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Breukelen en Nieuwer Ter Aa in de Romeinse Tij d 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Omstreeks 400 voor Chr. begon de machtsuitbreiding van Rome. Met de 
annexat ie van Corsica (238 voor Chr.) en de verovering van Spanje in de 
Tweede Punische Oorlog (218 - 201 voor Chr.) trad de expansie buiten het 
huidige Italië. Daarna was die vooral gericht op het verdere Middellandse-
Zeegebied. Het duurde nog ongeveer anderhalve eeuw voordat de opmars ook 
in de richting van Noordwest-Europa ging. 

Caesar lukte het niet om onze omgeving b jj het Romeinse Rijk in te kj ven 

In de j a r e n 58 - 50 voor Chr. veroverde de Romeinse veldheer Gaius 
Jul ius Caesar heel Gallië. In 57 voor Chr. drongen zijn troepen ook door tot 
in het zuiden van het huidige Nederland. Hij slaagde er echter niet in om 
de d a a r wonende bevolking definitief te onderwerpen. 1 Het ongastvri je 
landschap, met veel bossen en moerassen, speelde hem par ten en de daar 
wonende Menapii en Eburones boden onverwacht veel weerstand. 

Toen Caesar in 51 voor Chr. naar de Provence en Noord-Italië terugkeer
de, liet hij in Zuid-Nederland een ontregelde samenleving achter , m a a r 
geen daar gevestigd Romeins gezag, en dus ook geen beveiligde rijksgrens. 

De Romeinen probeerden vervolgens in het gebied een voor hen gunstiger 
mentali tei t te kweken door mensen uit bevriende stammen, de Batavi en de 
Cananefaten, te st imuleren zich in Zuid-Nederland te vestigen en zich daar 
te mengen met de overgebleven lokale bevolking.2 

Toen de Romeinen zich 35 jaar na Caesars vertrek weer met het gebied 
ten noorden van de Ardennen gingen bezighouden, kregen ze te maken met 
een merkbaar gewijzigde situatie. 

Caesars geadopteerde zoon Augustus, de eerste Romeinse keizer, wilde 
de veroveringen in noordoostelijke richting voortzetten tot aan de Elbe. Daar
door zou het Romeinse Rijk worden uitgebreid met de provincie Germanië. 

De Vroeg-Romeinse periode (ca. 12 voor Chr. - 47 na Chr.) 

In het j a a r 12 voor Chr. liet Augustus de Romeinse legioenen Nederlands 
grondgebied b innent rekken . Onder leiding van Drusus , de stiefzoon en 
lievelingsveldheer van Augustus, werd op een hooggelegen plek - een oude 
stuwwal - bij Nijmegen, in het woongebied van de Bataven, een groot leger
kamp opgezet, als centrale basis voor verdere militaire operaties. De eerste 
professionele bu i ten landse kri jgsmacht had zich op Nederlandse bodem 
gelegerd. Al spoedig werden de Friezen die ten noorden van de grote rivie
r en woonden door de Romeinen onderworpen. Dat schijnt zonder enige 
moeite te zijn verlopen. De Frisii werden daarna afgeschilderd als vrede
lievende veehouders die het met de Romeinen het liefst op een akkoordje 
gooiden in plaats van onrust te stoken. 

Gedurende de Romeinse Tijd waren de Kromme en Oude Rijn en de Vecht 
nog steeds belangrijke rivieren. De Kromme Rijn was een tientallen meters 
brede stroom die zich met grote meanders een weg door het landschap 
baande. 3 Volgens sommigen was toen al een nieuwe afsplitsing van de Rijn 
onts taan, de huidige Lek,4-5 anderen houden het er op dat dit pas tijdens de 
Vroege Middeleeuwen gebeurde.6 Ter hoogte van Breukelen volgde de hoofd
stroom van de Vecht toen waarschijnlijk de rivierbedding waar we thans de 
Danne en Kerkgracht aantreffen. De bedding die vanaf een punt nabij het 
latere kasteel Nijenrode een meer westelijke richting volgde, moet toen al 
aan het dichtslibben zijn geweest.7 
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Toen in de 10de of l lde eeuw de inwoners van Otterspoor en het zuiden van het latere 
Bisschopsgerecht zich beter tegen wateroverlast wilden beschermen, vonden ze het alleen 
nodig de Otterspoorbroekse Dijk aan te leggen. De oude, westelijkste Vechtbedding ten 
noorden van het latere Nijenrode speelde toen klaarblijkelijk geen enkele rol van beteke
nis meer. Wel was in het landschap hier en daar vermoedelijk nog te herkennen waar de 
Vecht ooit gestroomd had, want enige tijd werd de grens tussen het gebied van Otterspoor en 
het Bisschopsgerecht er voor een deel door bepaald. 

