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Tussen Rijn en Lek 1984 4. - Dl.18 4 n 1832- gebouwen N. eigendom van Frans^ Schrijvershof enlater Frans jr. enJohannes Schrijvers-hof weg perceelscheiding zag als de oude Loerikse molen, en die in 1804 dooreen stenen is vervangen (3). Na het overlijden van Frans Schrijvershof sr. (op30-9-1880) en zijn vrouw Dina Maria de Bie (12-11-1874)komen hun onroerende goederen onder Houten sectie A aande drie kinderen Johannes, Johanna en Frans jr. DezeFrans was ondertussen zelf al weduwnaar van Johanna van

Tussen Rijn en Lek 1984 4. - Dl.18 4 1894-1909 0\ eigendom vanJohannesSchrijvershof oude situatie r « Soest die een testament had gemaakt en daarin 1/8 vanhaar bezit had nagelaten aan Anna Schols, de weduwe vanJan van Soest (4). Het onroerend goed bestond uit depercelen 212bis en 244-249, zijnde de Molen op 249. hetoude huis op 246. een nieuw huis dat ze vergeten wirenaan het kadaster op te geven, ruim 4 ha. land en dewegen die er doorheen liepen met het perceelnummer 248.De percelen 245, 249 en 212bis zijn ongeveer 5x zo langais op de kaartjes aangegeven. In 1881 gaan ze over tot deling en scheiding. Johanna

Tussen Rijn en Lek 1984 4. - Dl.18 4 een precies jaar te noemen? We moeten daarvoor evenkijken naar de grondbelasting. Daarin staat dat zo-lang de eigenaar niet aan het kadaster heeft door-gegeven dat een gebouw is gesloopt, hij er nog grond-belasting over moet betalen. De eigenaar heeft er dusbelang bij om veranderingen zo snel mogelijk door tegeven. We mogen er dus ook van uitgaan dat er tussenmoment van notering en afbraak weinig tijd zat. In het archief van de hulpkaarten van het kadasterbevindt zich een tekening uit Augustus 1909 waarin deafbraak van de molen is getekend en een vergrotingvan het oude molenhuis. Op kaartje 2 zijn deze wij-zigingen aangegeven. We kunnen dus het einde van deLoerikse molen dateren op begin 1909. Henk ReindersNoten 1. Het minuutplan van kadaster, de oorspronkelijkekaart uit 1832. Deze is aanwezig op het kadaster-kantoor in Utrecht, maar is niet

kosteloos te raad-plegen. Vraag op het kadaster dus eerst naar dekosten! Een fotocopie kost er geen kwartje, maar f.3,25. Mede hierdoor heb ik geen fotocopie van dekaartjes gemaakt, maar deze overgetekend. Thuis hebik ze zelf van schaal 1:2500 2x vergroot. Het kaartjeis hierdoor overzichtelijker maar ook minder nauw-keurig geworden. Van de percelen 212bis, 245 en 249is slechts 1/5 genoteerd. 2. Tussen Rijn en Lek 3 (1984) p.11. 3. Op de Bunnikse molen is de gevelsteen uit 1804nog aanwezig. Hiervan is een fraaie ets gemaakt doorde Bunnikse schilder Johan de Kruijf. 4. Kadaster, kantoor Amersfoort, Register van Over-schrijvingen 232 No.21. 5. Veldwerk landmeters op het kadaster hulpkaartHouten No.27. 6. Register van Overschrijvingen 254 No.4. 7. Idem 450 No.43.

Tussen Rijn en Lek 1984 4. - Dl.18 4 10 deze wijze te komen tot uitspraken over de &quot;kwali-teit van het bestaan&quot;. Dit begrip omschreven we aande hand van de eerder genoemde theoretische littera-tuur en na enige interne brainstorming als enerzijdsde levensverwachting van een bepaalde sociale groep,bijvoorbeeld ten aanzien van de toegang tot kuituuren maatschappelijk aanzien, en anderzijds als de matewaarin deze verwachtingen of verlangens werden ge-realiseerd. Enkele bronnen en methoden van onderzoek Zoals gezegd zijn de bronnen voor lokaal onderzoekzeer gevarieerd. We zullen er hier slechts enkelekunnen bespreken (7). Een belangrijke bron vormen degemeentelijke en provinciale verslagen. Deze geveneen globaal beeld van de toestand in de gemeentenin het betreffende jaar. Hier zijn ook veel exactegegevens te vinden over de bevolking en haar midde-len van bestaan. Zo ontstond

inzicht in de grondsoor-ten, de afstanden tot de markten, de agrarische op-brengsten en kregen we overzicht van de marktprijzen.Aanvullingen hierop haalden we uit de &quot;uitgaandestukken&quot; van het toenmalige gemeentebestuur, de vee-tellingen, en de registers over geboorte, sterfte,huwelijken, dienstboden en migratie. Deze demogra-fische gegevens konden we bij de volkstellingenkontroleren en aanvullen voor wat betreft de beroepen.Dat de 19e-eeuwse bevolkingsadministratie wel enigekontrole nodig heeft, blijkt uit het klagen van degemeentesekretaris over het &quot;niet bij te houden&quot; komenen gaan van dienstboden, boerenknechten en -meiden.Na de volkstelling van 1869 werd het bevolkingsaantalvan Odijk dan ook met maar liefst 10% herzien. Om tot een inzicht te komen in de verdeling tussenarm en rijk in de dorpen, werd een stratifikatie ge-maakt. Op verschillende manieren kan zo'n

stratifi-katie tot stand komen, zoals een indeling op basis van de positie van de arbeid; het wel of niet beschik-ken over eigen en andermans arbeidskracht of via

