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Hoe oud is een dorp ? In casts Broclede
Drs. Arthur W.A.Th. Steegh
Justus van Maurikstraat 7, 2032 XT Haarlem
Met veel interesse heb ik "Hoe oud is Breukelen ?" gelezen.
De verdienste van de schrijver van dit themanummer, A.A. Manten, ligt in zijn
doorwrochte poging een groot aantal regionaal historische gegevens op lokaal niveau
tot een synthese te tillen en dat alles voor een zeer legitiem doel: nagaan vanneer er
aanleiding kan zijn tot het vieren van een dorpsfeest. Zijn voorlopige conclusie is dat
het dorp Breukelen ontstond op een door de mens gemaakte lage woonheuvel, welke
was opgeworpen op de klei naast de toen nog onbedijkte Vecht. Omstreeks het jaar 720
bracht Bonifatius in deze streek het Christelijk geloof en stichtte dicht bij het dorp
Breukelen de kerk van Attingahem, die gewijd werd aan Sint Pieter. Daarmee kwam
een formeel georganiseerde gemeenschap tot stand.

Als ik nu met deze bijdrage op het themanummer reageer, doe ik dat
nadrukkelijk in de wetenschap uit te moeten gaan van een achterstandssituatie. Ik ben namelijk slechts in zeer algemene termen bekend met de
lokale topografie (= plaatsbeschrijving) van Breukelen. De reden voor deze
reactie op het bovengenoemde artikel is dan ook dat ik uitgerekend dàt
aspect, de lokale topografie, in de bewijsvoering voor de vermeende
vroeg-Middeleeuwse oorsprong van Breukelen node mis. Vandaar toch - nu
de toponymie (- plaatsnaamkunde) en de kerstening (die overigens nooit
een voldoende, maar wel een noodzakelijk bewijs kunnen leveren) door
Manten indringend behandeld zijn - enige aanzetten om vanuit de aanvullende invalshoek van de historische landschapsgeografie tot verder
onderzoek te komen naar de ouderdom van de nederzetting.
Veenmoskoepels
De eerste en onvermijdelijke basis voor een oudheids-onderzoek ligt in
de Quartair-geologie van de Vechtstreek; dus in onze kennis van wat er
tijdens de Ijstijd en vooral daarna aardkundig in dit gebied is gebeurd. Het
gaat hierbij dan met name om de antwoorden op twee essentiële vragen,
die van grote betekenis zijn om te kunnen vaststellen wààr bewoningsplaatsen aangetroffen kunnen worden. De eerste vraag betreft de hoogte
(en ook de hellingsrichting) van de veenmosbulten aan weerszijden van de
Vecht. Deze bepalen immers niet alleen de breedte, maar ook de mate van
veenovergroeiing, van de "oeverwal" waarop het dorp thans ligt.
De oeverwallen van de Vecht
De tweede vraag betreft de ouderdom en de herkomst van het sediment,
de klei, van de oeverwallen langs de Vecht. Met name deze vraag laat
Manten liggen. Als de Vecht "een zelfstandige rivier, die zijn water kreeg
van de Heuvelrug en uit de veenwildernissen" (blz. 43) was, dan zijn de
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oeverwallen onwaarschijnlijk breed. Op de Heuvelrug ontbreekt immers
een aanmerkelijke erosie, en afstroming vanuit de veenkussens kan per definitie geen sediment opleveren.
Als de Vecht echter in een betrekkelijk continu proces zijn oeverwallen
heeft opgebouwd, moet dat zijn geschied met of rivierklei vanuit het
Rijnstroomstelsel (en dan ligt de zogenaamde "Drususgracht" elders!) of
door opslibbing van zeeklei vanuit het noorden. In dit laatste geval zouden
de oeverwallen van noord naar zuid steeds smaller moeten worden; dat is
de geo-logica van een krekenstelsel.
Kortom, een detailonderzoek naar de samenstelling en herkomst van de
Vechtklei dient elke studie van de ouderdom van de nederzettingen langs
deze rivier in de eerste plaats te onderbouwen.
