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Tussen Rijn en Lek 1989 2. - Dl.23 2 Het meso-niveau wordt in het onderzoek gezien als zijnde de instanties,waarmee het boerengezin in zijn woonplaats of regio te maken heeft; instan-ties die voornamelijk plaatselijk of regionaal werkzaam zijn en zowelinstellingen als verenigingen kunnen zijn. Op macro-niveau gaat het vooral om buiten de regio, bijvoorbeeld oplandelijk of provinciaal niveau, beleid makende instanties. Hierbij kan gedachtworden aan het beleid van de landelijke en provinciale overheid, maar ook aanhet beleid van de katholieke kerkprovincie of landelijke organisaties ofinstellingen. 2.

Hoe verhouden de bevindingen van het onderzoek bij de katho-lieke boerengezinnen in het Kromme Rijngebied zich tot anderestudies? 3.

Welke sociaal-pedagogische bemoeienis treft men in de periode1930-1985 aan en welke in het onderzoek gedane bevindingen moetengevolgen

hebben voor het sociaal-pedagogisch handelen? In het uitgevoerde onderzoek lag het hoofdaccent op de eerste vraagstelling.Het gezinsleven tussen ouders en hun kinderen (jeugdigen) in de periode1930-1985 werd in het onderzoek afgelezen op een drietal levenssectoren,namelijk de onderlinge omgang tussen ouders en kinderen over: - het toekomstig beslaan van de jeugdigen; - de levensbeschouwing; - de contacten van jeugdigen met leeftijdsgenoten. in het onderzoek zijn zij als leden van een boerengezin beschouwd, van wie deouders door een boerderij een bestaan in de landbouw hadden/hebben. Hier-door zijn bij het onderzoek ook personen betrokken die zelf geen boerderijhadden/hebben. De keuze om in het onderzoek het boerengezin als socialeeenheid te bestuderen, hield mede in dat werd nagegaan hoe het omgaat metjeugdigen die later geen zelfstandig bestaan in de

landbouw zullen hebben. Voor de uitvoering van het onderzoek werd in de periode 1930-1985 een drie-tal groepen onderscheiden, naar het trouwjaar van de ouders: - Groep 1: tussen 1915 en 1930 getrouwden. - Groep 2: tussen 1930 en 1945 getrouwden. - Groep 3: tussen 1945 en 1960 getrouwden. De groepen werden gekozen vanwege hun samenhang met maatschappelijkeontwikkelingen in de periode 1930-1985. Zo voltrok het jeugdig zijn van dekinderen van groep 1 zich grotendeels tijdens de economische crisis van dejaren dertig en tijdens de tweede wereldoorlog. Het jeugdig zijn van de kin-deren van groep 2 voltrok zich voor een belangrijk deel in de tot ongeveer1960 durende periode van naoorlogse opbouw, die in Nederland gepaard gingmet een grote maatschappelijke rust. Het jeugdig zijn van de kinderen van

Tussen Rijn en Lek 1989 2. - Dl.23 2 groep 3 voltrok zich vooral in de zestiger en zeventiger jaren, hetgeen eenperiode was die gekenmerkt door zowel ingrijpende veranderingen in delandbouw als in de samenleving. Voor het onderzoek vonden er met ongeveer 135 personen afkomstig uitde drie onderscheiden groepen uitvoerige open gesprekken over het gezins-leven rondom de drie levenssectoren plaats. In het onderzoek werden vooralgegevens verzameld bij leden van groep 3. De motivering daarvoor was, datdeze ouders in het onderzoek een zekere 'scharnierf unctie' hadden. Als jeug-digen groeiden ze op in de periode 1930-1945 en vanaf de zestiger jarenkwamen ze als ouders met hun kinderen in een samenleving te staan die zowelgrote maatschappelijke als grote veranderingen in de landbouw kende. Metongeveer 75 personen uit groep 3 vonden in het kader van het onderzoekgesprekken plaats. 3.

