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Tussen Rijn en Lek 1991 1. - Dl.25 1 Titelcartouche van de eerste kaartuitgave uit 1696(Nicolaas Visscher) ringswerk voor de grote wandkaart onomstotelijk vaststaat. Dat is depre-kadastrale kaart van het poldergebied ten zuiden van De Meern, die

Tussen Rijn en Lek 1991 1. - Dl.25 1 ?..^.^^?L^^^^-^^^^^^^-^^^v--^:^? iSS Profiel van Wijk hij Duurstede, gegraveerd door Thomas Does-burgh (randversiering van de kaart) van de metinge van alle de respectieve districten deser Provincie&quot; werddoor de Staten de wens geuit dat hij veel zorg en aandacht zou gevenaan de kartering van de diverse juridische grensscheidingen. De Roij opzijn beurt wenste zeker te kunnen zijn van de medewerking van instan-ties en personen met wie hij tijdens zijn karteringswerkzaamheden temaken zou krijgen. In de woorden van De Roij' :&quot;Dat ider district ende landscheydinge der Stichtse dorpen, hecrlijckhe- 12. Zie Sijmons (noot 1), die helaas geen archiefnummer opgeeft.

Tussen Rijn en Lek 1991 1. - Dl.25 1 ^t^t Detail Bunnik en Oostbroek met de boomgaarden. Dat het twintig jaar geduurd heeft voordat de kaart uiteindelijk van dedrukpers kwam heeft verschillende oorzaken gehad, onder meer despeciale eisen die de Staten aan de inhoud stelden, misschien waren erook tegenvallers bij de karteringswerkzaamheden van De Roij en moei-lijkheden met het vinden van geschikte graveurs. Naast Thomas Does-burgh werd de bekende kunstenaar Gerard Hoet aangezocht voor hetets- en graveerwerk van de titelbanderolle boven de kaart en de reedsgenoemde wapens. Een tweede uitgave van de kaart, aanzienlijk bijgewerkt (dit geldt nietvoor het Kromme Rijngebied) verscheen in 1743 bij Johannes Covensen Cornelis Mortier te Amsterdam. Een, later ingekleurd en gemon-teerd exemplaar van deze druk hangt onder andere in de gang op deeerste verdieping van het Rijksarchief te Utrecht. In

tegenstelling tot deeerste uitgave is deze tweede uitgave niet zo zeldzaam. Voorts ver-scheen nog een ongewijzigde derde uitgave (jaartal onbekend) en een

Tussen Rijn en Lek 1991 1. - Dl.25 1 11 telcartouche van de tweede uitgave uit 1743 (Covens & Mortier) rijkste kastelen en buitenplaatsen zijn bijvoorbeeld door een gebouwmet twee torens weergegeven. Een uitzondering hierop vormt kasteelHeemstede (bij Houten), waar een vrij geslaagde poging is gedaan hetgebouw en de bijbehorende beroemde tuin natuurgetrouw weer te ge-ven. Heemstede was, toen de kaart vervaardigd werd, in bezit van Dide-rick van Velthuysen (1651-1716). Hij was een zeer vermogende en

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.

Tussen Rijn en Lek 1991 1. - Dl.25 1 22 Donselaar, een laarnaam bij Overlangbroek In Van Goor's Aardrijkskundig woordenboek van Nederland leest menbij Donselaar: &quot;voormalige ridderhofstad bij Overlangbroek&quot;'. In hetetymologisch woordenboek van De Vries staat bij Laar: &quot;open plek inbos, bosweide vergelijk oudhoogduits hlar 'weideplaats'. Laar bij Rhe-nen heet in 855 Villa Hlara&quot; . Bij het ontstaan van laren denkt menaan menselijke activiteit of aan het vee dat meehielp open plekken inhet bos te maken en te houden. Volgens mij gaat men er aan voorbijdat ook in de natuur zeer grote open plekken ontstaan ten gevolge vande hoogveengroei. Het veenmosveen (hoogveen) is in feite de grote bos-vernieler bij uitstek. Bij Leersum zien we op de topografische kaart hetBredeveen. Direct oostelijk van Laren in het Gooi leest men Noordpol-der te Veen, Zuidpolder te Veen en Binnendijk te Veen. Tussen Don-gen en