Pas als deze vraag is beantwoord mag men, zoals Manten doet (blz. 44), de gedachte
van Wybenga verwerpen. (Vergelijk zijn noot 10; bij de toevoeging "sommige latere
auteurs" draait hij, door het niet noemen van A. Delahaye, zorgvuldig om de heetste
brij^ heen.) Persoonlijk neig ik, vragen naar de klei-afzettingen en de bewoningscontinuiteit combinerend, toch tot de gedachte dat de Vecht nâ de Romeinse tijd (hetzij
door zeeklei of door rivierklei) nog een grote mate van oeverwalvorming gekend
moet hebben, een proces dat zich slecht verdraagt met de aanname dat in zoveel
(water) namen continuïteit van bewoning moet doorklinken. Uit onderzoekingen in
zowel het zee- als zeker ook het rivierkleigebied blijkt immers een aanmerkelijke
na-Romeinse kreek- respectievelijk oeverwalvorming y De genoemde waternamen
klinken mij persoonlijk nogal "jong", ja zelfs tijdloos, in de oren, terwijl het idee van
de gezamenlijke basis, het zogenaamde "kustgermaans", niet bestand bleek tegen een
kritisch onderzoek4.

Begrenzingen van gerechten en kavels
Intrigerend wordt het onderzoek naar de ouderdom van Breukelen als
we kijken naar de relaties tussen de indeling in gerechten (de oude
bestuurlijke eenheden) en het bestaan van een dijk. Helaas ontbreekt een
kaartje met hun begrenzingen, maar op grond van oude plattegronden van
het dorp lijkt mij de stedebouwkundige structuur tamelijk doorzichtig.
De huidige plattegrond van het dorp, zeker het gedeelte ten noorden van
de Kerkgracht, wekt mijns inziens de indruk dat de kavels vanuit de Vecht
getraceerd zijn. Onder de strikte voorwaarde dat na de brandschatting van
1488 de plattegrond van de nederzetting niet gewijzigd is, lijken mij de
dorpskavels loodrecht te staan op de helling van het veenkussen in het
broek, dat het dorp zijn naam gaf. Een dergelijke plattegrond komt in
laag-Nederland bij meerdere nederzettingen voor; enkele voorbeelden zijn
A meide, A m mer stol en de westzijde van Schoonhoven-*.
Rivierdijk of veendijk ? Dorp aan binnen- of buitenkant ?
Deze kavelrichting loodrecht op de Vecht opent nu de mogelijkheid dat
de dijk (waarvan sprake is bij het minigerecht van Broeklede buitendijks)
geen rivierdijk, maar een veendijk is geweest. Dit houdt dan in dat deze
dijk niet is aangelegd om het Vechtwater te keren, maar gericht was tegen
het water uit het veenkussen ten westen van het dorp. Dit werpt dan
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onmiddellijk de vraag op, welke zijde bij de naamgeving als de "buitenkant"
ervaren werd. Vooral voor de beantwoording van deze vraag wordt een
kaartje van de gerechtelijke indeling node gemist. Blijkt de "buitenkant"
inderdaad de hedendaagse dorpskom te omvatten, dan wint de door
Manten ontwikkelde stelling dat de kerk (als produkt van de parochie) er
eerder was dan het dorp (als bestuurseenheid) aanmerkelijk aan kracht. In
dat geval moet de naam Attingahem wel betrokken worden op een veel
groter gebied, namelijk de gehele "oerparochie" Breukelen. Dan lijkt mij
overigens de situering van de kerk weer vrij onlogisch; dergelijke zeer oude
kerken plegen meestentijds in het oudste bevolkingszwaartepunt van hun
(latere) oerparochie te liggen. Dit vraagt om een kaartje met oude
bewoningsplaatsen; de meest logische plaats lijkt mij in dat geval ongeveer
halverwege Breukelen en Nieuwer Ter Aa, dus in de hoek van de westelijke
bocht in de Aa.
