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Tussen Rijn en Lek 1982 3. - Dl.16 3 - 7 De donjon kwam in de steigers te staan. Het hele dakwerd vernieuwd, inclusief de schoorsteen met windvaan.Na drie jaar konden in het voorjaar van 1980 de steigersworden verwijderd. Helaas niet voor al te lang, want inde donjon bleek de gevreesde huiszwam (Serula lacrimans)te huizen. Deze zwam tast hout aan met een hoogvochtigheidsgehalte. Door verscheidene oorzaken is devochtigheidsgraad in de donjon te hoog opgelopen, waar-door al het vernieuwde houtwerk door de zwam wordtaangetast. Inmiddels is de steiger weer opgezet enworden maatregelen getroffen om de zwamvorming tegente gaan. Al met al betekent dit een ernstige ver-traging voor de restauratie van de rest van het huis. In ieder geval is het de bedoeling dat na de restau-ratie van het huis dit weer in volle luister bewoondzal worden. Maar voordat dit het geval is,

zullen ernog wel enkele jaren verstrijken. Beschrijving van het hedendaagse Hindersteyn Het centrum van Hindersteyn is de oude donjon(een Franse uitdrukking voor toren van een mottekasteel of hoofdtoren van een kasteel). Het grondplanvan zo'n toren is meestal 8/10 x 10/12 meter met eendikte van de muren van 120 cm tot 150 cm. Hindersteyn heeft een grondplan met een afmetingvan 9,50 x 8,90, dus nagenoeg vierkant. De hoogte totaan de dakgoot bedraagt 12,75 meter. De totale hoogtetot en met het windvaantje is 22,50 meter. De donjon is opgebouwd uit kloostermoppen. Oor-spronkelijk werd tufsteen gebruikt, maar door de groteafstand waarover het vervoerd moest worden was het eenkostbaar materiaal en zocht men naar een methode omaan goedkopere bouwstenen te komen. Monnikken die be-trokken waren bij de bouw van kerken en kloosters inhet noorden en

westen van Nederland vonden een manier Hindersteyn achterzijde, 1891. Gemaakt door mevr.Manger Cats-Evelink, in eigendom van mevr.A.Feith te Heelsum.

Tussen Rijn en Lek 1982 3. - Dl.16 3 -13 De volgende boomsoorten zijn thans nog opHindersteyn te vinden: rode beuk, groene beuk,kastanje, eik, es, els, plantaan, esdoorn, iep,tulpeboom, linde, acacia, wilg, spar, noteboom,hazelaar, perzikboom, abrikozen-, peren-, appel-en pruimenbomen. In 1939 is door de fa.Haalboom uit Driebergenterzijde van het kasteel een klassiek rozentuintjeaangelegd, wat thans geheel overwoekerd en nage-noeg verdwenen is. Door het park voor het huis slingeren zichenkele paden van grind. Op twintig meter achterhet huis bevindt zich een beukenhaag met ervooreen grindpad. Achter deze haag had baron De Wijker-slooth een proeftuin van verschillende soortenfruitbomen. In 1971 zijn deze omgehakt; thans ishet een grasveld. Omdat de huidige bewoners zich in eerste instantiegeconcentreerd hebben op de bebouwing, heeft de tuinweinig

aandacht gekregen. In de loop der jaren iswat nieuwe aanplant aangebracht, o.a. eiken, linden,esdoorns en rhodondenderon. Rond het poortgebouw iseen eenvoudige landelijke tuin met buxus, leilindenen oude rozen aangelegd. Thans is begonnen met debouw van een oranjerie en plannen voor een slange-muur zijn al in een vergevorderd stadium. E.A.Geijtenbeek Noten 1. Opmetingen verricht door Th.Wit in 1978. 2. Kaart van de Ridderhofstad Hindersteyn doorJ.L.Bernhardi, 1856. Centrale Bibliotheek Landbouw-hogeschool Wageningen, speciale collecties, nr.01-401-01, Zie Tussen Rijn en Lek, jrg.14 nr.3,september 1980.

