




Tussen Rijn en Lek 1985 3. - Dl.19 3 twee wereldoorlogen een agrariese gemeenschap, waarbijvooral veeteelt en in mindere mate fruitteelt enakkerbouw het landschap bepaalden. De overgang vanoverwegend akkerbouw naar vee- en fruitteelt gebiedheeft er later plaatsgevonden dan men zou verwachten:niet direkt na de landbouwkrisis van 1876-1895, maar pasvanaf het eerste decennium van de twintigste eeuw.(l)De overgang zelf moet vrij snel verlopen zijn; aanhet eind van de genoemde depressie was er nog weinigte bespeuren van een definitieve omslag naar grasland,terwijl er in 1910 57.7% grasland was en in 1930zelfs 68.9%.(2) Een verklaring voor deze trage reaktiezou een variant op de &quot;wet van de remmende voorsprong&quot;kunnen zijn, waarbij de prikkel tot verandering ofvernieuwing uitblijft als gevolg van het feit datde ekonomiese situatie in dit gebied relatief gunstigeris

dan in andere vergelijkbare kleigebieden. Z.W.Snellerbevestigt deze vooronderstelling.(3) Hij konstateertdat de graanprijzen vanaf 1878 opzienbarend gingendalen als gevolg van de krachtige overzeese konkurren-tie. De landbouwbedrijven van de meeste rivierklei-en lossgebieden hoopten zich uit de moeilijkhedente redden door zich toe te leggen op de veehouderij.Echter, in het gebied van de Betuwe en van de KrommeRijn, werd halsstarrig vast gehouden aan de graanbouw,konstateert hij.(4) In de periode 1918-1929 zijn er op de verschillendeweidegebieden drie bedrijfsvormen te onderscheidenbinnen de veehouderij:-het industriemelkbedrijf datvoorkwam in die streken waar een grote melkproduktiewas die niet door de onmiddelijke omgeving werd afge-nomen (bijv. in Groningen en Friesland), -het konsump-tiemelkbedrijf in de omgeving van de grote stedenin het westen, waar de

boerenbedrijven zich meergingen toeleggen op het leveren van verse melk aande fabrieken en als laatste -het bedrijf der zelf-kazers, waarvan het Kromme Rijn gebied een van dekernen werd. Gedurende een groot gedeelte van hetjaar werd- en nu nog steeds, zij het in geringere









Tussen Rijn en Lek 1985 3. - Dl.19 3 aandringen van haar man gaf ze uiteindelijk toestem-ming in een verkering, de liefde kwam van lieverleewel van haar kant. Voorlichting op seksueel gebied was niet gebruikelijk.Dochters van landarbeiders hoorden vaak pas overmenstruatie op het moment dat ze er zelf mee gekon-fronteerd werden. Enige uitleg werd door haar moedergegeven, waarbij de belangrijkste informatie bestonduit de mededeling dat ieder meisje dit kreeg en dathet niet netjes was om erover te praten.Ook over hoe kinderen geboren werden bleef ze langin het ongewisse. Boerendochters waren in het alge-meen iets beter op de hoogte en waren soms een belang-rijke bron van informatie voor dochters van landarbei-ders. Haar a.s. man was beter op de hoogte dan zijzelf;door zijn arbeid werd hij regelmatig gekonfronteerdmet de voortplanting in de dierenwereld. '«1 &quot;Zwarte&quot;

arbeidersbruiloft, 1932, v.l.n.r. oudersBoekhout (arbeiders), Dirk Boekbout en Adriana Paap,ouders Paap (stadse mensen).Eig.: D. Boekhout, Bunnik.



