
41 

Hoe oud is Breukelen ? 
Arie A. Manien 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

INLEIDING 

Toen de Historische Kring Breukelen nog in de aanloopfase verkeerde 
daagde het streekblad de VAR de Kring reeds uit met de opmerking 'Zou 
het niet leuk zijn als . . . de Historische Kring Breukelen in oprichting zich 
eens gaat buigen over de vraag wanneer Breukelen eigenlijk ontstaan is om 
daarmee een feestjaar vast te stellen. '1 Uit het vervolg klonk de hoop door 
dat er misschien in 1988 of 1989 wat te vieren zou kunnen zijn. Zon 
uitdaging kon natuurlijk niet onbeantwoord blijven. Het hierna volgende is 
daarvan het resultaat. 

Dit artikel bestaat uit zes delen. In het eerste en tweede deel zal in het 
kort iets worden verteld over de voor-Middeleeuwse en Middeleeuwse 
geschiedenis van de streek waarvan Breukelen deel uitmaakt. In de derde 
plaats moet worden nagegaan welk feit in principe als het begin van 
Breukelen zou kunnen worden beschouwd. Ten vierde zal worden bezien of 
aan de hand van ons overgeleverde documenten de geschiedenis van 
Breukelen of Broclede nog te vervolgen valt tot verder terug m de tijd dan 
het jaar 1139. Het vijfde deel zal gaan over enkele oude, maar later 
verdwenen, plaatsnamen in de Vechtstreek. Tot slot zal een voorzichtige 
conclusie worden getrokken over het ontstaan van Breukelen als een 
geïnstitutionaliseerde gemeenschap. 

DE OUDE GESCHIEDENIS VAN DE VECHTSTREEK 

Om enig inzicht te krijgen in de ontstaansgeschiedenis van het Vecht-
landschap, en in de aanvang van de bewoning van dat gebied, moeten we 
beginnen met een stukje geologie. 

De tijdspanne tussen ongeveer 2 400 000 en 10 000 jaar geleden wordt 
door de geologen het Pleistoceen genoemd. Ze werd gekenmerkt door een 
aantal elkaar opvolgende ijstijden. Laat in het Pleistoceen, tijdens de Saaie 
of Riss Ijstijd (omstreeks 360 000 tot 235 000 jaar geleden), stuwde het 
landijs fijn en grof zand op, dat vermengd was met wat grind. Zo ontstond 
de stuwwal van de Utrechtse en Gooise Heuvelrug. 

Tijdens de daarop volgende tussenijstijd, toen het klimaat aanmerkelijk 
warmer was, hield een alles overdekkende plantengroei het zand vast. 
Maar gedurende de volgende koude tijd, de Weichsel of Wurm Ijstijd (circa 
125 000 tot 13 000 jaar geledenJ, verdween de vegetatie die zich op de 
Heuvelrug had ontwikkeld. Veel zand woei weg en zette zich elders als 
dekzand af. De ondergrond van het Vechtgebied bestaat uit een laag van 
zulk dekzand, waarvan het oppervlak zwak golfde, en die van het oosten 
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naar het westen op steeds grotere diepte voorkomt.*-

Op deze Pleistocene ondergrond zijn in de volgende tijdspanne, het 
Holoceen (die circa 10 000 jaar geleden begon), in onze streken uitge
strekte moerasbossen tot ontwikkeling gekomen, waaruit voedselrijke 
veenwildernissen ontstonden. Daar groeiden onder andere zwarte els, wilg, 
iep en eik; ertussen lagen ruimten die vooral werden ingenomen door 
rietmoerassen. Dit waterrijke landschap met veel bomen, struiken en riet 
overheerste in het gebied tussen de Oude Rijn en de Vecht.3 Ten oosten 
van de Vecht, waar de zandondergrond hoger lag, ontwikkelde zich vooral 
veenmosveen , met alleen aan de randen enige bosgroei.^ 

Het klimaat werd daarna langzamerhand blijvend warmer. Het landijs 
smolt en de zeespiegel steeg. De rivieren kregen veel water af te voeren. 
Door beide oorzaken werden ook de rivierstanden en het grondwater
niveau hoger. Het gevolg was het verdrinken van bossen en het ontstaan 
van uitgestrekte moerassen en zoetwater meren, waarin wel de veengroei 
krachtig kon voortgaan. De oppervlaktestijging van de venen hield 
daardoor de stijging van de gemiddelde waterstand meer dan bij. De dikte 
van het veenpakket ten westen van de Vecht werd groter naarmate de 
zandondergrond dieper lag. Oost van de Vecht groeide het met struiken en 
bomen omzoomde veenmosveen eveneens gestaag door. 

De veenwildernissen 

Deze levende hoogvenen leverden een bijzonder landschap op. Dat kwam 
vooral door de speciale aard van hun mossenvegetatie. Veenmossen zijn in 
staat veel neerslagwater in hun weefsel te vergaren en op te slaan; al naar 
gelang de mossoort kan hun gewicht in met water verzadigde toestand wei 
tot tussen het tienvoudige en veertigvoudige toenemen. Bovendien groeien 
de veenmossen gewoonlijk in dichte kussens, waardoor het water-
vasthoudende vermogen van het veenmosdek nog verder wordt vergroot" 

Door dit alles konden de veenmosvenen in de Vechtstreek een 
waterspiegel handhaven die min of meer onafhankelijk was van de 
grondwaterstand in het omringende gebied. De oppervlakte van een 
veenmosveen kon zodoende uitgroeien tot aanmerkelijk boven de 
omgeving6 De begaanbaarheid van zon gebied was slecht; het was vaak 
meer een waterheuvei dan echt land. Aan de onderzijde stierf het 
veenmosdek af; er kwam daar maar weinig lucht bij, waardoor een 
grondlaag ontstond die zeer rijk was aan organisch materiaal. 

In het veeniandschap ontstond een uitgebreid krekenstelsel. De rivier de 
Vecht, ontstaan als een zijtak van een voormalige Rijnarm, werd een nogal 
verwilderde waterweg. Sommige in de Vecht uitmondende kreken 
groeiden uit tot meanderende riviertjes, die gingen zorgen voor water
afvoer vanuit het veenland. De Drecht in Loosdrecht wordt beschouwd als 
een overblijfsel van zon oorspronkelijk veenriviertje. Ook de bochtige 
waterweg die het later gegraven Tienhovens kanaal verbindt met de Vecht 
volgt, naar ik vermoed, mogelijk nog de loop van zulk een oud riviertje. 
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Bij hoge rivierwaterstanden diende het veen omgekeerd als water-
opvang, waardoor wat rivierklei over en in het veen werd gebracht. De 
belangrijkste kleihoeveelheden kwamen echter op het overstroomde land 
dicht bij de rivier terecht. De stroken met echte kleigrond aan weerszijden 
van de Vecht bleven in vergelijking met die bij andere rivieren zelfs vrij 
smal, omdat het veen in het achterland meestal hoger lag dan het water 
van de Vecht reikte2 

De klei leidde tot een solide bodem, waarop gelopen en gebouwd kon 
worden. De veenwildernissen waren echter zonder grote ingrepen voor de 
mens onbewoonbaar. 

De voor-Romeinse tijd 

Over het landschap op de klei dicht bij de Vecht en de menselijke 
bewoning daarvan in de tijd vóórdat de Romeinen naar het noorden 
kwamen, valt slechts uit zeer summiere bronnen iets af te leiden. Vondsten 
van visgerei en aardewerkscherven uit de periode rond circa 500 voor 
Christus wijzen er op dat er op de rivier gevist werd en er van de langs de 
rivier aanwezige klei gebruik gemaakt werd om potten te bakken7 

Vermoedelijk woonden er soms ook mensen, hoewel dan toch in zeer kleine 
aantallen. De onderkomens zullen in zulke gevallen dicht bij de rivier 
hebben gestaan en eenvoudige hutten zijn geweest, gemaakt uit kaphout, 
riet en leem. Daar waar de mens niet ingreep groeide op de klei een 
gemengd loofbos, waarin ook gejaagd kon worden. Buiten de rivieroevers 
viel voor de oeverbewoners niets te halen. 

De Romeinse tijd 

Toen de Romeinen omstreeks het jaar 50 voor Christus in Nederland 
kwamen troffen ze hier een in hun ogen zeer onderontwikkeld gebied aan, 
een delta waarin een klein aantal mensen op droogblijvende plaatsen te 
midden van moerassen en water een pover bestaan vond. 

Vermoedelijk was de Vecht toen een betrekkelijk zelfstandige rivier, die 
zijn water kreeg van de Heuvelrug en uit de veenwildernissen. Pas in de 
tijd dat Drusus met zijn Romeinse legers in de omgeving van de Vecht 
arriveerde (circa 12 voor Christus) kwam - ditmaal door menselijk 
ingrijpen - weer een bevaarbare verbinding tot stand tussen de Rijn en de 
Vecht, waardoor de Vecht opnieuw een tak van de Rijn werd en onderdeel 
kon worden van een vaarroute vanuit Duitsland naar het noorden van de 
Nederlanden (Rijn - Drususgracht - Vecht - Flevomeer - Flevo). Deze 
Romeinse veldheer Drusus was een stiefzoon van de ons ook uit het 
Kerstevangelie bekende keizer Augustus. 

Meteen in het jaar 12 voor het begin van onze jaartelling maakte Drusus 
al van de vaarroute gebruik toen hij via de Vecht en het Flevomeer naar 
het noorden voer om de Friezen te gaan bestrijden.8 De Vecht bleef daarna 
een belangrijk vaarwater voor de Romeinen. Daarvan getuigde hun 
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vlootstation te Vechten (tussen Utrecht en Bunnik). 
In het jaar 16 na Christus voer een vloot van meer dan duizend 

schepen, onder bevel van Germanicus, de Vecht af naar de volksstammen 
die in het noorden van (het tegenwoordige) Duitsland woonden9 

De echte Romeinse bezetting kwam niet verder dan het zuiden van 
Nederland. Aan de noordgrens van het door hen gekontroleerde gebied 
bouwden de Romeinen een gordel van forten, deel uitmakend van de 
zogenaamde Romeinse Limes, die zich oostwaarts voortzette tot ver langs 
de Donau. Het fort Vechten, ten zuidoosten van Trajectum (Utrecht) was 
daarin een belangrijk steunpunt. 

