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De functie van de stenen kamers Galgweert 
en Broekelreweert bü Breukelen 

Arie A. Manten en B.F. van Wallene 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen / Dreef 9, 3628 BJ Kockengen 

In een eerder artikel1 stelden we vast dat er nabij 
Breukelen enkele stenen kamers met hofstede heb
ben gestaan. Dat waren bouwwerken met een L-
vormige plattegrond, bestaande uit een houten boer
derij met daaraan vast een stenen uitbouw die af
zonderlijk kon worden gebruikt voor een voornaam 
doel. Het meest kwamen we te weten over dergelij
ke stenen kamers in de Galgerwaard (dicht bij de 
kruising van de waterlopen Heycop en Aa) en de 
Breukelerwaard (in de noordwesthoek, nabij Aa en 
Evenaars wetering); waarschijnlijk stond er ook een 
in Otterspoor. Thans zetten we onze speurtocht 
voort naar de specifieke functie die zij hadden en de 
tijd waarin ze daarvoor werden gebruikt. 

Afb. 1. Boerderij met daaraan vastgebouwde stenen 
kamer, nagetekend van het schilderij De volkstelling te 
Bethlehem (1566) van Pieter Brueghel de Oude (uit 
G. Alders, 1982, Hollandse Studiën, deel 12, blz. 21). 

Stichtingsperiode van stenen kamers Galg-
weert en Broekelreweert onbekend 

Tot nu toe hebben we weinig aanwijzingen om
trent de tijd waarin de stenen kamer Galgweert 
werd gesticht. 

Bouwen in baksteen kwam in onze streek voor 
vanaf het eind van de 12de eeuw. Aan het bouw
werk van steen kan bovendien een gebouw van an
der materiaal, maar met dezelfde functie, zijn voor
afgegaan, zoals het houten huis Ruwiel in de eerste 
helft van de 13de eeuw werd opgevolgd door het 
stenen slot Ruwiel. Het gebruik van steen geeft ons 
voor de datering dus weinig houvast. 

Vanwege de ligging nabij de kruising van de 

Heycop met de Aa werd gekeken naar de oorkonde 
van 7 december 1385, waarin de bisschop van 
Utrecht toestemming gaf voor de aanleg van de 
Heycop en het te volgen tracé werd aangegeven. 
Daarin werd de stenen kamer echter niet genoemd. 
Het is twijfelachtig of daaraan veel betekenis kan 
worden toegekend, want in die oorkonde werd ook 
de Aa niet vermeld! De bisschop volstond hier met 
de korte aanduiding: "ende door den ouden Ryn 
voort om tot aan den Breudyk, ende aan die lage 
Haar, en voort beneden der Kercke tot Breuckelen 
door den Vechtdyk in de Vechte".2 

Hetzelfde geldt voor een oorkonde van 20 janua
ri 1410 inzake een uitbreiding van de bevoegdhe
den van het waterschap Heycop.3 

Toch was de open verbinding tussen Heycop en 
Aa er wel degelijk, getuige een garantie die de 
heren van Nijenrode op 15 juli 1424 gaven aan de 
ingelanden van het Heycoper boezemgebied, betref
fende een vrije uitwatering in de Aa, die zij van 
oudsher al bezeten hadden.4 

Als deze belangrijke koppeling tussen twee wa
terlopen in 1385 en 1410 zelf al niet genoemd werd, 
dan kan men het aanduiden van een eventuele dicht 
daarbij staande boerderij al helemaal niet meer ver
wachten. 

In de jaren vóór 1452 was de Aa in het zuiden 
afgesloten door een dam aan het begin van Oud Aa, 
vlak bij de Heycop. Deze komt in oude documenten 
voor als de Gerrit Kaan Kade, het Pieter Scoecken 
[dam]hoofd of de kuysendam ("eenen dam, leggen
de up 't eynde vander Ouder A, hart an Heycoop, 
genanpt Gerit Kaen ka, Pieter Scoecken hoefden, of 
Kuysendam"). Daarnaast komt ook nog de variant 
Tyman en Pieter Scoeckenhoofden voor. 5 

De naam Gerrit Kaan Kade doet vermoeden dat 
de familie Kaan al vóór 1452 nabij de vestigings-
plek van de stenen kamer Galgerwaard woonde. 

Over de herkomst van de naam Scoecken kunnen 
we slechts speculeren. Mogelijk is het een tweede
naam valsvorm: Pieter Scoeken moet dan worden ge
lezen als Pieter des Coecken ofwel Pieter zoon van 
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Coeck (= Koek?, een naam die - zoals in het vervolg 
van dit artikel zal blijken - in dit gebied voorkwam). 

Ook is even gedacht aan een verband met het Middelneder
landse "scouwer" of "scouhouder", waarmee meestal een op
zichter (of een gevangenbewaarder) werd bedoeld. Het blijft 
dan gissen of in ons geval aan een toezichthouder op de dam 
met aanlegplaats en sluis moet worden gedacht, of misschien 
aan een beheerder van de stenen kamer Galgwaard. 

