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Breukelen in 1681: de kaart van Bernard de Roij 

A.H. Verroen t 
Gijsbrecht van Nijenrodestraat 163, 3621 GJ Breukelen 

Wie belangstelling heeft voor de situatie in het verleden, komt al gauw tot 
de ontdekking dat onze kennis over de ontwikkeling van de plaatselijke topo
grafie nogal beperkt is. Er bestaan niet zoveel bronnen die inlichtingen 
kunnen geven over de ruimtelijke ordening in vroeger eeuwen. Drukwerken 
zijn er ruim vijfhonderd jaar, maar dat wil helaas nog niet zeggen dat er 
vanaf het begin ook een nauwkeurige beschrijving van de omgeving werd 
vastgelegd. Op oude kaarten vinden we pas nâ 1550 een beetje informatie 
over de topografie. Na 1850 verschijnen pas de echte topografische kaarten. 

Als de plaatselijke situatie ouder is dan zo'n vijf eeuwen, zoals in Breuke
len het geval is, blijkt het al heel moeilijk om te achterhalen hoe die ontstaan 
en gegroeid is. Oude handschriften gaan immers vooral over de kerk, het 
bestuur, eigendomsrechten, grenzen en belastingen in de Middeleeuwen. 

Tenslotte kunnen sporen in de bodem aanwijzingen geven, waaruit 
kan worden opgemaakt hoe de ontwikkeling in het verleden is gegaan. We 
moeten echter bedenken dat daarbij ook de interpretatie een rol mee gaat 
spelen; niet iedereen waardeert de gegevens op dezelfde manier. Wat de 
één onbelangrijk vindt, kan voor een ander juist de basis vormen voor een 
nieuwe theorie. Ook kunnen er soms nieuwe inzichten groeien door een 
combinatie en opwaardering van diverse details, waaraan men vroeger 
geen nadere aandacht schonk. 

Het artikel dat Arie Manten vorig jaar in dit tijdschrift publiceerde over 
de dijkaanleg om het Ronde Dorp van Breukelen in de 11de en 12de eeuw is 
een voorbeeld van het schetsen van een andere situatie dan men eigenlijk 
zou verwachten.1 Ook ik zat zo vast aan het beeld dat rivierdijken evenwijdig 
aan een rivier lopen, dat ik er nooit aan had gedacht dat het er in het begin 
van de dijkenbouw heel anders aan toe ging. Lezen in een enkele jaren 
geleden verschenen standaardwerk over de waterstaatgeschiedenis2 was 
daarom heel verhelderend. Over het gebied van de grote rivieren kort na het 
jaar 1000 wordt daar onder meer gezegd: 

"De eerste kaden werden niet langs de rivier, m a a r dwars daarop aangelegd . . . Zo'n 
zijkade of zijdwende liep aan de andere kant van de oeverwal door en diende in de eerste 
plaats om de toestroming van water uit de hoger gelegen buurnederzett ing te beletten. De 
volgende s tap vormde de aanleg van een achterkade, die dwars op de zijdwende stond. Deze 
bood bescherming tegen he t overstromingswater dat door de kom zijn weg zocht. Samen 
m a a k t e n zijdwende en ach te rkaden he t mogelijk he t akker land uit te breiden over de 
lagere gedeelten van he t aan de komzijde gelegen deel van de oeverwal."2 

Bij zijn artikel publiceerde Manten een met het noorden naar boven ge
draaide reproductie van de kaart die Bernard de Roij in 1681 van Breukelen 