Met uitzondering van slechts een klein aantal archaeologische vondsten 
(waaronder een grafsteen gevonden in Loenersloot. een aantal verspreide 
munten, een in Breukelen gevonden fibula, en aardewerkresten aange
troffen in het gebied van het huidige recreatieterrein Mijnden) zijn uit de 
Romeinse tijd maar weinig gegevens bekend die wijzen op bewoning door 
de mens van de oevers van de Vecht. Misschien woonde er gedurende een 
groot deel van die tijd ook wel nauwelijks iemand. De Romeinen streefden 
er naar een zone ten noorden van de Limes onbewoond te houden 
Bovendien werd het gebied vanaf de andere kant onveilig gemaakt door de 
Friezen. 

Na de ineenstorting van de Limes door het binnendringen van de 
Friezen, Franken en andere stammen omstreeks 270 en een mislukte 
poging van keizer Constantijn om de Limes weer te herstellen, nam de 
Romeinse invloed op de Vechtstreek af. Rond het jaar 400 was het daarmee 
praktisch geheel en al afgelopen. 

MIDDELEEUWSE GESCHIEDENIS VAN DE VECHTSTREEK 

Door het wegvallen van de Limes ontstond er een vrijer verkeer tussen 
noord en zuid. 

Er is wei verondersteld dat Holland en het westen van Utrecht na de 4de 
eeuw vrijwel ontvolkt zouden zijn geraakt, als gevolg van sterke water
overlast, waarna pas sinds de 7de eeuw weer een herbevolking zou zijn 
opgetreden. De plaatsnaamkunde levert echter gegevens op die dat 
onwaarschijnlijk maken. 

Er valt een oudste "laag" van aardrijkskundige namen te onderscheiden 
die mogelijk ontstonden in de eerste eeuwen voor en na het begin van onze 
jaartelling.11 Daartoe behoren namen van waterlopen en van plaatsen 
gelegen op de kleiboorden van die waterlopen. Voorbeelden van rivier
namen die daartoe gerekend worden zijn Vecht (Feht, Veht) , Angstel/ 
Amstel (Amestello, Amestelle, Amstelle)1^, en Gem (Geyne) . Onder de 
plaatsnamen zijn voorbeelden Maarssen (Marsna, Marsnen) , Mijnden 
(Minden)1 ~\ Loenen (Lona) , alsmede Menevelt in Abcoude-Proosdij17. 
Tevens een aantal namen van plaatsen op de kleiboorden van de Rijn, zoals 
De Meern (Mearne. die Maern. de Meren)18, Vleuten (Vlotena. Floten)19 en 
Woerden (Worthen, Wordene, Worthene, Wiioerden, Wuyrden)^. 
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Vooral het feit dat diverse als zeer oud te beschouwen plaatsnamen zijn 
blijven voortbestaan maakt het aannemelijk dat er langs de rivieren, Vecht 
en Rijn inbegrepen, een zekere continuïteit in de bewoning zal zijn geweest, 
ondanks de moeilijke levensomstandigheden in enkele vroege eeuwen. Als 
deze gebieden inderdaad geruime tijd achtereen geheel ontvolkt waren 
geweest zouden immers ook die plaatsnamen verdwenen moeten zijn om 
bij een veel latere herbevolking door andere namen te worden opgevolgd. 

Aangenomen wordt dat het gebied van het latere Holland, Zeeland en 
Utrecht tot de Vecht in de turbulente tijden die volgden op het wegtrekken 
der Romeinse legioenen werd bezet door germaanssprekende bewoners 
wier dialect, wegens een aantal typische eigenaardigheden, kustgermaans 
of noordwestgermaans genoemd wordt. * 

De bevolking van de Vechtstreek nam geleidelijk toe. Het waren vooral 
vissers en jagers. Over hen is slechts heel weinig bekend. We vernemen 
vaag iets over Herulen en Warnen22, die in deze streken gewoond zouden 
hebben. Zij waren leden van oorspronkelijk Noordeuropese volksstammen 
die vooral tijdens de volksverhuizing nogal op drift waren geraakt. Veel 
meer is er niet bekend over de omgeving van de Vecht in de 4de tot 6de 
eeuw. J 

Uit de 7de eeuw weten we in ieder geval zeker dat er toen op de klei-
gordel ter hoogte van de tegenwoordige gemeenten Maarssen, Breukelen 
en Loenen op verschillende plaatsen mensen woonden. Omdat er zo weinig 
details over hen te achterhalen zijn, is er een neiging in nogal schimmige 
beelden over hen te denken. Ze lijken in meerderlei opzicht dan zo ver van 
ons af te staan. Toch waren het gewoon mensen die werkten en vrijden, die 
hun vreugden en pijnen beleefden, met kinderen die speelden of zich ver
veelden; kortom: mensen die in wezen niet zo veel van ons verschilden 
behoudens dat ze niet ondersteund werden door veel luxe en techniek. 

In hun tijd probeerden twee machten zich van Midden-Nederland 
meester te maken: het Frankische rijk vanuit het zuiden en de Friese macht 
vanuit het noorden. Regelmatig was het ook in de Vechtstreek onrustig, 
door schermutselingen tussen Franken en Friezen. Meestal zullen de 
Friezen hier de overhand hebben gehad. 

Deze oorlogen waren niet de enige dreiging waaraan men bloot stond. 
Vanwege het gevaar van een bij tijden overstromende rivier wierpen de 
bewoners van het oeverland lage, platte woonheuvels op. Dat gebeurde niet 
alleen langs de Vecht, maar ook langs de Oude Rijn. In onze streken werden 
die door de mens gemaakte heuvels woerden genoemd, elders sprak men 

?4 van terpen. 
De macht van de Franken eindigde vermoedelijk aanvankelijk aan de 

Rijn, waarbij de plaats Utrecht als grensvesting diende. ^ Maar van 
omstreeks 650 tot 690 heersten de Friese koningen Aidgisl en Redbad in 
Utrecht. Tussen ongeveer 690 en 714 was Utrecht opnieuw in handen van 
de Franken. Ze was heroverd door de hof meier Pippijn II "de Middelste", 
uit het Arnulfingisch-Karolingische geslacht, toendertijd de drijvende 
kracht achter de Frankische politiek tegen Friesland2" 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg.l nr .2 .1986 



46 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg.l n r . 2 . 1 9 8 6 



47 

Zendelingen uit Engeland 

Pippijn 11 wenste dat de Friezen met voortvarendheid tot het christen
dom zouden worden bekeerd. Hij kreeg daarbij de steun van Willibrord, die 
afkomstig was uit Engeland. In 678 had deze geestelijke zijn intrek 
genomen in een klooster in Ierland. De abt-bisschop van dat klooster 
slaagde erin Willibrords geestdrift te wekken voor de geloofsverkondiging 
onder de Friezen. In 690 vertrok Willibrord naar de Noordelijke Neder
landen. Pippijn II wees hem het op de Friese koning heroverde gebied als 
missieterrein aan. Daarop reisde Willibrord eerst naar Rome om de paus 
een bekrachtiging van deze zending te vragen. In 695 wijdde de paus 
Willibrord tot aartsbisschop der Friezen, met Utrecht als standplaats. 

Bijna 20 jaar nadat Willibrord apostel der Friezen was geworden keerde 
het militaire getij weer. In 714 overleed Pippijn II. Daarop ontstond enige 
bestuurlijke verwarring waarvan de Friezen onmiddellijk gebruik maakten. 
Van 714 tot 718 was de stad Utrecht nogmaals in Friese handen, wat tot 
wanorde en verwoesting in het missiegebied leidde. 

Juist in die tijd kwam de zendeling Wynfrith voor het eerst naar de 
Nederlanden om daar Willibrord te helpen. Hij voer per schip van 
Brittannië naar Dorestad (het huidige Wijk bij Duurstede), ging vervolgens 
na enige tijd naar Utrecht en keerde spoedig daarop - nog voor het eind 
van 716 - toch maar weer naar Engeland terug. ' Redbad had juist de 
Frankische priesters verjaagd en dus was er voor Wynfrith toen geen 
zendingswerk onder de Friezen mogelijk 2 ° Hij werd tot abt van Nuthscelle 
gekozen, maar al snel kreeg toch zijn zendingsijver weer de overhand. Hij 
ging daarom naar Rome om zich goed vertrouwd te maken met het Roomse 
ritueel en kerkrecht. Daar beloofde hij paus Gregorius II dat hij de doop 
steeds naar Roomse vorm zou bedienen, wat in die tijd lang niet overal 
gebeurde. Bij zijn speciale wijding tot missionaris in 718 kreeg hij van de 
paus een nieuwe naam: Bonif atius. 

In 718 versloeg Karel Martel de Friezen en namen de Franken de stad 
Utrecht weer terug. In 719 werd Willibrord daar opnieuw als bisschop 
geïnstalleerd. Vanaf die tijd kent deze bisschopszetel een oorkonden-
traditie. 

Het was geen toeval dat zowel Willibrord als Bonifatius uit Engeland 
kwam. Er was een voorkeur voor zendelingen uit dat land. De Engelsen 
waren stamverwanten van de Friezen, leefden met hen in een goede 
verstandhouding, hadden veel overeenkomende gewoonten en spraken een 
taal die door de Friezen kon worden verstaan. Toch verliep de kerstening 
der Friezen maar langzaam. Ook al hadden de Friezen niets tegen de 

Afb 1 - zie de bladzijde hiernaast. De stad Utrecht met naaste omgeving in 690. 
volgens een in 1835 naar het oude origineel nagetekende kaart. Het gebied ten 
noorden van de Oude Rijn. de Vechtstreek inbegrepen, behoorde nog tot het Friese 
rijk. terwijl het gebied ten zuiden van die rivier in 690 net veer onder het 
Frankische rijk vas gebracht. Naar Middeleeuvse gevoonte is op de kaart het oosten 
naar boven getekend 
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persoon van de zendeling, hij verkondigde de godsdienst die door de 
gehate Franken werd aangehangen en alles wat met de Franken van doen 
had was verdacht. 

