
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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