Op 29 maar t 1998 overleed Andre Verroen, sinds enige tijd een actief 
medewerke r van onze Historische Kr ing Breuke len . In februar i 
diende hij he t manuscript van het bijgaande artikel in bij de redac
tie. Er kwam commentaar op, dat door de heren H.J . van Es en A.A. 
Manten grondig en uitvoerig met hem werd doorgenomen, waarbij 
concreet en met volledige ins temming van de au teu r werd afge
sproken hoe het artikel door hem zou worden herzien. Tot ons groot 
leedwezen heeft Verroen die taak niet meer zelf kunnen afronden. 
M a n t e n en Van Es hebben dat werk vervolgens voor hem afge
m a a k t . Mede als een hommage aan een gewaardeerd meedenker 
wordt de eindversie van zijn verhaal hierbij afgedrukt. (Redactie) 
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tekende, met daaraan toegevoegd de namen van de dijkgedeelten (zie Afbeel
ding 1). Ik heb lang naar dat kaartje zitten kijken. Het is ook op zichzelf in
teressant, omdat dit de eerste topografisch-kartografische 3 afbeelding van 
het dorp Breukelen is. Maar wie daarop zoekt naar de ronde vorm van het 
oerdorp Breukelen, merkt dat er in 1681 meer sprake was van een driehoek 
dan van een cirkel. Uit het kaartje op zich is, zonder steun van wetenschap 
uit andere bronnen over de ontwikkeling van deze nederzetting, zelfs niet 
meer duidelijk af te leiden waar het Ronde Dorp van Breukelen precies 
gezocht moet worden. 

De kaart van De Rojj 

De Roij was een Utrechtse landmeter en kartograaf. We mogen dan ook 
aannemen dat hij de situatie juist heeft weergegeven en dat de topografische 
informatie betrouwbaar is. Hij geeft zelfs aan dat er bomen stonden langs 
Den Heerenwegh (de "achterkade", nu de Straatweg), bij de Poeldijck (nu 
Stationsweg), langs Die Kerckgraft (Kerkgracht) en op het land bij de Danne. 

Weliswaar geeft zijn kaart van het dorp Breukelen de situatie in 1681 
weer, dus vele jaren na de bedijking die het onderwerp vormde van het 
eerder aangehaalde artikel van Manten.1 Maar vroeger werd er aan de 
infrastructuur meestal alleen iets toegevoegd en werd slechts zelden iets 
daarvan verwijderd. Er was immers ruimte genoeg om iets nieuws aan te 
leggen zonder het oude eerst af te breken. Er kunnen op de kaart dus nog 
sporen van oude situaties te zien zijn. 

Alleen mogen we niet vergeten dat deze kaart gemaakt werd kort na de 
door het Franse leger in het Rampjaar 1672-1673 in Breukelen aangerichte 
verwoestingen. Het was bovendien nog slechts een soort voorloper van de 
kadastrale kaart. De Roij gaf met nummers de erven aan die langs de Kerk-
gracht/Danne gelegen waren en voegde een lijst bij met de namen van de 
eigenaars. Mogelijk heeft de kaart dienst gedaan bij het regelen van schade
vergoedingen tengevolge van het Rampjaar. 

Het origineel van de "grond-Caerte van het Dorp van Breuckelen, waer op aengewesen 
worden de Erven die langs de Kerckgraft sijn gelegen met de namen der Eijgenaars . . ." 
is te zien op de kaartenzaal van de Vakgroep Kartografie van de Faculteit Ruimtelijke 
Wetenschappen der Universiteit Utrecht, in de Uithof. Omdat ik daar in januari toch moest 
zijn, ben ik deze kaart eens gaan bekijken en bewonderen. Hij is niet gedrukt, maar be
staat alleen als manuscript, en is met waterverf ingekleurd. Met kleuren zijn aange
geven: water in blauw, gebouwen in rood, wegen in geel, begroeiing in groen. Het formaat 
is 51,5 bij 96 centimeter en de schaal is ongeveer 1 : 1500 (6,6 centimeter is 100 meter). De 
Roij maakte gebruik van een kaart op dezelfde schaal die hij drie jaar eerder maakte van 
de "Ridderhofstat Nienrode en de Ambaghtsheerlijckheijt van Breukelen".4 

Bij een oude kaart van een bekend gebied heb ik altijd de neiging om te 
gaan zoeken naar herkenningspunten en opmerkelijke dingen. Het is 
aardig om daarop wegen, straten, stegen en gebouwen te zien die nu nog 
steeds bestaan. Vaak waren die omgeven door inmiddels verdwenen wegge
tjes, waterlopen of gebouwen. Dan blijkt uit de oude situatie in welke mate 
de omgeving veranderd is. De later merkwaardig lijkende ligging van een 
gebouw of weg kan soms vanuit zo'n oude situatie worden verklaard. 