De nieuwere Vechtloop trad, nadat die ten zuiden van Breukelen naar het westen was 
afgebogen, regelmatig buiten zijn oevers. Dat leidde aan de zuidzijde tot een moerasgebied 
dat vermoedelijk op verschillende plaatsen in open verbinding stond met de rivier en later 
bekend zou worden als De Poel.7 Aan de noordzijde deden zich in beperkter mate ook 
moerassige situaties voor. 

Hoewel de wijze van landgebruik langs Kromme Rijn, Vecht en Oude 
Rijn leidde tot een tamelijk vrije, verspreide ligging van de woningen op de 
oeverwallen, had de bevolking een sociale samenhang in buurschappen met 
een georganiseerd leiderschap.8 Van het vroegere dichte bos op de oever-
wallen was heel weinig meer over. Er was zelfs een schaarste aan goed 
bouwhout, wat leidde tot hergebruik van oud hout in andere constructies.3 

Nog in het eerder genoemde jaar 12 voor Chr. voer Drusus met troepen-
schepen via de Vecht en het Flevomeer naar het noorden om daar de Friezen 
te gaan bestrijden, die woonden in het gebied rond het Flevomeer en langs 
de Waddenzee.9 De krijgshandelingen verliepen voorspoedig voor de Romei
nen. De Friezen werden onderworpen, evenals de Chauken in het aan
grenzende Noordduitse kustgebied. 

Ten tijde van Christus' geboorte lagen dus Utrecht en Jeruzalem, Breuke
len en Bethlehem, Nieuwer Ter Aa en Nazareth alle binnen hetzelfde grote 
Romeinse Rijk.10 

De aanwezigheid van de Romeinen werd het meest voelbaar in de manier 
waarop de landbouw bedreven werd. De tevoren overwegend zelfverzorgende 
boeren werden gedwongen om overschotten te gaan produceren om zo te 
kunnen voorzien in de voedselbehoefte van het militaire en bestuurlijke 
apparaat, dat zich niet zelf met de voedselproductie bezig hield. Zo forceerde 
de bezettingsmacht ontwikkelingen in de landbouw, die spontaan een veel 
langere tijd zouden hebben gevergd.11 

Ook de handel nam toe. De verbeterde infrastructuur, de geldcirculatie en 
de betrekkelijke rust stelden handelaars in staat vraag en aanbod over grote 
afstanden met elkaar te verbinden. De scheepvaart zorgde in belangrijke 
mate voor het transport. 

Omstreeks het jaar nul begonnen de Germaanse stammen in het gebied tussen Ems en 
Weser weerstand te tonen jegens de Romeinse bemoeienissen met hun samenleving en het 
machtsvertoon van de bezetter. Opstandjes in 4 en 5 na Chr. werden door Tiberius neer
geslagen. In het jaar 9 na Chr. keerde echter het tij voor de Romeinen. In het Teutoburger 
Woud, in de omgeving van Osnabrück, leden ze een grote nederlaag.12 De Germaanse 
hoofdman Hermann (door de Romeinen Arminius genoemd) versloeg een legermacht, 
bestaande uit drie legioenen en zes toegevoegde infanterie-eenheden (in totaal bijna 20 000 
man), die onder leiding stond van de Romeinse veldheer P. Quinctilius Varus. 

Voor onze omgeving had deze gebeurtenis niet meteen gevolgen. De Romeinen hand
haafden zich hier nog verscheidene jaren nadien, maar ze waren onzekerder geworden in 
hun beleid. 