Wursing 

Tussen circa 650 en 718 zal de Vechtstreek in Friese handen zijn 
geweest Daar zetelde toen een edelman, Wursing geheten, die vrijwel 
zeker zelf ook van Friese herkomst was; daarvan getuigden ook de namen 
van zijn zonen Nothgrimus en Thiadgrimus, en van zijn schoondochter 
Liafwin. Wursing beheerste een vrij uitgestrekt gebied; uitgestrekt dan 
vooral in de zuid-noordrichting, want zoals eerder betoogd liep naar het 
westen en oosten toe het bewoonbare land al spoedig aan tegen de 
veenwildernissen. 

Alles wijst er op dat deze Wursing koos voor de pro-Frankische, pro-
christelijke partij in het Friese land.-'0 Mogelijk was hij door de 
inspanningen van Willibrord met het christelijk geloof in aanraking 
gekomen. 

Voor de Friese koning Redbad was het niet zo aangenaam om een 
edelman met een zodanige opstelling te hebben precies aan de grens met 
het Frankische machtsgebied. Daarom ontnam Redbad Wursing zijn 
erfgoederen, waarop de laatstgenoemde zich genoodzaakt zag te vluchten. 
Hij zocht bescherming bij Grimoald, zoon van Pippijn de Middelste. Omdat 
Grimoald in 714 overleed moet deze gebeurtenis in of vóór dat jaar plaats 
hebben gevonden/-

Nadat in 718 Karel Martel de stad Utrecht heroverd had nam hij ook het 
ten noorden van die stad gelegen Niftarlake in en herstelde hij Wursing in 
het bezit van zijn goederen.^1 mede met de bedoeling om de verbreiding 
van het christelijk geloof te versterken.-3" De Vechtstreek behoorde vanaf 
toen definitief tot het Frankische rijk. 

Bonifatius 

Het jaar daarop kwam de prediker Bonifatius voor de tweede maal naar 
deze streken. Hij had vernomen dat Redbad gestorven was en daarop 
besloten zijn oude zendingsgebied weer op te zoeken, om er Willibrord 
opnieuw ter zijde te kunnen staan. Bonifatius ging rondtrekken in het door 
de Franken op de Friezen veroverde land en maakte daar een begin met de 
kerstening. Volgens een latere optekening preekte Bonifatius eerst 7 jaar in 
Woerden, vervolgens 3 jaar in Attingahem aan de Vecht en daarna 3 jaar 
in Velsen.^ Deze mededeling is geloofwaardig-", met uitzondering van de 
opgegeven tijdsduren. Misschien is er destijds bij het overschrijven een 
fout gemaakt en kwam er in de tekst jaren te staan waar maanden bedoeld 
werd. In de Vechtstreek gebruikte Bonifatius mogelijk een van de land
goederen van Wursing als operatiebasis.^ 

Na hooguit enkele jaren bleek Bonifatius de Nederlanden al weer 
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verlaten te hebben. In 722 bedreef hij zending in Duitsland, onder de 
heidenen aan de Lahn, aan de Saaie en in Hessen, waar duizenden zich 
lieten dopen28 Bij een kort daarop volgend bezoek aan Rome werd hij 
door paus Gregorius II persoonlijk gewijd tot missiebisschop van Duitsland 
ten oosten van de Rijn. 

Omdat Bonifatius in 719 in deze streken terugkwam en in 722 al weer 
vertrokken bleek, moet hij zijn werk in Woerden, Attingahem en Velsen in 
de tussenliggende tijd hebben verricht. 

Aangenomen wordt dat Bonifatius in de drie genoemde Nederlandse 
plaatsen kerken heeft gesticht, temeer daar de kerk van Velsen al kort 
daarop in een tekst werd genoemd.-" De kerk van Attingahem was dan de 
eerste kerk die in de Vechtstreek werd gebouwd, en het gebied 
daaromheen werd de eerste parochie in deze streek. 

In 1760 werd bij graafwerk in het land achter de Loenense buitenplaats 
Weeresteyn een zeer oude stenen lijkkist gevonden, met daarin de 
stoffelijke resten van een bisschop met zijn kromstaf. Vermoedelijk betrof 
het Walterus, een helper van Bonifatius, hoewel er ook andere speculaties 
over de identiteit van deze dode bestaan. De stoffelijke resten zijn later 
verdwenen en de stenen kist werd kapot geslagen.^" 

Liudger 

Een kleine halve eeuw na Bonifatius verrichtte Liudger zendingswerk in 
de Vechtstreek. Hij was in 742 of 743 geboren en was een kleinzoon van de 
eerder genoemde Wursing. Op goede gronden wordt aangenomen dat hij 
werd geboren in Zwesen-5' bij het latere Zuilen, ten noorden van Utrecht, 
hoewel de 16de eeuwse gedenkschriftenschrijver Herberen van Mijnden 
het er op hield dat Liudger op het aan de Aa gelegen kasteel Ruwiel werd 
geboren.-'8 Liudger heeft als knaap de grijze Bonifatius nog gekend. Hij 
werd opgevoed in de school van Gregorius te Utrecht en later in die van 
Alcuïnus te York, in Engeland. Daarna werd hij missionaris in zijn eigen 
geboortestreek. 

Tot dan toe was Attingahem nog de enige parochie langs de Vecht ten 
noorden van Utrecht. Liudger stichtte op zijn familiegoed echter een 
tweede kerk voor de Vechtstreek, en wel op een plek die Werina werd 
genoemd ("in loco qui vocatur Werina").-*9 Werina was een oude naam, ooit 
gegeven aan een waterloop, en later tot een nederzettingsnaam 
geworden.1™ Liudgers eerste zendingsarbeid kwam ten einde door een 
inval van de Saksen. Liudger moest vluchten. Hij ging daarna eerst naar 
Rome en bleef vervolgens 3 jaar in Italië. 

In de tijd dat Karel de Grote heerser was over het Frankische rijk (768 -
814) werd de kerstening weer krachtig voortgezet. Hij onderwierp de 
Saksen en bewerkstelligde een zekere rust door de centralisatie die hij in 
zijn rijk doorvoerde. Liudger kwam naar het noorden terug. Hij preekte 
niet alleen in de Vechtstreek, maar trok al spoedig oostwaarts. In Duitsland 
stichtte Liudger aan de rivier de Ruhr de benedictijner abdij van Werden, 
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zonder overigens ooit zelf kloostergeloften af te leggen. De kerk van Werina 
of Werinon in de Vechtstreek kwam toen in het bezit van die abdij. In 804 
werd Liudger op voorstel van de keizer bisschop van Munster. Hij overleed 
in 809. 

Toen Loenen een parochiekerk kreeg werd die gewijd aan de inmiddels 
heilig verklaarde Liudger of Ludgerus.^ * 

Ook Liudgers broer Hildigrim stelde zijn leven in dienst van de kerk. Hij 
werd de eerste bisschop van Halberstadt, in Saksen. Duitsland. 

Graafschap binnen het Frankische rijk 

Na de inlijving van de Vechtstreek in het Frankische rijk in 718 werd 
vermoedelijk een graaf als koninklijk bestuursambtenaar over dat gebied 
aangesteld. Dat valt af te leiden uit een document uit 751 of kort daarna, 
waarin Pippijn de immuniteit bevestigde aan de Utrechtse St.-Maartens-
kerk voor alle goederen die zij daar bezat.^ In die oorkonde werd, zoals in 
die tijd te doen gebruikelijk, de graaf verboden zijn gezag op die aan de 
kerk behorende goederen uit te oefenen. Uit het stuk blijkt bovendien dat 
eenzelfde verbod reeds uitgevaardigd was door de koningen Chlotarius IV 
(718 - 719) en Theodericus IV (721 - 737).43 Aangezien het gebied tot 
718 onder Fries bestuur stond, zal de kerk de bedoelde bezittingen 
vermoedelijk pas in of na dat jaar in bezit gekregen hebben. Mogelijk 
bestond er een verband met de stichting van een parochie in het gebied, 
met name in Attingahem. 

Het gebied waarover de graal' het bewind voerde was het gouw of de 
pagus Niftarlake. Er waren door de Franken in deze streken meer van die 
gouwen ingesteld. Een gouw bestond gewoonlijk uit het bewoonbare land 
aan weerszijden van een rivier. Het had natuurlijke grenzen door de 
landinwaarts gelegen wildernissen. Niftarlake omvatte de kleigronden aan 
beide zijden van de Vecht, van Muiden tot voorbij Vechten. De kleigronden 
langs Lek en IJsel vormden de gouw Lake en Isla. 

Bij de dood van Karel de Grote viel zijn centralistische bestuurssysteem 
weg. Onder zijn zwakke opvolgers nam daardoor de macht van allerlei 
lagere heersers zeer toe. 

Vikingentijd 

In de jaren 834 en 835 kwamen er vreemde schepen vanuit het noorden 
de Vecht opvaren. Aan boord bevonden zich woeste mannen die overal aan 
het plunderen en brandstichten gingen. Dat was de eerste keer dat men in 
de Vechtstreek kennismaakte met de Noormannen of Vikingen. Met hun 
vloten drongen ze via de Vecht door tot aan Dorestad, het bloeiende 
handelscentrum in die tijd. Bijna twee eeuwen lang bleven de Noormannen 
komen. De Vechtstreek had nog een aantal malen vaker zwaar onder hen te 
leiden. 

Liudger zou volgens Altfrid, die omstreeks 840 een levensbeschrijving 
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van deze zendeling-bisschop maakte, de komst van de Noormannen al 
hebben voorspeld. Het verhaal van Altfrid houdt in dat Liudger tijdens een 
verblijf in Werina een droom had. waarin de zon werd verdreven door een 
noodweer dat uit het noorden kwam. Toen Liudger wakker werd zou hij 
zeer ontroerd zijn geweest en zijn droom hebben uitgelegd als een 
voorspeiling dat deze aan zee gelegen gebieden (maritima loca") door de 
Noormannen zouden worden verwoest. 