Op de kaart van De Roij kunnen we bijvoorbeeld zien dat er in 1681 op de strook grond 
die nu gedomineerd wordt door de Hazeslinger, alleen aan de Herenstraat en de Straatweg 
enkele gebouwen stonden. Ook langs het noordelijke stuk van de Heerenwegh (nu Straat
weg, bij Manten de noordkade) was nog nauwelijks bebouwing aanwezig. Aan de Vecht
oever stonden toen bij de Brugstraat al enkele gebouwen, hoewel niet zo dicht bij de rivier 
als thans het geval is. Voorbij de derde steeg van Herenstraat (toen Clapstraat) naar de 
Vecht waren de achterterreinen van de huizen aan de Herenstraat nog onbebouwd. 

Moeilijker is het om te zoeken naar sporen op de kaart die iets kunnen 
signaleren omtrent de ouderdom van buurten, gebouwen, wegen of water-
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lopen. Afhankelijk van het landschap dat de mens aantrof, zijn oude 
structuren nogal eens gebogen en grillig van vorm. Planmatige jongere 
structuren zijn over het algemeen rechtlijniger. Dat houdt verband met de 
inschakeling van landmeters bij de verdeling van het land. Zo is op de kaart 
van De Roij te zien dat de rivier de Vecht een natuurlijk karakter heeft, 
evenals de Danne. Ook het bochtige verloop van het zuidelijke deel van de 
Heerenwegh (de oude zuidelijke Vechtdijk of zijdwende) duidt op een 
beïnvloeding door natuurlijke factoren. Toen die dijk in de diepe Middel
eeuwen werd aangelegd, kwam er geen landmeter aan te pas en hoefde men 
niet met individuele grondgebruikers rekening te houden, omdat daar zo'n 
beetje de grens tussen cultuurgrond en wildernis gelegen zal hebben. 
Hooguit liep er misschien een pad. 

Het gebied ten zuiden van de Danne 

In de vroege Middeleeuwen werd dicht bij een nederzetting op de stroom-
ruggronden van de Vecht akkerbouw beoefend; de bodem (lichte klei op een 

Afb. 1. De k a a r t van het dorp Breukelen, gemaakt door Bernard de Roij, 1681, in de weer
gave zoals die eerder in dit tijdschrift werd toegepast, jaargang 12 (1997), nr. 1, blz. 21 . 
Enke le gebouwen zijn ingekleurd en verwijzingsletters toegevoegd. Verklar ing: boven A = 
Pie terskerk , naas t B = Sprockelenburg, rechts van C = villa tussen Claps t raa t en Vecht, 
rechtsonder bij D = he t Regthuys, boven E = Het Keyserrijck, F = knik in de weg bij he t punt 
waar he t oorspronkelijke toegangspad van Boom en Bosch begon, G = brouwerij. 
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zandige ondergrond) was er daar zeer geschikt voor. Dat land noemde men 
het hoge land of de eng. Achter het akkerland lagen de gemeenschappelijke 
weilanden (de weyden) en daar weer achter de hooilanden (de maden of 
maten). De woeste gebieden met klei op veen of met een regelmatig begaan
bare veengrond (aan de rand van de grote veenwildernissen) kon vaak ook 
nog voor bepaalde doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld voor extensieve 
beweiding; die noemde men velden.5 

Het oudste stuk van de Vechtdijk ten zuiden van het dorp Breukelen werd 
volgens Manten aangelegd als een kade haaks op de rivier. Daarop werd ver
volgens een dijkpand aangesloten dat naar het noorden liep tot aan de 
Danne. In de 15de eeuw werd voor de hele Vechtdijk ten zuiden van het dorp 
nog de naam Dandijk gebruikt. Het doel van deze dijkaanleg was de water
kering van een flink stuk land ten zuiden van het dorp, zodat daar akker
bouw mogelijk werd. 

Het aldus ingedijkte gebied werd in verschillende stukken opgedeeld.6 Het perceel 
nabij het punt waar de Heerenwegh definitief naar het zuiden afboog, richting Utrecht, 
werd de Sint-Anthonisakker genoemd; het bleek bij nader onderzoek kleiner te zijn ge
weest7 dan aanvankelijk werd gedacht6 en bood plaats aan een wegkapelletje gewijd aan 
de Heilige Anthonius.8 De naam Anthonisakker zal niet verder teruggaan in de tijd dan 
het derde kwart van de 15de eeuw. Sint-Anthonius gold als een heilige die bescherming kon 
bieden tegen de pest. Behalve op de zuidelijke oever van de Danne stonden er tot in de 17de 
eeuw nauwelijks andere gebouwen op het hoge land tussen Danne en zijdwende. 