Tussen Rijn en Lek 1985 3. - Dl.19 3 Dit gebrek aan kennis op seksueel gebied werd doorhaar niet als een probleem ervaren, het leven hadnu eenmaal een aantal mysterieuze aspekten die nietrationeel te verklaren waren en waarbij men dan ookniet naar verklaringen moest gaan zoeken. Zo washet gebruikelijk dat bij het inmaken van groenteen bij het slachten van vee geen menstruerende vrouwenaanwezig mochten zijn, omdat dan bederf zou intreden.Een reden voor deze relatie tussen menstruatie enbederf werd noch gezocht, noch gegeven. Het was niet gebruikelijk dat twee mensen die verke-ring hadden elkaar dagelijks zagen. Dochters vanlandarbeiders hadden wel wat meer vrijheid in hetalgemeen dan boerendochters, zeker als ze niet ineen betrekking voor dag en nacht waren.'s Zondags na de kerk kwam de verkering officieelop bezoek bij het meisje thuis en dronk er koffiemet de familie. Mogelijkheden om

met elkaar alleente zijn lagen in fietstochtjes van huis naar werken vice-versa of afspraakjes bij wederzijdse kennis-sen waar ze wel eens welwillend met elkaar alleengelaten werden. Uit dit soort ontmoetingen kwam nogwel eens een gedwongen huwelijk voort, hoewel deschande daarover erg groot was. Ook waren er enkelemalen per jaar toneel- en voordrachtsavonden bijhet Fort en dan was er nog de jaarlijkse kermis. De duur van de verkeringstijd was in het algemeenvolkomen afhankelijk van de omstandigheden: meestaleen kombinatie van ekonomiese en familiaire, omstandig-heden - bijvoorbeeld wanneer de toekomstige man zijngeld nog thuis moest afgeven (vaak een blijk vanafkeuring van ouders t.a.v. de verkering) of wanneereen dochter thuis moeilijk gemist kon worden omdatze een ziek familielid moest verzorgen - allemaalomstandigheden die de verkeringstijd konden rekkentot wel zeven of acht jaar.

Anderzijds kon een huwelijkook vrij snel plaatsvinden, met name als een vande partners een hogere leeftijd had dan gebruikelijk









Tussen Rijn en Lek 1985 3. - Dl.19 3 12 rondkwam. De boeren betaalden slecht uit, niet inde laatste plaats omdat ze het zelf ook niet breedhadden. Ze moest wel eens wat trots wegslikken omde bakker te vertellen dat ze deze week weer nietde rekening kon betalen, maar de bakker van zijnkant deed daar nooit moeilijk over: het overkwamiedereen wel eens en de volgende week zou het welbeter zijn. Als laatste toevlucht was er de armenzorg,maar daar bleef je wel zo lang mogelijk vandaan. Een buurvrouw die een invalide man had, had eens metveel bijverdienen een tiets voor haar man kunnenkopen zodat hij toch nog mobiel was. Een enorme verne-dering voor haar was het -waar ze maar moeilijk over-heen kon komen- toen het praatje de ronde deed datze de fiets van de armenzorg had gekregen. Het wasniet alleen vernederend bij de armenzorg aan te klop-pen maar het betekende ook een inlevering van

jezelfstandigheid in ruil voor steun van de (r.k.)kerk: de pastoor kwam dan regelmatig over de vloerwaardoor je 't idee kreeg niet meer baas in eigenhuis te zijn. Om de bakkersrekening zo iaag mogelijkte houden, deed ze vaak moeite om aan goedkoop graante komen, dan kon ze zelf brood bakken. Hieraan ont-leende ze eer. Goed brood bakken vereiste en zekerevakbekwaamheid. Eens per jaar werd het varken ge-slacht, het bewerken van het vlees was een onderdeelvan het huishouden waar ook eer uit te halen viel.Ze maakte zelf worst, hoofdkaas (zult) en rookvlees.Gemiddeld stond ze op' om half zes, dan was pa al eenpaar uur de deur uit. Ze haalde de groente uit demoestuin en voordat de kinderen op waren (ze kreeger vijf) had ze al een emmer boontjes geplukt, schoon-gemaakt en in het zout gedaan om later geweckt teworden. In feite maakte het voor haar persoonlijk weiniguit of ze geld verdiende of

niet. Haar inkomsten,maar ook het huishoudelijk werk waar ze geen geld meeverdiende (maar wat wel vaak geld uitspaarde) waren