Loon op Zand kennen we een groot veengebied, hetgeen ookblijkt uit de verkaveling. Tussen Rijen en Dongen staat op de topografi-sche kaart de naam Laareind. Noordelijk van Weert (Limburg) liggenhet dorp Laar en de Laarderheide. Zuidelijk van Maarheeze ligt Laaren ten zuiden daarvan het Aardbrandsven (aardbrand = turf). Westelijkvan dit laar ligt Kranendonk. Deze donk en het bos (hees) van Maar-heeze lagen eens boven het veen en de rest onder het hoogveen. BijWouw in het westen van Noord-Brabant was veel hoogveen in het verle-den en men treft er de namen Westelaar en oostelijk en noordelijk vanHeerle Hazelaar (Hezelaar) aan. Een laar is dus eigenlijk een openplek of inham in het oorspronkelijke oerbos, veroorzaakt door de ver-nielende werking van het hoogveen (veenmosveen) op de bosvegetatie.De naam hoort thuis in de vroege middeleeuwen. Op de hogere grondennabij zo'n laarnaam mogen we bewoning

verwachten in de vroege mid-deleeuwen. Het broekgebied Overlangbroek was dus gezien de naamDonselaar in de vroege middeleeuwen een hoogveengebied. Door ont-watering, gevolgd door inklinking en oxydatie (en mogelijk turfgraverij)werd het uiteindelijk een broekgebied. Boxtel,H.J.M. Thiadens (historisch-geograaf). 1.

Van Goors Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland, 1968 p. 90 2.

J. de Vries: Etymologisch Woordenboek, Utrecht, 1959, p. 142. Zie verder; de topo-grafische kaart 1:25000 (blad 39 B), uitgegeven door de Topografische Dienst.

Tussen Rijn en Lek 1991 1. - Dl.25 1 24 de voorzitter waar. Het overlijden van de voorzitter is een groot verlies.In het decembernummer van het tijdschrift is een In Memoriam ge-plaatst. Bestuurssamenstelling per 1 januari 1990: Voorzitter:

Grind-van de Burgt, Wijk bij Duurstede.Leden:

sinds de Reformatie niet meer werd

R.J. Butterman, Wijk bij Duurstede. Vice-voorzitter/Penningmeester: P.S.A. de Wit, Odijk.Eerste secretaris:

mw M. Huijs-Oostveen, Wijk bij Duurstede. Tweede secretaris:

mw K. van der Wiele, Werkhoven. Leden:

L.M.J. de Keijzer, Houten. C. van Schaik, Utrecht. Bestuurssamenstelling per 1 januari 1991: Voorzitter:

P.S.A. de Wit, Odijk. Vice-voorzitter:

O.J. Wttewaall, 't Goy. Eerste secretaris:

H.J.J. Steenman, Houten. Tweede secretaris (P.R./lezingen): mw K. van der Wiele, Werkhoven. Derde secretaris (notulen): mw C.E.A. van der Grind, Houten. Penningmeester:

mw J.A.M, van der

L.M.J. de Keijzer, Houten. C. van Schaik, Utrecht. Periodiek Door het overlijden van de heer Butterman is in de redactie een vacatu-re ontstaan waarin nog niet is voorzien. Het periodiek verscheen vierkeer. Het verenigingsprogramma Op 25 januari zou de heer A.J. Schuurman spreken, maar door destorm kon hij Bunnik niet bereiken. Redactielid Reinders vulde deleemte in het programma door voor de vuist weg de geschiedenis tevertellen van het gebouw waar de avond was georganiseerd: De WitteHuisjes in Bunnik. Waarschijnlijk zijn deze in de middeleeuwen ge-bouwd als kosterswoning, maar toen de kerk geld tekort kwam, zijn zemidden 17de eeuw aan de koster verkocht. Na diens overlijden bleekhet kortzichtige van deze daad: de kerk kon de nieuwe koster/school-meester geen dienstwoning aanbieden. Hij heeft toen een tijdje in desacristie van de kerk gewoond, die

