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Oudste landgoed bij Breukeien aan de Yecht 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukeien 

In het tweede kwart van de 16de eeuw woonde Floris Reyersz Spijcker 
in een huis aan de Vechtkant van de Klapstraat (- Herenstraat)1 direkt ten 
zuiden van waar veel later de loswal werd aangelegd. De omtrek van het 
huis is nog te zien op de bekende "Gront-Caerte van het Dorp van 
Breuckelen"2 van Bernard de Roij, uit 1681, hoewel er sedert 1673 van dat 
pand niet meer dan een ruine over was. Daaruit blijkt dat het huis van 
Floris Reyersz Spijcker duidelijk groter is geweest dan de andere huizen 
aan de oostzijde van de Klapstraat. In die hele rij was het toen ook het huis 
met de grootste oppervlakte aan onbebouwde grond om zich heen. Uit het 
vervolg zal blijken dat dit ten tijde van Floris nog sterker gold dan ten tijde 
van De Roij. En vóórdat Floris in dat oude huis kwam te wonen waren er 
ook al gedeelten van het bijbehorende landbezit afgesplitst.1 

Dit oude huis vertegenwoordigde het laatste restant van wat eens het 
bestuurlijke centrum van Breukeien moet zijn geweest. De onthulling van 
de aard van dat huis werpt belangwekkend nieuw licht op de oudste 
geschiedenis van Breukeien als georganiseerde gemeenschap. 

We beginnen ons verhaal evenwel met de laatste vijfkwart eeuw uit de 
geschiedenis van dit huis. 

Geschiedenis van het oude huis in de tweede helft van de 16de 
en het begin van de 17de eeuw 

Floris bleef tot 1543 in dat huis aan de Vecht wonen. Op 15 april ver
kreeg Bartgen3 (elders Bertgen genoemd4) Floor Reyer Spijckersdochter 
huis en hofstede. De eed van trouw aan de verpachter van de grond, Willem 
Turck heer van Nijenrode, werd namens haar afgelegd door haar echtge
noot Gerrit de Rooy. Nog geen 3 jaar later deed het echtpaar alweer afstand 
van dit bezit. Meynert Thijmensz nam het huis op 15 januari 1546 van hen 
over.4 

Hoe lang deze Meynert of Meynart in het oude huis aan de Vecht is 
blijven wonen weet ik niet met zekerheid. Als op 5 januari 1579 Dirck 
Janss Pijl eigenaar wordt van het huis en pachter van de onderliggende 
grond, dan wordt vermeld dat hij in deze de opvolger is van Reynier Ger-
ritss de Roy (= Rooy), nazaat van Meynart Tymanss (= Thijmensz).5 Dat sluit 
niet uit dat tussen Meynart en Dirck Janszoon ook deze Reynier de Rooy nog 
in het huis heeft gewoond, maar een bewijs daarvoor heb ik niet ge
vonden.6 

Op 25 november 1583 deed Dirck Janss Pijl alweer afstand van het huis. 
Het kwam toen in handen van Aelbert Janss, van wie verder nog bekend is 
dat hij er in ieder geval op 5 november 1603, toen hij zijn testament liet 
maken, nog woonde.5 Op 10 mei 1623 ging het huis over op Jan Aelbertss 
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Afb. 1. In 1616 is van het terrein bij het grote oude huis aan de Klapstraat, waarin 
toen Aelbert Jansz Haes woonde, een deel afgesplitst, waarop twee huizen werden 
gebouwd. Het noordelijkste van de twee nieuwe panden werd betrokken door Cornells 
Aelbertsz Haes, het zuidelijkste door Gerrit Cornelisz. 

Haes, vermoedelijk een zoon van Aelbert Janss. Jan Aelbertss Haes maakte 
op 10 september 1630 zijn testament en regelde op 15 maart 1637 verder 
nog dat zijn vrouw Antonia Sacharias een lijfgeld uit de waarde van het 
oude huis moest krijgen, indien het na Jans overlijden mocht worden 
verkocht.5 Vermoed mag worden dat de gezondheid van Jan Aelbertss Haes 
toen al niet meer zo goed was, want een jaar later (1638) was het inder
daad zo ver dat het huis in andere handen overging, namelijk in die van 
Aelbert Luytersz. 

Inmiddels had enkele decennia eerder echter weer een afsplitsing van 
een deel van de grond bij het huis plaatsgevonden, ditmaal niet aan de 
zuidzijde (zoals zon 120 jaar eerder was gebeurd') maar aan de noordzijde. 
Dit afgesplitste terrein was in erfpacht genomen door Cornelis Aelbertss 
Haes, mogelijk een oudere broer van de al eerder genoemde Jan Aelbertss 
Haes. Op dat terrein werden twee huizen gebouwd (zie Afbeelding 1 ). In 
het noordelijkste van deze twee ging Cornelis Aelbertss Haes zelf wonen. De 
zuidelijkste woning kwam op 8 juni 1616 in handen van Gerrit Corneliss, 
nadat Cornelis Aelbertss Haes afstand had gedaan van zijn aanspraken op 
de grond waarop dat huis stond.7 

We gaan hier even kort in op de verdere bewoningsgeschiedenis van deze twee 
bijgebouwde huizen. 