Dwars door dit gebied liep, over de hele afstand tussen de Danne en de 
zijdwende, een weg met daarin twee knikken. Het noordelijkste stuk van de 
weg, bij de door De Roij op zijn kaart ingetekende bebouwing, lag vrijwel in 
het verlengde van de Herenstraat. Daar is nu de Dannestraat, die eindigt ter 
hoogte van de Brouwerij en dan een knik maakt naar het zuidzuidwesten 
(bij de op de kaart bijgeschreven letter E). Voor het deel dat daarna volgde, 
gebruikte De Roij een ander wegsymbool, waarschijnlijk omdat de weg er 
overging in een pad. Een onderbroken lijn naast een getrokken lijn wordt 
ook tegenwoordig nog op kaarten gebruikt voor een weg van mindere kwali
teit. Dicht bij de zijdwende lag de tweede knik; vandaar zuidwaarts zien we 
bij De Roij weer het normale wegsymbool (bij de letter F op de kaart). 

Een knik in een oude weg duidt er vaak op dat men bij de aanleg, lang 
geleden, rekening moest houden met aanwezige bebouwing. Maar in dit 
geval lag het anders. De weg werd kort vóór 1681 verlegd omdat de eigenaar 
van het intussen aan de Vecht gebouwde huis, later Boom en Bosch geheten, 
een grotere tuin wilde hebben.9 Vandaar dat in 1681 de kwaliteit van het 
tussenstuk nog slecht was. Op de kaart van De Roij is ook te zien dat de 
oorspronkelijke, rechte oprijlaan van het huis Boom en Bosch naar de zuide
lijkste knik leidde. Vandaar kon men via de aansluiting op de Heerenwegh 
gemakkelijk naar Utrecht of naar de Breukelse kerk reizen. Pas na 1848 
werd de tegenwoordige toegangsweg van Boom en Bosch aangelegd, direct 
naar de knik aan het eind van de Dannestraat, waar altijd de noordgrens 
van het landgoed Boom en Bosch heeft gelegen. Aan de topografie op de 
kaart van De Roij is te zien dat ten noorden van de Brouwerssteeg (thans 
Brouwerij) in 1682 een boomgaard lag. 

De Brouwerssteeg voerde naar het bij de Vecht gelegen pand van de Breu
kelse bierbrouwerij (bij G in Afbeelding l).10 We weten dat daar vóór 1560 ook 
een pottenbakker en een glasmaker hun beroep uitoefenden.11 

Bij de brug in de Dannestraat lag in de zuidwesthoek de hofstede Het 
Keyserrijck, waarvan de geschiedenis teruggaat tot (vermoedelijk ruim) 
vóór 1512.12 De Roij tekende een breder erf aan de Dannezijde van Het 
Keyserrijck (het ingekleurde pand boven de E in Afbeelding 1). Bij de 
kruising van weg en water geeft De Roij geen bijzonderheden (bijvoorbeeld 
een teken om een brug aan te duiden), alleen laat hij zien dat het er smaller 
was. 
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Brugstraat 

Tegenover He t Keyserrijck, op de noordoever van de Danne en aan de 
westkant van de Dannestraat stond een groot gebouw, een van de grootste 
van het hele dorp. De Roij noteerde voor dat huis dezelfde eigenaar als voor 
het naastgelegen dwarshuis in de Brugstraat ( thans in het zuidoosten van 
de Kerkbrink); beide gaf hij het nummer 13. Mogelijk was het een binnen de 
dorpsbebouwing gelegen boerderij, zoals er in het Middeleeuwse Breukelen 
meer zijn geweest. 

Doordat de Brugst raa t en de Achterstraat ( thans de zuidrand van de Kerkbrink) beide 
min of meer evenwijdig lopen aan de Danne, liggen ze niet precies in e ikaars verlengde. 
Daardoor lijkt het of de Brugstraat vanaf de Vecht recht naar het dubbele pand in de zuid
westhoek van Dannest raat en Achterstraat toe loopt. Het lijkt me niet dat daar een diepere 
oorzaak aan te gronde ligt. 

