Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 Het Burgje in Odijk. Een kasteellocatie?* Marijke Donkersloot - de Vrij In zijn boek over het Kromine-Rijngebied inde middeleeuwen heeft Dekker op het moge-lijke bestaan gewezen van een kasteel inOdijk, dat door hem gesitueerd wordt op deplaats van de huidige boerderij Het Burgjeaan de Weteringsdijk (nr 6-8). Hij duidt ditkasteel aan als Vinkenburg. Kemp heeftaangetoond dat deze naam voor die locatieniet juist is. Zo er al op die plek een kasteelgestaan heeft, dan moet dat Terborch ge-noemd worden'. Schriftelijke bronnen makenduidelijk dat Vinkenburg en Terborch beidehebben bestaan, maar op een verschillendeplaats. De middeleeuwse hofstede met de naamVinkenburg heeft vlakbij Terborch gestaan,even ten noorden van het punt waar deVinkenburgweg tegen de Vlowijkerweteringaanloopt. Thans is hier slechts een stukbouwland te vinden, de vroegere bebouwingis verdwenen. De vroegste vermelding in1473 spreekt van 'die hofstede tot

Wynckcn-borch''. Deze hofstede stond in de ontgin-ningseenheid die ook met de naamVinkenburg (son^s verbasterd tot Valkenburg)wordt aangeduid. Kaarten uit de zestiende toten met de negentiende eeuw zijn bij Kempsbewijsvoering nuttig gebleken, maar stellenweer andere vragen over dit gebied die totdusver nog niet werden opgelost. Het betreftmet name de weergave van een geometrischtuincomplex in de buurt van de Vinkenburg-weg'. De huidige boerderij Het Burgje, die uit dezeventiende eeuw stamt en op oudere funda-menten is gebouwd\ staat op een terrein datvolgens Dekker de sporen draagt van eenvroegere gracht. Thans is deze gracht moei-lijk aan te wijzen, maar het terrein is nogalverstoord door allerlei agrarische zaken. Eenaanwijzing voor het bestaan van een gracht isook niet direct af te lezen uit de negentiendeecuwse kadasterkaarten. Er is weliswaar eenvierkant om Het Burgje heen getekend, maarof dat duidt op een sloot (de vroegere Detail van een anonieme,

gedrukte kaart uit de eerste helftvan de achttiende eeuw (Wageningen, bibliotheekLandbouwuniversiteit, Atlas Ct.II nr 58)Behalve op deze kaart komt de figuratie van eenbuitenplaats in Odijk ook voor op andere kaarten uit hetbegin van de achttiende eeuw. Zou ditbuitenplaatsgcgeven een verwijzing zijn naar het vroegerekasteelterrein'.' Er is nog het nodige (archeologische)onderztxik te doen om hier een definitief bevestigendantwoord op te kunnen geven Detail van een manuscriptkaart van Jacob Perrenot, ca1750 (Universiteitsbibliotheek Leiden, collectie BodelNijenhuis 41-28) Ook de op deze kaart weergegeven topografie roeptvragen op die (nog) niet te t^eantwoorden zijn 39
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