De krijgshaftige Vikingen zorgden voor veel onrust. De oude Frankische 
koningen kenden echter reeds de politieke kunst om tegenstanders die 
men moeilijk de baas kon worden in te kapselen. Om het roven door de 
Vikingen tegen te gaan stelden ze in de bedreigde gebieden een Noorman 
ais grenswachter aan en gaven ze hem een zekere mate van heerschappij 
over die gebieden44 Omstreeks 850 trad de Deen Rorik in die functie op: 
geruime tijd later evenzo Godfried de Noorman, die in 885 werd vermoord. 
Beide vorsten hadden zich tot het christendom bekeerd. Ze oefenden niet 
alle gezag in deze streken uit. want ook in die tijd was er sprake van een 
graaf die hier macht bezat,44 

Afdoende was de bescherming die de Vikingvorsten konden bieden niet. 
Integendeel; m 857 achtte bisschop Hunger de toestand in Utrecht en 

Afb. 2. Vikingen slaan omstreeks 860 hun kamp op aan de oever van een rivier 
Gereconstrueerde situatie, naar een tekening in: B. Almgren e.a., 197"). The Viking 
Nordbok, Gothenburg 
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omgeving zelfs zo onveilig, wegens door de Noormannen aangerichte 
verwoestingen, dat hij eerst naar Sint-Odiliënberg vluchtte en vervolgens 
de bisschopszetel naar Deventer verplaatste. 

Voor de bevolking van de Vechtstreek zal de door de Vikingen gedo
mineerde periode geen gemakkelijke tijd zijn geweest. Er was altijd de 
dreiging geplunderd te worden. Het kerkelijk leven verzwakte; doordat de 
kerk veel bezittingen kwijt raakte werd het moeilijk de pastoor en het 
kerkgebouw te onderhouden; er zijn zelfs aanwijzingen dat de wortels van 
oude dwalingen" weer boven kwamen, waardoor sommige daar wonende 
Friezen het ware geloof verlieten en terugkeerden tot het heidendom.^ De 
graven versterkten hun macht, maar letten daarbij vooral op hun eigen 
belang. 

Collaborateurs 

Vanaf de Karolingische tijd begon de landbouw langs de oevers van de 
Vecht zich uit te breiden. Een monnik. Harmakerus geheten, beschreef in 
een verhaal waarvan het waarheidsgehalte omstreden is, een reis die hij 
omstreeks het jaar 850 langs de Vecht maakte. Hij zag er, zo deelde hij 
mee, mooie weilanden met vee. De bevolking bestond uit Friezen, met wie 
de kerk weinig wist te beginnen. Ook als ze zich tot het christendom 
hadden laten bekeren bleven ze, volgens deze Harmakerus, verderfelijk 
verdraagzaam tegenover de heidenen, vooral als er handel te drijven viel. 

Er was ook sprake van volledige collaboratie van mensen uit deze streek 
met de Vikingen. Dat bleek onder meer uit een ons overgeleverd verhaal 
over bisschop Radboud. Deze was omstreeks 900 bisschop van Utrecht, 
maar resideerde in Deventer. Eens was hij deze kant op gekomen, tot dicht 
bij Utrecht. Onverwacht werd hij door een groep Vikingen gevangen 
genomen. Ze bedreigden hem met de dood. Doch de bisschop bleef kalm. Hij 
legde zijn belagers uit dat een oude monnik als hij niets liever te wensen 
had dan voor Christus te sterven. Maar hij wilde dan nog wel eerst de 
banvloek uitspreken over de uit deze streken afkomstige christenen die 
zich onder de Noormannenbende hadden geschaard. Dat dreigement had 
zoveel effect dat men de bisschop ongemoeid liet gaan. Dat wijst er op dat 
de collaborateurs vermoedelijk zelfs de meerderheid van die bende 
vormden en daardoor de groep als geheel hun wil konden opleggen. 

Pas in 918 werd de situatie in onze streken weer voldoende veilig 
geoordeeld. Bisschop Balderik bracht toen de bisschopszetel weer naar de 
stad Utrecht terug. Gesteund door de Duitse koningen uit het Saksische Huis 
wist hij zich geleidelijk ook tot een belangrijk wereldlijk machthebber te 
ontwikkelen. 

De kerkgebouwen van Attingahem en Werinon overleefden de 
Vikingentijd. Toen het in deze streken weer rustiger werd konden ze ais 
basis dienen voor een nieuwe uitbouw van het kerkelijk leven in de 
Vechtstreek. 
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De rivier de Vecht 

Tijdens de Middeleeuwen was de Vecht in feite een dubbelrivier, 
bestaande uit twee naast elkaar stromende armen, die zich af en toe 
verenigden om wat verderop weer uit elkaar te gaan. De ene arm kennen 
we ook nu nog als de Vecht. De andere arm ging de namen Aa, Angstel en 
Winkel dragen. 

Gedurende een groot deel van de Middeleeuwen was de Aa een 
westwaartse bocht aan de Vecht, die in Breukelen aftakte om ongeveer ter 
hoogte van Nieuwersluis weer in de Vecht te eindigen. Ter hoogte van 
Loenen verliet vroeger de Winkel de stroom van de Vecht. In de 
hoofdstroom van de Winkel kwam de Angstel uit, die lange tijd slechts een 
bescheiden waterloop was. 

De Aa was in die tijd waarschijnlijk beter bevaarbaar, en daardoor ook 
drukker bevaren, dan het op dezelfde hoogte liggende gedeelte van de 
eigenlijke Vecht. Men sprak van de Ase of Ter Ase omweg. 

Nadat de bisschop zich in 918 weer in de stad Utrecht gevestigd had 
begon een krachtige opbloei van die plaats. In het noorden van Utrecht 
werden de huizen van handelaren en ambachtslieden gebouwd en 
breidden de aanlegplaatsen voor schepen zich uit. Daar kruisten de 
waterwegen uit oost en west de waterweg naar het noorden, de Vecht. 
Daarover voeren handelsschepen in toenemende aantallen af en aan. 

In samenhang daarmee werd Muiden een plaats van betekenis, als 
voorstad van Utrecht aan de kust. De oorspronkelijke naam was Amuda 
(ook wel Amuthon), wat "uitmonding van de Aa" betekent. Schepen die de 
rivier uit- of opvoeren moesten er tol gaan betalen. 

Ook de boeren op de kleigronden langs de Vecht profiteerden van de 
ontwikkeling van Utrecht. Het aantal mensen dat er een bestaan vond nam 
toe. Een belangrijk deel van hun landbouwprodukten vond zijn weg naar 
de stad Utrecht. De veenwildernissen waren tot in de 10de eeuw wat de 
mens betreft nog steeds volledig leeg^° 

De laatste graven van Niftarlake 

In het midden van de eerste helft van de 10de eeuw was Waldger graal' 
over Teisterband. hoogstwaarschijnlijk ook over Niftarlake en wellicht ook 
over het daartussen liggende gebied Lake en Isla49 In ieder geval had hij 
de tol in Muiden in leen-*u, hetgeen sterk wijst op een band tussen Waldger 
en Niftarlake. Teisterband was een gouw ten westen van de Betuwe en 
omvatte de huidige Tielerwaard en Bommelerwaard en het Land van 
Heusden en Altena. 

Van Waldgers zoon Radbod*1 is zeker dat hij graaf over Niftarlake was. 
In een oorkonde uit 975, uitgegeven door koning Otto II werd gesproken 
van goederen in Muiden, in de gouw Niftarlake. in het graafschap van 
Radbod.-5^ Laatstgenoemde was tevens graaf over Teisterband^ en bezat 
in ieder geval ook goederen in Lake en Isla^. Aangenomen mag worden 
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dat Radbod in ai deze zaken in de eerdere rechten van zijn vader Waldger 
was getreden. 

Er zijn verscheidene aanwijzingen dat er een redelijk goede verstand
houding was tussen graaf Waldger en de bisschop van Utrechte5 Dat gold 
minder voor graaf Radbod. Er was intussen een zeer nauwe relatie gegroeid 
tussen de Duitse koning Hendrik I en bisschop Balderik, zelfs in die mate 
dat de koning zijn zoon Bruno door de bisschop liet opvoeden. Graaf Radbod 
voelde dat vermoedelijk als bedreigend voor zijn eigen positie. Een 
krachtige koning zou de positie van de bisschop wel eens kunnen gaan 
versterken ten koste van die van de graaf. Dat dreigde nog sterker toen in 
936 Hendrik I werd opgevolgd door Otto I. wie het inderdaad ernst leek te 
zijn om zijn gezag stevig te vestigen. Om dat te verhinderen kwam een 
aantal Lotharingse vorsten tegen Otto I in opstand en graaf Radbod sloot 
zich bij hen aan. Het kwam in 939 tot een slag bij Andernach. Otto I won. 

Spoedig daarna begon de koning met het afbreken van het 
machtscomplex. door Waldger opgebouwd en door hem aan Radbod 
nagelaten. In 944 werden Radbods goederen in Lake en Isla aan de 
Utrechtse kerk geschonken. In het graafschap Teisterband dook spoedig 
een nieuwe graaf op. Hatto geheten. Diezelfde Hatto bleek ook in Loenen 
goederen in zijn bezit gekregen te hebbens" 

Hatto wist zich niet lang te handhaven. In of voor 949 reeds viel hij in 
ongenade "wegens zijn misdaad",-'" Die misdaad bestond eruit dat ook hij 
weer had meegedaan aan een opstand tegen koning Otto. Vanuit zijn 
bezittingen langs de Vecht had Hatto toen stad en sticht Utrecht 
geterroriseerd en de scheepvaart op de Vecht onmogelijk gemaakt. Toen de 
opstand was onderdrukt moest hij er voor boeten. Successievelijk werden 
Hattos bezittingen en posities hem door de koning weer ontnomen. De 
Utrechtse bisschop voer er wel bij, zeker ook in Niftarlake. 