Via de Vecht kon men op het Flevomeer komen en zo bij de noordelijke 
delen van het woongebied der Friezen. In Vechten (gelegen aan de Utrechtse 
kant van het huidige Bunnik) richtten de Romeinen een vlootstation in. In 
het jaar 16 na Chr. voer een vloot van naar verluidt meer dan duizend 
schepen, onder bevel van Germanicus, de Vecht af, in een expeditie die 
bedoeld was om volksstammen in het noorden van Duitsland opnieuw te 
onderwerpen.13 In aanmerking genomen wat toen de bevaarbare Vecht 
was, moeten de Romeinse schepen ten zuiden langs Breukelen en over de 
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• Fort 
H Legioensfort 
D Vermoed fort 

Afb. 1. De Nedergermaanse Limes en de daar langs gelegen Romeinse forten. Dit kaar t je 
geeft tevens de namen van de t i jdens de Midden-Romeinse periode in Neder land inheemse 
vo lkss tammen. (Ontleend aan M. Brouwer,1 4 afb. 2 opblz. 4.) 

Aa langs Nieuwer Ter Aa gekomen zijn. 
Een duidelijke lijn zat er echter niet meer in het Romeinse beleid ten 

aanzien van Germanië. Er waren militaire schermutselingen, maar een 
doelgerichte strategie om Germanië alsnog definitief in te lijven ontbrak. 

De Friezen mochten dan als vredelievende veehouders worden gezien, als 
men ze echt kwaad maakte konden ze uitstekend vechten. Dat merkten de 
Romeinen in 28 na Chr. Stadhouder Olennius had de schatting fors ver
hoogd en inde die met harde hand. Dat was voor de Friezen een directe aan
leiding om in opstand te komen. 

De Rijn ingericht als Romeinse rijksgrens (47 - ca. 70 na Chr.) 

Pas ten tijde van keizer Claudius (41 - 54 na Chr.) bepaalden de Romeinen 
definitief hun houding ten aanzien van Germanië. In het jaar 47 na Chr. 
besloot Claudius de aloude veroveringspolitiek in Germanië op te geven. De 
Rijn zou voortaan de noordgrens van het Romeinse Rijk vormen. In West-
Nederland maakten daarvan de huidige Kromme en Oude Rijn deel uit. Het 
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feit dat deze ontwikkeling dit jaar 1950 jaar geleden werd ingezet, is voor de 
provincie Utrecht aanleiding geweest 1997 tot Romeinenjaar te bestempelen. 

Langs de grensrivier werd een keten van forten (castella) gevormd. 
Ten dele werden deze nieuw gesticht, ten dele versterkten ze al bestaande 
forten. Op Nederlands grondgebied lagen tussen Lobith en Katwijk aan Zee 
ongeveer twintig van die castella, onder andere nabij Duurstede (het fort 
Levefanum), in Vechten (binnen de huidige gemeente Bunnik), in Utrecht 
(het fort Traiectum, waar nu het Domplein ligt), op de Hoge Woerd ten 
noorden van De Meern, in Woerden en in Zwammerdam. Tot ongeveer 270 
na Chr. vormde deze reeks van castella een gesloten verdedigingssysteem, 
de Nedergermaanse Limes (Afbeelding 1). 

Breukelen en Nieuwer Ter Aa lagen in het niet door de Romeinen ver
overde gebied, resp. zo'n 7 en 9 kilometer ten noorden van die Limes. 