Onderzoeksresultaten 3.1. De bevindingen met betrekking tot de historische en maatschappe-lijke dimensie van de eerste vraagstelling. De gemaakte historische schets over de periode van het begin van de jaar-telling tot ca. 1930 laat zien, dat het Kromme Rijngebied sinds ca. 1000 naChr. een in hoge mate door de mens in cultuur gebracht landschap is. Tot dehervorming heeft de katholieke kerk, onder andere door haar vele bezittingenin het gebied, een grote greep op de bewoners. Tijdens en na de hervormingblijft de bevolking grotendeels katholiek. Invloeden van de Franse revolutie,het communisme en het socialisme vinden geen weerklank in het KrommeRijngebied. De landbouw in het Kromme Rijngebied kenmerkt zich door deeeuwen heen door grote bedrijven, waaronder verhoudingsgewijs veel huur-boerderijen. Vanaf het begin van de 20ste eeuw neemt de akkerbouw af tengunste van het weidebedrijf

en de fruitteelt, welke dikwijls beide in degemengde bedrijven worden aangetroffen. Over de periode 1930-1985 kan naar aanleiding van het onderzoek hetvolgende gezegd worden: - De landschappelijke situatie in het Kromme Rijngebied laat vanaf de tweedehelft van de 20ste eeuw een toenemend ingrijpen van de mens in het landschapzien. Met name na 1960 is het gebied landschappelijk, mede vanwege land-bouwkundige ontwikkelingen, aan grote veranderingen onderhevig. Vanafdie tijd raakt het ook door de verstedelijking haar voormalige agrarischekarakter voor een belangrijk deel kwijt. - De landbouwkundige situatie in de periode 1930-1985 is, dat het weidebedrijfen de fruitteelt, in de praktijk dikwijls in de vorm van een gemengd bedrijf aanelkaar gekoppeld, tot ca. 1965 de belangrijkste bedrijfstakken zijn. Vanaf

Tussen Rijn en Lek 1989 2. - Dl.23 2 buiten het katholieke boerenmilieu andere &quot;morele houdingen, kennis enkunde&quot; (Kooy 1985) het boerengezin binnen brengen. Door bij het onderzoekin het Kromme Rijngebied van een opzet in drie groepen uit te gaan, kan dedoor Kooy gegeven typologie van het traditionele en moderne gezin aangevuldworden met die van het overgangsboerengezin. 3.4. De derde vraagstelling De onderzoeksbevindingen naar de derde vraagstelling van het onderzoeklaten zien, dat met name in de periode 1930-1960 van diverse zijden sociaal-pedagogische bemoeienis met jeugdigen uit boerengezinnen is waar te nemen.Het betreft dan vooral bemoeienis van de zijde van de kerk, de agrarischeorganisaties zowel op plaatselijk, regionaal als landelijk niveau, en vanoverheidsinstanties. Na 1965 loopt de bemoeienis met agrarische jeugdigenin betekenis terug

en zij is na 1970 grotendeels verdwenen. Een aantal in hetonderzoek gedane bevindingen dient consequenties voor het sociaal-pedago-gisch handelen te hebben. Het gaat daarbij zowel om problemen die nietspecifiek zijn voor het boerengezin als om enkele problemen die samenhangenmet het agrarische gezinsbedrijf. Een aantal meer algemene problemen dientde aandacht te krijgen van de instanties die verantwoordelijkheid dragen metbetrekking tot het gebied waarop die problemen zich voordoen. Het gaat danom het hoge alcoholgebruik in sportkantines, het na alcoholgebruik deel-nemen aan het verkeer door jeugdigen, de discriminerende opmerkingen diein het onderwijs dikwijls gemaakt worden tegenover jeugdigen van boeren-afkomst en de afnemende godsdienstigheid bij jeugdigen. Verder is sociaal-pedagogische aandacht nodig voor enkele problemen die met het

agrarischegezinsbedrijf verbonden zijn. Het betreft de problematiek van de bedrijfsover-name en het ongewild ongehuwd blijven van verschillende bedrijf sopvolgers. Cothen, C.G.Th. Vernooy,(onderwijsdeskundige)