Andere archiefstukken die nader licht op de ouderdom van 
de stenen kamer in de Galgerwaard zouden kunnen werpen, 
zijn ons onbekend. 

Wat betreft de stenen kamer Broekeire weert is 
het in ons vorige artikel (blz. 17) aangehaalde leen-
protocol uit 1423 de oudste vermelding die wij ken
nen, maar uit de context waarin de stenen kamer 
daar genoemd staat, leiden we af dat het stichtings
jaar verder terug in de tijd moet worden gezocht. 
Anderzijds kan die stenen kamer niet ouder zijn dan 
de gerechtsheerlijkheid Breukelerwaard (het ge
recht van het Kapittel van Sint-Marie) zelf. Deze in 
de kom van het riviereiland Breukelerwaard gele
gen heerlijkheid werd omstreeks 1150 bedijkt en in 
cultuur gebracht.6 

Bezitters van de stenen kamer Broekeire-
weert met hofstede, 1474 -1546 

Uit het laatste kwart van de 15de en de eerste 
helft van de 16de eeuw zijn de opeenvolgende leen
mannen en -vrouwen van de Broekeireweertse 
stenen kamer bekend. De eerste namen wierpen 
nauwelijks extra licht op de betekenis van die 
stenen kamer, maar na enige tijd vermeldden de 
leenprotocollen toch iets heel interessants. 

Wegens het overlijden van Hubert van Pallaes werd op 17 
augustus 1474 zijn zoon Floris (Florys) van Pallaes door de 
Utrechtse bisschop beleend met de 7 morgen land en de stenen 
kamer in de Breukelerwaard. Na de dood van bisschop David 
van Bourgondië bevestigde zijn opvolger, bisschop Frederik 
van Baden, dat leen op 4 mei 1497.7 

Toen Floris van Pallaes was gestorven, volgde zijn zoon 
Ariaen van Pallaes hem op. Meteen op de dag waarop deze de 
leenakte kreeg uitgereikt, 20 september 1498, zag hij ook weer 
af van zijn Breukelerwaardse aanspraken. Daarop gaf de bis
schop direct dit leengoed uit aan iemand die volgens dat leen-
protocol Henrick van Vorn heette. In vervolgdocumenten van 
het bisschoppelijk leenhof is echter sprake van de familienaam 
Van Voerd (of Voerdt). De verwarring wordt nog groter als we 
ook de leenregisters van kasteel Nijenrode er op naslaan, waar
in dit geslacht voorkomt als bezitter van aangrenzend land, on
der de namen Van Voern, Van Voerde en Van Voorn.8 Dat 
doet de gedachten uitgaan naar het geslacht Van Voorn, dat het 
huis Voorn bij De Meern als basis had. Leden van die familie 
hadden meermalen belangen in onze omgeving. Men komt ze 
verder - zoals voor veel Nederstichtse landadel geldt - ook 
tegen in archiefstukken betreffende de stad Utrecht. 

Op 22 oktober 1516 werd Goerd van Voerd door de bis
schop beleend met de 7 morgen en de stenen kamer, "na dode 
zijns vaders Henrick van Voerd". Op 19 januari 1518 volgde 
een bevestiging, doordat in 1517 bisschop Frederik van Baden 
was opgevolgd door bisschop Filips van Bourgondië. De dag 
daarop, 20 januari 1518, liet Goerd vastleggen dat zijn Breuke
lerwaardse bezittingen in het geval dat hij zou overlijden zon
der een wettige nakomeling te hebben, zouden moeten over
gaan op zijn neef Johan van Loenersloot, met uitzondering van 
de inkomsten (lijftocht) die zijn moeder Hillegont, weduwe van 
Henric van Voerd, nog daaruit genoot. 

Op grond van de beschikking van Goert van Voerd Hen-
ricksz werd op 14 maart 1514 Elisabeth van Loenersloot, we
duwe van Koert (Coordt, Coerdt) de Gruyter, leenvrouwe van 
de Breukelerwaardse goederen, waarbij Berndt Proeys om juri
dische redenen namens haar optrad als zogeheten hulder. Zij 
behield deze goederen ruim 32 jaar. Daarna trad, evenals in 
1423, weer een splitsing op. 

Via de tussenkomst van het landsheerlijke leen
hof droeg Elisabeth van Loenersloot, weduwe van 
Koert de Gruyter, het bezit op 2 juni 1546 over aan 
Ghijsbert Hendricksz, waarbij zij zich om procedu
rele redenen opnieuw liet bijstaan door Berndt 
Proeys (Proys), haar voogd. Tussen beide partijen 
was echter wel tevoren de afspraak gemaakt dat Eli
sabeth bepaalde inkomsten daaruit zou blijven ont
vangen.7 Ook dat werd in een officieel protocol vast
gelegd. Daarin werden haar aanspraken als volgt om
schreven: "eene jaerlixe rente van viertich carolus-
guldens9 ofte twyntich gefalueerde stuvers voer 
elcken gulden vrys gelts ... mit enen stop roeder 
Meysche botteren, jaerlix te betalen ... uyt huys, 
hofstede ende gestaende getymmer ... mit een halve 
hoeve lants, daer dieselve huysinge, heynwerff ende 
hoffstede op staet, gelegen in Broeckelreweerde".9 