Ook na h e t vastleggen van de Limes bleven hier nog Romeinen komen, a ls hande l s 
man , w a a r n e m e r of gewoon als bezoeker. Zo kwam de Romeinse mil i ta i r , m a g i s t r a a t en 
schrijver Pl inius de Oudere, die van 47 tot 57 n a Chr. als officier in Germanië diende, op 
een van zijn reizen ook over de Vecht. Hij schreef over de Friezen, die hij al kende omdat 
verscheidenen de Romeinen dienden als stoottroepen en cavalerie. De Friese boerenzonen 
w a r e n namel i jk n e t als de Bataven erg h a n d i g op h e t paa rd , een vaa rd ighe id die de 
Romeinse s t r i jders zelf mis ten . 1 4 Uit opgegraven paardenbotten blijkt da t de cavaleris ten 
ui t onze Lage Landen reden op dieren die leken op de I J s landse pony; k le ine , re la t ie f 
primitieve dieren die nog dicht bij het wilde paard stonden. Pl inius meldde da t de h ie r 
wonende volksgenoten der Friezen de door tas tendheid , die hen eigen was , h a r d nodig 
hadden in de strijd om het bestaan. Ze leden zeer onder de overstromingen. Pl in ius zag hoe 
ze bij hoogwater overleefden op de hoogste plekken, als schipbreukel ingen op een s tuk 
wrakhout te midden van de golven.15 In het onweer zagen zij het werk van goden en zijn 
oudere landgenooot Tacitus beschreef hoe ze op aanraden van hun druïde of tovenaar een 
ernstig ziek kind aan een boom bonden om de boze kobold of huisgeest wat te kalmeren. 1 6 

Geheel zonder slag of stoot verliep de blijvende bezetting van zuidelijk 
Nederland niet. In 69 na Chr., toen in Rome een burgeroorlog woedde na de 
moord op keizer Nero, brak hier te lande een gevaarlijke opstand uit. Die 
stond onder leiding van Julius Civilis, de hoofdman van de Bataven. Een 
goed georganiseerde troepenmacht van Bataven, Cananefaten17 en Friezen -
voor een flink deel door de Romeinen zelf in het krijgswerk getraind -
plunderde de Romeinse forten en stak ze in brand. Maar zo gemakkelijk als 
de Romeinen vroeger de Elbe als rijksgrens hadden opgegeven, gaven ze de 
Rijn niet op. In 70 na Chr. werd de opstand neergeslagen door een Romeinse 
overmacht van acht legioenen, zo'n 40 000 man.18 

Na het neerslaan van de opstand der Bataven werden de Romeinse forten 
langs de Nedergermaanse Limes weer opgebouwd. Maar voortaan werden 
ze niet meer door lokale hulptroepen beheerd; dat was te riskant gebleken. 
De nieuwe bezettingen werden gevormd door eenheden uit onder andere 
Thracië en Spanje, die op geen enkele manier een band met de lokale be
volking hadden. Daarmee werd de Limes ook een strakker gehandhaafde 
grens. Troepen die in de Lage Landen werden gerecruteerd, werden perma
nent elders gestationeerd, meestal een flink eind weg, en onder vreemde 
aanvoerders gesteld. 

De Midden-Romeinse periode (ca, 70 - 270 na Chr.) 

Al spoedig keerde de rust ten zuiden van de Limes terug. De inheemse 
bevolking aldaar paste zich aan de Romeinse wetten aan, evenals aan 
diverse gewoonten van de Romeinen. 

Het betekende vooral dat de bevolking de opgelegde belastingen en dienstplicht accep
teerde . Romeinse gebruiksvoorwerpen kwamen in zwang. De druk op product ieverhoging 
in de landbouw bleef bes taan . Naast de tradit ionele boerderijen kwam hier en daar een 
grootschal ig landbouwbedri j f (villa rus t ica) tot s t and . Stedeli jke n e d e r z e t t i n g e n (vici) 
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Afib. 2. He t Romeinse Rijk in de 2de eeuw na Chr. (ontleend aan M. Brouwer,14 afb. 3 op 
blz. 5). 

kwamen tot ontwikkeling en groeiden soms uit tot steden (municipia). Behalve tot de bouw 
van de forten leidde de Romeinse bezetting ook tot een uitgebreid wegennet.18 

Niet alle Romeinse gewoonten werden door de plaatsel i jke bevolking overgenomen, 
zulks to t verbazing van de geschiedschrijver Tacitus, die meer dan een eeuw n a de komst 
van de bezet ters in ons land bijvoorbeeld vaststelde dat de inheemsen waren blijven vast
houden aan hun tradit ionele dagindeling. Verwonderd merkte Tacitus op dat ze sliepen tot 
aan zonsopgang, zich daarna wasten, kleedden en gingen eten, rechtop aan tafel gezeten, 
en pas n a da t uitgebreide ochtendritueel gewapend aan hun werkzaamheden begonnen.1 9 