Het noordelijkste huis kwam na Cornelis Aelbertss Haes door vererving aan Jan 
Aelbertss Haes, die het op zijn beurt op 21 augustus 1636 weer overdroeg8 aan Peter 
Corneliss Schuytemaker.^ Op diezelfde datum vestigde de laatstgenoemde een "plecht" 
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(hypotheek) op dit goed van 300 gulden ten behoeve van het toen nog onmondige 
kind van Cornells Willemss Spijcker.10 Hij vestigde een scheepswerf op zijn stuk van 
het terrein, dat dus wel een behoorlijke omvang zal hebben gehad. En blijkbaar werd 
zijn bedrijfje op gang geholpen met een lening verschaft door de weesmeesters van 
Breukelen, die op deze wijze geërfd geld van een aan hun toevertrouwde pupil met 
rente belegden. Op 27 maart 1647 nam Cornells Evertss van der Horst, scheepstimmer
man, het bezit van Peter Corneliss Schuytemaker over. Het fortuin was niet met hem, 
want op 26 maart 1660 sloot hij bij de diaconie van de kerk van Breukelen een 
hypotheek af van 300 gulden en op 29 oktober 1662 kreeg hij ook nog een hypotheek 
van 528 gulden en 17 stuivers van Cornells Adriaenss Pothuysen.10 In de lijst van 
eigenaren van huizen die in het Rampjaar 1672 -1673 werden vernield1 ' heb ik Peter 
Cornelisz niet teruggevonden. Misschien waren de financiële problemen hem 
voordien al te groot geworden. 

Op 9 juli 1626 ging het zuidelijkste van de twee huizen over op Maurits Splinterss. 
Deze lijftochtte op 28 september 1638 zijn vrouw Gaasje Jacobs aan dit onroerend 
goed7 (wat wil zeggen dat zij het vruchtgebruik ervan kreeg). Op 9 mei 1639 nam Jan 
Janssen Slebus (ook wel gespeld Slebis of Sleebus) het huis van Maurits Splinterss 
over.7 Hij had er echter niet lang woonplezier van. Binnen een jaar, op 5 februari 
1640, nam Reyer Bastiaansen het pand van hem over, maar Jan Janssen Slebus hield 
er nog wel een hypotheek op van 522 gulden.7 Na het overlijden van Reyer 
Bastiaansen werd op 15 mei 1675 zijn zoon Cornells Reyerss eigenaar van wat er na 
het Rampjaar nog van het zuidelijkste van de twee bijgebouwde huizen restte.12 

Een financieel drama 

Aelbert Luytersz, die het oude huis op 17 juli 1638 in bezit kreeg, kocht 
het zonder hypotheek. Toen lijkt hij dus in goeden doen te zijn geweest. 
Maar zon 8 jaar later ging het hem financieel niet voor de wind. Op 25 juli 
1646 kwam er een "plecht" van 400 gulden op het pand te rusten ten 
gunste van de raadsheer Pallaes.10 Ruim een jaar later, op 25 oktober 1647, 
kwam er een tweede "plecht" bij, groot 1000 gulden, verschaft door 
Jonkheer Preys.10 En na opnieuw ruim een jaar, op 25 november 1648, 
volgden nog twee "plechten", beide van 600 gulden, de een op naam van 
Henrick van Beest, de ander op naam van Elisabeth van Kemp.10 

In totaal beliep de schuld die op het oude huis drukte op het eind van 
1648 dus maar liefst 2600 gulden. Voor die tijd was dat een zeer aanzien
lijk bedrag. Het betekent dat de waarde van het pand zeker op meer dan 
3000 gulden geschat geweest zal zijn. In 1620 werd het huis Het Keyser-
rijck, toch ook bepaald geen gering pand in het Breukelen van toen, ver
kocht voor 2500 gulden.13 Ook de hoedanigheid van ten minste twee van 
de geldschieters van Aelbert Luytersz, een raadsheer en een jonker, duidt 
op status. 

Aelbert zag geen kans zijn welstand te hervinden. Op 4 april 1651 werd 
gesproken van de insolvente boedel van Aelbert Luytersz. Hij was dus 
failliet gegaan. Het oude huis werd verkocht. Een van de hypotheekgevers, 
Hendrick14 van Beest werd de volgende eigenaar. De schuld aan Jonkheer 
Preys werd pas op 2 augustus 1652 afgelost.10 

De laatste bewoners van het oude huis 

Hendrick van Beest hield het zes en een half jaar in het oude huis uit. Op 
2 oktober 1657 verkocht hij het aan Adriaen Jansz Slebus. Laatstgenoemde 
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verwierf het niet voor zichzelf maar gaf op dezelfde datum de eigendoms
rechten door aan Johannes Porcelius, predikant.10 Opnieuw kreeg het huis 
dus een notabele bewoner. 