Volgen wij echter een ander onderdeel in de redenatie van Manten als
gegeven in noot 102, "toen de Vechtdijk bij Breukelen tot stand kwam moet
het dorp reeds een gedegen gevestigde nederzetting zijn geweest, anders
zou men de woningen wel achter de dijk geplaatst hebben", dan wijst dat er
mijns inziens veel meer op dat de dijk als een veendijk werd aangelegd.
Bijgevolg ligt dàn de kerk "buiten" het omdijkte gebied. Is buiten dus de
veenkant van de dijk, dan moet de kerk - de vage indicaties over
"Karolingische" sarcofagen ten spijt - véél jonger zijn dan het dorp.
Kortom, ook op dit punt blijven met betrekking tot de wordingsgeschiedenis van Breukelen nog veel vragen liggen. Wellicht zijn deze reeds
beantwoord door het onderzoek dat A.L.P. Buitelaar naar Middeleeuws
Breukelen heeft verricht6. Ik heb echter begrepen dat een belangrijk deel
van de resultaten van dat onderzoek eerst in 1988 in gepubliceerde vorm
het licht zal zien; tot dan geldt nog een embargo. Het bekend worden van de
resultaten van dat onderzoek zou wellicht - gegeven de huidige stand van
kennis over de wordingsgeschiedenis van Breukelen - eerst recht een reden
voor een feest kunnen bieden !
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Het ronde dorp van Breukelen buitendijks
Een antwoord aan A.W.A.Th. Steegh
Arie A. Manten
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen
Het is altijd goed wanneer inzichten die men koestert kritisch worden
getoetst. Daarom dank ik de heer Steegh voor zijn bijdrage aan ons tijdschrift en de heer H.P. Vermaat voor het uitlokken ervan. Graag ga ik wat
nader in op de punten die door Steegh aan de orde zijn gesteld.
De oude wildernissen oost en west van de Vecht
De éérste vraag van Steegh betreft de veenmoskoepels aan weerszijden
van de Vecht. Dit in verband met de mate waarin de oeverwal waarop het
dorp Breukelen ligt door veen overgroeid zou kunnen zijn geweest.
In mijn opvatting is er ter plekke van het dorp Breukelen van een
dergelijke overgroeiing nooit sprake geweest. Aan de oostkant van het dorp
reikte de veenmoskoepel (die onder meer het Breukeleveen omvatte) niet
verder dan tot omstreeks de plek waar thans de Scheendijk ligt.1 Aan de
westkant van de Vecht bevond zich eerst het riviereiland tussen Vecht en
Aa. Pas achter de westelijke kleizone langs de Aa begon weer een veenwildernis. Dat was op betrekkelijk grote afstand van het dorp Breukelen.
Bovendien was de veenontwikkeling in die wildernis niet ongestoord verlopen en reikte het veenoppervlak er minder hoog dan in het Breukeleveen.
Het riviereiland tussen Vecht en Aa bestond wel grotendeels uit een
moerasgebied, maar dit was geen veenmoeras. We spraken daar eerder
over toen we het hadden over het oorspronkelijke gebied van de
Breukelerwaard (dat zich ook uitstrekte over een groot deel van wat nu
Breukelen-noord is). Het gold hoogstwaarschijnlijk ook voor het gebied ten
zuiden van de Breukelerwaard.
In de Middeleeuwse leenprotocollen van de bisschop van Utrecht is reeds sprake
van een boerderij ten Poel (dat is: bij de Poel)', die we vrijwel zeker moeten zoeken op
ongeveer de plaats van de latere boerderij De Poel (thans Openbare Leeszaal en
Bibliotheek), In een leenbrief van Nijenrode wordt melding gemaakt van 4 hont land
gelegen "neffens den Poel opt Hogelant".4 In een leenbrief uit 1298 komt de naam
Ghisebrecht van den Poele voorJ, deze persoon zal zijn naam te danken hebben gehad
aan de plek waar hij woonde. Ook in een document uit 1262 wordt een Gijsbrecht van
den Poel genoemd, die in dat jaar alreeds overleden was,^
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