Wat daar "huys" of "huysinge" werd genoemd was 
ongetwijfeld de stenen kamer. Hier blijkt dat deze 
op één erf stond met een hofstede (boerderij). Min
stens zo belangwekkend is echter de vermelding 
van de "heynwerff', dat is de heemwerf of heem
stede, en daarmee werd vroeger een plaats aange
duid waar bepaalde gerechtszittingen werden ge
houden. De stenen kamer Broekelreweert was dus, 
zo blijkt uit dit leenprotocol, het oude rechthuis van 
de gerechtsheerlijkheid Breukelerwaard. Een recht
huis waarover de bisschop als leenheer beschikte, 
hoewel het diende voor een heerlijkheid die toebe
hoorde aan het Kapittel van Sint-Marie .... 

Vermoedelijk pachtten na het tot stand komen van de pol
der Breukelerwaard, in het midden van de 12de eeuw, de heren 
Van Ruwiel deze gerechtsheerlijkheid van het Kapittel van 
Sint-Marie. Zij hadden er hun kasteel vlak naast en waren dus 
het best in staat in alle opzichten een oogje in het Breukeler
waardse zeil te houden. De Van Ruwiels stichtten er het beno
digde rechthuis. Zij waren in die tijd leenmannen van de 
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Utrechtse bisschop. Het was hun blijkbaar wel een bescheiden 
prijs waard om de bisschoppelijke steun in de rug ook te heb
ben voor wat betreft het rechthuis. Hun positie jegens het Ka
pittel van Sint-Marie en de continuïteit van de pacht van het ge
recht, de tijns en de tienden van de Breukelerwaard werd er 
door vergroot. 

Door vererving binnen de familie kwam dit leengoed aan 
de tak van Loef van Ruwiel. De vergrote afstand tussen deze 
Van Ruwiels en de Breukelerwaard in de jaren die volgden, 
was vermoedelijk een belangrijke aanleiding om de pacht van 
de rechtsmacht, tijns en tienden in de heerlijkheid Breukeler
waard op 11 november 1352 over te laten gaan naar Gijsbrecht 
11 van Nijenrode.10 Hij behield die goederen tot 1 december 
1392, toen Jan (Johan) Gijsbrechtsz van Nijenrode hem op
volgde11 voor twee pachtperioden, respectievelijk van 10 en 
van 15 jaar. Daarna volgde het ook in het vorige artikel1 al ge
noemde duo Gijsbrecht Johansz van Nijenrode en Hendrik van 
(den) Rijn.^ 

Toen de familie Van Pallaes de stenen kamer, dus het 
rechthuis van Breukelerwaard, in leenbezit had verworven, wist 
zij daaruit al spoedig ook verder voordeel te trekken. In 1470 
verpachtte het Kapittel van Sint-Marie de tienden van de Breu
kelerwaard aan Hubert van Pallaes.13 Dat gebeurde voor een 
termijn van 20 jaar. Gewoonlijk sloot men met een nieuwe 
pachter een overeenkomst van 10 jaar. De dubbele termijn die 
Hubert kreeg, doet dus vermoeden dat het kapittel daarvóór al 
goede ervaringen met hem had opgedaan. 

Bezitters van de stenen kamer Galgweert 
met hofstede, 1534 -1672 

In een oud en een modern repertorium op de 
leenregisters van Nijenrode14 staan, in aanvulling 
op de namen die reeds zijn genoemd in ons vorige 
artikel,1 met betrekking tot de stenen kamer in de 
Galgerwaard de volgende beleningen genoteerd: 

25 juli 1534: Hendrik Gerritsz (Gerardsz), die de stenen kamer 
met hofstede en boomgaard meteen overdroeg aan zijn 
broer Jacob Gerritss (Gerardsz) 

12 augustus 1561: Gerrit (Gerard) Jacobss, na dode van zijn 
vader Jacob Gerritss 

In 1576 werd het leen gesplitst. De aanspraken op het deel 
"waar een huis van de leenman op staat" werden door 
Borchge Jacobsdr en Gerard Jacobsz verkocht aan Jan Her-
mansz, wat op 3 april 1576 door het Leenhof van Nijenrode 
werd bekrachtigd en in het leenregister ingeschreven. 
De andere helft werd op 28 juli 1576 door het Leenhof van 
Nijenrode in leen gegeven aan Jan Cornelisz ten behoeve 
van Beertke (= Borchge?) Jacobsdr, nadat haar broer Gerrit 
(Gerard) Jacobsz van verdere aanspraken afzag. Deze 
Beertke liet haar leen op 17 december 1589 overboeken op 
naam van haar zuster Willempje Jacobsdr, gehuwd met 
Dirk Willemsz. Zoals op de volgende bladzijde zal blijken, 
stond op hun gedeelte van het land een hofstede die Galg-
weert heette. Willempje en Dirk verkochten hun aanspra
ken in 1622. 