Tussen Rijn en Lek 1991 1. - Dl.25 1 28 notaris inde hier de belasting op transacties voor de keizer. Het belas-ten van bepaalde transacties via notarissen gebeurt nog steeds. Denotaris noteerde alleen wat hem verteld werd. Met uitleg of berechtinghield hij zich niet bezig, daarvoor moest men bij de rechter zijn. In hetSticht was er al in de middeleeuwen sprake van kanunniken die denotarisfunctie uitoefenden. Zij waren vooral betrokken bij het noterenvan de plicht tot afdracht van betalingen aan de bisschop of anderekerkelijke instellingen. De oudste, met name genoemde notaris staatvermeld in een charter uit 1340: Jan Tollenaar. In Wijk bij Duurstedewas in 1621 een notaris en ook Werkhoven had in 1671 een notaris.Karel V bracht in de 16e eeuw een aantal vernieuwingen. Zo stelde hijregels op voor hun bekwaamheid, toelating en reputatie. Sinds 1541was er de plicht voor notarissen om een protocol bij te houden

enmochten transporten van onroerend goed alleen voor een notaris gebeu-ren. In 1798 komt er de plicht bij om een index bij te houden van deprotocollen. Een belangrijke verbetering was de invoering van het ka-daster in 1832. De notaris moet er zijn aktes laten overschrijven. Hetnotarisambt is in 1842 bij wet geregeld en sinds 1961 worden aanko-mende notarissen een staatsexamen afgenomen. Er werden veel vragen gesteld, ook over technische zaken van het nota-riaat. Een notaris die de lezing bijwoonde kon een aantal vragen, bij-voorbeeld over de broederschap, beantwoorden. H.J.J. Steenman,secretaris.

Tussen Rijn en Lek 1991 1. - Dl.25 1 32 nut, want op bijna elke bladzijde wordt men er mee geconfronteerd.Toch waren er nog een paar termen, zoals keel (keelgracht, keelface),escarpgalerij, binnenlandhoofden, die niet verklaard waren en waar deleek moeite mee zal hebben. In een klein paragraafje komen ook nog de vroegere sociale gevolgenvoor de Bunnikse gemeenschap naar voren, zaken waar men niet in eer-ste instantie aan denkt bij dit onderwerp, maar die tot nadenken stem-men. De al te kritische lezer moet langs enkele foutjes die er altijd wel inzo'n boekje zitten (hoe kan dat ook anders bij een dergelijk breedonderwerp), heen kijken en vooral genieten van de fotografische docu-mentatie. Aardige foto's zijn er bijvoorbeeld in opgenomen van dekunstuitingen op de muren binnen in het fort, gemaakt door (helaasonbekende) militairen gedurende de mobilisatietijd 1914-1918. Dat defoto's met name de kracht van het boekje vormen zal

niemand verba-zen: Van der Gaag is immers uit de wereld van de fotografie afkomstig.Na de bezichtiging van het fort is het boekje een goede weergave vanen aanvulling op dat wat de gidsen vertellen. Odijk,Marijke Donkersloot - de Vrij A. van der Gaag: Fort bij Rijnauwen. Middelpunt van de Nieu-we Hollandse Waterlinie. Uitgave Henk Reinders, Bunnik 1990.74 pp. ISBN 90-72507-04-5. f 12,50. Te koop in de boekhandelof franco thuis door overboeking op postrekening 5404619 ofbankrekening 49.20.47.294 t.n.v. H. Reinders, Bunnik.
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