Na het overlijden van dominee Porcelius verkochten zijn erfgenamen het 
huis op 26 augustus 1671 aan Hendrik Martensz Biksteen.13 Hij woonde er 
nog tijdens het Rampjaar 1672 - 1673. Maar die oorlog betekende het begin 
van het einde van het huis. Het Franse leger liet het als ruïne achter. 
"Hendrick Martensze zijn huijs om" lezen we in de lijst van in die oorlog 
aangerichte schade,11 waarbij het bij veel in die lijst vermelde huizen ge
bruikte woordje "om" betekende dat die huizen geheel "omgehaald" (afge
broken) waren. Na het overlijden van Hendrik Martensz Biksteen nam zoon 
Marten Hendriksen Biksteen op 22 september 1674 de restanten van het 
huis officieel in bezit.8 Voor zover ik heb kunnen nagaan heeft hij het niet 
in de oude vorm weer laten opbouwen. 

Karakterisering van het oude huis 

Als we terugzien op wat we in het voorafgaande artikel1 en in dit 
verhaal over het oude huis "in de Clapstraet tot in de Vecht toe" te weten 
zijn gekomen, dan kom ik tot de volgende samenvatting van opmerkelijke 
gegevens: 
- Het was een huis van grotere afmetingen dan enig ander huis aan de 

oostzijde van de Klapstraat. 
- Het had meer onbebouwde grond om zich heen dan de andere huizen aan 

de oostkant van de Klapstraat. 
- Eerder in de Middeleeuwen stond het huis nog veel vrijer, maar door een 

geleidelijk oprukkende verkaveling werden ten minste een paar keer ge
deelten van het terrein afgescheiden. 

- Het huis werd meerdere malen bewoond door mensen uit de hoogste 
stand binnen de Breukelse bevolking. 

- Het was een duur huis, getuige ook de hypotheken die er op werden 
verstrekt. 
De oude documenten verschaffen ons gelukkig nog enig nader inzicht in 

het karakter van dit bijzondere huis. Het was een van de weinige panden 
uit die tijd met een naam. In de akte uit 1514 wordt het aangeduid als een 
huis en hofstede gelegen te Breukelen, genaamd de Villa.15 

Het was dus inderdaad een huis, waarmee een eeuwenoude traditie ver
bonden was. In de oren van ons, laat-20ste eeuwers, klinkt de term "villa" 
misschien niet zo bijzonder. In de tegenwoordige tijd is de inhoud van dat 
woord erg verwaterd. Maar in de verre Middeleeuwen was een villa in onze 
streek iets heel speciaals. Een villa in volle glorie was toen minstens zo be
langrijk als later een kasteel, en domineerde een gebied toen er van kaste
len nog lang geen sprake was. Met de constatering dat er in Breukelen een 
villa heeft gestaan gaat ineens een nieuw venster open naar de oudste ge
schiedenis van onze dorpsgemeenschap. 

Het begrip villa was, naar het schijnt, in de 16de eeuw al niet meer voor 

iedereen volstrekt duidelijk, want de schrijfwijze werd soms wat verbas-
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terd. In 1525 werd geschreven over een huis en hofstede "genaamd 
Vylaen", grenzende "boven aan de hofstede van Dirck van Bylant, en 
beneden aan land van Härmen Fredericsz".16 In een ander stuk, ook uit 
1525, heette het eveneens "een huys ende hoff Stadt genaemt Vijlaen in 
Nijenrodes gerecht, boven Dirck van Bijlant ende beneden Har man 
Frederixs, streckende van de Clapstraet tot op de Vecht".6 Ten slotte komen 
we die spelling ook nog tegen in 15433 en 15464. 

Het is duidelijk dat de schriftelijke gegevens die over de villa in 
Breukelen bewaard gebleven zijn stammen uit een periode waarin het huis 
zijn echte bloeitijd al zeer ruimschoots achter de rug had. 

Oorspronkelijke karakter van een villa 

Het begrip "villa" kwam van de oude Romeinen. Bij hen was de villa een landhuis 
of buitenverblijf. Behalve de "villa urbana", het herenhuis, bevond zich op het ter
rein van het landgoed meestal ook een "villa rustica", een boerderij met alles wat 
daarbij behoort, Met de Romeinen kwam het begrip "villa" of vroonhoeve ook naar de 
lage landen aan de Noordzee.17 Vooral in Limburg, maar ook elders in Zuid-Nederland, 
ontstonden veel Romeinse villae.18 Bij naburige volkeren, die niet onder het gezag 
van de Romeinen kwamen maar wel Romeinse invloeden ondergingen, kwamen ver
gelijkbare landgoederen tot stand. Zo kenden ook de Friezen vroonhoeven, tot in het 
gebied van de huidige provincies Friesland en Groningen toe.'9 

In de 7de eeuw wisten de Friezen hun rijk een flink eind naar het zuiden uit te 
breiden. Tussen omstreeks 650 en 718 was ook de Vechtstreek in Friese handen. 