Vechtstreek aan de bisschop van Utrecht 

In 949 kreeg de bisschop de visserijrechten die de koning in Muiden en 
op het Almere te vergeven had. benevens de koggeschuld.-" Aimere was 
de Middeleeuwse naam voor wat in de Romeinse tijd het Flevomeer heette. 
De koggeschuld was een soort cijns of belasting.-^ In 953 werd de 
schenking uitgebreid; de koning schonk de Utrechtse bisschop alles wat hij 
in de villa Muiden bezat, daarbij inbegrepen de tol die bij de villa behoorde 
en die bij de graven Waldger en Radbod in leen was geweest, opnieuw de 
volledige visserijrechten op het Almere, het land dat Hatto in Loenen had 
en tenslotte alles wat de koning aan weerszijden van de Vecht bezat.-'" Uit 
de omschrijving van dat laatste valt af te leiden dat dit nog hoofdzakelijk 
wilde gronden en moerassen waren 

In de Middeleeuwen was het gebruikelijk dat het staatshoofd de volle 
beschikking had over alle bossen, moerassen, heidevelden en ander 
onbeheerd en braakliggend terrein. Dat gold reeds voor de Frankische 
heersers. Naar eigen believen kon het staatshoofd dergelijke gebieden in 
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leen geven aan edelen of kerken. Het was dus niet ongewoon dat bisschop 
Balderik in 953 werd begiftigd met de wildernissen ten westen en oosten 
van de Vecht. Daarbij werd wel de beperkende bepaling gemaakt dat tot 
Balderiks gebied alleen die poelen en moerassen werden gerekend te 
behoren die hun oorsprong namen uit de rivier de Vecht.™ Dat wilde 
zeggen voor zover hun waterstand bepaald werd door die rivier. 

In het jaar 975 werd een deel van de schenking nogmaals bevestigd: 
alles wat de Utrechtse kerk nog niet te Muiden bezat was voortaan van de 
bisschop, inbegrepen de tol. die de bisschop zo nodig naar Utrecht zou 
mogen verplaatsen "° 

Deze hele gang van zaken zal de bisschop ook uit strategische 
overwegingen welkom zijn geweest. De Oude Rijnmond was in die tijd al 
niet meer van belang. De Vecht was nu de enige vaarweg van de stad 
Utrecht naar de zee. Toen die onder het beheer van de graaf van Niftarlake 
viel was dat voor de stad een risicofactor. Het gebeurde onder Hatto had de 
bisschop geleerd hoe kwetsbaar de positie van de stad was. Voortaan had 
de bisschop die belangrijke vaarweg nu onder eigen controle. Het 
betekende het emde van het gouw Niftarlake als grote bestuurlijke 
eenheid. 

Lokale bestuurseenheden 

Voor de bisschop was de Vechtstreek geen passief bezit. Ter wille van de 
bescherming van de handelsvaart over de Vecht en de voedselvoorziening 
van de Utrechtse bevolking stond hij toe dat zich langs de rivier een aantal 
heren vestigden, voor het grootste deel dienstadel, als leenmannen van de 
bisschop. Tot de oudste ridderhofsteden in dit gebied behoorden het Huis 
Ter Aa en het Huis Ruwiel of Rueel, beide gelegen aan de oevers van de Aa. 

De groei van de stad had een toenemende behoefte aan voedsel tot 
gevolg. Daardoor kwam het verlangen op om van de wilde gronden in de 
Vechtstreek boerenland te gaan maken. Bisschop Balderik beleende 
daartoe een deel van de venen aan in dat gebied wonende ridders en een 
deel aan verschillende Utrechtse kapittels. Het waren deze ridders en 
kapittels die in feite daar de wereldlijke macht gingen uitoefenen. 

Gelijk opgaande met het in cultuur brengen van de wilde gronden 
ontstonden in het gebied verschillende kleinschalige gerechten. De lokale 
bestuurslaag kwam nu tot stand. Die gerechten zijn te beschouwen als de 
voorlopers van de gemeenten die in het begin van de 19de eeuw 
ontstonden. 

WAT KAN GELDEN ALS HET 'ONTSTAAN' VAN BREUKELEN ? 

In het voorafgaande historische relaas hebben we kunnen vaststellen dat 
in ieder geval vanaf de betrekkelijk vroege Middeleeuwen, en 
vermoedelijk reeds eerder, de kleigronden langs de Vecht permanent door 
mensen werden bewoond. De plaats Breukelen zijn we echter nog niet bij 
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name tegengekomen. Om een indruk te krijgen van de ouderdom van 
specifiek deze plaats zullen we gerichter moeten gaan zoeken. En welk feit 
zouden we dan kunnen beschouwen als het moment van ontstaan ? 

Een gemeente, een gemeenschap ontstond niet op het moment dat de 
eerste mensen zich in een bepaald gebied vestigden. Een gemeenschap 
werd gevormd doordat mensen zich gingen voegen in een geordend 
samenlevingsverband. Dat kon een informeel verband zijn, een min of 
meer spontaan gegroeide buurtgemeenschap. Wanneer we het hebben over 
een tijdstip van ontstaan denken we gewoonlijk echter tevens aan een 
meer of minder formele gebeurtenis waardoor een organisatievorm in het 
leven werd geroepen en een daarvoor verantwoordelijk bestuur tot stand 
kwam. Inzake het ontstaan van een formele dorpsgemeenschap valt dan 
vooral te denken aan de vorming van een burgerlijke bestuurseenheid, 
tegenwoordig een gemeente genoemd, in de Middeleeuwen een gerecht, of 
aan het ontstaan van een kerkelijk organisatieverband. een parochie. 

Als het feit waar het om ging zich ver terug in het verleden voltrok is 
het niet altijd eenvoudig daarover nog iets precies aan de weet te komen. 
De geschiedkundige bronnen zijn dan meestal schaars. Men komt daardoor 
vaak niet verder dan maar uit te gaan van het oudste min of meer toevallig 
nog bewaard gebleven document waarin de naam van de gemeenschap, 
plaats of landstreek werd genoemd. Dat is bijvoorbeeld het geval met 
betrekking tot de plaatsen Abcoude6', Mijdrecht"2 en Wilnis"^' die zich 
alle drie wat hun ouderdom betreft beroepen op een afschrift van een op 
1085 gedateerde oorkonde, 4 een ruilovereenkomst waarin sprake is van 
Abecenuualde" en van een veenland in "Midreth" dat in de volksmond de 

Veertighoeven CQuadraginta houvas") wordt genoemd, waarbij aan te 
tekenen valt dat Wilnis ooit Veertig Hoeven placht te heten.6^ Het blijft 
een beetje hachelijk om op een dergelijk incidenteel gegeven de officiële 
ouderdom van een plaats, een geordende nederzetting, te bepalen. Hoewel 
ik ook best begrijp dat een beetje aanleiding om feest te vieren voor velen 
toch aantrekkelijker is dan geen aanleiding . . . . 

Laten we wat Breukelen betreft toch eerst nog maar eens pogingen 
blijven doen na te gaan wanneer daar een gerecht dan wel parochie kan 
zijn gesticht. 

Het minigerecht Broecklede buitendijks 

In de latere Middeleeuwen nam het Bisschopsgerecht binnen het 
territoir van het kerspel (de parochie) Breukelen een centrale plaats in. Het 
omvatte het gebied langs de westelijke oever van de Vecht van de 
Evenaerswetenng/Bisschopswetering in het noorden tot ter hoogte van 
Oudaen in het zuiden 

Binnen het Bisschopsgerecht lag echter nog een veel kleiner gerecht. Dat 
minigerecht heette aanvankelijk het gerecht van Broecklede buitendijks en 
later de Dorpe van Breukelen. Het maakte deel uit van een hoeveelheid 
leengoederen, welke door de bisschop van Utrecht in leen waren gegeven 
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aan het huis Vianen. -> Later gaven de heren of vrouwen van Vianen dit 
minigerecht, samen met andere goederen in het kerspel Breukelen. in 
achterieen aan de heren van Nijenrode. Een van de oudste van deze 
achterbeleningen waarover documentatie bewaard is gebleven, was aan 
Otto van Nijenrode, in 1397 ,66 

De belening van een aantal goederen aan het huis Vianen - waaronder 
het genoemde minigerecht - zou mogelijk reeds omstreeks het jaar 1000 
gebeurd kunnen zijn, toen met het op gang komen van ontginningswerken 
in het westelijke veengebied waarschijnlijk diverse bestuursrechtelijke 
situaties veranderden. 

Het bestaan van dat oude minigerecht Broecklede buitendijks is een dui
delijke aanwijzing dat er toen sprake was van een nederzetting die naar de 
maatstaf van die tijd een dorp genoemd mocht worden. Hoever terug in de 
geschiedenis kan het ontstaan van dat minigerecht gelegen hebben ? Het 
feit dat het als een enclave in het Bisschopsgerecht lag doet vermoeden dat 
het ouder was dan dat Bisschopsgerecht. 

Het Bisschopsgerecht vond misschien reeds zijn oorsprong in of kort na 
953, toen koning Otto I al wat hij aan domeingoederen langs de Vecht bezat 
aan de bisschop van Utrecht schonk.™ De naam van het gerecht zou daar 
op kunnen wijzen. In het op de schenking betrekking hebbende document 
werd Breukelen of Broecklede echter niet met name genoemd. Zekerheid 
omtrent een hoge ouderdom van het Bisschopsgerecht ontbreekt dus. 

Broecklede werd evenmin specifiek genoemd in een nog 5 jaar ouder 
stuk, van 1 april 948., waarin het recht van de bisschop op de tienden van 
koninklijke domeingoederen binnen het bisdom werd bevestigd"^7 De 
tienden waren in oorsprong een heffing van 10% van de landbouw -
opbrengsten ten gunste van de kerk. Het feit dat er tienden werden 
geheven wijst er dus op dat die domeingoederen onder een parochie vielen. 
Dat geeft een aanknopingspunt voor ons verdere zoekwerk. 

