Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 Burg-en valknamen: sleutels tot het middeleeuwse Odijk? Raymond Uppelschoten In 1983 schreef C. Dekker in zijn KrommeRijngebied in de Middeleeuwen kort over demogelijke plaats van de middeleeuwse kernvan Odijk'. Het dorp bestond in de vroegeMiddeleeuwen uit de gebouwen van de meier,de hof. De meier bestuurde het dorp uit naamvan de keizer, de bisschop van Keulen en deabdij van Deutz, die in de feodale tijd heer vanOdijk waren. Verder zal Odijk hebben bestaanuit de kleine woningen van horige of wellichtal vrije boeren, omringd door de akkers die zijbewerkten, de zogenaamde 'eng'. Dekker geeftechter aan dat de plaats van zowel de hof alsde eng erg onzeker is. In dit artikel zal ik aande hand van een paar Odijkse boerderij-, ak-ker- en tiendnamen verder filosoferen over hetmiddeleeuwse Odijk. Waarom het middeleeuwse Odijk ? Waarom is informatie over dat middeleeuwseOdijk zo belangrijk? Dat is eigenlijk heel een-voudig: uit die periode weten we maar weinigvan Odijk. Het dorp staat alleen

genoemd als'Jodichem' of 'lodichem' in de elfde-eeuwsekopie van een negende-eeuw.se goederenlijstvan de Domkerk-. Daarna is pas weer uit dedertiende eeuw een aantal documenten be-schikbaar. Maar meer dan een paar namen vanboeren hebben we niet uit die periode. Verderresteert een aantal namen van landerijen. Ge-lukkig kunnen we aan de hand van een combi-natie van gegevens een heel eind komen. Van-uit de namen van landerijen en boerderijen wilik proberen een beeld te schetsen van het mid-deleeuwse Odijk. Maar zoals gezegd: een hoopzaken zijn en blijven voorlopig onduidelijk,dus het zal een ruw beeld zijn. Laten we daar-om allereerst eens op een rijtje zetten wat wewel weten van het middeleeuwse Odijk. De historische hof Dat er een Odijkse hof is geweest, is wel be-kend. Rond 1001 schonk de Duitse keizer OttoIII de drie hoven Wijk, Werkhoven en Odijk aan aartsbisschop Heribert van Keulen: 'tres ...curtes: Wich et Werchinge et Odinge'. Dit isook de enige vermelding van de Odijkse hof ofcurtis, want hiervoor en hierna is er

alleensprake van een villa of dorp. Uit dezelfde tijdhebben we wel verschillende vermeldingenvan de hoven in de omgeving van Odijk(Vechten, Bunnik, Zeist, Werkhoven) en daar-om kunnen we aannemen dat de Odijkse hoftoen ook nog heeft bestaan. De hof werd ge-leid door een meier: hij beheerde de landerijenvan de keizer, de bisschop en de abdij vanDeutz en heerste over de horigen en later devrije boeren die deze landerijen bewerkten.Maar van de Odijkse meier weten we niets.Met Dekker wil ook ik er voorzichtig vanuitgaan dat de enkele bekende leden van het ge-slacht Van Odijk ten minste iets te maken had-den met de vroege ministerialen van de bis-schop of de meiers. Daarvoor in aanmerkingkomen: Lubbert van Odijk (die in ieder gevalgenoemd is als ministeriaal tussen 1165-1176),Werenboud van Odijk (1243) en Willem vanOdijk (1288)'. Met deze 'feitelijke bagage'kunnen we eens nader kijken naar de aanwij-zingen voor het middeleeuwse Odijk. Bebouwing De Odijkse bebouwing bestond in de Middel-eeuwen niet uit het dorp aan de Meent

zoalswe dat kennen uit de negentiende en twintigsteeeuw. Daar stonden in de Middeleeuwen geenof nauwelijks gebouwen. Hier lag de Riet-meent, een gemeenschappelijk stuk wild land,waar het loslopende vee van de boeren graas-de. Pas tegen het einde van de Middeleeuwenworden er aan de huidige Meent huizen ge-bouwd en dan nog meestal illegaal. Voor deenkele bewoners van het vroegmiddeleeuwseOdijk moeten we naar een hoek van het dorpwaar ook nu nog maar een paar boerderijenstaan. Dekker schrijft al dat de middeleeuwseOdijkse hof gelegen kan hebben op of bij dehuidige boerderij het Burgje (die voorkomt als 46 Het Kromme-Rijngebied, 35-3 (2001)