Tussen Rijn en Lek 1989 2. - Dl.23 2 Tolsteeg tussen stad en platteland. Een buitengerecht van de stad Utrecht in het Kromme Rijngebied. Inleiding De relaties tussen de stad Utrecht en het omringende platteland trekken delaatste jaren veel aandacht. Inspiratiebron en voorbeeld is de studie van pro-fessor Dekker over het Kromme Rijngebied'. In het collegejaar 1984-'85 bogenstudenten middeleeuwse geschiedenis aan de Utrechtse Rijksuniversiteit zichover het onderwerp 'stad en platteland in het Nedersticht', gewapend metDekkers boek. Het onderzoek betrof in het bijzonder de relaties van indivi-duele Utrechtse burgers met het platteland: woonden zij, als ze rijk waren,bijvoorbeeld 's zomers buiten? Bezaten zij gebruiksrechten op stukken landbuiten Utrecht? Om deze en andere vragen te kunnen beantwoorden moetmen wel eerst vaststellen wie er eigenlijk burgers van Utrecht

waren in de15de eeuw. Op grond van bronnen uit het Utrechtse gemeentearchief kwamer een groot kaartsysteem van Utrechtse burgers tot stand. Een andere vraag speelde ook een hoofdrol: hoever strekte de macht vande Utrechtse raad zich uit over het platteland? Welke rechten bezat de stad inde zone rond Utrecht en hoe was zij aan deze rechten gekomen? Er blijkentwee 'cirkels' rond Utrecht te liggen, eerst de stadsvrijheid, waarbinnen destad de zogeheten hoge rechtsmacht uitoefende en daarbij de doodstraf konopleggen en uitvoeren, en ten tweede de banmijl, waarbinnen mensen die deraad uit de stad had verbannen niet mochten komen^ 1.

omringende plattelandaan de hand van de Utrechtse stadskeuren uit de 14e en 15e eeuw.Doctoraalscriptie geschiedenis, Utrecht, 1986; H.L.F. Lagers, Destadsvrijheid van Utrecht in de middeleeuwen. Een onderzoeknaar de grenzen van het Utrechtse rechtsgebied aan de hand vande stedelijke keuren. Doctoraalscriptie geschiedenis, Utrecht, 1988.

C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen. Eeninstitutioneel-geografische studie,Z.ui^hcn, 1983. 2.

J.K. Radder, Burger, boer en bisschop. Een onderzoek naar debetrekkingen tussen de stad Utrecht en het

Tussen Rijn en Lek 1989 2. - Dl.23 2 steeg in het Kromme Rijngebied ligt behandelt Dekker het niet, omdat dit bui-tengerecht onder de stadsvrijheid viel. Hij stelt dat &quot;vanwege de grote invloedvan de stad het gebied binnen de stadsvrijheid nauwelijks als een plat-telandsdistrikt aangemerkt kan worden&quot;'&quot;. Terecht heeft Dekker alle ruimtein zijn boek benut voor het Utrechtse platteland. Toch neemt dit niet weg datTolsteeg in feite de uiterste noordwesthoek vormt van het Kromme Rijnge-bied. De grenzen van Tolsteeg met het platteland heeft Dekker vastgesteldin zijn hoofdstuk over de rechterlijke organisatie. Hij brengt Tolsteeg weldegelijk ter sprake, maar vrij terloops. In dit artikel wil ik een aantal uit-spraken van Dekker over Tolsteeg bijeenbrengen en ze toetsen aan mijn bevin-dingen. Daarnaast heb ik regelmatig situaties in Tolsteeg vergeleken met hetKromme Rijngebied. Uiteraard

probeer ik hier Dekkers stelling te beproevenwaarmee hij het uitsluiten van Tolsteeg verklaarde. Gaat die stellinginderdaad op voor Tolsteeg? Was de invloed van de stad zo overheersend? In het nu volgende gedeelte komen allereerst de grenzen van Tolsteeg aande orde. Daarbij steun ik vrijwel geheel op Dekkers onderzoek. Daarna bekijkik waar en waarheen de Tolsteeg liep. Het stellen van die vraag houdt tevensin dat ligging en loop van de Gansstecg onderzocht worden. Vervolgens komtde naam voor de Kromme Rijn bij Tolsteeg en Abstedc ter sprake. Daaropvolgt een bespreking van het verschijnsel mini-gerechten. Bestonden diealleen in het Kromme Rijngebied? Als er in Tolsteeg ook een mini-gerecht zouzijn, naast het buitengerecht,hoe stedelijk is Tolsteeg dan? Tot slot ga ikdieper in op de invloed van stad en platteland op Tolsteeg. Gegevens overwerk, rijkdom, de religieuze praktijk en