Tussen Rijn en Lek 1985 3. - Dl.19 3 15 Arbeidersweduwe.87 jaren had werken heb-ben hun sporen nagelatenop het gezicht van wed.Boekhout-Hendriks(1872-1959) .Eig.: D. Boekhout,Bunnik. Het gepraktizeerde katholieke geloof in het KrommeRijn gebied was tamelijk liberaal van aard. De kerkhad er bijvoorbeeld minder vat op de gemeenschap danin Noord Brabant. Over geboortebeperking sprak zij weleens met haar man en zij hadden er beiden geen religi-euze problemen over om coitus interruptus toe te pas-sen. Dit was trouwens niet algemeen bij de katholiekenin dit gebied, katholieke arbeidersgezinnen met tienkinderen waren toen nog geen uitzondering. Het wasvooral op initiatief van haar man dat zij c.i. toepas-ten want als je precies volgens de regels van hetrooms katholicisme leefde dan kon je naar zijn idee&quot;de kinderen wel aan de kapstok hangen&quot;. De algemene opvatting

is dat anticonceptie een verwor-venheid van vrouwen is en hun een stapje dichter in derichting van hun emancipatie brengt. Anticonceptie is



Tussen Rijn en Lek 1985 3. - Dl.19 3 16 zowel symptoon als oorzaak van vrouwenemancipatie.In het geval van c.i. kan de geboortebeperking welruimte scheppen voor persoonlijke ontplooiing, maarhet mag m.i. in deze periode niet gezien worden alseen symptoom ervan. Bij deze specifieke vorm van(onbetrouwbare) anticonceptie werd alle initiatief aande man overgelaten, waar zij geen mogelijkheid tot in-terventie bij had. C.i. werd niet uitgeoefend om haarte &quot;sparen&quot; of om de kwaliteit van het liefdesleven teverbeteren maar om het aantal monden dat gevuld moestworden te beperken. Hier staat weer het kollektievegezinsbelang tegenover de persoonlijke ontplooiing. Moederschap. Het kinderen krijgen was een van de belangrijksteredenen om te trouwen, vooral bij haar. De zwangerschapvond ze weliswaar vervelend: ze voelde zich dikwijlsslap en misselijk terwijl het werk toch door moestgaan. Haar

zwangerschap hield ze niet geheim zoalsbij boerinnen het geval was, waarbij de opvatting heer-ste dat je niet negen maanden te pronk moest lopen.Ze was er zelfs een beetje trots op en ze praatte erook over met andere vrouwen. Zo zei een buurvrouw eenstoen ze het over de aanstaande bevalling hadden, dat zeerop moest- rekenen dat ze tegen de gladde muur op zouvliegen van de pijn. Tijdens en na de bevalling kreeg ze hulp van een buur-vrouw of een nichtje, die het huishouden bestierde enmoeder en kind verzorgde. Er was een vroedvrouw aanwe-zig maar als er komplikaties waren werd de dokter erbijgeroepen. Het was vanzelfsprekend dat de man bij debevalling haar hand vasthield. Zijn aanwezigheid wasniet helemaal vrijwillig; hij had wel eens de neiging omweg te lopen als de bevalling moeizaam ging, niet uitonverschilligheid maar meer omdat hij haar lijden nietkon aanzien. Aan de 'zuiveringsriten' van

de katholieke kerk gaf zezo haar eigen interpretatie. Het woord 'zuivering'











