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Breukelerwaard: als Middeleeuws landschap 
groter dan de bestuurlijke eenheid 
Arie A. M anten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In een eerder artikel1 schreef ik dat in sommige oude documenten de 
naam Breukelerwaard gebruikt wordt voor een groter gebied dan het 
regelmatig verkavelde territorium van het oude gerecht Breukelerwaard. 
De beschikbare ruimte in ons tijdschrift liet toen niet toe daarop nader in te 
gaan. De informatie die ik destijds achterwege moest laten volgt thans, wat 
nader uitgewerkt, hieronder. 

Tussen Heycop en Breukelerwaardse Dijk 

Vooral in de 15de- en 16de-eeuwse administratie van het Huis Nijenrode 
komt op diverse plaatsen de naam Breukelerwaard voor in verband met 
percelen land die duidelijk ten zuiden van de Breukelerwaardse Dijk 
gelegen waren, tussen die Dijk en de Heycop. Daarbij moet u bedenken dat 
de Breukelerwaardse Dijk zich in die tijd uitstrekte van dicht bij de rivier 
de Aa tot betrekkelijk dicht bij de Vechtdijk (later de Herenweg genoemd, 
nu de Straatweg) en via een aftakking in oost-zuidoostelijke richting daar 
zelfs een verbinding mee had, welke verbinding ook Breukelerwaardse Dijk 
werd genoemd. De watergang de Heycop mondde toen op enige afstand 
daarvan in de Vecht uit, niet ver van waar nu de Heycoplaan ligt. 

We willen het hier hebben over vijf percelen land. Ik heb niet exact 
kunnen nagaan waar deze lagen, maar de gegevens duiden er wel op dat 
het ging om akkers meer in het oosten van het gebied tussen de eigenlijke 
Breukelerwaardse Dijk en de Heycop; vermoedelijk om land dat thans ligt 
tussen de spoorweg en het Amsterdam-Rijnkanaal. Afbeelding 1 geeft een 
benaderd beeld van die vijf percelen, die ik gemakshalve van west naar 
oost met de letters A - E heb aangeduid. 

We beginnen met een notitie gemaakt op "Sinte Marcus dach" (25 april) 
1471. Ten overstaan van Vranck Peterz en Peter Jansz werd toen door 

Afb, 1. Gereconstrueerd kaartje van de Laat-Middeleeuwse situatie in een deel van het 
gebied tussen de Breukelerwaardse Dijk en de Heycop, met de in de tekst genoemde 
percelen A - E. 
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Ghijsbert van Nijenrode heer van Zulen enz. Dire Peterz beleend met 4 hont 
land gelegen te Breukelen Bisschopsgerecht, in die Sceysce, strekkende van 
de Weerdijk (- de Breukelerweertse Dijk) tot aan de Heicoper-wetering, 
grenzende oost aan land van Hase van der Mye en west aan dat van Peter 
Jansz, en zulks na "opdracht" (- beëindiging van de pacht) van dit land door 
Ghijsbert Willam Sluterz, die het land had bekomen na dode (- overlijden) 
van zijn broeder Jan Sluter.2 Dit betrof perceel D; het land van Peter Jansz 
was perceel C en dat van Hase van der Mye perceel E. 

De volgende notitie is van H september 1476. Ten overstaan van 
Heynryc van Alendorp, Willem Jan Ghijsbertss, Vranck Peterss en Jan van 
den Beest werd door Ghijsbrecht van Nijenroeden Geertruyt Dirck Jacobszdr 
(dus Geertruida, dochter van Dirck Jacobszoon) beleend met 1 morgen land 
gelegen te Breukelen Bisschopsgerecht, strekkende van de Weerdijk tot de 
Heycoper-wetering toe, grenzende boven (« oost) aan land van Peter Jansz, 
en beneden (- west) aan dat van de kerk van Breukelen, en zulks na 
opdracht door haar broeder Cornelys Dirck Jacobsz.z, en behoudens de 
lijftocht aan dit land ten behoeve van hun moeder Clemense Dirck Jacobss 
weduwe. Hulder (= aflegger van de eed van trouw) voor Geertruyt was haar 
oom Evert Janszo Op het perceel (B in Afbeelding 1 ) lag dus een plicht of 
lijfrenteclausule, die de pachter verplichtte jaarlijks een bedrag te betalen 
aan de weduwe van Dirck Jacobszoon. Het genoemde kerkeland was perceel 
A. Het land van Peter Jansz was het ook in de eerste bron al genoemde 
perceel C. 