Toen in de laat-7de en vroeg-8ste eeuw de Franken vanuit het zuiden de Friezen 
weer een heel eind terugdrongen nam de Frankische koning in veroverd gebied ver
scheidene bestaande landerijen al of niet gedwongen in bezit. Ook kwamen op tevoren 
nog woeste gronden nieuwe landgoederen tot stand Dat gebeurde vooral in de Karo
lingische periode, de tijd van en rond Karel de Grote, toen een bevolkingstoename 
optrad en zich nederzettingen ontwikkelden rond een hof.'7 

De rijkste vorm van villa werd in de Karolingische tijd de "villa regia", dat was een 
koninklijk domein of meierij, waar de vorst dikwijls tijdelijk verbleef, Maar ook 
lagere machthebbers woonden in villae. Een groot domein kon uit verscheidene villae 
bestaan, welke ook ver uit elkaar konden liggen. Na de tijd der Karoiingen kwamen in 
onze streken geen villae oude-stijl meer tot stand.20 In de 16de eeuw begon in Italië, 
vooral bij Rome, de geschiedenis van de moderne villa: een luxueus huis met tuinen 
die versierd waren met terrassen, waterwerken en beelden. 

In Middeleeuwse oorkonden uit het Sticht Utrecht duidt het woord "villa" 
vaak een combinatie van een groot huis en een landgoed of buurtschap aan, 
met daarbij behorende gronden.21 Die grondbezittingen konden bestaan uit 
bebouwde akkers, velden, weiden en bossen, alsmede nog niet in cultuur 
gebracht land. Het geheel lag op het platteland en was in oorsprong meestal 
een vrij bezit. Het hoofdgebouw werd in de regel bewoond door de eigenaar 
met zijn gezin en zijn onderhorige huis- of hoflieden.22 Aan de villa konden 
boerderijen verbonden zijn waarop horige boeren woonden. Zij waren 
gehoorzaamheid aan de heer van de villa verschuldigd en verplicht tot wat 
leveringen in natura van eieren, boter, graan en dergelijke, en het leveren 
van bepaalde diensten, waaronder de heervaart (wat inhield dat de 
mannen de heer in de krijg als ruiter moesten dienen). Aan de andere kant 
verplichtte de heer zich tot bescherming van zijn vazallen en tot de zorg 
voor hun uitrusting en levensonderhoud. 
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Afb. 2. In Drenthe en Overijssel leidde het hofstelsel tot het ontstaan van de zoge
naamde havezaten. Op de foto ziet u een van de acht in Drenthe bewaard gebleven 
havezaten. Havixhorst nabij De Wijk. Deze kwam vermoedelijk in de Karolingische tijd 
tot ontwikkeling als een versterkte boerderij, van waaruit het beheer werd gevoerd 
over een aantal kleinere pachtboerderijen. Als gebruikelijk werd de hofboerderij in 
de loop der eeuwen verschillende keren verbouwd of vernieuwd. Het bouwwerk dat er 
nu staat dateert uit 1753 (Foto Arie A. Manten, 15 september 1990.) 

In de loop der latere Middeleeuwen raakte door de invoering van staan
de of huurlegers de heervaart in verval. De heervaartverplichting van de 
horigen werd vaak omgezet in andere prestaties in geld of natura. De heer 
kon sindsdien ook zijn aanspraken op de grond en de daaraan verbonden 
rechten vervreemden. Door dat alles boette een villa nogal eens in beteke
nis in. Uiteindelijk bleef er soms niet meer van over dan een ruim bemeten 
landgoed of herenhuis ten plattelande.22 Dat laatste was in Breukelen 
gebeurd. 

Ontstaan van de villa bij Breukelen 

Het is niet waarschijnlijk dat de villa van Breukelen uit de Romeinse tijd 
stamde. Er is ons een beschrijving overgeleverd van een boottocht die 
Plinius de Jongere in de 2de eeuw van onze jaartelling over de Vecht 
maakte. Daarin sprak deze zijn verwondering uit over de beperkte en 
primitieve bewoning die hij langs de Vechtoevers waarnam. Hij maakte 
melding van door die mensen zelf opgeworpen heuvels waarop ze woonden, 
maar repte met geen woord over de aanwezigheid van een villa. Het komt 
me aannemelijk voor dat hij, als Romein, dat zeker wel gedaan zou hebben 
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als hij daar een dergelijk hem niet onbekend type landgoed had gezien. 
In de laat-7de en vroeg-8ste eeuw was een uitgestrekt deel van de 

Vechtstreek in handen van de onder Frankische invloed staande Friese 
edelman Wursing. Binnen zijn domein woonde een man van gezag, Attinga 
geheten, die mogelijk een onderleenman van Wursing was. Naar hem werd 
de omgeving waar hij huisde Attingahem genoemd. Het kan haast niet 
anders of dat oude Attingahem was wat later Breukelen heette.23-24 

De positie van Wursing en van mensen als Attinga, die direkt onder hem 
stonden, hield vrijwel zeker verband met de wijze waarop de Friezen het 
bestuur over de Vechtstreek hadden ingericht. Attinga zal macht hebben 
uitgeoefend over heel het ter plaatse bewoonbare gebied. Zijn woning zal 
naar de gewoonte van die tijd ongetwijfeld in overeenstemming zijn ge
weest met zijn status. Attingahem betekent het huis of de plaats waar At
tinga woont. Daarbij valt zeer wel te denken aan een villa met toebehoren. 