Tussen Rijn en Lek 1985 3. - Dl.19 3 21 elkaar mocht en kon verwachten. Er waren weinig mogelijkheden om samen uit te gaan, eenboerendochter mocht niet te vaak op de weg wordengezien, de jaarlijkse kermis in Wijk was een vermaak voorhet gewonere volk. De duur van de verkeringstijd was volkomen afhankelijkvan het moment waarop het bedrijf vrij kwam; indien eenzoon of dochter niet het bedrijf van thuis overnam,schreven zij zich meestal samen in voor een pachtboer-derij. Hiervoor was een wachtlijst -een symptoom voor deheersende schaarste van pachtboerderijen- bovendienmoest de kommissie van regenten beschikken m.b.t. demate van geschiktheid van de aanstaande partners.De wachttijden konden wel eens uitlopen tot negen jaar.De gemiddelde huwelijksleeftijd voor boeren en boerinnenlag dan ook hoger dan die van landarbeiders. In ons Boerenechtpaar ca. 1880: Adrianus

van Schalk(1827-1901) en Anna Maria den Hartog (1883-1898).Eig.: Joop van Schalk, Utrecht.



Tussen Rijn en Lek 1985 3. - Dl.19 3 22 geval was de man al veertig en hij kon het bedrijf hurenvan een adelijke familie uit de omgeving. Er was dusgeen reden om lang te wachten en ze trouwden dan ook alna een half jaar. Haar ouders betaalden de bruiloft ende uitzet, bij de uitzet behoorde ook alle benodigdhedenvoor het kaasmaken (staren, tobben, emmers, persen,kuipen etc), verder een aantal kalveren, varkens enmeubilair. Haar leven na het huwelijk Arbeid Het bedrijf omvatte veertig hektaren en was overwegendeen veeteelt bedrijf, met daarbij een bescheiden boom-gaard. Zodra ze getrouwd was, werd het maken van kaaseen van haar belangrijkste taken. Deze werkzaamhedenwaren niet geheel vrije keuze want er was nog geenzuivelfabriek in de direkte omgeving waaraan de versemelk geleverd kon worden. Dus zodra de koeien afgekalfdwaren moest er met de zuivelbereiding

begonnen worden.Het kaasmaken in totaal nam per week ongeveer 52 urenin beslag. Het scheelde al iets dat ze een elektrieseroermachine had waardoor het werk minder zwaar werd,maar ze moest toch voortdurend aanwezig zijn. 's Ochtends na het melken waar ze soms ook aan meehielp,gingen de boer en zijn knecht ontbijten, terwijl zij met hetkaasmaken begon. Rond een uur of negen zat de kaas almeestal in het vat en was het voor haar tijd om te ontbij-ten en rond die tijd begon ook de werkdag van het dienst-meisje. Het schoonmaken van de tobben, emmers, kaas-vaten en gereedschap met kokend sodawater was de taakvan deze laatste. Verder moest de kaas in de pekelbakkengebracht worden en alle kazen regelmatig gekeerd: ookdie te drogen lagen in de kaaskamer werden twee maal perdag gekeerd - of er nu vijftig of honderd lagen, zemoesten allemaal gekeerd worden. Dan nam

ze nog wel eensmet een natte doek af, en de kazen die naar de marktgingen werden daags tevoren allemaal gewassen in eenteil met sodawater - bij dit laatste werkje hielp haar



Tussen Rijn en Lek 1985 3. - Dl.19 3 23 man haar wel eens sjouwen als hij het niet te druk had:van de kaaskamer naar de deel en uit de kelder, trap optrap af. 's Winters lagen de kazen boven op zolder,relatief een warme plaats. Ze maakte twee keer per dagkaas: om half vier werd er weer gemolken en herhaaldehet bereidingsproces zich. Voordat de kaas in het vaten de boel weer schoon was, was het een uur of acht, omnegen uur werden de kazen nogmaals gekeerd.Hoewel het zwaar werk was dat ook veel tijd in beslagnam had ze er veel voldoening van, vooral omdat ze erook waardering voor kreeg. Het schoonhouden van hethuis, het verzorgen van de maaltijden en niet op delaatste plaats de wekelijkse was hielden haar en dehulp meer dan bezig. Een ander typies vrouwenwerk washet voeren van de kalveren zolang die nog uit de eramerdronken en het mesten van de varkens. De

