeuwse Odijkse schout Herberen Rumersz. een achternaam en ookWouter Willemsz., boer op Dalenoord, doet dat niet. Wel een achter-naam treffen we aan bij de al genoemde Jan Laurensz. van Wyell, maarhij heeft alleen een dochter en zijn nazaten heten Van Schaik. De zesdeop de lijst is Jan de Cruyff, maar deze stamt niet Odijk doch uit Cothenof Wijk. Als voorlaatste van de acht

grootste boeren zien we Jan deReus, net als Herberen Hubertsz. de kleinzoon van een Odijkse schouten als laatste Adriaen Stael. 1600 Op de oudschildgeld-lijst van 1600 komen nog een paar nazatenvan de grote boeren uit 1536 voor. Het geslacht Vereem is nog in Odijkaanwezig maar ondertussen verarmd en niet lang daarna verdwenen. Destamvader van een groot geslacht Sweserengh, afkomstig uit Hogeweideis met een rijke Odijkse weduwe zonder kinderen getrouwd. In de 17deen 18de eeuw had hij vele goed-katholieke nazaten in onze streek. Eenachterkleinzoon van Jan de Cruyf is nog aanwezig - maar deze DeCruyven sterven snel uit. Frans Cornelisz. woont op Vinckenburch. Dezoon van Adriaan Eelgisz, een Utermeent dus eigenlijk, boert op zijnoude dag en zijn kinderen noemen zich in de stad Utrecht Van Odijk enter plaatse Verborch, naar de hofstede waar zij geboren zijn. Dan zijner nog: Adriaen Jansz. van Deyl op

Atteveld, afkomstig uit Zeist enHerbert Jansz. tenslotte, die zich onder curatele heeft laten stellenwegens overmatig drankgebruik. Nieuwlichters bevolken de eeuwenoudehofsteden, zoals Anthonis Cornelisz. van Wijckersloot, de stamvader vanhet adellijke geslacht De Wijckersloot, die met een Odijks meisje VanSchaik trouwde en zo op Atteveld terecht kwam. Echt veel Odijkse ge-slachten blijven er dus niet over. 3. Rijksarchief Utrecht (RAU), Stateo van Utrecht inv. nr. 971-972.

Tussen Rijn en Lek 1991 1. - Dl.25 1 16 lijk was voor de pacht, werden overgangen nauwkeurig genoteerd zoals: &quot;.... weduwe van&quot;, &quot;..... de zoon van .....&quot;. Hoe langer de reeks is, hoe waardevoller. Zo gaan de pachtregisters van de Ridderlijke Duitse Ordeen de Dom - zonder al te veel hiaten - terug tot in de 14de eeuw! Waarbezit is, daar is registratie nodig om dat bezit veilig te stellen. En hoemeer registratie, hoe meer &quot;pakkans&quot;, kans dat je je voorouders terug-vindt! Bakkers, timmerlieden, schoenmaker en arbeiders vind je op hetplatteland zelden terug. Belastingen Een tweede gelukkige omstandigheid is dat er in hetprovinciaal archief een aantal belastinglijsten zijn bewaard. Van hetmorgengeld zijn lijsten uit ca. 14.35 en 1470 bewaard gebleven, dieonderling vergelijkbaar zijn. De lijst houdt de volgorde aan van een(denkbeeldige) inspecteur die van perceel naar perceel loopt om degegevens te

controleren. Als men een perceel in een charter heeftkunnen identificeren als een bepaald perceel in het morgengeldregister,dan blijkt dat de percelen die in het charter als 'boven' en &quot;beneden&quot;worden omschreven, meestal overeenkomen met het volgende en vorigeperceel in het morgengeldregister. Hoewel de opbouw verschilt, is eendergelijk systeem onder meer ook toegepast in de oudschildgeldregistersvan 1536/1600. En bovendien zijn er de huisgeldregisters van1517/1525. In dat laatste register staan ook de minvermogenden ver-meld. Bruikbaar zijn ook de opgaven van percelen die moesten bijdragen inhet dijkonderhoud uit het archief van de waterschappen Lekdijk (16deeeuw) en de thinzen van de Dom (1499, 1505, 1550, 1600 en verder)met stukken grond onder andere in Cothen, Amerongen en Doorn enHofgoederen of tafelgoederen van de bisschop, vooral in Vechten enBunnik (ca. 15.30 - ca. 1567). In zeer vele

gevallen is het mogelijk gebleken om de bewoners van 1536in verband te brengen met die van 1600 door onderlinge combinatie vande verschillende gegevens. Een aantal families uit deze streek blijktinderdaad afkomstig te zijn van boerderijen: Van Kouwenhoven (Kou-wenhoven onder Zeist), Van Vulpen (Velpen, tussen Doorn en Drieber-gen) Van Schaik (Schadewijk tussen Odijk en Werkhoven), Van Oost-rum (Oostrum en We.strum waren plaatsbepalingen t.o.v. het oudekasteel Utengoye in het Goy) en Dalenoord (Odijk). Een andere groepfamilies stamt van &quot;steynen&quot; (stenen) huizen: Ciroenesteyn en Hinder-steyn (Langbroek), Dorresteyn (Driebergen); Griffensteyn (Zeist). In

Tussen Rijn en Lek 1991 1. - Dl.25 1 21 van de twee is. Misschien heette hij vroeger de Hogeborch - zo luidttenminste een Odijkse familienaam eind 14de eeuw. Leden ervan verko-pen land daar in de buurt. De hofstede Ten Rine wordt genoemd in 1301. In 1408 wordt Dale-noord voor het eerst genoemd. Verder zijn bekend Kreyenhoeff en DeBoghe of de Beuch. Een Heynken van den Boghe wordt al in 1301genoemd. Tot slot In het zogenaamde blauwe boekje, waarin families staan diezichzelf tot het Nederlands Patriciaat rekenen, staat een familie Vonkte Rotterdam beschreven, die begint met Herbert Adriaensz. Vonk. Hijmoet een zoon zijn van Adriaen Cornelisz. Vonck te Odijk, gehuwd meteen dochter van Herbert Hendriksz. van Schayck. Adriaensz. boedelheet in 1653 &quot;desolaet&quot;. Bedelstaf en koningskroon hangen geen honderdjaar aan dezelfde deur! Vorig jaar vond ik in het

Rijksarchief te Mons-Bergcn een akte uit 1627waarbij 13 morgen te Odijk werd verhuurd aan de weduwe van JacobHubertsz. op Rijsbrug' , hetgeen mag illustreren dat het zoeken en vin-den van gegevens in archieven een hobby is die grensoverstijgendekanten heeft! 's-Gravenhage,M.S.F. Kemp. 17. Rijksarchief Mons-Bergen (Belgi«), familiearchief De Clercq Wissocq.