Tussen Rijn en Lek 1982 3. - Dl.16 3 -14 Literatuurlijst (heeft tevens betrekking ophet eerste deel van dit artikel in het juni-nummer van 1982) Ir.J.D.M.Bardet Kastelenboek ProvincieUtrecht (1975). E.J.Demoed In een lieflijk landschap (1974) F.W.van Gulick Nederlandse kastelen enlandhuizen (1960) J.Ho fman Algemeen Nederlandsch FamilieBlad, 1901, jrg.12, blz.133-136 en jrg.14blz. 81-84. M.W.Juriaanse De Nederlandse Ministers vanBuitenlandse Zaken (1974) P.J.Lutgers Gezigten en Omstreken van deprovincie Utrecht (1869) H.Tromp Kastelen langs de Wetering, deel I (1968). Mr.J.H.de Vey Mestdagh Nederlandsche Leeuw,80e jrg. 1963, blz.241-256^ Jhr.Mr.E.B.F.F.Wittert van Hoogland Bijdrage tot degeschiedenis der Utrechtse Ridderhofsteden.

Tussen Rijn en Lek 1982 3. - Dl.16 3 -15- G.J.C.A. Smilda (1907-1982) Op 8 april j.1. verloren wij een van onze trouwste enmeest opmerkelijke leden, de heer G.Smilda te Utrecht. Hijkwam vrijwel altijd op onze excursies en lezingen in deKromme Rijnstreek dorpen. Ik herinner me een herfstigeavond in Houten, ongeveer tien jaar geleden, dat ik hem nade lezing zijn nog natte regenpak weer zag aantrekken om- welgemoed als altijd - terug naar Utrecht te fietsen;hij moet toen al ruim in de zestig zijn geweest. Zoals velen bekend zal zijn van een artikel in hetUtrechts Nieuwsblad (4 april 1981, blz.27) en van een InMemoriam onlangs in de juni-aflevering van het MaandbladOud Utrecht verschenen (alwaar ook biografische gegevens),heeft de heer Smilda tot 1972 het bekende curiositeiten-en boekwinkeltje 'Curio' gehad, op de Voorstraat. De naam,afgeleid van het Latijnse woord voor

onderzoekend, oplet-tend en zorgvuldig zijn, typeert ook zijn andere activi-teiten: vol belangstelling voor alles en iedereen in hetUtrechtse. Deze belangstelling heeft de heer Smilda sinds1968 door regelmatig onderzoek op het Gemeente Archiefomgezet in het tot stand doen komen van een belangrijkenalatenschap voor toekomstige onderzoekers: een registervan alle Utrechtse straatnamen met hun beknopte historie.Het werd bedoeld als een vervolg op de in 1844-46verschenen stadsbeschrijving van N. van der Monde, en dehistorische gegevens zijn door de heer Smilda gevondenin de Utrechtse kranten vanaf 1840, maar ook in de notulenvan het College van Burgemeester en Wethouders, van deRaad en van de Fabricage Commissie sinds die tijd. Oor-spronkelijk kwam alle informatie terecht op handgeschrevenfiches in een lange plantenbak. Door het veelvuldig raad-plegen

van deze affiches door derden - iets dat hijzelf tijdens zijn aanwezigheid op de leeszaal konconstateren - raakten deze echter beduimeld en doorelkaar. Vanuit het Archief werd dus besloten regel-matig enige tijd beschikbaar te stellen om ditregister een meer duurzame vorm te geven. Sindsongeveer tien jaar heeft de bibliothecaresse Mej.