maaltijden waren weinig gevarieerd, de hoeveelhedenenorm. Om vijf uur 's ochtends -voor ze gingen meiken-gebruikten ze thee of koffie, boterhammen met kaas enpap. Na het melken, tussen kwart over acht en halfnegen, was het tijd voor het eigenlijke ontbijt: boterham-men met spek en kaas en weer gekookte pap. Deze bestonduit gekarnde wei met meel en zonder suiker. Ook in dekoffie en thee werd geen suiker gebruikt, alleen bijspeciale gelegenheden. In plaats daarvan gebruikte menharde (stroop)ballen. 's Middags werd er warm gegeten,bijv. stamppot van witte kool en aardappelen met spek ofsla met aardappelen en spek. 's Avonds rond vijf uurgebruikte men weer een broodmaaltijd met koffie, thee enmelk en dan om half negen, als het grote werk gedaanwas, boterhammen met koffie en pap of men warmde deresten van de maaltijd van 's middags op met pap toe.'s Zondags nam men

er dan nog een stukje ham bij (na detweede wereldoorlog werd het pas een gewoonte om meteen ander een koe te slachten in plaats van een varken),En in de zomer als er sla was werden er 's avonds nogwel eens aardappelen gekookt die men at met uitgebakkenspek. De sla werd dan tevoren aangemaakt met een sausjevan zure wei met spekv(;t. Na de verorbering van deze



Tussen Rijn en Lek 1985 3. - Dl.19 3 24 eenvoudige doch voedzai.e maaltijd was het bedtijd, nadatde kazen nog een keer gekeerd waren. Het wassen was geen simpele aangelegenheid. Het meisjeen zij begonnen 's zaterdags hieraan, 's Morgens weekteze de was in het water en 's avonds ging hij in hetwasfornuis om uitgekookt te worden. Daar bleef die's zondags in en 's maandags in de morgen werd ergewassen. Dan moest de was nog eens in schoon sop.'s Zomers werd de was op de bleek gelegd en in dewinter gechloord. Op de bleek moest de was omgekeerdworden en droogde die te erg, dan gebruikte ze degieter om het wasgoed opnieuw te bevochtigen. De vol-gende dag werd het goed opgespoeld en door het blauwselgehaald en aan de lijn gehangen. Als het goed droogdedan was het karwei dinsdagavond gedaan, maar dat waslang niet altijd zo. Tenslotte moest er nog gestrekenworden

of gevouwen, dat laatste werd meer gedaan danstrijken. Zij had een duidelijk beeld voor ogen van wat mannenwerken wat vrouwenwerk was. Haar man bijv. werkte nooit inhet voorhuis. Kaasmaken was uitsluitend een vrouwelijkebezigheid, terwijl het de man was die voor de verkoopervan zorgde - zowel aan de handelaar die aan huis kwamals op de markt in Utrecht of Woerden. Het werk op deakker, het verzorgen van het vee en de moestuin deed deboer met zijn knecht en/of dagloner. De boerin liet zichachter niet veel zien, niet alleen omdat het haar aantijd ontbrak, maar ook als kenmerk van een standsbewustelevenswijze (&quot;want achter liepen er genoeg&quot;). De verzor-ging van de bloementuin was haar taak. De boerin had deverantwoordelijkheid over het vrouwelijk personeel en deboer over het mannelijk. De meeste kontakten met debuitenwereld verliepen via hem, hij besliste over

endeed alle nieuwe aankopen voor het bedrijf. Dezestringente rolverdeling zag ze ook bij een buurvrouw dieweduwe was Zij was in staat het bedrijf zelfstandig tebestieren, deed ook de boekhouding maar voor de in- enverkoop schakelde zij haar broer in die eveneens in debuurt woonde.

