23 mei 1581: het stuk land met het huis van de leenman kwam 
officieel aan Jan Jansz, na het overlijden van zijn vader Jan 
Hermansz). In 1617 kwam er een hypotheek op van ƒ 500,-

14 november 1637: nadat Jan Jansz zijn aanspraken had over
gedaan aan Hendrik Antonsz, werd die op deze datum of
ficieel met dit bezit beleend 

28 februari 1676: belening aan Hendrik Antonsz (dezelfde als 
hiervoor genoemd of een nakomeling van hem). 

Voor de helft van de centrale akker, die in 1622 door Dirk 
Willemsz en zijn vrouw werd verkocht, gaf het Leenhof van 
Nijenrode op 15 mei 1622 een leenakte af aan Jan Jansz van 
Royen, als vertegenwoordiger van de ingelanden van het Wa
terschap de Lange Vliet. Van Royen overleed in 1623, waarna 
op 30 oktober 1623 het Leenhof van Nijenrode Gerard Corne
lisz van Broekhuizen met dat halve leengoed beleende. Na zijn 
overlijden volgde op 5 juni 1658 Willem van Weede hem op. 
Ook deze twee laatstgenoemde beleningen vonden plaats ten 
gunste van de ingelanden van het Waterschap de Heycop of de 
Lange Vliet. Over familierelaties tussen Van Royen, Van 
Broekhuizen en Van Weede werd niets gezegd. Latere belenin
gen zijn uit de Nijenroodse archieven niet bekend. 

Bezitters van de akker nabij de kruising van 
Aa en Heycop, 1534 -1672 

Uit de geschiedenis van de akker die in 1534 was 
afgesplitst zijn nog de volgende beleningen bekend: 

25 juli 1534: Hendrik Gerritsz (Gerardsz), die - afzonderlijk 
van zijn aanspraken op de stenen kamer met bijbehoren -
ook meteen zijn rechten op deze akker overdroeg aan zijn 
broer Jacob Gerritss; dit alles na de dood van hun vader 
Gerard Hendriks 

15 februari 1558: Willem Gerritsz Kaan, door de overdracht 
van rechten door Jacob Gerritss 

23 april 1583: Gerrit Willemss Kaen, na dode van zijn vader 
Willem Gerritss Kaen 

7 december 1589: Willem Gerritss Caen, na dode van zijn 
vader Gerrit Willemss Caen; "den utterdijck mitten acker 
alleen" (na hem kwam dit land aan ene Peter Janss, maar de 
oude bron vermeldt die belening niet) 

27 juni 1606: Jan Peterss, na dode van zijn vader Peter Janss 
31 oktober 1620: Marrichje weduwe van Jan Peterss 
28 juni 1623: Cornelis Jansen Fockert van Beusekom, na op

dracht door Marrichje 
13 juli 1634: Henrick Jacobss Boelhouwer, na opdracht door 

Cornelis Jansen Fockert 
24 april 1658: Cornelis Hendrick-Jacobsszoon Boelhouwer, na 

dode van zijn vader Hendrick Jacobss Boelhouwer 
12 februari 1659: Jan Cornelis Ernstensszoon, na opdracht door 

Cornelis Boelhouwer 
4 april 1663: Claes Armboutss, na overgifte door Jan Cornelis 

Ernstenss soon 

Terwijl bij voorgaande beleningen nagenoeg altijd de fami
lierelatie tussen de vertrekkende en komende leenman werd 
vermeld, gebeurde dat in 1558 niet. Dat deed ons vermoeden 
dat Willem en Jacob, hoewel zij beiden het patroniem Gerritsz 
hadden, toch geen broers van elkaar waren (maar mogelijk in 
ruimere zin wel aan elkaar verwant). Willem is bovendien de 
eerste leenman die zwart op wit de familienaam Kaan had. 
Nader onderzoek wees inderdaad uit, dat Willem Gerritsz Kaan 
niet (zoals Jacob) Gerrit Hendriksz tot vader had, maar Gerrit 
Marcelisz alias Kaen (zie de genealogie in Afbeelding 2). 
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Gerrit (Gerard) 

Jacob Gerritsz (Gerardsz) Hendrik 
x Aleid Matthijsdr 
(beleend in 1474) 

Gerrit (Gerard) Hendriksz 

(beleend in 1509) 

Hendrik Gerritsz 

(leenman in 1534, 
droeg bezit meteen over 
aan broer Jacob) 

Jacob Gerritsz 
(leenman in 1534, verkocht gedeelte 
in 1558 aan Willem Gerrritsz Kaan) 

Gerrit Jacobsz 

(leenman 1561 - 1576; 
verkocht in 1576 samen 
met Beertke de helft aan 
Jan Hermansz) 

Beertke (= Borchge ?) Jacobsdr 
x Jan Cornelisz 
(met de andere helft beleend in 1576; 
die in 1589 overgedragen aan zus 
Willempje) 

Willempje Jacobsdr 
x Dirk Willemsz 
(met de helft beleend 
in 1589; verkocht in 1622) 

Gerrit (Gerard) 

Marcelis Gerritsz 

Gerrit Marcelisz alias Kaan 

Willem Gerritsz Kaan 
(beleend met deel in 1558) 

Gerard (Gerrit) Willemsz 
Kaan 
(beleend in 1583) 

Willem Gerritsz Kaan 
(beleend in 1589) 

Afb. 2. Genealogie van twee families die woonden nabij de kruising van de Heycop en de rivier de Aa, en daar land in 
leen hadden van het Leenhof van Nijenrode. 