Op de andere hoek van Dannestraat en Brugstraat stond een middelgroot 
huis, met zijn lange as evenwijdig aan de Dannestraat . In het begin van de 
16de eeuw werd daarachter , aan de Dannes t raa t , tussen het zojuist ge
noemde hoekhuis en de Danne, een bakkerij gebouwd.13 

Het gebied ten oosten van deze beide panden, vanaf het steegje tussen Brug
s t raa t 4 en 6 tot de Vecht, kwam in de Late Middeleeuwen in handen van de 
familie Van Oukoop, die er een geleidelijk toenemend aanta l huizen bouw
de.13 De meeste daarvan waren, volgens de kaar t van De Roij, smal en klei
ner dan bijvoorbeeld de huizen aan de Herenstraat . De dwarshuizen aan de 
zuidzijde van de Brugstraat stonden niet loodrecht op die s t raat ; hun merk
waardige schuine richting is nu nog goed te zien vanaf de Dannegracht. 

Rond 1500 werden voor de Brugstraat andere namen gebruikt. In 1474 
was het de Brugsteeg en in 1516 werd ze aangeduid als de "Herenweg van 
Breukeleveen afkomende van de brug".13 

Langs de Vecht 

Aan de oever van de Vecht stonden in 1681 aan weerszijden van de Brug
s t raat al huizen. Aan de zuidkant was het oevergebied breed, over de hele 
lengte tot de Danne. Mogelijk maakte het gedrag van de rivier het toen nog 
niet zo aantrekkelijk om tot dichterbij de rivierbedding te bouwen. 

Dicht bij de Vecht tekende De Roij dwars over de Danne een streepje. Daar 
werd de vrije v a a r t door die watergang belemmerd door een dri jvende 
afsluitboom. 

Ten noorden van de Brugst raat stonden langs de Vecht ook al huizen. 
Voorbij de steeg tegenover de Kerkstraat (thans noordkant Kerkbrink) - vaak 
de Watersteeg genoemd omdat hij naar de oude waterstoep aan de Vecht
oever leidt - stond bij de rivier een blokje huizen, iets meer naar achteren 
dan de huizen aan de Vecht direct ten noorden van de Brugstraat . Opmerke
lijk zijn de kleine gebouwtjes die De Roij hier aangeeft; ongetwijfeld zijn dat 
theekoepels. 

De Vechtbrug s taa t met een symbool aangegeven, in tegenstelling tot de 
bruggen over de Danne in de Dannestraat en Straatweg. 

Regthuys en omgeving 

In het midden van het dorp zien we het Regthuys (rechts naar beneden 
van de letter D in Afbeelding 1), dat al vóór 1400 is gesticht.14 In veel oude 
documen ten word t he t beschreven als een hofstede me t "camer". Die 
"earner" is nu nog goed te zien aan de kant van de Herenstraat . Vermoede
lijk is minstens de onderbouw van die "earner" van baksteen geweest (die 
omstreeks 1300 betaalbaar werd), want er zat een cachot (gevangeniscel) in 
en dat moest natuurlijk zeer solide van constructie zijn. 
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Toch mogen we de "earner" niet aanmerken als een "stenen earner", een vaak toren-
vormige aanbouw met zeer stevige stenen muren, meestal gebruikt door mensen van 
stand. Die bouwwerken trof men aan op het platteland (bijvoorbeeld als onderkomen van 
een jongere ridderzoon), maar ook wel in een stad als Amsterdam.15 Een "camer" was een 
extra vertrek voor een speciaal doel. Vroeger stond bij veel huizen in Utrecht bijvoorbeeld 
een "camer" als bediendenverblijf. Bij het Breukelse Regthuys bevatte hij - behalve het 
cachot - ook de gelagkamer en de schoutenkamer met bijbehoren. 

Vóór het Regthuys lag het pleintje met de lindeboom.16 Opmerkelijk is de 
rechthoekige vorm van het plein. Marktpleinen in Middeleeuwse woon
kernen waren meestal grillig van vorm. De koopwaar werd uitgestald waar 
er ruimte was en waar de klanten waren en zo ontstond vaak een markt
plaats. Het plein bij het Regthuys is duidelijk doelgericht aangelegd als 
plaats van bijeenkomst van het burenrecht, de Middeleeuwse bijeenkomsten 
van alle stemgerechtigde mannen ter regeling van allerlei dorpszaken. 
De Breukelse ambachts- en handelslieden woonden en werkten bovendien 
elders; nauwelijks rond het Regthuys. 