Dat kl inkt ons heel gewoon in de oren, omdat we die oude traditie hebben voortgezet, m a a r 
voor een Romein was he t dat beslist niet. De Romeinen waren niet zulke "langslapers", zij 
s tonden ru im vóór zonsopgang al op, s taken zich snel in hun (de avond tevoren k laar 
gelegde) kleren, namen een slok water en gingen meteen aan het werk; wassen en eten 
deden ze niet eerder dan omstreeks het middaguur. Dan begaven ze zich naar de the rmen 
om zich tijdens he t baden te ontspannen en de sociale contacten te onderhouden. Vervolgens 
gingen ze aan tafel, waarbij ze niet rechtop zaten, maar aanlagen op rustbedden rondom 
een lage tafel waarop het voedsel stond. 

Aan onze regio ging ook na de definitieve terugtrekking van de Romeinse 
macht h a a r uitstral ing niet voorbij, maar ze was er niet dominant, zoals in 
het zuiden. De nabijheid van het Romeinse rijk bleef invloed uitoefenen op de 
aang renzende gebieden in he t vrije Germanië , waaronder toen ook de 
Utrechtse Vechtstreek. De stamhoofden ten noorden van de Limes en de 
Romeinse gezagsdragers ten zuiden daa rvan bleven vr iendschappel i jke 
betrekkingen onderhouden, of ze knoopten deze aan. Dat leidde er toe dat de 
Friezen op vrijwillige basis manschappen bleven leveren als hulptroepen 
voor de Romeinse legioenen; zelfs in de tijd van Constantius Chlorus, die 
keizer van Rome was van 250 tot 306, was er nog sprake van een bewapend 
Fr i e s cont ingent in het Romeinse leger. D a a r n a a s t bleven er hande l s 
contacten bestaan. Toch behield de bevolking hier veel sterker dan in het 
zuidelijke deel van Nederland haar inheemse karakter . 

Het Romeinse bestuurssysteem, met opgelegde belastingen en dienstplicht, werd hier 
niet ingevoerd. Over de sociale s t ructuur van de hier wonende Friezen is weinig bekend. 
For ten, villae rust icae en stedelijke nederzett ingen kwamen hier niet tot ontwikkeling. De 
belangri jkste manier om in he t levensonderhoud te voorzien was, als tevoren, he t boeren
bedrijf.1 8 Het Romeinse bezettingsleger vormde een aantrekkeli jke mark t voor de oogst-
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overschotten. De troepen langs de Limes importeerden graan en andere agrarische produc
ten, zowel uit het noorden als uit het zuiden. Onkruiden in de graanlading van een bij 
Woerden gezonken Romeins schip duidden op een herkomst ten zuiden van de lijn Sittard-
Gent.20 

Daarnaast vonden vele ambachtelijke activiteiten op het platteland plaats, in de vorm 
van huisnijverheid. Romeinse gebruiksvoorwerpen deden in veel mindere mate hun 
intrede dan ten zuiden van de grens. De bevolking hier bleef vrijwel uitsluitend het 
inheemse handgevormde aardewerk gebruiken (Afbeelding 3); de toepassing van 
Romeins aardewerk kwam slechts incidenteel voor.9 De meeste wollen en linnen stoffen 
werden in de agrarische nederzettingen gemaakt.21 

Blijkbaar verging het de bevolking in het vrije gebied niet slecht, want zij 
nam in omvang toe. In de 2de eeuw en de eerste helft van de 3de eeuw 
bereikte de bevolkingsdichtheid in ons gebied, en in Nederland in het alge
meen, een hoogtepunt dat pas rond of zelfs na het jaar 1000 zou worden ge-
evenaard.22 

Afb. 3. Hand-
gevormd inheems 
aardewerk uit de 
lste - 2de eeuw na 
Chr. (ontleend 
aan M. Brouwer,14 

blz. 63). 