We zetten oog een aantal verdere gegevens over deze percelen land op een rij. Ze 
ondersteunen het bovengenoemde beeld en verschaffen ons tevens nogal vat namen 
die in verband met verdere studies van de oude geschiedenis van Breukelen nog goed 
van pas zouden kunnen komen. 

Op Sinte Martijns (Martinus, Maarten) avond (10 november) 1510 beleenden 
Willem Turck en zijn vrouv Joncfr. Joest (= Joost, Josina) van Nijenrode, ten overstaan 
van Aryaen Aucoep (=Adriaan Oukoop) en Henrick Aelbertz, Jacop Jansz Scoleren met 
1 morgen land gelegen te Breukelerveerd-Bisschopsgerecht, grenzende boven (= 
oost) aan land van Gerrit Henrickz, en vest aan dat van Goeyert van Voern, 
strekkende van de Weertdijk tot de Heycoper vetering.4 Deze transactie komt ook nog 
op een andere plaats voorV De pachter van perceel C heet daar Jacop Jans Scolens, en 
zijn buurman van perceel A Gemert van Voern (vij zouden hem nu vermoedelijk 
Geurt van Voren noemen). 

Op 2 januari 1531 kvam perceel Dveer aan bod. Ten overstaan van Claes Stevenss 
en Wilhem Claess verd toen door Wilhem Torek, heer tot Nijenroden, Brant Wilhelmss 
beleend met 4 hont land gelegen in Brokelreveert, gerecht van de K. Maj., grenzende 
boven (= oost) aan land van Jan de bastaard van Nijenroden Henrixz (perceel E), en 
beneden (= vest) aan dat van Gerit Henrixs (perceel C), strekkende van de Heycop tot 
de Weerdijk, en zulks na opdracht door Jan Dirxz.6 Deze laatste vas vermoedelijk een 
zoon van de Dire Peterz, die in 1471 verd genoemd. 

Vervolgens verd op 12 november 1538 door Wilhem Torek, ten overstaan van 
Wilhem Claesz en Lubbert Lubbertz die Rychter (= rechter), Goerdt van Voerde 
Henrickz beleend met 1 morgen land gelegen te Breukelen in Breuckellereveerdt (= 
perceel B), grenzende boven (= oost) aan land van Gerit Heynrickz en vest aan dat 
van Goyert van Voern, strekkende van de Werdtdijk tot de Heycop vetering en zulks 
na opdracht door Jacop Janss Scolener' In een andere bron over dezelfde belening8 

vordt de naam van de pachter geschreven als Goort van Voort Henricxs. 
Ruim 32 maanden later, op 21 juli 1541, ging perceel B, gelegen tussen land van 

Gerit Heynrickss en land van Guert van Voorn, al veer in andere handen over. Met 
als getuigen Gerrit Spijcker en jonge Gerrit Struys beleende Willem Torek toen 
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Joffrou Lijsbet van Loenersloot Jansdr, weduwe van Coenert de Grueter met die ene 
morgen land in de Brueckellerweerdt. Voor Lijsbet heeft toen hulde en eed gedaan 
Gijsbert Heynrickss. 

Op 15 juli 1547 beleende Elyzabeth Turck weduwe, vrouwe tot Nijenrode, onder 
getuige van Jan van den Bon gart, bastaard, en Ghijsbert Heynricksz, schout, Jan van 
Loenresloot met perceel B.10 Per 26 april 1565 werd Johan van Loenderslooth Janss de 
volgende pachter. 

Perceel D werd op 9 juni 1550 weer in het leenregister bijgeschreven. Ten 
overstaan van Hermen Frederickz en Jan van den Bongert, bastaard, werd door 
Elyzabeth Turck weduwe Bernt van den Bongert, vrouwe tot Nijenrode, Jan Reyersz 
beleend met 4 hont lant gelegen te Brueckelreweert, grenzende oost aan land van 
Lijsgen Reyer Speldenmaeckers(= perceel E) en west aan dat van Wouter Ghijsbertsz, 
en strekkende van de Heycoop tot aan de Weertdijk, en zulks na opdracht door Brandt 
Willemsz. Terzelfder tijd droeg Jan Reyersz dit goed weer op en werd Dirick Gerryt 
Hermenszz er mee beleend.11 Nahem kwamen achtereenvolgens8: 
4 mei 1561. Werner Jacobss. 
16 juni 1578. Annichgen Worm Jacobss.dr. 
16 juni 1585. Jaspar Janss, na opdracht door Anna Pauwei Anthoniss weduwe. 
11 mei 1611. Adriaen Janss Haes, na opdracht door Jaspar Janss. 
12 juni 1652, Jan Adriaenss Haes, na dode van zijn vader Adriaen Janss Haes. 
12 juni 1652. Jan Corneliss Coster, na opdracht door Jan Adriaenss Haes. 
18 augustus 1659, Hillebrandt Janss Coster, na dode van zijn vader Jan Corneliss Coster, 
13 maart 1676, Beleend met de ledige hand. 