Op De Roij's kaart van Breukelen is nergens een grillig Middeleeuws stratenpatroon te 
zien. Alleen de stegen tussen Herenstraat en Vecht hebben enigszins het karakter van 
Middeleeuwse paden. In Loenen zijn rondom de dorpskerk nog wel zulke bochtige straatjes 
en stegen te vinden, die wijzen op een oude situatie. 

Herenstraat 

De lange straat van het dorpscentrum naar het noorden (vroeger de 
Clapstraat, nu de Herenstraat) vertoont wel een paar knikken, maar mist 
ook de Middeleeuwse grilligheid. Het eerste deel werd door De Roij kaars
recht getekend, in het verlengde van de Dannestraat en evenwijdig aan het 
Regthuys. Bij de eerste knik (ter hoogte van waar waar nu de RK-kerk staat) 
begint niet alleen een nieuw recht stuk straat, maar ook de sloten aan de 
westzijde daarvan veranderen van richting en liggen daar haaks ten opzich
te van de straat. Midden in dit tweede stuk Clapstraat zien we aan de oost
zijde (net ten zuiden van waar nu de Loswal ligt) een naar verhouding groot 
vrijstaand huis (bij de letter C in Afbeelding 1). Dat huis werd in een akte uit 
1514 nog "Vylaen" genoemd, de villa.17 Het werd in de tweede helft van de 
13de eeuw gebouwd voor een jongere tak van de feodale heren van de oude 
vroonhoeve De Poel.18 In 1681 was het eigenlijk nog maar een puinhoop, na 
de vernielingen door het Franse leger in 1672-1673.17 Op de kaart van De Roij 
is te zien dat deze villa in een breed perceel land lag tussen de Heerenwegh 
(nu Straatweg) en de Vecht, waar de verlengde Clapstraat doorheen liep. 

Vlakbij is linksboven op de kaart nog net de "Breukelen Weertsen Dijck" 
(nu Eendrachtlaan en Looyersdijk) te zien, die over het Amerland naar 
kasteel Ruwiel voerde. De villa lag dus op een strategische locatie, want alle 
verkeer naar Ruwiel en verder kwam hier langs. Voor de villabewoners lag 
hun huis ook gunstig, omdat zij heel lang bestuurders waren van de 
gerechtsheerlijkheid Oud Aa. 

Helemaal in het noorden van het dorp Breukelen is op de kaart van De 
Roij de wetering "Heijkoop" te zien, die daar in de Vecht uitmondde. De 
Clap- of Herenstraat liep er met twee knikken heen; deze markeren het 
derde en jongste deel van die straat. Bij de kruising met het water van de 
Heycop geeft De Roij aan: "Vervallen Sluys". De Heycop kwam uit de 
richting van Kockengen, kruiste de Aa en liep met een boog om Breukelen 
heen. De lagergelegen bewoners van Holland wilden vanaf het begin niet dat 
het water uit de Heycop via de Aa en Kromme Angstel zou afvloeien; de 
Utrechters moesten hun lozingswater maar zelf houden! Ten noorden van 
de kruising van Heycop en Aa zijn herhaaldelijk en op verschillende plaat
sen dammen gelegd om het water komend van de Aa tegen te houden.19 

Aan de zuidzijde van de Heycoppersluis, aan het eind van de Clapstraat, 
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lag een tapperij.20 Bij nagenoeg iedere plek waar schippers gedwongen 
waren te wachten lag wel een kroeg! Het brede erf dat de kaart daar te zien 
geeft, duidt op een aanlegplaats. 