De Laat-Romeinse periode (ca. 270 - 405 na Chr.) 

Aan de bloeitijd van het Romeinse Rijk kwam in de loop van de 3de eeuw 
een einde. Vanuit het noorden van Germanië drongen volksstammen op 
naar de grens van het gebied dat onder Romeinse controle stond. 

In het hele Romeinse Rijk heerste na de dood van Severus Alexander (235 
na Chr.), de laatste keizer van de Severische dynastie, hevige en langdurige 
politieke onrust. Dat tastte de bestuurskracht aan. 

Na herhaalde invallen trokken rond 270 na Chr. overal Germaanse 
stammen de noordgrens van het Romeinse Rijk over. Ze brandden de forten 
plat en plunderden platteland en steden. Hoewel de orde tegen het einde van 
de 3de eeuw officieel weer hersteld heette te zijn, bleef het onrustig. De mees
te grensforten werden na 270 niet meer opgebouwd.18 De Romeinen trokken 
zich uit Utrecht terug, maar ten zuiden van de grote rivieren bleven ze 
nog.23 De huisnijverheid op het platteland rond Utrecht verloor een belang
rijk deel van de afzetmarkt. 

De overheid stond toe dat Germaanse volksstammen, zoals de Franken, 
zich op Romeins grondgebied vestigden in ruil voor hulp bij de grensverdedi-
ging.18 

Nog ernstiger werd het ruim een eeuw later. Omstreeks het jaar 375 
begon in Europa de Grote Volksverhuizing. De Hunnen, een Aziatisch volk, 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 12, nr. 2, 1997 



63 

vielen Europa binnen. De ene Germaanse volksstam na de andere werd ver
dreven en joeg op zijn beurt de naastwonende volksstam op. 

De genadeslag voor de Romeinen in de Lage Landen kwam in 406 na 
Chr., toen Germaanse stammen opnieuw massaal de noord westgrens van 
het Romeinse rijk overtrokken. De laatste nog aanwezige Romeinse troepen 
trokken terug. Onze streken werden door de Romeinen verder geheel aan 
hun lot overgelaten.18 

De komst van de Germaanse immigranten betekende in economisch 
opzicht een grote stap terug. Die was vooral merkbaar in de agrarische 
sector. De terugkeer naar de traditionele, overwegend zelfverzorgende 
landbouw was nagenoeg compleet. De bulkhandel in landbouwproducten 
kwam stil te liggen.24 

Souvenirs 

Toch zijn er nog altijd sporen in onze cultuur die ons er aan herinneren 
dat de Romeinen hier geweest zijn. 

Deze aflevering van ons tijdschrift is het juni-nummer van de jaargang 
1997. Die maand juni dankt haar naam aan de Romeinse godin Juno, 
echtgenote van hun oppergod Jupiter. 

J u l i is genoemd naar Ju l ius Caesar, die in deze maand geboren was; tot in 44 voor Chr. 
hee t te deze maand Quinctilis (de vijfde; zoals september bij de Romeinen de zevende en 
oktober de achtste maand was). Augustus heet naar de eerste Romeinse keizer; ook deze 
m a a n d h a d eerst een andere n a a m (Sextilis = de zesde), m a a r werd omgedoopt omdat 
Augus tus zijn eerste consulaat in de maand Sextilis aanvaardde . En om het helemaal in
gewikke ld te maken : A u g u s t u s hee t t e van zichzelf Octav ianus , m a a r k reeg de n a a m 
Augustus (= de gezegende, de verhevene) als eretitel. 

De n a a m januar i komt van de Romeinse god Janus , die vooral een symbolische beteke
nis h a d als de god van he t nieuwe begin; met zijn twee hoofden keek hij zowel terug in de 
tijd als naa r de toekomst. Waarschijnlijk heeft deze symboliek te maken met he t gepas
seerd zijn van de korts te dag van he t jaar . De maand maar t is genoemd naa r de Romeinse 
oorlogsgod Mars, mogelijk omdat in de winter het krijgsbedrijf grotendeels stil lag en het 
oorlogvoeren in het voorjaar weer begon. 
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