Toen Bonifatius omstreeks 720 naar de Vechtstreek ging om er het 
christelijk geloof te prediken zat Attinga er al. Mijn voorlopige conclusie is 
dus dat de villa van Breukelen in de Friese tijd, mogelijk in de laat-7de 
eeuw, werd gesticht. 

Het historische gegeven waarover we nu beschikken, namelijk dat Breu
kelen ooit een villa- of hofrechtelijk stelsel heeft gekend, maakt veel kennis 
die ons via oude documenten over het Middeleeuwse Breukelen over
geleverd is, een stuk begrijpelijker. Op een aantal punten zal in het vervolg 
van dit artikel nader worden ingegaan. 

Vülae in de wijdere omgeving 

Breukelen was niet het enige dorp in de Vechtstreek waar een villa werd gebouwd. 
Bovenstrooms aan de Vecht lag de villa Vechten, die van Romeinse herkomst was. In 
de Middeleeuwen lag er ook een villa aan de monding van de Vecht, te Muiden. In de 
10de eeuw bezat deze villa een tol. welke in 953 door Otto I aan de kerk van Utrecht 
werd geschonken. 

Niet ver van Breukelen, maar buiten de Vechtstreek, kwam tijdens de Middel
eeuwen een villa voor in Ter Sype, de oorsprong van het dorp Nieuw-Loosdrecht. Dit 
dorp groeide vanuit het Gooi westwaarts het veengebied in25 De oudste ons bekende 
vermelding van die villa dateert uit 1300. In dat jaar schonk Mauricius, kanunnik ten 
Dom te Utrecht, goederen in "de villa Ter Sipe" aan het Kapittel van de Dom.26 Dat zou 
er op kunnen wijzen dat het landbezit van die villa toen al aan afbrokkeling 
onderhevig was. Eveneens uit 1300 dateert ook nog een andere vermelding van "het 
hofTersipe".27 

Meer naar het oosten kende Leusden een oude villa. Langs de Heuvelrug ontston
den verder, door de aanwezigheid van een hof, onder andere Rhenen, Amerongen, 
Doorn en Zeist In het Kromme-Rijngebied zijn Cothen, Werkhoven, Odijk en Bunnik 
voorbeelden van dorpen die ontstonden bij een hof.'7 

Relatie tussen de villa en het Ronde Dorp van Breukelen 

Het Ronde Dorp, of in ieder geval een belangrijke aanzet daartoe, zal ver
moedelijk al hebben bestaan voordat het landgoed met de villa tot stand 
kwam. De vestigingsplaats bij het splitsingspunt van de Vecht en de Aa 
(thans Danne) was strategisch erg belangrijk. Als ten tijde van de stichting 
van de villa de ruimte ter hoogte van Breukelen nog volledig vrij in te 
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vullen was geweest, dan zou het voor de hand hebben gelegen dat die villa 
dicht bij dat splitsingspunt was gebouwd in plaats van gewoon aan de 
rivieroever, een eind verderop. De stichter van de villa had echter kenne
lijk rekening te houden met een al aanwezige nederzetting. 

De naam "Ronde Dorp" verschaft een aanwijzing in dezelfde richting. Als 
de nederzetting pas bij de villa tot ontwikkeling was gekomen, zoals elders 
wel gebeurde, dan had die niet de gedaante van een rond dorp aange
nomen. 

De villa van Breukelen stond op een betrekkelijk smalle strook grond 
tussen de Vecht en de Klapstraat. Dat het huis aan de rivier werd gebouwd 
is begrijpelijk omdat het verkeer in die tijd vooral via de waterwegen ging 
(maar waarom lag het aan de Vecht en niet aan de Aa? Daar studeer ik nog 
op). Als er een vrije keus van vestigingsplaats was geweest zou vermoe
delijk meer eigen ruimte aan de landzijde aangehouden zijn. Maar de füap
straat, in het verlengde van de zuid-noord-as van het Ronde Dorp, lag er 
blijkbaar al toen tot de bouw van deze villa werd besloten. 