agressie staan ons hier ten dienste.Daarnaast wordt de term buurraden vergeleken met termen als buren, heem-raden en schepenen. Leken de buitengerechten op Utrecht of op de gerechtenin het Kromme Rijngebied? Wisselden de buurraden jaarlijks van samenstel-ling? Kwamen ze bijeen op een vaste plaats? Ter afsluiting volgen mijnconclusies. In het vervolg zal ik, waar mogelijk, verwij/cn naar Dekker of naarmijn scriptie. Als het voor mijn betoog nodig is, vermeld ik in de noten exactmijn bronnen. Vanwege mijn onderwerp ga ik vooral wat betreft archivalia uithet Utrechtse gemeentearchief verder dan Dekker&quot;. Kaart 1:

vijf eeuwen, Utrecht, 1989, nr 140': Caspar Specht, 1696. 10. Dekker, Kromme Rijngebied, p. 25; Vervaart, Rondom Utrecht, p. 49. 11. Dekker, Kromme Rijngebied, p. 17-21; Vervaart, Rondom Utrecht,p. 147-152. 12

Rechterpagina -> ligging van de buitengerechten van de stad Utrecht in de 15de eeuw.auteur: O.M.D.F. Vervaart bron: Y.M. Donkersloot-de Vrij, Kaartenvan Utrecht. Topografische en thematische kartografie van de staduit

Tussen Rijn en Lek 1989 2. - Dl.23 2 De grenzen van Tolsteeg De Vaartse Rijn en de Kromme Rijn vormen belangrijke delen van de grenzenvan Tolsteeg, namelijk aan de west- en aan de noordkant. Om de grenzenprecies vast te stellen helpen het al genoemde besluit van Maria vanOostenrijk uit 1539, een schilderij dat naar aanleiding daarvan in 1541 isgeschilderd door Evert van Schayck en de grenzen van de stadsvrijheid weer-geeft, en een kaart die uitgegeven is door Caspar Specht in het jaar 1696 opbasis van het besluit van 1539&quot;. LEGENDA Ijige Weide HoRe Weide Ijinpad/Catharijne Tolsteeg Abstede Wittevrouwen Bemuurde Weerd. Nieuwe Weerd Lauwerecht Pylsweerd Nyen&ord Hogelanden Proosdij &quot;an St. Jan (.Tanenbofstede-Domproosteneng Ondiep (geen gerecht) OBB BW ra ODB 12. Y.M. Donkersloot-de Vrij,/Laa/-f e/l van Utrecht. Topografische

enthematische kartografie van de stad uit vijf eeuwen, Utrecht, 1989,nr. 138: schilderij door Evert van Schayck, 1541; nr. 140': kaart van CasparSpecht. 13

Tussen Rijn en Lek 1989 2. - Dl.23 2 Kaart 2: Een reconstructie van het buitengerecht Tolsteeg in de 15de eeuw -auteur: O.M.D.F. Vervaart. -Bronnen: Donkersloot-de Vrij, Kaarten van Utrecht, nrs l'iO':Caspar Specht (1696); 62 en 27: Falkplan 1961 en 19H6.Dekker, Kromme Rijngebied, p. 236 en 414. G. Koppert,De forten rond Utrecht, Utrecht, 1983, p. 8: militairestafkaart van Utrecht en omgeving (ca. 1900). 14

Tussen Rijn en Lek 1989 2. - Dl.23 2 r Kaart nr. 1 heb ik gemaakt met gebruik van Spechts kaart. Bovendien is dekaart die Dekker liet tekenen van de gerechten in het noordwesten van hetKromme Rijngebied van groot belang. De gerechten Raven, Kleine Koppel,Grote Koppel en Maarschalkerweerd grensden aan Tolsteeg. Dekker steldede grenzen van deze gerechten vast uit vele middeleeuwse bronnen&quot;. Met be-hulp tenslotte van Dekkers kaart van de ontginningen onder Bunnik enVechten is er de nodige topografische informatie om te zien langs welke we-gen en waterwegen de gemeenschappelijke grenzen liepen van de genoemdegerechten en Tolsteeg&quot;. Het resultaat van dit alles is weergegeven in kaart nr.2. Laten we de grenzen van Tolsteeg eens langslopen: vanaf de Kromme Rijnbij Galgenwaard en Maarschalkerweerd gaat het langs een naamloos slootjein