Tot slot nog een verdere reeks gegevens over perceel B, dan omschreven als "Eene 
mergen lants in Staten gerechte, daer boven oostwaerts naest gelant sijn d'erff-
genamen van Wouter Gijsbertss, suydtwaerts Heycopper wetering, westwaerts Berndt 
van Loendersloot voors. ende noortwaerts den Weertdijck".12 Op 3 maart 1586 kwam dit 
land aan Bernt van Loenderslooth, na dode van zijn neef Johan van Loenresloot Janss, 
25 april 1592. Johan van Loendersloot, na dode van zijn vader Bernt van Loendersloot. 
22 juni 1602. Johan van Loendersloot, na dode van zijn vader Jan van Loendersloot. 
17 October 1609. Gerrit Janss door cessie van Johan van Loendersloot. 
29 juni 1634 Dirck Henrixss Deventerwaech, als vader van Hendrick Dircxs, na 
opdracht door Gerrit Janss d'Jonge. 
8 mei 1643 Sr, Johan Roep, na opdracht door Dirck Henrixs Deventerwaech. 
28 mei 1653. Joffr. Maria Roep, na dode van haar vader Johan Roep. 
28 juni 1665 Jhr. Lodewijck de Bas, na opdracht door Maria Roep. 
16 september 1676. Beleend met de ledige hand. 

In het voorafgaande heb ik namen zo goed mogelijk weergegeven in de 
spelling zoals ze in de oude bronnen werden genoteerd. Dit laat zien dat 
men op dit punt toen allesbehalve consequent te werk ging. Namen werden 
naar eigen goeddunken geschreven, afgaande op de klank. 

Bisschopsgerecht - Statengerecht 

Het zal u misschien opgevallen zijn dat er in de oudste aangehaalde 
documenten sprake van is dat de gronden tussen Heycop en Breukeier -
waardse Dijk deel uitmaakten van het Bisschopsgerecht, terwijl in 1531 
gesproken werd van het K. Maj. gerecht. Deze afkorting (in sommige andere 
documenten uit die tijd als Con. Ma. geschreven) stond voor Koninklijke 
(Conincklyke) Majesteits gerecht. 

In 1527 was een eind gekomen aan de wereldlijke macht van de 
bisschop van Utrecht. In 1523 was Hendrik van Beieren bisschop van 
Utrecht geworden, maar hij wist nauwelijks meer enig wereldlijk gezag te 
vestigen. Reeds spoedig moest hij Overijssel vrijwel prijsgeven. Vervolgens 
kreeg hij in de stad Utrecht een oproer te bestrijden, wat hem niet gelukte. 
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In 1525 maakten de gilden zich meester van het stadsbestuur. Daartegen 
kwamen de ridderschap en de kapittels weer in verzet, die in 1526 een 
einde maakten aan de heerschappij der ambachten. Hendrik had alle 
aanzien verloren. Toen de stad steun zocht bij Karel van Gelre moest hij wel 
onderhandelen met Karel V en bij het verdrag van Schoonhoven in 
november 1527 gaf hij de wereldlijke macht in zijn bisdom in pand aan 
Karel V. In 1528 werd de keizer als wereldlijk heer (koning) in het Sticht 
aanvaard, terwijl Hendrik van Beieren slechts de kerkelijke macht behield. 
De naam van het Breukelense Bisschopsgerecht had toen zijn betekenis 
verloren; het werd een koninklijk gerecht. 

In het document uit 1586 werd vervolgens gesproken van het 
Statengerecht. Na de beeldenstorm in 1566 hadden de Staten van Utrecht 
de wereldlijke macht aan zich getrokken en werd Willem van Oranje 
stadhouder. Koninklijk bezit werd toen Statenbezit, en daarmee het 
Koninklijke Majesteitsgerecht in Breukelen tot Statengerecht. 