De kerk van Breukelen was vermoedelijk een bisschoppelijke eigenkerk, 
hetgeen inhield dat de bisschop als eigenaar gold van de kerk en in relatie 
daarmee aanspraak kon maken op de inkomsten van die kerk. Ze lag in het 
Bisschopsgerecht, dicht bij het minigerecht Broecklede buitendijks. Was die 
kerk er in 948 al, en was het die kerk waarvoor de tienden moesten 
worden opgebracht ? 

Het feit dat de kerk niet binnen het oude dorp, dus niet echt in 
Broecklede, lag is in ieder geval een tweede interessant gegeven. 

Laten we dus de blik verleggen van de burgerlijke bestuursstructuur 
naar wat we te weten kunnen komen over de oudste geschiedenis van de 
kerk en de parochie van Breukelen. 

Oude kerk van Breukelen 

Er is een duidelijke aanwijzing dat de parochie van Breukelen inderdaad 
aanmerkelijk verder in de geschiedenis teruggaat dan de vorming van de 
burgerlijke lokale bestuurseenheden in dit gebied. Langs indirecte weg6^ 
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is een mededeling bewaard gebleven dat in 1705 onder de kerk van 
Breukelen tufstenen sarcofagen gevonden zijn. Letterlijk aangehaald luidt 
de notitie als volgt: "A° 1705 wanneer men te Breukelen een grondslag 
voor den nieuwen tooren maakte, zoo wierden onder het graven ontdekt 
verscheidene duifsteenen tombes. 8. 10, somwijlen 12 voeten lang en 
onder zonder bodem. Zij lagen 5 of 6 voeten onder den grond met het 
voeteinde naar het oosten gekeerd. De steenen. 2 voeten lang en 1 voet 
breed, waren ongemetseld, in zeer vasten kleij aan malkanderen gezet. De 
beenderen eindelijk, daar onder liggende, waren als van de allergrootste 
menschen van dezen tijd.' 

Deze mededeling gaat terug op een aantekening van Kornelis Kooten van 
Bloemswaart. een 18de eeuwse plaatselijke oudheidkenner uit Loenen, 
waarvan het origineel verloren lijkt te zijn gegaan"9 In de gevallen waarin 
andere door Van Bloemswaart nagelaten aantekeningen controleerbaar 

7fl 
waren bleken deze zeer betrouwbaar te zijn. Er mag dan worden 
aangenomen dat zulks ook zal gelden voor de mededeling over de 
Breukelense sarcofagen. 

Tufsteen is in Nederland als bouwmateriaal vooral gebruikt in de vroege 
Middeleeuwen, dat wil zeggen in de periode die loopt tot en met de tijd van 
Karel de Grote (742 - 814). Tufstenen sarcofagen dateren hier meestal 
eveneens uit de vroeg-Karolingische tijd. 

Aangenomen mag worden dat de Breukelense sarcofagen van christelijke 
oorsprong waren, ook dewijl van asch, verbrande beenderen, of eenige 
voorwerpen, die men anders in Heidensche graven vindt, in dezelve geen 

7 1 
spoor ontdekt werd."' ' Evenzeer zijn er echter redenen te veronder
stellen dat ze ai kort na de kerstening van dit deel van de Vechtstreek 
gemaakt zijn. De aanzienlijke diepte waarop ze werden aangetroffen duidt 
daarop, evenals de manier waarop ze waren vervaardigd. Ze bestonden uit 
een hoeveelheid afzonderlijke stenen en hadden geen bodem. Er was ter 
plekke slechts een afdekking over de dode heen gebouwd. 'Daarbij is de 
stulp als de overgang van den heidenschen tumuJusXoi de christelijke 
doodkist. Op de meest eenvoudige wijze geeft zij het ligchaam aan de 
aarde weder, terwijl zij het alleen voor uitwendige beleediging 
vrijwaart."7* 

Daarmee is de door Van Bloemswaart gemaakte aantekening dus zeer 
belangwekkend. Ze duidt er op dat er reeds in zeer oude tijden in 
Breukelen een volwaardige parochiekerk heeft gestaan, op de piek van de 
huidige kerk. 
OUDSTE VERMELDING VAN DE NAAM BREUKELEN OF BROCLEDE 

Valt een dergelijke hoge ouderdom van de kerk en parochie van 
Breukelen ook op basis van schriftelijke bewijsstukken aan te tonen ? 

Het oudste document waarin de naam Broclede voorkomt stamt uit 1139. 
Het gaat over een geschil dat gerezen was tussen enerzijds het kapittel van 
Sint Pieter en anderzijds ene Dirk of Diederik Gijsbertsz ( "Theodericus 
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Gisleberti filius") over het recht op tienden in het dorp dat Breukelen 
wordt genoemd en in Otterspoor (". .. apud villam, que Broclede dicitur, et 
apud Otterspore . . ."), welk geschil door de Utrechtse bisschop Andreas 
goeddeels in het voordeel van het kapittel werd beslecht. Er bestonden 
dus toen twee nederzettingen, die afzonderlijk werden beschouwd: het 
dorp Broclede of Breukelen en Otterspoor. wat meer naar het zuiden. 

In de tijd waarin dit document werd geschreven was er duidelijk reeds 
sprake van een dorp Breukelen met een voorgeschiedenis. In verband met 
het bepalen van de leeftijd van het dorp helpt het ons niet veel verder. 

Braacanhem en Bracola 

Vervolgens moeten we de aandacht richten op twee nog oudere 
documenten, waarvan de betekenis in relatie tot Breukelen omstreden is. 

Het ene is een goederenlijst van de Sint-Maartenskerk in Utrecht (de 
huidige Domkerk)7-* Het draagt geen jaartal, maar de datering wordt op 
goede gronden gesteld in de eerste helft van de 10de eeuw 7 4 Het bestaat 
uit een kern met latere aanvullingen. Vermoedelijk werd de kern opgesteld 
nog voor de bisschop in 918 naar Utrecht terugverhuisde, kwamen de 
aanvullingen tot stand na raadpleging van in Sint-Odiliënberg 
achtergebleven archiefstukken, en werd het geheel omstreeks 953 nog 
eens geactualiseerd. De lijst wordt opgevat als een wensenlijst van bisschop 
Balderik waarmee deze, teruggrijpend op oudere bronnen, probeerde 
goederen die ooit aan de Utrechtse kerk hadden toebehoord, maar tijdens 
de heerschappij van de Noormannen waren ontvreemd, weer terug te 
krijgen. 5 Deze 10de eeuwse goederenlijst wordt in ons verhaal 
aangehaald omdat hij onder meer de plaatsnaam Braacanhem bevat. De 
identiteit van deze plaats is door latere historici ais onbekend aangeduid 7 7 

Het andere document is een oorkonde uit 838. waarin een opsomming 
staat van goederen die door graal' Rodgar zijn geschonken aan de 
Sint-Maartenskerk te Utrecht.''8 Daarin komt de plaatsnaam Bracola voor, 
waarvan de identiteit eveneens als onbekend is beschouwd.' ^ 

Uiteraard is wel eens gedacht dat Braacanhem en Bracola misschien op 
Breukelen betrekking kunnen hebben gehad. Maar daar kunnen diverse 
vraagtekens bij worden geplaatst. 

In het document uit de 10de eeuw werden ook een aantal herkenbare 
plaatsen in de Vechtstreek genoemd: Feedna (Vechten), Suegsnon/Suegsna 
(Zwesen, bij Zuilen), Marsna (Maarssen), Lonoralaca (Loenersloot) en 
Nesseshorst (Nederhorst). Braacanhem stond niet in dat rijtje, maar volgde 
pas als de tiende plaatsnaam daarna; er tussen werden onder meer 
genoemd Woerden, Woudrichem en Alphen. Na Braacanhem, dat in een 
zeker verband met Alphen werd genoemd,76 volgde Uilishem (Wilnis ?) en 
verder een lange reeks plaatsen in Holland. 

De goederen die in de oorkonde uit 838 verder werden opgesomd 
moeten alle in Gelderland en Zuidoost-Utrecht worden gezocht.80 Als 
Bracola voor ons Breukelen zou staan kwam het dus in een wat vreemde 
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context voor. Waarschijnlijker is dat het om een Gelderse plaats ging. 
Anderzijds weten we inmiddels dat in de periode waaruit deze docu

menten stammen Breukelen vrijwel zeker reeds een kerk bezat en de kerk 
daar dus ook onroerende goederen in eigendom gehad zal hebben. Die kerk 
was vermoedelijk een bisschoppelijke eigenkerk. 

Toch lijken we er het verstandigst aan te doen de beide documenten als 
getuigen voor Breukelens lange verleden maar ter zijde te laten. 

ATTINGAHEM EN WERINON 

Het voorafgaande kort samenvattend stellen we dus vast dat er goede 
redenen zijn aan te nemen dat de parochie Breukelen een voor de 
Vechtstreek zeer oude parochie was. De eerste kerk werd er blijkbaar 
reeds zeer kort na de kerstening gesticht. Niettemin valt de oorsprong van 
de naam Breukelen of Broclede niet verder met zekerheid in de 
geschiedenis terug te vervolgen dan tot 1139. Deze tegenstelling stemt tot 
verder nadenken. 

Daarbij komt de gedachte op dat de naam Brocklede, die een duidelijke 
aardrijkskundige oorsprong heeft, best van het begin af aan een nogal 
beperkte inhoud kan hebben gehad. De naam is samengesteld uit "broc" of 
"broek", wat struik moeras betekende, en "lede", wat stond voor een 
waterloop. Broclede was dus vermoedelijk het punt waar een uit het 
achterliggende moeras komend riviertje uitmondde in de Vecht. Op dat 
punt werd een woerd aangelegd, waarna de naam Broclede mogelijk 
specifiek overging op die woonplek. In dat verband is het zinvol er nog 
weer even aan te herinneren dat toen de indeling in gerechten in het 
gebied van Breukelen tot stand kwam het oude dorp en de toch 
betrekkelijk dicht daarbij gesitueerde kerk niettemin in twee verschillende 
gerechten bleken te liggen. Het kleine oude dorp werd duidelijk onder
scheiden van zijn directe omgeving. 

