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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 tijd
schrift 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 veen-
wildernis. Dat was op betrekkelijk grote afstand van het dorp Breukelen. 
Bovendien was de veenontwikkeling in die wildernis niet ongestoord verlo
pen 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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Het hele gebied van het riviereiland tussen Vecht en Aa werd ingenomen 
door rivierklei/ Steegh maakt dus een fout als hij spreekt over "het veen-
kussen in het broek, dat het dorp [Breukelen] zijn naam gaf"; in dat broek 
(moeras) lag geen veenkussen. 

De oeverwallen van de Vecht 

De tweede vraag van Steegh heeft betrekking op de klei van de 
oeverwallen van de Vecht. 

De kleizones aan weerszijden van de Vecht zijn van wisselende breedte, 
zoals bij een wilde rivier mag worden verwacht. In grote lijnen wordt het 
kleigebied van noord naar zuid smaller. Het gaat duidelijk om rivierklei, 
niet om van het noorden opgeslibde zeeklei. Pas tussen Baambrugge en 
Nederhorst den Berg gaat het rivierkleilandschap van de Vecht over in een 
vrij vlak estuariumachtig landschap* 

Voor het begin van onze jaartelling ging een belangrijk deel van het 
water van de Rijn door de Kromme Rijn naar Utrecht en verder als Oude 
Rijn naar Leiden, terwijl een zijtak als Vecht naar het noorden stroomde. 
Later verzandde de Kromme Rijn, waarna de hoofdstroom door de Lek naar 
het westen gaat. De onderzoekers zijn het er niet helemaal over eens 
wanneer dat precies gebeurde. De Vecht was toen tijdelijk een 
betrekkelijk zelfstandige rivier (Steegh laat in zijn citaat uit mijn besproken 
artikel ten onrechte het woord "toen" weg en brengt zichzelf daarmee 
nodeloos in verwarring). Het was m.i. de Drususgracht die de verbroken 
verbinding tussen Rijn en Vecht herstelde. 

Wat ik aanmoet met de "hete brij" die Delahayezou hebben opgediend weetik niet. 
Ik ken de bedoelde publikatie niet en toen ik op 20 januari 1988 deze reaktie afrondde, 
omdat de lay-out van dit tijdschriftnummer gemaakt moest worden, had Steegh zijn 
literatuurbronnen 2-5 nog niet ingeleverd, die me verder hadden moeten heipen om 
van de inhoud van Delahayes werk kennis te krijgen. Wat ik vel van Delahaye heb 
gelezen maakte echter niet de indruk te zijn gebaseerd op gedegen onderzoek 

Oude grenzen van gerechten en percelen 

Steegh vraagt naar een kaartje met de grenzen van de verschillende 
gerechten die eertijds op het grondgebied van de huidige gemeente 
Breukelen bestonden; de oude grenzen van de voorlopers van de 
tegenwoordige gemeente dus. Over diverse grenzen heb ik iets gezegd in 
andere publikaties dan het artikel dat Steegh aanhaalt.11 Aan een kaart 
voor het totale gebied heb ik me nog niet gewaagd, voornamelijk omdat het 
gebied ten westen van de (destijds geheten) Oud Aasche Dijk me nog wat 
problemen geeft. In het kader van deze discussie zijn overigens alleen het 
oorspronkelijke Bisschopsgerecht en het daarbinnen gelegen kleine gerecht 
van Broecklede buitendijks van belang. Een duidelijk verband tussen de 
grenzen van het Bisschopsgerecht en het bestaan van een dijk is er niet; het 
gerecht lag hoofdzakelijk ten westen van de dijk, maar omvatte ook land 
tussen deze dijk en de Vecht. Het minigerecht van Broecklede buitendijks 
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lag geheel aan de oostzijde van de dijk, waar deze een boog naar het westen 
maakte; over de exacte oorspronkelijke grenzen van deze kleine bestuurs-
eenheid durf ik me op dit moment nog niet uit te laten. 

De woerd (terp) waarop de nederzetting Breukelen ontstond had ver
moedelijk een ietwat ovale vorm, met de lijn van de latere Brugstraat 
(tussen de Vecht en ongeveer halverwege de afstand tussen Herenstraat en 
Straatweg) als lange as. Mijn (nog lang niet afgeronde) bestudering van de 
gegevens die ons uit de leenregisters van Nijenrode overgeleverd zijn doet 
me sterk vermoeden dat de belangrijkste verkavelingsrichting in het 
oerdorp loodrecht op die lange as stond. Dat wil zeggen: met perceelgrenzen 
die ongeveer evenwijdig aan de Vecht liepen (dus loodrecht op wat Steegh 
vermoedt). Alleen ten zuiden en noorden van het oerdorp (in termen van 
nu: zuid van de Danne en noord van de bebouwing aan de Kerkbrink) 
waren de kavels vanuit de Vecht getraceerd. 