zuidelijke richting naar de Kovelaarsbrug. Vanaf die brug loopt de grenslangs de Kovelswaderwetering -langs Maarschalkerweerd- tot aan het gerechtGrote Koppel, vervolgens langs de Koppeldijk tot aan de boerderij de Koppel.Dan gaat het pal west naar de Laagravensedijk, vanaf die dijk langs de Hoog-ravensedijk tot aan de Galgwetering en door dit water naar het westen, naarde Vaartse Rijn. Dat water vormt verder de westgrens, behalve bij de uit-monding in de stadssingel. In de buurt van de huidige Bleekstraat lag een klein huizenblok ten westen vande Vaartse Rijn. Jacob van Deventer tekende dit al rond 1569 op zijn bekendeplattegrond van Utrecht&quot;. De grens loopt verder vanaf de uitmonding van deVaartse Rijn door de stadssingel tot aan de monding van de Kromme Rijn.Deze rivier vormde de aan de noordkant van Tolsteeg het laatste deel van degrens. 13. Dekker,

Kromme Rijngebied, p. 414. 14. Dekker, Kromme Rijngebied, p. 236. 15. Donkersloot-de Vrij, Kaarten van Utrecht, nr. 2. 15

Tussen Rijn en Lek 1989 2. - Dl.23 2 Waar en waarheen Hepen de Tolsteeg en de Gansstecg? Tot nu toeschreef ik afwisselend over Tolsteeg en over de Tolsteeg, over hetbuitengerecht en een straat met dezelfde naam. Er bestaat nog een wijk Tol-steeg in Utrecht, maar geen straat die zo heet. Er is nog wei een Gansstraat.Men mag niet zonder meer aannemen dat de Gansstraat de verbrede opvolgeris van de middeleeuwse Ganssteeg, omdat we niet weten waar de straat Tol-steeg liep. Liep de Tolsteeg op de plaats van de huidige Gansstraat of langsde Vaartse Rijn en heetten zowel Oostcr- als de Westerkade Tolsteeg? In de middeleeuwen gebruikte men plaatsaanduidingen even vanzelfsprekendals tegenwoordig. Slechts zelden lichten wij een straatnaam toe. De bronnenover de middeleeuwse Tolsteeg en Gansstecg maken ons amper wijzer over deprecieze ligging van beide 'stegen'. Helaas zijn er

dus geen onbetwistbarefeiten vast te stellen over dit onderwerp. Die bronnen staan slechts toe voor-zichtig enkele overwegingen te formuleren. Na 1122, toen de Kromme Rijnwerd af gedamd, werd de Vaartse Rijn de belangrijkste vaarroute. Naar mijnmening is het waarschijnlijker dat de weg of wegen langs dit water Tolsteegheetten of gingen heten dan de weg langs de af gedamde Kromme Rijn&quot;. Hetzou namelijk wel heel vreemd zijn als de Tolsteeg naast de Kromme Rijn liep.De steeg daar langs heette in 1370 slechts &quot;die steghc byder Nymynnc&quot;&quot;. Denaam Tolsteeg kwam al in 1260 voor. De naam Ganssteeg dook pas na 1370voor het eerst op, namelijk toen er bij de oprichting van het Sint-Joostsgasthuis in 1377 sprake was van een kapel in de Ganssteeg&quot;. Op de kaartvan Jacob van Deventer uit ca. 1569 ligt dat gasthuis aan de straat die nuGansstraat heet&quot;.

Daarnaast mogen we aannemen dat de belangrijkste wegvan het buitengerecht ook zijn naam er aan heeft gegeven. Als we instemmen met deze overwegingen, wordt Dekkers interpretatievan de oudste vermelding van de Tolsteeg in 1260 minder vanzelfsprekend. Bij 16. Vervaart, Rondom Utrecht, p.32; C. Dekker, &quot;De dam bij Wijk&quot; inNederlands Archievenhlad 84 (1980),p. 248-266. 17. Goederenregistcr van het Bartholomeusgasthuis, &quot;Liber Hospitalis SanctiBartholomei&quot;, (Jemeentelijke Archiefdienst Utrecht (CjAU), BewaardeArchieven (BA), Tweede Afdeling (II), nr. 1619, f. 55 (1370 april 21). Hetafschrift van de oorkonde dateert uit ca. 1412. 18. GAU BA II, nr. 2505 (1377 juni 28), uitgegeven door S. Muller Fz., 'Stich-tingsbrieven van Utrechtse gasthuizen' in archief voor de geschiedenisvan het aartsbisdom Utrecht 30 (1905), p. 42-148, aldaar p. 67-70. 19. Donkersloot-de