Diens grootvader was eveneens een Gerrit. Deze laatstgenoem
de was een kleinzoon van een Gerrit, naar wie vermoedelijk de 
Gerrit Kaan Kade was genoemd, een naam die gebruikt werd 
in relatie tot de dam die tussen circa 1388 en 1482 lag bij de 
kruising van de rivier de Aa en de watergang de Heycop. De 
voorouders van Jacob Gerritsz en Willem Gerritsz Kaan woon
den dus vóór 1558 al meer dan een eeuw in eikaars directe na
bijheid. Gerrit (Gerard) Marcelisz Kaan, en later zijn zoon Jan 
Gerardsz, had bezit ten noorden van de Heycop. 

Het is niet onmogelijk dat de aanduiding "Gerrit Kaen Ka" 
is ontleend aan Gerrits beroep. Bij gesloten "kuysendam" 
(damdeur dicht door te groot verschil in waterpeil) moesten de 
per schip (eventueel kaan = bootje) aangevoerde goederen ter 
plaatse worden overgeslagen om verder transport over water 
mogelijk te maken. Het beroep van schuiten- of wagenvoerder 
kwam in de 16de eeuw en later veel in de familie Kaan voor. 
Een woonplaats kiezen nabij de overslagplaats was niet nood
zakelijk, maar na de aanleg van de kuysendam wel plausibel. 

De opeenvolgende mannen uit het geslacht Kaan bezaten 
tevens land elders binnen de parochie Breukelen15 en zullen 
dus vermoedelijk ten dele ook als agrariërs in hun levensonder
houd hebben voorzien. 

De in het voorafgaande genoemde datums zijn die van de 
officiële inschrijving in de leenregisters van Nijenrode. Erva
ring in het bestuderen van die leenregisters heeft geleerd dat 

deze datums nogal eens achterliepen bij die van de feitelijke 
bezitsoverdracht, soms zelfs een geruime tijd. 

Het verschil in de spelling van de voornaam van Henrick 
(1634) resp. Hendrick (1658) Boelhouwer is conform de ge
raadpleegde oude bron.14 

In een schouwbrief van 1603 werd bepaald dat 
de schouw van de rivier de Aa zich zou uitstrekken 
"van Dirk Willem se zynen Hofstede, genaamt Gal-
lechweert, totten Stadsweteringe toe, ende by ope-
ninge van den Botterdam, tot deur Clarenburgs 
Hoofdingen".16 Hier werd dus niet gesproken van 
de stenen kamer, maar van de boerderij van Dirk 
Willemsz. Van Es verwijst ook naar deze bron, op 
de eerste bladzijde van zijn artikel in dit nummer. 

De Stadswetering stroomde vanuit de rivier de Aa ten zui
den van Nieuwer Ter Aa in oostwaartse richting. De (ridder)-
hofstad Clarenburg lag in het noorden van dat dorp. De Bot
terdam lag in de Aa ter hoogte van de Boterdijk of Boterwal. 

Uit de opsomming van bezitters valt de conclu
sie te trekken, dat - als ook in het geval van Galg-
weert de hofstede en de stenen kamer oorspronke-
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lijk afzonderlijke gebruikers hadden - deze stenen 
kamer vermoedelijk al vóór 1534 zijn specifieke ei
gen functie kwijtgeraakt is. Gebeurde dat in 1533, 
toen de gerechtsheerlijkheid Oud Aa opging in de 
nieuwe gerechtsheerlijkheid Breukelen-Nijenrode? 

De hofstede met stenen kamer was niettemin 
nog steeds een kapitaal pand. Op 20 juni 1627 
kreeg Comelis Jansen Fockert een "plecht" (hypo
theek) op deze opstal ter grootte van ƒ 1000,- en op 
15 april 1629 nogmaals een van ƒ 1000,-.14 

In het Rampjaar 1672 - 1673 werd de stenen ka
mer met hofstede mogelijk gedeeltelijk verwoest. 
Totale afbraak lijkt onwaarschijnlijk, want we heb
ben dit gebouw niet aangetroffen op een lijst van 
huizen in het gerecht Breukelen-Nijenrode die door 
het Franse leger zijn "omgelegd" (afgebroken).17 

Op 25 februari 1676 vond door Johan Ortt, die 
in 1675 Nijenrode had gekocht, een belening "met 
de ledige hand" plaats.14 Dit is de gebruikelijke om
schrijving van een /zerbelening door een nieuwe 
leenheer. De leenman hoefde dan geen heergewaad 
te betalen en kwam dus met "lege hand". 