Daarentegen waren in het prille begin van de kerstening de parochies 
betrekkelijk groot en kan de naam van een parochie toen ook wel eens 
juist de naam van een groter gebied of zelfs een streeknaam zijn 
geweest0 * 

Al met al is er dus genoeg reden om na te gaan of we - om tot de 
oorsprong van de parochie Breukelen te komen - misschien ook naar een 
andere naam dan die van Broclede (of duidelijke varianten daarvan) 
moeten gaan uitkijken. 

De mogelijkheid dat een parochie in de Vechtstreek in de loop der 
eeuwen van naam is veranderd dringt zich bovendien op omdat we uit 
oude documenten twee parochienamen uit dit gebied kennen die in de 8ste 
tot 11de eeuw in gebruik waren maar later niet meer als zodanig werden 
genoemd: Attingahem en Werinon. Van de eerstgenoemde van deze beide 
parochies weten we bovendien zeker dat die aan de Vecht gelegen was. 
Minder gemakkelijk is om er achter te komen hoe die twee plaatsen later 
zijn gaan heten. 
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Op dat vraagstuk valt slechts langs de weg van een beargumenteerde 
redenatie een mogelijk antwoord te vinden.82 Het wordt daardoor een 
nogal lang tussenverhaal. Er is echter geen andere mogelijkheid om tot een 
geloofwaardige conclusie te komen. De lezer die niet zo erg in de 
bewijsvoering is geïnteresseerd kan eventueel een paar bladzijden 
overslaan, om bij het tussenkopje 'Breukelen' weer verder te gaan lezen. 

Oude kerkdorpen in de Vechtstreek ten noorden van Utrecht zijn 
achtereenvolgens, van zuid naar noord: Zuilen, Maarssen. Breukelen, 
Loenen. Vreeland. Nederhorst den Berg (in kerkelijke bronnen uit de 
Middeleeuwen steeds Horst of Nederhorst genoemd8^), Nigtevecht, Weesp 
en Muiden. In de veengebieden lagen in de 8ste eeuw nog geen kerken. 
Wel had Naarden, oost van de Vechtstreek, reeds vroeg een kerk. Binnen 
dit scala aan plaatsen zullen Attingahem en Werinon gezocht moeten 
worden. 

Geen verdronken dorpen 

Vrijwel uitgesloten mag worden dat er ten noorden van Muiden ooit nog 
een of meer plaatsen hebben gelegen, die later in de Zuiderzee verdwenen 
zijn84 Ter hoogte van Muiden kwam de Vecht destijds uit in een 
uitgestrekt moerasgebied met binnenmeren8-^ 

Zou er echter niettemin van verdronken plaatsen sprake kunnen zijn, 
dan is het bovendien op z'n minst onwaarschijnlijk dat het Attingahem en 
Werinon zijn geweest. Van Attingahem was sprake toen kort na de 
opschuiving van het Frankische rijk tot ten noorden van de Oude Rijn daar 
de christianisering van het voormalige Friese gebied begon. Attingahem zal 
dus niet zon erg ver naar het noorden gelegen plaats zijn geweest. Werinon 
lag in het familiegebied van Wursing, waarvan in ieder geval ook Zuilen 
deel uitmaakte. Zou Werinon nog ten noorden van Muiden gezocht worden 
dan moet dat familiebezit wel heel erg groot van oppervlakte zijn geweest. 

We mogen ons dus redelijk zeker voelen als we bij het zoeken naar de 
plekken van Attingahem en Werinon uitgaan van de hiervoor genoemde 
lijst van tien plaatsen. Vervolgens kunnen we nu een afvalprocedure gaan 
volgen. 

Naarden en Muiden 

In een goedereniijst van de abdij van Werden uit de 10de eeuw werd 
nogmaals melding gemaakt van de kerk van UUerinon. Dat was de door 
Liudger in de 8ste eeuw gestichte kerk te Werina of Werinon. In die 
goedereniijst werden in dezelfde passage waarin UUerinon werd genoemd 
ook nog twee andere kerken vermeld, die van Naruthi en van Amuthon8/ 

Deze laatste twee plaatsen waren ongetwijfeld Naarden en Muiden. Het 
meest voor de hand liggend is daaruit te concluderen dat de kerken van 
Naarden en Muiden dochterkerken waren van die van Werinon88 Waar 
het er ons hier om gaat te proberen Werinon en Attingahem nader te 
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lokaliseren, kunnen we dan gevoeglijk beginnen alvast de namen Naarden 
en Muiden van de lijst van mogelijkheden af te voeren. 

Als Werinon aanvankelijk ook het gebied van Muiden omvatte is 
daarmee overigens wel duidelijk waarom Aitfrid in circa 840 kon schrijven 
dat Werinon ten tijde van Liudger ' secus mare", dat is "bij de zee , lag. 

Nederhorst 

Naarden en Muiden liggen in het noordelijkste deel van de Vechtstreek; 
de moederkerk van Werinon zal dus vrijwel zeker ten zuiden van die beide 
plaatsen gelegen hebben. Toen in de 10de eeuw het goederenlijstje van de 
abdij van Werden werd opgesteld, grensden de drie parochies nog aan 
elkaar. Immers, zou er een tussenliggende parochie zijn geweest, dan zou 
die eveneens uit het oorspronkelijke verband van de parochie van Werinon 
moeten zijn afgesplitst, en daarmee ook aan de abdij van Werden hebben 
toebehoord, en dus op die 10de eeuwse lijst hebben moeten staan88 

Indien dan de parochie Werinon direkt ten zuiden van de parochies van 
Naarden en Muiden gezocht moet worden, voert dat tot de gevolgtrekking 
dat de kerk van Werinon kan worden vereenzelvigd met de St. Willi-
brordskerk van Nederhorst89 Deze patroonheilige wijst in ieder geval op 
een hoge ouderdom van die kerk. Dat Liudger die kerk bij de stichting 
onder de bescherming plaatste van een voorganger als zendeling in dat 
gebied, tevens eerste bisschop van Utrecht, is zeer goed denkbaar.88 

Daarmee kunnen we het zoeken naar de identiteit van Werinon thans 
beëindigen/0 Over blijft de vraag waar Attingahem lag. In ieder geval 
hoeven we daarvoor dus nu niet meer te denken aan Nederhorst9 ] 

Loenen 

Als het om Werinon ging is ook wel aan Loenen gedacht92 Maar Loenen 
werd reeds genoemd in het jaar 953 en toen als Lona, niet als Werinon. De 
kerk van Loenen was gewijd aan St. Liudger ("in die eere van sinte 
Lugerus")41 De kerk van Werinon werd echter gesticht door Liudger, en 
die zal de kerk niet aan zichzelf hebben toegewijd. Nu zijn er van elders 
wel enkele gevallen bekend waarin later verandering van patrocinium 
heeft plaatsgevonden, maar het bleef uitzonderlijk. Waarschijnlijker is dat 
de kerk van Loenen is gesticht door de abdij van Werden als dochterkerk 
van de parochie Nederhorst en dan op een tijdstip dat later ligt dan de 
samenstelling van de aangehaalde goederenlijst uit de 10de eeuw.9^ Dat de 
abdij een kerk wijdde aan zijn stichter is voor de hand liggend, zeker als 
het daarbij ook nog ging om een kerk in een gebied waar die stichter zelf 
vandaan kwam en zegenrijk werk had verricht. 

Daarmee vervalt de mogelijkheid dat de oudere kerk van Attingahem in 
Loenen gezocht zou kunnen worden. Bovendien kwam de naam Attingahem 
ook nog voor in de laat 11de eeuw.94 toen Loenen dus al lang Lona werd 
genoemd. 
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Weesp, Nigtevecht en Vreeland 

Wat de noordelijke Vechtstreek betreft hebben we nog niet gesproken 
over Weesp, Nigtevecht en Vreeland. 

De parochie Weesp werd vermoedelijk nog later van de parochie 
0 0 

Werinon afgesplitst dan Naarden en Muiden.00 

Vreeland is zeker te jong om als Attingahem in aanmerking te kunnen 
komen. Het dankt zijn ontstaan aan het tussen 1252 en 1259 gestichte 
kasteel Vredeiant. waarnaar in 1265 de gehele nederzetting rond het 
kasteel werd genoemd en waardoor het dorp Vreeland (gedurende enige 
tijd zelfs met stadsrechten) eigenlijk ontstond. Al spoedig daarna werd er 
een kerk gebouwd, die aan St. Nicolaas werd gewijd -' 

Nigtevecht ligt nog ten noorden van Loenen en Vreeland, en daarmee 
ook in het oorspronkelijke gebied van Werinon. 

Bekend is dat in de 11de eeuw de abdij van Werden enkele goederen 
bezat in het gebied van Attingahem ( "in Attingahem XVI denarios".». De 
kerk van Attingahem werd daarbij evenwel niet genoemd, evenmin als 
trouwens in de reeds enkele malen aangehaalde goederenlijst van de abdij 
uit de 10de eeuw. Dat maakt duidelijk dat die kerk niet aan de abdij van 
Werden gekomen is; zulks in tegenstelling tot die van Werinon. 

We hebben nu vastgesteld dat de Vechtstreek van Loenen af naar het 
noorden toe vrijwel zeker in zijn geheel ooit gelieerd was aan de abdij van 
Werden en behoord moet hebben tot de door Liudger gestichte parochie 
van Werinon. Daardoor is het niet zinvol meer om Attingahem nog in het 
noorden van de Vechtstreek te zoeken. 