Kortom, het heeft er veel van weg dat het Ronde Dorp er eerder was dan 
de villa. Dat betekent dat de inwoners van het Dorp aanvankelijk vrije 
mensen waren.28 Toch blijkt in later tijd nagenoeg het hele Ronde Dorp 
onder het leenstelsel te vallen. Dus moet er een omzetting van de oude 
vrijheid in een vorm van horigheid hebben plaatsgevonden. Dat kan met 
enige medewerking van de mensen zelf zijn gebeurd (het kopen van 
bescherming in ruil voor het afstaan van hun aanspraken op de grond),29 

maar om dat over de hele linie gerealiseerd te krijgen zal toch ook druk 
van bovenaf moeten zijn uitgeoefend. Het Friese gezag in de tweede helft 
van de 7de eeuw lijkt als enige machtsfactor tussen de Romeinse tijd en de 
komst der Franken daarvoor in aanmerking te komen. 

Hoe oud is Breukelen? 

De stichting van de villa hield een regeling van het lokale bestuur in. 
Door de invoering van het leenstelsel kreeg de heer van de villa een stevige 
greep op de plaatselijke bevolking. Het grondbezit werd aan de heer ge
trokken, die het vervolgens als belening (beneficium) aan de gebruiker 
teruggaf. Het beneficium werd in beginsel verleend voor het leven, maar 
het moest door de opvolger van de heer opnieuw worden verleend waar
door de horigheidsbetrekking werd bestendigd. 

Een en ander betekent dat het begin van een geordende Breukelse 
samenleving vroeger lag dan rond 720, zoals ik eerder aannam,23 en nu in 
de tweede helft van de 7de eeuw mag worden gezocht. En vóór die tijd, 
misschien zelfs lang vóór die tijd, woonden er al mensen op de woerd of 
terp. In hoeverre ook zij reeds een gestructureerde gemeenschap vormden 
is niet bekend. 
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Het buitendijkse gebied van Breukelen 

Ten tijde dat zich nabij het splitsingspunt van Vecht en Aa een agra
rische bevolking vestigde was er nog volstrekt geen sprake van een rivier
dijk; er waren alleen de langs natuurlijke weg tot stand gekomen oever-
wallen. Het veenland op enige afstand van de rivieren was geheel ontoe
gankelijk. Dit gold ook nog toen daar later een villa werd gesticht en er een 
anders ingerichte plaatselijke samenleving groeide. Dat maakte dat alleen 
daar mensen konden wonen of landbouw kon worden bedreven waar de 
hoogteligging en de kwaliteit van het land dat mogelijk maakten. Deze 
beperkingen hebben dus mede de grenzen van het landgoed rond de villa 
bepaald. 

Toen vervolgens de Vechtdijk werd aangelegd liep die met een grote 
boog om het dorp heen. Die bocht was aanmerkelijk ruimer dan men zou 
verwachten alleen op grond van de ligging van het Ronde Dorp. Er moet 
meer aanleiding zijn geweest waarom men een ruim bemeten gebied niet 
met een dijk wilde doorsnijden. Het bijeen willen houden van een villa bij 
Breukelen en haar belangrijkste leengronden biedt een verklaring daar
voor, in ieder geval voor de buitendijks gebleven gronden ten noorden van 
het dorp, maar waarschijnlijk wel voor het totaal. 

Het is duidelijk dat in een agrarische samenleving, zoals die bestond ten tijde van 
het ontstaan en de bloei van de villa, een dergelijk patriciërshuis met z'n notabele 
bewoners slechts kon worden onderhouden door een zeer ruim bemeten agrarische 
verzorging - zoals later in de tijd, en met een ander toeleveringssysteem ook bij de 
kastelen veel meer landbouwgrond hoorde dan bij een op zichzelf staand boeren
bedrijf 30 

De omvang van het gebied tussen de Vecht en de om het dorp heen buigende 
Vechtdijk lag in de orde van grootte van zon honderd hectare. Niet alles in en nabij 
het Ronde Dorp zal onder het leenstelsel van de villa zijn gebracht.31 De delen waar
voor dit wel gegolden zal hebben hadden een gezamenlijke oppervlakte die eniger
mate vergelijkbaar was met wat later bij de kasteelboerderijen van Gunterstein of 
Oudaen in gebruik was (namelijk zon 44 - 62 morgen, ofwel 38 - 53 hectare),30 zeker 
als we bedenken dat er in het gebied van villa plus dorp meer gezinnen van moesten 
bestaan (die van de heer en die van alle horigen) dan in een kasteel met kasteel
boerderij . 

Van Attingahem tot Breukelen 

De constatering dat er bij Breukelen een villa lag helpt ook om begrijpe
lijk te maken hoe tijdens de Middeleeuwen de verandering in de naams
aanduiding, van Attingahem naar Breukelen, in z'n werk kan zijn gegaan. 

In de 8ste eeuw, en in de paar eeuwen daarna, was de villa het bestuur
lijke centrum van het gebied. In economische zin lag het accent hier vooral 
op de landbouw op de rivieroevers. In zon situatie is het voorstelbaar dat 
de invloedrijke villa meer dan het daaraan horig geraakte Ronde Dorp toen 
als het meest karakterbepalende element in onze omgeving werd gezien. 