De plaats Galgerweert omstreeks 1700 
Geruime tijd na het Rampjaar was er nog sprake 

van een hofstede die Galgerweert heette. Daarvan 
getuigt het volgende: Op 18 december 1694 ver
kocht Antonis Rooseboom, wonende in Oud Aa, 
ten overstaan van notaris Hendrik Verwoert te 
Breukelen, aan Gijsbert Ewouts Boogaert, eveneens 
woonachtig in Oud Aa, vier morgen land van de 
acht morgen genaamd De Geer, gelegen in Breuke-
len-Nijenrodesgerecht, "daar noordwaarts de heer 
Willem van den Broek en zuidwaarts Jan Janss of 
zijn rechthebbenden naast geland zijn, wesende vrij 
allodiaal goed", voor de som van 645 gulden. 
"Aldus gedaen en gepasseert op Galgerweert ter 
presentie van Luyer Gysen Verwoert en Aart Jacobs 
Brouwer, getuygen." De akte was voorzien van het 
merk van Gijsbert Ewoutsen Boogaert en de hand
tekeningen van Aert Jacobss Brouwer, Antonis 
Gijsbertss Roseboom, Luytier Gysen Verwoerd en 
notaris H. Verwoert.18 

De koopprijs die Gijsbert Boogaert betaalde, doet sterk ver
moeden dat alleen de grond gekocht werd en dat hij toen reeds 
eigenaar was van het huis. Ter vergelijking: in 1620 werd voor 
het huis Het Keyserrijck in Breukelen-dorp met een bijbehoren
de boomgaard ƒ 2500,- betaald.19 

Op 4 april 1707 passeerde voor dezelfde notaris 
een huurovereenkomst, waarbij Gijsbert Ewoutsen 
Boogaert het huis met erf behorende bij de plaats 

Galgerweert, tegen een jaarlijkse huur van 75 gul
den voor een periode van 6 jaar verhuurde aan 
Dirck Joosten van Heeswijck.20 Gijsbert was dus 
niet alleen eigenaar van de hiervoor genoemde 4 
morgen in De Geer, maar naar blijkt eveneens van 
het huis met erf. 

Deze huurperiode werd niet volledig door Dirck 
Joosten uitgediend, want al op 28 april 1712 ver
huurde Gijsbert Ewoutsen Boogaert aan Wouter 
Teunissen Schijff een huis, erf en boomgaard gele
gen even buiten Breukelen, op dat moment door de 
verhuurder bewoond, en genaamd de Galgerweert, 
met een gedeelte van de akker tot halverwege de 
Oerd toe, voor een periode van 3 jaar, tegen een 
jaarlijkse huur van 65 gulden, terwijl de verhuurder 
het eerste jaar in het voorhuis mocht blijven wonen 
tegen een huuraftrek van 20 gulden.21 

Uit deze drie bronnen valt niet af te leiden of de 
daar genoemde "plaats Galgerweert" bestond uit 
een stenen kamer met boerderij. Enerzijds was de 
boerderij in 1712 nog wel geschikt voor dubbele 
bewoning, maar anderzijds wijst de huurwaarde 
niet op een duur pand. 

De Geer 
De zojuist genoemde veldnaam De Geer komt 

ook voor in een ander archiefstuk uit diezelfde tijd: 
Voor het gerecht van Breukelen-Nijenrode werd op 
1 mei 1695 vastgelegd dat Antonis Roseboom aan 
Gijsbert Ewoutsen Bogert had getransporteerd vier 
morgen van de acht morgen land genaamd De Geer, 
gelegen onder Breukelen-Nijenrode.22 Gelet op de 
naam van de verkoper kan het niet anders of het 
ging hier om een verlate registratie van de eigen
domsoverdracht van 18 december 1694. De rest van 
De Geer was immers ten dele in het bezit van Wil
lem van den Broek en voor een ander deel van Jan 
Jansz. 

Ook komt De Geer voor als belendend perceel. 
Bijvoorbeeld op 6 mei 1617: "Ansem Willemss, 
Anthonis Willemss, Jacob Jacobss Spies als man 
van Marichgen Willemsdr, Ariaen Ewoutss als man 
van Elyzabeth Willemsdr en Jan Ansemss als 
voogd over Willemgen Willemsdr, samen erfgena
men van hun overleden moeder Metgen Willem 
Ansemss weduwe, transporteren aan hun broeder 
Reyer Willemss 372 morgen land gelegen in Ouda 
(= Oud Aa) gemeender voor met 4 morgen gelegen 
op de Gheer, grenzende zuid de vicaris van Ruwiel 
en een vicarie in St. Pieter te Utrecht, west Jan Dir-
rickss en noord jonge Cornelis Koek"." 

Het voorafgaande legt een direct verband tussen 
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het huis Galgerwaard en het 8 morgen grote gebied 
genaamd De Geer. 