Zuilen en Maarssen 

Werinon was jonger dan Attingahem. Het is logisch te veronderstellen 
dat het christelijk zendingswerk in de Vechtstreek dat de parochie Utrecht 
als basis had dicht bij die stad begon en vervolgens naar het noorden 
oprukte. Eerst werd door Bonifatius een parochie en kerk gesticht in 
Attingahem. Vervolgens ging Liudger aan het werk, naar we mogen 
aannemen ten noorden daarvan, en stichtte de parochie en kerk van 
Werinon. De laatste was dan hetzij een dochterkerk van die van 

Q7 Attingahem, dan wel eveneens een directe dochterkerk van de dom. 
Al met al wordt het dus steeds waarschijnlijker dat Attingahem tussen 

Utrecht en Loenen gezocht dient te worden. Dan zijn we al snel bij een 
conclusie. Van Zwesen of Zwesereng (later opgegaan in Zuilen) en het iets 
verderop gelegen Maarssen is bekend dat ze nog lange tijd deel zijn blijven 

qo 
uitmaken van de domparochie, ° welke op het einde van de 11de eeuw 
opging in de parochie van de Buurkerk. Toen in de 12de eeuw de Str 
Jacob s parochie afsplitste van de Buurkerkparochie gingen ze daartoe 
behoren" Eerst later in diezelfde eeuw werd Maarssen een zelfstandige 
parochie met een eigen kerk. ^ De kerkstichtingen direct ten noorden van 
Utrecht kwamen dus pas lang na Bonifatius. 
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Breukelen 

Vallen zo Zuilen en Maarssen als mogelijkheden af, dan resteert slechts 
de waarschijnlijkheid dat de kerk die Bonifatius te Attingahem heeft 
gesticht in Breukelen gevonden moet worden. Een andere redelijkerwijs in 
aanmerking komende plaats is er eenvoudigweg niet meer. 

De parochie Ter Aa, het latere Nieuwer Ter Aa, heb ik in de voorafgaande 
redenering buiten beschouwing gelaten. Ter Aa was vrijwel zeker een 
dochterparochie van die van Breukelen. Ze kreeg in 1138 van bisschop 
Andreas toestemming een eigen kerk te bouwen. U1 omdat de heilige 
dienst verder weg moeilijk te bezoeken is". 

De oudste documenten die bewaard gebleven zijn stammen voor het 
grootste deel uit de archieven van kerken en kerkelijke instellingen. Nu we 
er van uit mogen gaan dat de parochie Breukelen in de eerste eeuwen van 
haar bestaan de parochie van Attingahem heette is het raadsel opgelost 
waarom de naam Brockiede niet aangetroffen is in stukken die ouder zijn 
dan 1138. 

Door de oude bronnen over Attingahem te betrekken bij de geschied
schrijving van Breukelen ontstaat een verhaal waar alle beschikbare gege
vens op logische wijze in passen. 

VOORLOPIGE CONCLUSIES 

Samenvattend kunnen we thans stellen dat er goede gronden zijn aan te 
nemen dat de geschiedenis van de gemeenschap en de kerk van Breukelen 
teruggaat tot in de 8ste eeuw. 

In het begin van die eeuw was Wursing een belangrijk man in de Vecht
streek. Hij was een Fries die zich tot het christendom had bekeerd. Het 
bewoonbare gebied langs de rivier de Vecht tussen Zuilen en Muiden stond 
voor ten minste een zeer groot deel onder zijn beheer. Het aantal mensen 
dat er woonde was beperkt in aantal. 

Doordat de Vecht regelmatig het oeverland overstroomde hadden de 
mensen een aantal lage woonheuvels opgeworpen, waarop men zich met 
enkele gezinnen bij elkaar ging vestigen. Het gebied van het huidige dorp 
Breukelen lijkt een van die plaatsen geweest te zijn waar mensen bijeen 
waren gaan wonen. Van rivierdijken was in die tijd nog geen sprake. 
Alleen een hoge ouderdom van de nederzetting kan verklaren waarom 
later, toen er inmiddels wel dijken waren, het minigerecht met het dorp 
Breukelen buitendijks bleek te liggen. ^ Dat tot in de late Middeleeuwen 
ook wel gesproken werd van het Ronde Dorp kan er ook op duiden dat 
Breukelen in oorsprong een woerddorp was. 

Wanneer kreeg een plaatselijke gemeenschap overigens het karakter van 
een dorp ? Het aantal ter plekke woonachtige mensen was uiteraard van 
belang. Maar welk inwonertal zou dan meer of min de norm geweest 
moeten zijn ? Bovendien is het onmogelijk om voor dat verre verleden aan 
enigszins betrouwbare bevolkingscijfers te komen. 
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Afb. 3 Frankische soldaten, naar een miniatuur uit 
de 9de eeuw. (Ontleend aan A.J. van der Meulen. M 
ten Bouwhuys en N.B. Tenhaeff. 1917. Platen-Atlas 
voor de Vaderlandsche Geschiedenis. Wolters. 
Groningen, afb. 68). 

Het best hanteerbare criterium inzake het 
ontstaan van een dorp is mijns inziens toch 
dat er sprake was van het tot stand komen 
van enig organisatorisch verband binnen de 
plaatselijke gemeenschap. 

De omvang van de bevolking maakte het 
echter toendertijd niet nodig een lokaal 
wereldlijk bestuur in te stellen. Bovendien 
had de overheid toen nog maar weinig taken 
te vervullen. Regionaal bestuur alleen zou nog 
enkele eeuwen lang voldoende zijn. Dat wat 
ter plekke met elkaar moest worden gedaan 

kon door eenvoudige onderlinge afspraken tussen de in eikaars omgeving 
wonende families worden geregeld. Pas toen men er toe over ging de 
veenwildernissen in cultuur te brengen kwam de noodzaak om wereldlijke 
gemeenschapszaken plaatselijk op een meer formele manier te gaan 
organiseren. 

Het punt in de tijd dat we zoeken kwam van kerkelijke zijde. Toen in 
718 de Friezen definitief naar het noorden werden gedreven werd de 
Vechtstreek deel van het Frankische rijk. Bonifatius kwam er terug om met 
voortvarendheid de kerstening van het veroverde gebied aan te vatten. Hij 
begon in 719 in Woerden. Na enige tijd, het zal dan 720 zijn geweest, 
verlegde hij zijn basis naar de Vechtstreek. Hij kon daar rekenen op de 
steun van Wursing en zijn familie. Binnen hun invloedssfeer woonde een 
man, Attinga geheten, die misschien een leenman van Wursing was. Hij zat 
op een strategisch interessante plaats, een eind noordwaarts de 
Vechtstreek in en dicht bij mensen die Bonifatius met zijn boodschap 
wenste te bereiken. 

Bonifatius had succes. Hij maakte er veel bekeerlingen en stichtte een 
parochie. Vanwege de individuele zielzorg had het christendom al wel 
behoefte aan een organisatievorm van meer lokale aard. Die parochie had 
een kerk nodig en de gastheer bood de jonge gemeente daartoe een stuk 
grond op zijn landgoed aan, gelegen dicht bij de in ontwikkeling zijnde 
dorpsgemeenschap. De kerk en parochie kregen de naam van het landgoed. 

Bonifatius wijdde de kerk van Attingahem/Breukelen aan Sint Pieter.10^ 
Ook de door hem gegrondveste kerk van Woerden had hij aan Sint Pieter 
(S. Petrus) gewijd. 4 Bonifatius was sterk pausgezind. Hij bezocht meer
dere malen de paus in Rome. In 723 legde hij in handen van paus 
Gregorius II een geloofsbelijdenis af en een huldigingseed aan de paus. In 
die eed beloofde hij trouw en zuiverheid en medewerking aan Petrus, ten 
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behoeve van diens kerk, aan wie God een macht heeft gegeven om te 
binden en te ontbinden, en aan Petrus' plaatsvervanger, paus Gregorius, en 
diens opvolgers.10^ De voorkeur die Bonifatius in zijn kerkwijdingen aan 
de dag legde voor Sint Pieter. die als de eerste paus werd beschouwd, is 
daarmee goed verklaarbaar"' Ook de abdij van Fulda, in de stichting 
waarvan Bonifatius de hand had, was behalve aan Sint Salvator tevens 

Q7 aan Sint Pieter toegewijd. ' 
Nog geruime tijd bleef de door Bonifatius in de Vechtstreek gestichte 

parochie de naam dragen van de vestigingsplaats, Attingahem. Maar 
naarmate het aanpalende dorp in betekenis toenam en de herinnering aan 
de schenker van de grond vervaagde werden dorp en kerk meer vereen
zelvigd en ging men spreken van de kerk en parochie van Broecklede. 

Het feit dat de noordelijker gelegen en jongere parochie Werinon enig 
bezit had binnen de parochie Attingahem zou kunnen wijzen op een 
dochterkerk-moederkerk relatie. In de Middeleeuwen werd in de regel pas 
tot stichting van een parochie overgegaan nadat de inkomsten van de kerk 
en de parochiegeestelijke redelijk verzekerd waren uit de opbrengsten van 
onroerend goed. Toen Liudger de parochie en kerk van Werinon stichtte 
was de parochie van Breukelen al bijna een halve eeuw oud. De 
laatstgenoemde zou ook best in materieel opzicht steun geboden kunnen 
hebben om de nieuwe, noordelijke buur parochie aan een eigen kerk te 
helpen. 

Uit de 11 de eeuw komt nog een aanwijzing dat de parochie van 
Breukelen inderdaad door Bonifatius werd gesticht. Er vond toen een 
interne verdeling plaats van de goederen van de Utrechtse kerk. Daarbij 
legde het Kapittel van Oudmunster, dat voorheen lange tijd het 
Sint-Bonifatius-kapittel had geheten, een duidelijke voorkeur aan de dag 
voor goederen die met Bonifatius verband hielden. ' Zo vielen de kerken 
van Woerden en Breukelen, met de kerkelijke jurisdictie, beide aan het 
Kapittel van Oudmunster toe, evenals de rechtsmacht over gebieden in 
Friesland waar de Bonifatiustraditie levend was, met kerken als Dokkum 
en Oldeboorn. 

Zo zou het m grote lijnen kunnen zijn gegaan, en er is toch wel het een en 
ander dat daar op wijst. Daarmee lag dan in het gebied van de huidige 
gemeente Breukelen het omslagpunt van een informele naar een eerste 
meer formeel geordende plaatselijke gemeenschap van mensen in het jaar 
720. Met enig recht zou dat dus als het stichtingsjaar van de gemeente aan 
te merken zijn. Met gepaste trots zou men tevens kunnen stellen 
erfgenaam te zijn van de oudste lokaal georganiseerde gemeenschap in de 
hele Vechtstreek. 
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