Bovendien komen de vermeldingen van Attingahem uit de kerkelijke 
hoek, te beginnen met notities over het leven van Bonifatius. Attinga was 
de beschermer van deze geloofsprediker toen hij in de Vechtstreek werkte, 
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en later van de door hem gestichte kerk.24 Het wekt dan niet zoveel 
verwondering dat geestelijken verwezen naar Attingahem en de kerk van 
Attingahem en niet naar het Ronde Dorp. 

Toen in de 11 de eeuw de ontginningen in de veenwildernissen ten 
westen van de Vecht en Aa in versnelde ontwikkeling kwamen werd een 
bestuurlijke hervorming noodzakelijk (waarover dadelijk meer). Het gevolg 
van dit alles zal zijn geweest dat de economische centrumfunktie van het 
Ronde Dorp toenam en deze nederzetting geleidelijk de villa, met bijbe-
horen, in betekenis ging overvleugelen. Daarmee ging gepaard dat in 
plaatsaanduidingen de naam van het dorp die van het landgoed begon te 
verdringen. 

Invloed van het systeem van afzonderlijke gerechtsheer lijkheden 
op het hofrechtelijke stelsel 

Vermoedelijk begon reeds in de 10de eeuw de villa in betekenis in te 
boeten. Na het jaar 953 kwam de ontginning van de veengebieden ten wes
ten van de Vecht en de Aa op gang. De hofrechtelijke verhoudingen raakten 
toen geleidelijk verouderd. Doordat bij herhaling voor nieuw te ontginnen 
gebieden een bestuurlijke regeling getroffen moest worden werd een ander 
bestuursstelsel nodig. Dat leidde tot de vorming van de gerechtsheerlijk-
heden of gerechten (in termen van nu een soort mini-gemeenten). 

Zo ontstonden langs de Vecht het gerecht van het Ronde Dorp van Breukelen, ten 
noorden, westen en zuiden daarvan het Bisschopsgerecht, en - hoofdzakelijk op de 
oostoever - het Proostdijgerecht van St. Pieter. Langs de Aa verden de gerechten Ter 
Aa en Ruwiel gevormd. In de ontginningsgebieden kwamen al naar behoefte ook 
gerechten tot stand, zoals Otterspoorbroek, Bij de Aa (later Oud Aa geheten), Kortrijk, 
Vijfhoeven, Gieltjesdorp, Portengen, Breukelerwaard, en - ten oosten van het 
Proostdijgerecht- Breukeleveen. 

In de hofrechtelijke situatie behoorde de grond aan het hof, de villa. In 
de gerechten in de ontginningsgebieden waren de kolonisten van het begin 
af aan elk zelf de eigenaar van de grond van hun hoeve, al moesten ze wel 
jaarlijks een bescheiden belasting daarover betalen, de tijns. Hoewel de 
regelingen die voor het nieuwe land - de ontginningen - getroffen werden 
een matigende invloed hadden op de horigheidsbanden op het oude land, 
werden de gevestigde eigendomsverhoudingen er niet door aangetast. 
Vooral de vele grondlenen of -pachten die werden geregistreerd in de 
leenregisters van Nijenrode (zie ook het begin van dit artikel) getuigen 
ervan dat elementen uit de oude hofrechtelijke verhouding tussen villa en 
grondgebruikers nog tot na het Rampjaar 1672 - 1673 doorwerkten.32 

De gerechten droegen ieder voor zich zorg voor een aantal zaken, zoals de regis
tratie van eigendomsrechten en de uitoefening van de lagere rechtspraak. Ook dat 
leverde inkomsten op. In de gerechten op het nieuwe land zien we dat in de regel de 
aanspraken op de inkomsten uit het land en op de inkomsten van het gerecht toe
vallen aan dezelfde rechtspersoon, de gerechtsheer Maar voor het Ronde Dorp gold 
dat niet; daar kwamen gedurende lange tijd de revenuen uit de grond aan een ander 
toe dan aan degene die aanspraak kon maken op het geld dat werd opgeleverd door het 
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gerecht. Dat duidt er op dat de twee aanspraken hier in verschillende tijden afzon
derlijk van elkaar tot stand zijn gekomen. De rechten op de grond varen er al lang 
geïnstitutionaliseerd vóórdat, mogelijk in de 11de eeuw, het gerecht van het Ronde 
Dorp33 werd ingesteld. Dat hield in dat voor het laatste - de gerechtszaken en 
-inkomsten - een andere begunstigde kon worden aangewezen als dat om strategische 
redenen beter paste.34 

Het Ronde Dorp van Breukelen als achterleen van de bisschop 
van Utrecht 

Een opmerkelijk Middeleeuws feit is ook dat de bisschop van Utrecht, 
nadat deze het gebied van en rond Breukelen in bezit had gekregen, enkele 
van de daar op het oude land gevormde gerechten niet rechtstreeks aan de 
diverse gerechtsheren in leen uitgaf, maar dat er sprake was van 
achterlenen. Er zat voor een deel nog een leenman tussen. In later tijden, 
waaruit wat meer oude documenten bewaard gebleven zijn, komen we zo 
achtereenvolgens de heer van Dolre (13de eeuw) en het huis van Vianen 
(14de eeuw) als leenheer tegen.35 Zij waren het die vervolgens bepaalde 
oude gerechten, waaronder die van het Ronde Dorp, in onderleen 
uitgaven.34 

Ik ben geneigd hier terug te denken aan de situatie die rond het jaar 700 
bestond. Wursing bezat een fors deel van de toen voor de mens bruikbare 
gronden in de Vechtstreek. Onder hem voerde zijn onderleenman Attinga, 
naar we thans mogen aannemen vanuit de villa te Breukelen, het beheer 
over een deel van dat domein. Toen was er dus al sprake van twee 
bestuurslagen onder die van de landsheer. 