Een gere of geer is "een spits toeloopend grond-
stuk, eene strook lands".24 De gerechtsheerlijkheid 
Oud Aa (in 1533 deel geworden van de gerechts
heerlijkheid Breukelen-Nijenrode) had in het zuid
oosten inderdaad een wigvormige uitloper, tussen 
de Aa aan de noordzijde en de Broekkade (de 
noordelijke begrenzing van Otterspoorbroek) aan de 
zuidoostkant. De totale oppervlakte daarvan was 
ongeveer 6,8 hectare ofwel 8 morgen. 

Afb. 3. Gedeelte uit een nagetekende versie van de kaart 
van Joost Jansz Beeldsnijder (2de helft 16de eeuw), als 
afgebeeld in J. Zwaan, 1984. Amstelland, een hoog
heemraadschap in kaart en beeld. Uitg. Canaletto, Al
phen aan den Rijn. Bij de hand met uitgestoken zwarte 
vinger rechts de "Steene Camer" Galgweert. 

De grond onder de hofstede Galgweert maakte 
dus deel uit van het gebied De Geer. De perceel
grenzen aldaar liepen ongeveer evenwijdig aan de 
Broekkade. Volgens de topografische kaart kende 
De Geer drie percelen, waarvan de middelste de 
grootste was.25 Daarop lag volgens 16de-eeuwse 
documenten de stenen kamer met hofstede, geheten 
Galgweert, en volgens aktes uit 1694 en 1707 de 
"plaats" of hofstede Galgerweert. Dit suggereert 
een continuïteit van bebouwing op dit perceel, met 
dezelfde naam en misschien zelfs op min of meer 
dezelfde plek.2« Het vinden van een aansluiting tus
sen onze gegevens en de informatie verzameld door 
Henk van Es27 is echter nog niet gelukt. 

Als gevolg van de bocht in de rivier de Aa, waar het noor
delijkste perceel van De Geer aan zijn oostkant op eindigde, 
was dat perceel de kortste van de drie. Daardoor kon in de 
leenregisters van Nijenrode over het middelste perceel worden 
gezegd dat die zich oostwaarts uitstrekte tot aan de Aa, en in 
het noorden werd begrensd door een ander perceel, waarvan het 
was gescheiden door een sloot die in de Aa eindigde. Ter hoog
te van de hofstede Galgweert van Dirk Willemsz was dat noor
delijkste perceel al uitgewigd, waardoor het erf van die hof
stede tot aan de Aa liep. 

Korte samenvatting van het voorafgaande 
De tot dusver geraadpleegde archiefstukken to

nen onomstotelijk aan dat in de 15de-16de eeuw be
trekkelijk dicht bij de oever van de Aa een stenen 
kamer met boerderij stond, Galgweert geheten. 
Deze lag bovenstrooms van de plaats waar de Hey-
cop de Aa kruiste, terwijl direct benedenstrooms 
daarvan tot 1452 de Gerrit Kaandam lag, die er 
voor moest zorgen dat het Heycopwater naar de 
Vecht afstroomde en niet naar de Angstel. De boer
derij Galgerwaard werd tot kort na 1600 bewoond 
door opeenvolgende leden van één familie. Daarna 
veranderde die boerderij verschillende keren van 
bezitter, zonder dat van bloedverwantschap tussen 
de opeenvolgende gebruikers werd gesproken, maar 
met daarbij wel een niet duidelijk omschreven rol 
van het Waterschap de Heycop of de Lange Vliet. 
De specifieke identiteit van de stenen kamer lijkt 
toen al een stuk minder te zijn geweest. 

Zeker is ook dat er in de 15 de eeuw een stenen 
kamer stond nabij de Aa, in de Breukelerwaard ten 
zuidoosten van Nieuwer Ter Aa. Daarin was het 
rechthuis van de gerechtsheerlijkheid Breukeler
waard gevestigd. 

In Otterspoor heeft vermoedelijk eveneens een 
Middeleeuwse stenen kamer gestaan. 

Over de precieze tijd van ontstaan van deze drie 
stenen kamers, de functie die de stenen kamers 
Galgweert en Otterspoor hadden en het moment 
waarop de genoemde stenen kamers met hofstede 
bij Breukeien overwegend het karakter van een ge
wone boerderij kregen, bestaat nog onduidelijkheid. 
Hierin kan op dit moment alleen door een beargu
menteerde afweging van hypothesen enig licht wor
den gebracht. Daarbij moet ook rekening worden 
gehouden met de mogelijkheid dat een stenen ka
mer meer dan één functie had. 