Het noordelijkste huis aan de Vecht op de kaart van De Roij (B in Afbeel
ding 1) is vermoedelijk de hofstede Sprockelenburg, die toen een ruïne was 
als gevolg van de verwoestingen door de Fransen.20-21 In 1563 was die hof
stede bezit van kasteel Nijenrode, later niet meer. Het was waarschijnlijk in 
de Middeleeuwen al een sterk stenen gebouw ter bescherming van de noor
delijke toegang tot het dorp.20 

Opmerkelijk is ook het kaarsrechte stuk van de Vechtdijk (noordkade, 
Heerenwegh, Straatweg) tussen de driesprong ten noorden van de Pieters
kerk en de driesprong met de Breukelerwaardse Dijk. Het laatste stukje 
van die Vechtdijk is echter gebogen en ziet er uit als een aansluiting op de 
Clap- of Herenstraat, dan wel een pad dat aan die straat voorafging. De 
noordkade kwam naar het noorden toe dichter bij de Vecht te lopen omdat de 
oeverwal van de rivier hier smaller werd. 

Bij de Pieterskerk 

In de directe omgeving van de dorpskerk, inbegrepen de oostzijde van de 
Heerenwegh tegenover de Pieterskerk, toont de kaart uit 1681 een enigszins 
rommelige structuur (Afbeelding 2), die doet vermoeden dat hier nog iets 
van een oude situatie zichtbaar is. De voorgevels van de gebouwen vertonen 
daar wel drie verschillende richtingen. Bovendien weten we dat daar vlak
bij, op de zuidelijke oever van de Danne, in de Middeleeuwen een koren
molen heeft gestaan; in 1512 was die al niet meer in gebruik.12 

De sloot ten noorden van de Pieterskerk en de zijweg daarnaast lopen 
evenwijdig aan de Kerkvaart. Het is vrij ongewoon dat de kerk op de toch 
ruim bemeten akker waarop deze stond, niet was omgeven door huizen; 
alleen aan de Heerenwegh staan twee gebouwen ingetekend. Daardoor was 
er bij de kerk wel ruimte waar markt gehouden zou kunnen worden en 
andere openluchtactiviteiten konden plaatsvinden; eigenlijk de enige plek 
daarvoor in het dorp. 

Afb. 2. Detai l u i t de k a a r t van 
De Roij, met he t gebied nabij de 
Pie terskerk . Van de der t ien pan
den, gemerkt met de let ters a - m, 
zijn al leen e + f, en j + k, onge
veer gelijk in or iëntat ie , vorm en 
grootte. Meer naar he t oosten is de 
dorpsbebouwing regelmat iger . Op
merkelijk is ook dat er zo weinig 
andere gebouwen staan op de grote 
kavel met de kerk. 

In andere plaatsen in onze omgeving s taa t de kerk wel middenin de bebouwing. Denk 
a a n M a a r s s e n , Loenen, Vree l and , Kockengen . Zou een oude bebouwing r o n d o m de 
P ie t e r ske rk vervallen zijn en niet meer herbouwd? Dat is bij nader inzien onwaarschijn
lijk. Bij de recente opgraving op he t Kerkplein, op de plek waar het nieuwe gemeenschaps-
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centrum van de Nederlandse-Hervormde Gemeente wordt gebouwd, is in de bodem niets 
van bebouwingssporen aangetroffen. Of zou het altijd een vrijstaande kerk geweest zijn, op 
eigen land? Ik ken zulke kerken uit Engeland. Een kerk op eigen terrein doet mij ook 
denken aan een abdijkerk, met een carré van gebouwen eromheen. Maar daar is mij in 
Breukelen niets van bekend. 

Het is vrijwel zeker dat de huidige dorpskerk niet precies op dezelfde 
plaats staat als de oorspronkelijke Sint-Pieterskerk. Bij de herbouw van de 
toren in 1705 heeft men bij het uitgraven van de fundamenten verschillende 
graftomben van duifsteen gevonden, die beenderen van enkele lange 
mensen bevatten. De doden lagen op hun zijde en waren zonder kist be
graven onder een zandstenen overkluizing.22 Die christelijke wijze van be
graven dateert uit de Karolingische tijd, grofweg de 8ste eeuw.23 Wie zich 
toen een begrafenis in de kerk en op stand kon veroorloven, wilde een plek zo 
dicht mogelijk bij het altaar. De grens tussen koor en schip van de kerk moet 
toen dus gelegen hebben waar later de toren stond en de kerk als geheel dus 
meer naar het westen dan in later eeuwen en thans nog het geval is. 