Rivierdijk of veendijk ? 

De dijk waar het hier om gaat lag goeddeels waar nu de Straatweg loopt. 
Alleen tussen Markt en Nijenrode is door het afsnijden van een bocht vroeg 
in de 19de eeuw een belangrijke correctie in het tracé aangebracht. 

Ten noorden en zuiden van het dorp Breukelen liep de dijk betrekkelijk 
dicht langs de Vecht. Dit duidt er al op dat de dijk bescherming moest 
bieden tegen de rivier en niet tegen wateroverlast vanuit het westen. 

Oude documenten, waarin de dijk bij name wordt aangeduid, vijzen in dezelfde 
richting. Heel duidelijk is een notitie uit 1524, waarin over een perceel land als volgt 
gesproken vordt: aan de zuidzijde grenst het aan land waarvan de opbrengsten 
toekomen aan de kerk van Breukelen, "noortwaerts enen gemeen wech geheten de 
Poeldijck, oostwaerts de Vechtdijck, westwaerts Frans ende Ernst van Nijenrodes 
erffgenamen ".IZ Iets minder sprekende perceeiaanduidingen in ditzelfde gebied, met 
vermelding van de naam Vechtdijk, vond ik uit 1456 en 1470 ^ 

Toen ik in het begin van dit artikel sprak over het riviereiland tussen 
Vecht en Aa stelde ik reeds vast dat er ten oosten van de hier bedoelde 
dijk geen veenmoeras lag, maar een brœkland met komklei. Dit sluit het 
karakter van een veendijk geheel uit. En omdat de oppervlakte van het 
broekland laag lag is een dijk die bescherming moest bieden tegen water
overlast komend uit het moeras niet erg aannemelijk. 

De buitenkant van de dijk 

Na het voorafgaande is de vraag van Steegh welke zijde van de dijk als 
de "buitenkant" werd ervaren in feite al beantwoord. De dijk is een Vecht
dijk en daarmee ligt het dorp Breukelen buitendijks en de Pieterskerk 
binnendijks. Ik blijf bij mijn stelling dat het dorp er al lag voordat de dijk 
werd aangelegd; daarom werd die dijk met een boog om de nederzetting 
heen getraceerd. Tussen Vecht en dorp was geen ruimte meer voor een 
dijk. Dat was toendertijd ook niet echt bezwaarlijk omdat het dorp op een 
lage woonheuvel was gesitueerd. 
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In oude stukken wordt de naam Dorpe van Breukelen gebruikt voor 
hetzelfde gebied dat eerder als het gerecht van Broeklede buitendijks werd 
aangeduid. Welhaast ten overvloede geef ik toch nog een concreet voor
beeld: Op "Alreheyligen avont" (31 oktober) 1474 gaf Ghijsbert van Nijen-
rode een hofstede in leen aan Gerrit Ghijsbertss Oudecoep. Deze was gelegen 
te Breukelen, buitendijks aan de Vecht, grenzende zuid aan de watergang 
de Danne en noord aan de Brugsteeg. Er kan geen twijfel aan bestaan dat 
deze buitendijkse hoeve in de kern van het dorp Breukelen lag. 

Dat de kerk van Attingahem het bedehuis geweest zal zijn voor een grote 
parochie, die veel verder reikte dan het dorp Breukelen met direkte omge
ving, lijkt me vanzelfsprekend. Het was de eerste kerk die in de Vecht
streek ten noorden van Utrecht werd gesticht. Dat het bevolkings
zwaartepunt van die oerparochie misschien gezocht zou moeten worden 
ongeveer halverwege Breukelen en Nieuwer Ter Aa, in de hoek van de 
westelijke bocht in de Aa, komt mij echter onwaarschijnlijk voor. De in het 
algemeen smalle kleiboorden van de Aa, aan de westzijde van de Breuke-
lerwaardse Poel, vormden een minder geschikte vestigingsplaats voor een 
dorp dan de kleiboorden van de Vecht. Aanwijzingen voor een oude 
Middeleeuwse nederzetting van enige betekenis aan de oever van de Aa 
heb ik tot nu toe niet gevonden. 
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