Breukelerwaard: twee verschillende begrippen 

Het voorafgaande maakt duidelijk waarom er uit oude documenten een 
wat verwarrend beeld kan overkomen over de zuidelijke grens van de 
Breukelerwaard. De zelfde term werd klaarblijkelijk gebruikt in twee 
betekenissen: in die van een bestuurlijke eenheid (gerecht) en in die van 
een landschappelijke eenheid. In de tweede betekenis werd er een grotere 
oppervlakte land mee aangeduid dan in de eerste betekenis. Ook een stukje 
van het Bisschops-, later Statengerecht werd in landschappelijk opzicht tot 
de Breukelerwaard gerekend. 

Het Middelnederlandse woord "weert" (ook geschreven als wert, waert, 
waard, ward) duidde een geheel of ten dele door rivieren omsloten laagge
legen landstreek aan. Dat doet me aannemen dat de naam Breukelerwaard 
in zijn landschappelijke betekenis ouder is dan de naam van het gerecht. 

Kijken we nu naar de bodemkundige gesteldheid in het oude riviereiland 
tussen Aa en Vecht, toen de Aa nog nabij Nieuwersluis in de Vecht 
terugboog. Binnen de ring van de oeverwallen langs deze beide rivieren 
zien we dan van noord naar zuid eerst een groot gebied met zware komklei, 
dat aan de zuidzijde nog een extra lob te zien geeft, en daarna een wat 
grillig begrensde strook met zavel en lichte klei die nabij de Aa flink breed 
is en richting Vecht smaller. Rond de huidige Kerkgracht en Danne liggen 
oeverwalafzettingen (daarover meer in een later artikel) en nog een kleiner 
gebied met komklei.13 De strook met de lichte klei heeft in de Middel
eeuwen vrijwel zeker uit hoger land bestaan dan het komkleimoeras ten 
noorden ervan (Breukelerwaard) en het kleinere moeras verder naar het 
zuiden (de Poel). Deze strook zal het in Middeleeuwse (en latere) 
documenten genoemde Ameriand zijn geweest; het feit dat dit nabij de Aa 
veruit zijn grootste breedte bereikte kan verklaren waarom deze strook 
zijn naam aan de Aa ontleende. Hij bood mogelijk ook een verbinding over 
land van Breukelen naar de Aa en verder, naar de nederzetting Ter Aa. 

We kunnen nu de gang van zaken als volgt interpreteren. Toen het 
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Bisschopsgerecht werd gevormd werd ook een deel van het riviereiland 
tussen Aa en Vecht daartoe gerekend, inbegrepen Amerland dat voor 
mensen begaanbaar land was. Ook in de zuidelijkste lob van de Breukeier-
waard waren blijkbaar gronden agrarisch bruikbaar en die werden 
eveneens bestuurlijk onder het Bisschopsgerecht gebracht. Daarachter vond 
dit gerecht een natuurlijke noordgrens tegen het onbruikbare grote 
Breukelerwaardse moerasgebied. Dit laatstgenoemde niemandsland kon pas 
later in cultuur worden gebracht, toen het kon worden omdijkt. Bij die 
gelegenheid werd het echter niet alsnog aan het Bisschopsgerecht toege
voegd. De bisschop van Utrecht had het overgebleven moeras intussen aan 
het kapittel van Sint-Marie toegekend, dat in de 12de eeuw voor de eerste 
ontginningswerken zorg droeg en er uiteraard een afzonderlijke gerecht 
van maakte, waaruit het inkomsten kon trekken. 

Watermolen in de Breukelerwaard 

Ik vil deze gelegenheid ook gebruiken om enkele andere aanvullingen te geven op 
mijn eerdere artikel over de Breukelerwaard.1 Ik schreef toen dat in ieder geval in 
het jaar 1601 het gerecht Breukelervaard over een eigen vatermolen beschikte. 
Inmiddels heb ik nog een oudere vermelding van de molen gevonden.*"* Op 29 januari 
1539 CsWoensdaechs voor ons Lief Vrou lichtmis) verklaarde Meester Jan niets te 
veten van hetverdvijnen van een bijl behorende op de "Brokelreveertse molen" 

De oostelijkste tvee percelen op de kaarten van Breukelervaard uit 1701 en 1810 
(niet 1910, zoals er door een storende drukfout staat), veergegeven in de Afbeel
dingen 2 en 3 in mijn vorige artikel, verden in 1815 losgemaakt van het gebied van 
de Breukelervaard (toen gemeente Ruviel) en bij Breukelen-Nijenrode gevoegd. Op 
de kadastrale kaart uit 1832 staan ze als deel van de gemeente Breukelen-Nijenrode 
aangegeven. 
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