De oudste delen van de huidige kerk zijn uit de 15de eeuw. Bij de restaura
tie is gebleken dat er waarschijnlijk daar ook al twee eerdere kerkgebouwen 
hebben gestaan. Het koor en het dwarsschip van het bestaande gebouw zijn 
over de fundamenten van de tweede kerk heen gebouwd.22 

Vlak bij de kruising met Danne/Kerkvaart toont de Heerenwegh een ver
breding. Ook daar in de buurt kan een aanlegplaats, met in dit geval ook 
enige "parkeerruimte" voor wegverkeer, hebben gelegen. 

Tegenover de kerk, aan de zuidelijke oever van de Danne, lag in de 
Middeleeuwen de vroonhoeve De Poel, ooit centrum van een oude feodale 
samenleving.18 In de 13de eeuw werd die ook de Broekerhove genoemd. Dat 
huis De Poel lag mogelijk op de plek van de 19de-eeuwse boerderij De Poel 
(thans Openbare Bibliotheek) of iets westelijker. 

Overeenkomst met Loenen? 

In de algemene situatie van Breukelen op de kaart van De Roij zie ik 
enige overeenkomsten met de situatie in Loenen. Ook daar vinden we een 
hoofdstraat, de Dorpsstraat, op de westoever en ongeveer evenwijdig aan de 
Vecht. Die straat leidt ook daar naar een open terrein in het zuiden. In de 
latere Middeleeuwen werd op dat terrein het kasteel Cronenburgh gebouwd. 

In Loenen zien we dwars op die hoofdstraat ook de Brugstraat naar de 
Vecht en bij het kruispunt ligt het Regthuys en het oude plein. 

Op één belangrijk punt wijkt de plattegrond van Breukelen echter af van 
die van Loenen, namelijk wat betreft de plaats van de dorpskerk. Zoals 
eerder gezegd, vinden we in Loenen nog bochtige straatjes rondom de kerk, 
die daar midden in de bebouwing staat en vrijwel aan de hoofdstraat. Een 
vergelijkbare plaats zou in Breukelen het plein (de Plaatse) bij het Regthuys 
zijn geweest. Maar er is geen enkele aanwijzing dat daar ooit een kerk heeft 
gestaan. De Plaatse dateert echter uit de laat-14de eeuw en toen stond er al 
lang een kerk aan de andere zijde van de Heerenwegh. Twee kerken in één 
dorp was toen hoogst onwaarschijnlijk. De naam Kerkstraat kan dus alleen 
zijn gekozen omdat deze naar de Sint-Pieterskerk voerde. Blijft dus de 
waarschijnlijkheid dat de vestigingsplaats van de oude Breukelse dorpskerk 
verband houdt met een situatie in een zeer ver verleden. 

Twee kernvragen blijven spelen: (1) waarom lag de kerk ruim buiten de oude dorps-
bebouwing? (2) waarom was er geen bebouwing rondom de kerk? 

Manten gaf misschien een richting aan waarin we verder moeten zoeken. Hij vroeg 
zich af of de akker waarop de kerk ligt misschien vóór de komst van het christendom een 
Friese cultusplaats kan zijn geweest. Een dergelijke heidense heilige plaats lag altijd 
buiten de menselijke nederzetting. En de in onze Lage Landen werkzame missionarissen 
mochten van de paus een Friese tempel omvormen tot een christelijk godshuis.24 
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Besluit 

Het stratenpatroon dat op de kaart van Breukelen van De Roij staat ge
tekend, is voor mensen van nu nog zeer herkenbaar. De rondgang die we in 
de voorafgaande bladzijden op de kaart maakten, kan in werkelijkheid ook 
nu nog worden gelopen. 

Van de oude, markante gebouwen in het Breukelen van toen zijn er nu 
nog maar enkele aanwezig: de Pieterskerk, het Regthuys en in zekere mate 
de brouwerij. Andere zijn verdwenen: het Keyserrijck, de villa tussen 
Herenstraat en Vecht, Sprockelenburg. Van de vroonhoeve De Poel en de 
korenmolen aan de Danne ontbreekt op de kaart van De Roij ieder spoor; 
kennelijk waren zij in zijn tijd al restloos verdwenen. 

Om de topografische geschiedenis van de kern Breukelen goed te leren 
kennen, is nog heel wat meer onderzoek nodig, in archieven, maar ook in de 
bodem. Voor de snuffelaars, gravers en beschermers van de Historische 
Kring Breukelen valt er nog genoeg te doen. 
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