






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