Tussen Rijn en Lek 1984 4. - Dl.18 4 11 het wel of niet in bezit hebben van produktie-middelen als land en vee. Andere indelingen kunnengebaseerd zijn op de lijsten met schoolgeldbijdra-gen (men betaalde naar draagkracht); het wel of nietkiesgerechtigd zijn; het wel of niet bedeeld worden.Zelfs de plaats in de kerk kan een goede indikatiezijn (8) om tot een klasse- of standenindeling tekomen. In Odijk en Werkhoven werd gebruik gemaaktvan belastinggegevens, n.1. de kohieren van deHoofdelijke Omslag. Hiermee kunnen ook inkomens-verschillen opgespoord worden binnen eenzelfdeberoepsgroep. Deze kunnen weer worden verbonden - endaardoor misschien verklaard - met huishoudensgrootteen bedrijfsomvang en ook met het type bedrijf zoalseen veeteelt- of een akkerbouwbedrijf. De hoofdelijke omslag was een jaarlijks terug-kerende belasting om de dekking van de

gemeentelijkeuitgaven sluitend te maken. Het totale bedrag werdvia een vast te stellen sleutel over de huishoudensin het dorp verdeeld. Bij de vaststelling werd reke-ning gehouden met het geschatte inkomen en vaak ookmet de individuele omstandigheden. De (belasting-)&quot;Zetters&quot; deelden vervolgens de huishoudens in overde verschillende schalen. Ondanks deze differentia-tie bleek 20 tot 40 percent van de bevolking niet instaat ook maar iets te betalen. De groep van armstenkan met behulp van armenzorglij sten verder wordenonderverdeeld in tijdelijk of voortdurend onder-steunden. De gegevens hiervoor moeten dan wel eerstsamengesteld worden uit de jaarlijkse opgaven diezowel de gemeentelijke als de kerkelijke armen-besturen gaven over de zorg voor armen en wezen. Andere bronnen die werden gebruikt leidden totmeer kwalitatieve gegevens. Dagboeken en

streekromanskunnen een waardevolle bron vormen (9); het probleemhierbij was echter de interpretatie en vooral debetrouwbaarheid. Kun je aan dit bronnenmateriaal meer waarde toekennen dan alleen die van een &quot;sfeervolleomlijsting&quot;? Onmiskenbaar wijzen ze op normen engebruiken in een gebied. Zo werden we gewezen op het

Tussen Rijn en Lek 1984 4. - Dl.18 4 20 Formsma en B. van 't Hoff. Repertorium van inventaris-sen van Nederlandse archieven. Groningen 1965. En:W.J. Formsma en F.J. Ketelaar, Gids voor de Nederland-se archieven. Bussum 1975. 13. Een voorbeeld van kadasteronderzoek: A.D. Kake-beeke, 'Reconstructie van de agrarisch-ambachtelijkesituatie onzer dorpen uit kadastrale bescheiden' in:Brabants Heem 19 (1967). 14. Er bestaan verschillende goede handleidingen voorhet afnemen en verwerken van interviews ten behoeve vanhistorisch onderzoek. Recentelijk is verschenen: Mon-delinge Geschiedenis. Over theorie en praktijk van het gebruik van mondelinge bronnen, red. M. du Boisen T. Wagemakers. Amsterdam 1983. Ook Groniek heefthier een themanummer aan gewijd: Groniek 65 (1979). J

Tussen Rijn en Lek 1984 4. - Dl.18 4 23 vertoonde. Op zichzelf behoeft dat geen bijzonderverschijnsel te zijn omdat b.v. steenfragmentendie door ploeg, spade of frees geraakt zijn, naverloop van tijd plaatselijk soortgelijke roest-sporen gaan vertonen. Wat me opviel aan dit stukjevuursteen was dat de roestsporen alleen op descherpe kanten voorkwamen. Ik leidde daaruit afdat dit stukje ook gebruikt was om vonken uitstaal te slaan. Als bij ingeving viel me in dat deenig mogelijke toepassing van fragmenten van dittweede type zou kunnen zijn: als vuursteen in eentondeldoos. Het toeval wil dat ik al jarenlang - maar op zijnelfendertigst - probeer te achterhalen hoe een ton-deldoos werd gebruikt en hoe de vuursteen daarvoorer wel uit mocht zien. Een van mijn kennissen heeftwel een tondeldoos, echter zonder steen. En nu hadik ineens twee voorbeelden ervan in handen! 2. Tondeldoos,

vuurslag en vuursteentje.Foto Otto Wttewaall.

Tussen Rijn en Lek 1984 4. - Dl.18 4 24 Ook de werking van een tondeldoos berust op hetfeit dat een stukje silex uit een stukje staalgloeiende splinters slaat. Deze vonkjes vallenechter niet op buskruit, maar op het tondel (weef-sel van de tondelzwam, of gegloeid katoen of linnen)dat daarop ontbrandt of gaat gloeien. Figuur 2 geefteen idee van tondeldoos, staal en vuursteen. Ik vermoed dat de leden van onze werkgroep, nu zeweten dat er ook on ons gebied vuurstenen artefacten- zij het niet paleolithisch - gevonden kunnen wor-den, ieder stukje vviurstcen dat ze voortaan tegenzvillen komen, met andere ogen zullen bekijken. Namens de Archeologische Werkgroep, Anton van Sch i p
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