Tussen Rijn en Lek 1982 3. - Dl.16 3 -16- H.Schoonhoven samen met de heer Smilda eerst degegevens geordend en ze daarna getikt. Er staan nu31 bruine ringbanden als alfabetische klapper,lopend tot en met de letter M; het werk zal wordenvoortgezet en zal naar verwachting ongeveer 60banden gaan beslaan. Intussen blijft ook het nogniet getikte gedeelte op aanvraag voor onderzoekersraadpleegbaar, evenals een tweede plantenbak metdoor de heer Smilda geschreven fiches, bevattendeeen niet minder opmerkelijk register van alleUtrechtse instellingen, huisnamen, fundaties,kloosters en zelfs bekende personen vanaf hetmidden van de vorige eeuw. Tijdens deze noeste arbeid vergat de heer Smildatoch zijn vrienden en bekenden niet: wanneer hijiets tegenkwam dat voor hun onderzoek nuttig zoukunnen zijn, gaf hij dat door. Ook ik kreeg jarengeleden na een lezing van onze Kring eens

eenstukje papier van hem, waarop in een wat beverighandschrift een verwijzing naar een krantenberichtover de grafkapel van de familie van Wijkerslooth,waarover ik toen voor het periodiek een onderzoekjedeed. Meer recentelijk belde hij mij eens op - naaraanleiding van een foto in het periodiek van deKroonbrug in Tuil en 't Waal die aan het afbrokkelenis - dat hij er een eigen dia van had uit 1963, endat hij toen duidelijk een datum had zien staan bijde inscriptie, die hij toen ook genoteerd had. Bij uit-vergroting van de foto was deze echter helaas ook meteen vergrootglas nog niet te onderscheiden. Een van deredactieleden zet nu een onderzoek naar het vermoede-lijke jaartal voort, via het archief. Deze dia blijkter een te zijn van een omvangrijke collectie die deheer Smilda maakte van met verdwijning bedreigdeobjecten in en om Utrecht. Hij schijnt ook een ver-zameling van ruim 5000 oude Utrechtse

ansichtkaartente hebben opgebouwd. Waar deze nu gebleven zijn heb ikhelaas echter niet kunnen achterhalen. Wij vergeten de heer Smilda niet. Hij was eenbeminnelijk mens. Namens de redactie, G. de Nie

Tussen Rijn en Lek 1982 3. - Dl.16 3 -17-Wie heeft of schrijft iets voor ons periodiek Welkom zijn: oude ansichtkaarten en/of foto's vantegenwoordig veranderde of niet meer bestaande huizenof plekjes in uw gemeente, die dreigen binnenkortvoorgoed te verdwijnen, een oud krantebericht overeen merkwaardige gebeurtenis (alles wordt overgefoto-grafeerd of gefotocopieerd en geretourneerd); berichtenover op handen zijnde restauraties, optekeningen vanvroeger, e.d. Van de ondernemingsgezinden die er de tijd voorhebben of willen maken, ontvangt de redactie graag eenstukje eigen onderzoek naar het verleden van de familie,het huis, het bedrijf, de kerk, de dorpspomp, kortom:van alles wat er maar een geschiedenis heeft. Aan de-genen voor wie het onderzoek of het schrijven een tehoge drempel lijkt, zal de redactie gaarne enigebegeleiding geven. Redactie

Tussen Rijn en Lek 1982 3. - Dl.16 3 -18-De inwoners van Odijk en Werkhoven in de eerste helft van de 19e eeuw In het kader van een doktoraal-werkgroep sociaal-ekonomische geschiedenis aan de RU Utrecht hebben wein 1981 een onderzoek gedaan naar de ekonomische ensociale ontwikkeling over de periode 1820-1920 vande dorpen Odijk en Werkhoven, gelegen in het Kromme-rijngebied. De demografische ontwikkeling maakt een belangrijkdeel uit van dit onderzoek, evenals de veranderingenin de grootte van de huishoudens. In het hiernavolgen-de zullen we een kort overzicht geven van het bevol-kingsverloop in de eerste helft van de 19e eeuw.Vervolgens zal worden ingegaan op de omvang en samen-stelling van de huishoudens. Tenslotte kunnen we nogiets zeggen over trouwen en kinderen krijgen. De demografische ontwikkeling' Jaar Bev. Gebc orte Sterfte Saldo 1

jan. abs. P .1000 abs. p .1000 ODIJK 1830 3A0 11 34.0 1 1 34.0 + 0 1840 369 15 39.2 8 20.9 + 7 1850 412 15 36.4 5 12.1 + 10 1860 459 14 30.5 11 24.0 + 3 WERKHOVEN 1830 742 26 35.0 20 27.0 + 6 1840 784 24 30.6 21 26.8 + 3 1850 797 30 37.6 16 20.1 + 14 1860 860 26 30.2 29 33.7 - 3 We zien in beide dorpen een bevolkingsgroei t.g.v.een geboorte-overschot. Er werden meer mensen geborendan dat er stierven. De bevolkingsgroei die we hier