Vrij, Kaarten van Utrecht, nr. 2. 16

Tussen Rijn en Lek 1989 2. - Dl.23 2 De Kromme Rijn bij Tolsteeg Op hel eerste gezicht geeft de naam Kromme Rijn geen enkel probleem, maarhij komt pas voor het eerst in de 16de eeuw voor&quot;. Nu geeft de loop van deKromme Rijn aanleiding tot naamsverwarring, want even buiten Utrecht ver-takt de Kromme Rijn in twee stromen. De noordelijke stroom, de Minstroom,mondt uit in de stadssingel tegenover de Nieuwegracht. De zuidelijke stroomloopt tussen Abstede en Tolsteeg door en komt uit bij de Oudegracht. Hoe heette deze zuidelijke tak? Er komen twee namen in aanmerking, teneerste de &quot;Riin&quot; en ten tweede de &quot;Nymynne&quot; ook wel Nyerminne gespeld.Dekker maakte duidelijk dat de naam &quot;Riin&quot; gebruikt werd voor de VaartseRijn. Hij signaleerde bijvoorbeeld een stuk uit 1461 waarin sprake was

van de&quot;Riin&quot; bij Laag Raven, een plek waarlangs de Kromme Rijn beslist nietstroomt^. Ziet Dekker dan Nymynne als de naam voor de Kromme Rijn bijTolsteeg? Nee, volgens hem slaat deze naam op de Minstroom^'. De naamMinstroom is al evenmin middeleeuws. Daarom moeten we ons eigenlijk ookbuigen over de naam van de noordelijke tak. Dekker citeert echter een stuk uit 1533 waaruit volgens mij duidelijk blijktdat daarin met Nymynne de Kromme Rijn is bedoeld. Het stuk betreft deschouwbevoegdheid van het waterschap Vechter- en Wulverbroek. Hunbevoegdheid strekte zich onder andere uit &quot;van den weteringe die streckendeis beneven Oudewulven tot na de Nyeuwe Minee wert (...)&quot;&quot;. Met de genoem-de wetering doelde men op de Oudwulverbroekse- of Covelswaderwetering.Het is op iedere kaart

zonneklaar dat die wetering uitmondde in de KrommeRijn. Men moet zich wel in heel vreemde bochten wringen om in de 'NyeuweMinne&quot; niet de Kromme Rijn te zien. Dekker maakt bij dit citaat geenaantekening welke Rijntak bedoeld kan zijn. Hij veronderstelt kennelijkstilzwijgend dat men in 1533 weer de Minstroom bedoelde. Verder kan men zich afvragen op welk water de naam Nyminne zoumoeten slaan in de vele oorkonden van de schout en buurraden van Tolsteeg.Ook uit hun oorkonden blijkt dat met de naam &quot;Riin&quot; de Vaartse Rijn werdaangeduid^. Als Nyminne in deze oorkonden over Tolsteeg de Minstroom zouaanduiden, slaan die oorkonden eenvoudig niet op dat gerecht, maar op het 24. Ibidem, p. 238 n. 140: in ieder geval al in 1581. 25. Ibidem, p. 617-618, n. 16. 26. Ibidem, p. 177, n. 47; 421; 613, n. 4. 27.

Ibidem, p. 613, n. 4 en de kaart op p. 612. 28. Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, nr. 958(1393 maart 27). 18

Tussen Rijn en Lek 1989 2. - Dl.23 2 \an stedelijke en reizionalc bronnen maakt het mogelijk om de/e vergetenuithoek diepgaand te \erkennen. Zo komt misschien uiteindelijk hel eigenkarakter van hel Kromme Rijngehied in tic middeleeuwen nog beter naarvoren. Utrecht. Otto Vervaart,(historicus). 32

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