Rechten en tradities kenden in de Middeleeuwen een taai en langdurig 
bestaan. Het zou niet zo verwonderlijk zijn als achtereenvolgens de gouw-
graaf van Niftarlake en de bisschop van Utrecht bij hun optreden in ons 
gebied niet radicaal afbreuk hebben gedaan aan de bestuurlijke situatie die 
zij er aantroffen, en dat dus de twee bestuurslagen onder hen (via 
vererving of verkoop?) nog herleidbaar zijn tot de situatie die hier al voor 
de kerstening bestond. Het blijft een veronderstelling. Een sluitend bewijs 
is hiervoor uit de schaarse oude documenten niet te leveren.36 Maar in de 
beoefening van de geschiedkunde moet men soms op die interpreterende 
manier te werk durven gaan om later te kunnen concluderen dat de stukjes 
van de puzzle inderdaad passen. 
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25 R. Loenen, 1990. Ter Sype in Loosdrecht: een misverstand? Tussen Vecht en Eem, 
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lijke onvrijen bestaan (Jansen, 1983, blz. 107). 
29 Ik denk hier aan een analogie met wat later gebeurde met de kastelen rond Breuke
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van bescherming en hulp. Splinter van Loenresloot deed als heer van Gunterstein 
hetzelfde. 
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32 Dat het in verhouding tot de andere gerechten bescheiden gebied van het Ronde 
Dorp met directe omgeving (later het gebied van Breukelen buitendijks) tot een 
afzonderlijk gerecht werd, als een enclave binnen het Bisschopsgerecht, is ook 
een aanwijzing dat het tevoren reeds als een samenhangend, van de omgeving 
onderscheiden, bestuursgebied werd gezien. Er zijn indicaties dat, nadat de bis
schop van Utrecht het gerecht van het Ronde Dorp had ingesteld, de villicus (= 
heer van de villa) in de praktijk het bestuur over dat gerecht in handen kreeg. In 
de loop der daarop volgende eeuwen verzwakte echter diens positie. Door verer
vingen en verkopen brokkelde het oude bezit af. Opeenvolgende heren van 
Nijenrode wisten daar in de 13de tot 15de eeuw taktisch op in te spelen. 

33 Het gerecht van het Ronde Dorp bleef bestaan tot 1533 In dat jaar werd het samen
gevoegd met de gerechten Oud Aa en Otterspoorbroek tot het Breukelen-Nijenrode 
gerecht. 

34 In 1298 beleende Bernd van Dolre Gijsbert van den Poel met een groot aantal 
hofsteden in het dorp Breukelen. In 1372, 1392 en 1420 werd door de heer van 
Vianen Jutte, de echtgenote van Herman van den Rijn, met deze hofsteden beleend. 
In diezelfde tijd, 1397, gaf Hendrik van Vianen echter het gerecht van Breukelen-
buitendijks (= het Ronde Dorp) in leen aan Otto van Nijenrode. 

35 J.J. de Geer, 1851. Proeve eener geschiedenis van het geslacht van Nijenrode. Uit 
oorspronkelijke stukken bewerkt. Berigten van het Historisch Genootschap te 
Utrecht, deel 4, eerste stuk, blz. 3 - 124. 

36 Op een kleinere schaal werd ook een dergelijk conserverend beleid gevoerd. Daar
voor zijn wel bewijzen aan te voeren. In het gebied dat het Bisschopsgerecht ging 
vormen (waaronder een deel van het landschap de Breukelerwaard) lagen perce
len die onder het oude leenstelsel vielen. De bisschop van Utrecht heeft de rechten 
van de heer van die gronden door de eeuwen heen duidelijk ongemoeid gelaten. 
Voorbeelden zijn te vinden in A.A. Manten, 1988. Breukelerwaard: als Middeleeuws 
landschap groter dan de bestuurlijke eenheid. Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 3, nr. 2, blz. 60 - 64, in het bijzonder blz. 61, 62. Ook het land 
van de hofstede Sprockelenborch, gelegen in het Bisschopsgerecht ten noorden 
van het gerecht van het Ronde Dorp, bleef onder het leenstelsel vallen; zie A.A. 
Manten, 1989. In 't Noorteynde van Breuckelen. Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 4, nr. 1, blz. 45 - 51, in het bijzonder blz. 45. 
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