Tussen Rijn en Lek 1982 3. - Dl.16 3 -26- vallen het grootste aantal kinderen thuis hadden. Maardat verschil was niet spektakulair in verhouding totde overige beroepsgroepen. De grotere omvang werd vooreen belangrijk deel bepaald door het bij hun aanwezigepersoneel. De boeren uit de hoogste inkomensklassehadden gemiddeld 3 personen inwonend personeel. Ditwaren meestal 2 knechten en 1 dienstbode. De mindergegoede boeren hadden meestal 1 knecht en 1 dienstbode. De daling van de gemiddelde huishoudensgrootte werdin Odijk veroorzaakt door een daling van het percentageinwonend personeel, terwijl het percentage inwonendeverwanten in mindere mate steeg. In Werkhoven was eralleen een daling van het inwonend personeel. In beide dorpen zien we een relatieve stijging vanhet aantal arbeidersgezinnen, terwijl het aantalboerenhuishoudens in Odijk relatief daalde en in

Werk-hoven vrijwel gelijk bleef. Bovendien zien we inWerkhoven dat de landbouwers niet meer uitsluitend inde hoogste inkomensklasse vielen. We vinden ze in 1861ook in de lagere inkomensklasse. Ook hieruit is dedaling van de gemiddelde huishoudensgrootte misschiente verklaren. We mogen dus konkluderen dat de bevolkingsgroei eenlichte versnippering van de boerenbedrijven met zichmeebracht, en een uitbreiding van de arbeidersgezinnen.Indien we voor arbeiders 'landarbeiders' lezen, zoudit een verklaring zijn voor de daling van het inwo-nend personeel. Dit zou duiden op een ontwikkelingnaar een meer moderne maatschappij, met andere arbeids-verhoudingen en een andere mentaliteit. Deze tendens is ook waar te nemen in de toename vanhet aantal 'kerngezinnen' in de loop der eeuw. Onderkerngezin wordt in de literatuur verstaan: een gezinwaar alleen ouders en kinderen

samenwonen. Het percen-tage kerngezinnen in Odijk steeg van 45.3 in 1829 naar55.3 in 1861. In Werkhoven waren deze cijfers resp.34.3 en 51.5. De veranderende mentaliteit, die al vanaf de Franse

Tussen Rijn en Lek 1982 3. - Dl.16 3 -30- Noten 1. Cijfers voor Odijk: 1830-1840 Uitgaande stukkenOdijk, R.A.Utrecht, inv.nr. 52 en 59. 1850 e.v. Gemeen-teverslag Odijk, R.A.Utrecht, inv.nr. 101. Cijfers voor Werkhoven: 1830-1840 Uitgaande stukkenW'hoven, R.A.Utrecht, inv.nr. 46 en 54. 1850 e.v.Gemeenteverslag W'hoven, R.A.Utrecht, inv.nr. 102. 2. Hofstee, E.W., De demografische ontwikkeling vanNederland in de eerste helft van de negentiende eeuw,een historisch demografische studie, N.I.D.I. 1978, p.190-191. 3. Uitgaande stukken Odijk, R.A.Utrecht, inv.nr. 53(1831). 4. Gemeenteverslag Odijk, R.A.Utrecht, inv.nr. 101(1863)^ 5. Bevolkingsregister Odijk, Gem.huis Bunnik, inv.nr.601-602 (1860-1910). 6. Volkstellingen Odijk, R.A.Utrecht, inv.nr. 616(1830-1961). Volkstellingen Werkhoven, R.A.Utrecht, inv.nr. 674(1830-1961). 7. Volkstelling Werkhoven (1830). 8. Bevolkingsregister