Tussen Rijn en Lek 1985 3. - Dl.19 3 32 aspekt in hun leven achtten. Deze opvatting versterkte misschien het door Scott enTilly gekonstateerde feit dat vrouwen langer dan mannenvasthielden aan de &quot;gemeenschapsmentaliteit&quot; tegenovereen meer individueel gerichte levenshouding. Ook hierover zou nader onderzoek, met meer gerichte vragen eneen grotere groep mensen omvattend, meer zekerheidkunnen verschaffen. Yvonne Ramakers.Utrecht noten: 1. Zie het eindverslag van de doctoraalwerkgroep&quot;Krommerijngebied&quot; (1980-81) van de afd. economischeen sociale geschiedenis aan de R.U. Utrecht, 2. idem. 3. Z.W. Sneller: Geschiedenis van de Nederlandselandbouw 1795-19A0, Groningen-DJakarta, 1951,p. 308. h. idem. 5. Auteurs die ertoe hebben bijgedragen deze &quot;mythe&quot;enigszins uit de wereld te helpen zijn o.a. W.N. Schilstra: Vrouwenarbeid in de landbouw

enindustrie in de tweede helft der negentiende eeuw,Nijmegen, 1976 (herdruk). en S. Leydesdorff: Verborgen arbeid vergetenarbeid, Amsterdam, 1977. 6. Zie bijv.ij. Scott en L. Tilly: Women, Work andFamily, New York, 1978. H. Medick: &quot;Zur strukturellen Funktion von Haushaltund Familie in ubergang von der traditionellenAgrargesellschaft zum industriellen Kapitalismus:die proto-industrielle Familienwirtschaft&quot;, inSozialgeschichte der Familie, p. 25A-282. 7. J. Scott en L. Tilly: &quot;Women's Work and the Familyin Nineteenth Century Europe&quot;, on: ComparativeStudies in Society and History, nr. 17 (1975), p. 63. 8. idem, p, 42.



Tussen Rijn en Lek 1985 3. - Dl.19 3 33 9. zie hiervoor: M. Bots en M. Noordman: Moederschapals Balsem, Amsterdam, 1981. en: Het tijdschriften en litteratuuronderzoek vanhet &quot;Vrouwengeschiedenis projekt Kromme RijnseVrouwen&quot; (1981-1982) aan de R.U. Utrecht.10. J.G. Heymans in: Leven en Werken, maandblad voormeisjes en vrouwen,jrg 10 (1926). (Geciteerd uithet tijdschriftenonderzoek vermeld onder noot 9.) Studie naar Van Bemmels in het Kromme Rijngebied De familienaam Van Bemmel komt al eeuwen in het KrommeRijngebied voor. Reeds in 1315 wordt er een zekereWillem van Bemmel genoemd. Hij behoort tot een oudgeslacht van ministerialen. De Van Bemmels hebbenzich hoogst waarschijnlijk vanuit het zuidoosten vanhet gebied verspreid naar het noorden.Op dit moment wonen er bijna in elke plaats in hetgebied nog Van Bemmels.

Ondergetekende, zelf afkomstig uit Cothen, is al eenaantal jaren doende met het verzamelen van gegevensten behoeve van een studie naar de plaats en betekenisvan de Van Bemmels in het Kromme Rijngebied. En dit ineen historisch, sociaal-economisch en genealogischperspectief. Het is zeer aannemelijk dat er onder U zijn die gege-vens over Van Bemmels bezitten. Dit blijkt ook regel-matig uit vermeldingen in dit tijdschrift.Ik vraag U vriendelijk mij dergelijke gegevens terhand te stellen. Elk gegeven, hoe klein of hoe ver-schillend van aard dan ook, is welkom en is op zichweer een stukje van de legpuzzel. Bij voorbaat dank! Dr. A.A.B.van Bemmel Koekoekstraat 61 3514 CV Utrecht 030-715165 (na 18.00 uur)