Odijk.Bevolkingsregister W'hoven, Gem.huis Bunnik, inv.nr.654 (1860-1889). Informatie over het inwonende personeelkregen we via het Dienstbode-register Odijk, Gem.huisBunnik, inv.nr. 607, en het Dienstbode-register W'hoven,Gem.huis Bunnik, inv.nr. 663. 9. Kohieren van de hoofdelijke omslag Odijk, R.A.Utrecht, inv.nr. 566. Kohieren van de hoofdelijke omslag W'hoven, R.A.Utrecht,inv.nr. 613. 10. Geboorte- huwelijks- en overlijdensakten Odijk,R.A.Utrecht, inv.nr. 1153, 1154, 1155. Geboorte- huwelijks- en overlijdensakten W'hoven, R.A.Utrecht, inv.nr. 1382, 1383.

Tussen Rijn en Lek 1982 3. - Dl.16 3 -31- Lijst van geraadpleegde werken Heins W.B., Inventaris 10, Rijksarchief Utrecht,gemeenten Bunnik, Odijk, Werkhoven, Rijnauwen. Utrecht1976. Hofstee, E.W. Prof.Dr., Demografische Ontwikkelingvan Nederland in de eerste helft van de negentiendeeeuw, een historisch demografische en sociologischestudie, Ned. Interuniversitair Demografisch Instituut,1978. Lijst van onuitgegeven bronnen R.A.Utrecht, Uitgaande stukken Odijk, inv.nr. 50,53, 59, Registers van afschriften van uitgaande stukken. R.A.Utrecht, Gemeenteverslag Odijk, inv.nr. 101,Verslagen over de toestand der gemeente. R.A.Utrecht, Uitgaande stukken Werkhoven, inv.nr. 46en 54, Registers van afschriften van uitgaande stukken. R.A.Utrecht, Gemeenteverslag Werkhoven, inv.nr. 102,Verslagen over de toestand der gemeente. Gemeentehuis Bunnik,

Bevolkingsregister Odijk, inv.nr.601-602, Bevolkingsregister. Hoewel dit archief is opge-nomen in de Inventaris 10 van het R.A.Utrecht, is hetarchief niet aanwezig op het Rijksarchief, maar te vindenin de archiefkluis op het gemeentehuis van Bunnik. Gemeentehuis Bunnik, Bevolkingsregister Werkhoven,inv.nr. 654, Bevolkingsregister. Niet aanwezig op hetR.A. (zie hierboven). Gemeentehuis Bunnik, Dienstboderegister Odijk, inv.nr. 607, Dienstboderegister. Niet aanwezig op het R.A.(zie Bevolkingsregister). Gemeentehuis Bunnik, Dienstboderegister Werkhoven,inv.nr. 663, Dienstboderegister. Niet aanwezig op hetR.A. (zie Bevolkingsregister). R.A.Utrecht, Volkstellingen Odijk, inv.nr. 616,Stukken betreffende Volkstellingen, 1830-1961. R.A.Utrecht, Volkstellingen Werkhoven, inv.nr. 674,Stukken betreffende Volkstellingen, 1830-1961. R.A.Utrecht, Hoofdelijke omslag Odijk,

inv.nr. 566,

Tussen Rijn en Lek 1982 3. - Dl.16 3 -32 Kohieren van de hoofdelijke omslag. R.A.Utrecht, Hoofdelijke omslag Werkhoven, inv.nr.613, Kohieren van de hoofdelijke omslag. R.A.Utrecht, Burgelijke Stand, Odijk, inv.nr. 1153,1154 en 1155, Geboorte- huwelijks- en overlijdensakten. R.A.Utrecht, Burgelijke Stand Werkhoven, inv.nr.1382, 1383, Geboorte- huwelijks- en overlijdensakten.
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