De mogelijke functie(s) van de Breukelse 
stenen kamers 

Van vijf mogelijke functies van de stenen 
kamers hebben we de voor- en tegenargumenten af
gewogen. Wij vatten die hieronder samen. 
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(1) Functie in het kader van de algemene waak
zaamheid 

De ligging van de stenen kamer Galgweert bij 
het kruispunt van Aa en Heycop roept een vergelij
king op met het verdwenen Huis Rietveld (nabij de 
uitmonding van de Vaart in de Vecht) en het oude 
Huis Te Weeresteyn (nabij de uitmonding van de 
Weere in de Vecht). Maar wat het scheepvaartver
keer betreft was het knooppunt van waterwegen bij 
Galgerwaard nooit erg belangrijk. Vóór 1385 was 
de Heycop er niet en na 1385 was de Aa zijn oude 
betekenis als vaarwater nagenoeg geheel kwijt. 

Een andere mogelijke vergelijking is die met de 
hofstede Sprockelenborch en het huis van Evert 
Uiterwaard, die een functie gehad zouden kunnen 
hebben als vooruitgeschoven observatie- en bevei-
ligingsposten van het Ronde Dorp van Breukelen 
wat betreft de toegangswegen over water en land 
vanuit het noorden, respectievelijk zuiden. De 
stenen kamer Galgweert zou dan een overeenkom
stige functie hebben vervuld voor wat betreft de 
westzijde van het dorp. 

Voor de beide andere stenen kamers, die van 
Broekelreweert en in Otterspoor, gaat een dergelijk 
verhaal echter niet op. De stenen kamer in de Breu-
kelerwaard stond er al vóórdat er in 1452 in de na
bijheid van dat gebouw een dam in de Aa werd 
gelegd. Beveiliging van die dam kan dus niet het 
motief tot de bouw zijn geweest. Omgekeerd kan 
het wel zo zijn dat voor de dam door de Aa bewust 
de plek nabij de stenen kamer is gekozen. 

(2) Stenen kamer als onderkomen van een belang
rijk persoon 

Evenals in verschillende gevallen in Holland, 
zou een stenen kamer in ons gebied gediend kunnen 
hebben als tweede of zelfs eerste woning van een 
belangrijk man. 

Het ligt voor de stenen kamer Galgweert echter 
niet voor de hand te denken aan de gerechtsheer van 
Oud Aa en Otterspoorbroek, want die woonde zo 
dichtbij (tot 1474 in Breukelen-dorp en daarna, na 
verkoop, op kasteel Nijenrode) dat hij geen behoef
te aan een extra onderkomen in de Galgerwaard zal 
hebben gehad. 

Een geestelijke dan? In het kerspel Breukelen 
waren diverse geestelijken actief: naast de dorps
pastoor bijvoorbeeld ook verschillende vicarissen. 
Maar waarom zouden een of meer van hen buiten 
het dorp gewoond hebben? Of valt te denken aan 
een geestelijke van elders? Het is bekend dat Mid

deleeuwse stadsgeestelijken in de zomer soms de 
stank van de stad ontvluchtten naar een plattelands-
residentie, een "uithof'. 

In geen van de genoemde gevallen is echter ook 
maar iets bekend over het wonen in een stenen 
kamer bij Breukelen. Het is niettemin voorstelbaar 
dat de proost en andere leden van het Kapittel van 
Sint-Marie (de eigenaar van de gerechtsheerlijkheid 
Breukelerwaard) een verblijfmogelijkheid hadden 
in de stenen kamer Broekelreweert. Ook kan niet 
worden uitgesloten dat Loef van Ruwiel, zoon van 
Gijsbert I en broer van Gijsbert II van Ruwiel, of/en 
zijn nakomelingen, er ooit enige tijd een domicilie 
hadden. Een stenen kamer als woonplek voor een 
jongere zoon van een kasteelheer kwam elders ook 
wel voor. 

(3) Bescherming van de mensen uit Oud Aa in 
tijden van gevaar 

De rivier de Aa had nog betekenis als vaarweg 
in de 12de eeuw en langs haar oevers stonden tot in 
de 17de eeuw nog kastelen, waardoor krijgshande-
lingen aangetrokken werden. Kasteel Ruwiel werd 
verschillende malen aangevallen en ten minste drie 
maal verwoest. De bevolking in de omgeving had 
dan bij herhaling te lijden onder aanwezig krijgs
volk. Een in de nabijheid, maar niet te dicht bij een 
kasteel, gelegen stenen gebouw zou mensen en hun 
waardevolle bezittingen enige bescherming hebben 
kunnen bieden. 

De volgende argumenten gelden vóór deze mo
gelijkheid: (a) Dat een behoefte heeft bestaan aan 
een veiliger onderkomen wanneer bewapende 
vreemdelingen in de buurt kwamen, is heel plausi
bel, (b) Er waren goede verbindingen om zonodig 
vanuit de Galgerwaard weg te kunnen komen naar 
elders. 

De tegenargumenten overwegen echter: (a) De 
Galgerwaard lag in een uithoek van Oud Aa; dat 
zou nog te begrijpen zijn vanuit het motief een toe
vluchtsoord op afstand van kasteel Ruwiel te willen 
hebben, maar waarom dan niet de zuidwesthoek 
van de gerechtsheerlijkheid Oud Aa, want die lag 
nog verder weg van het kasteel, (b) Een stenen huis 
met muren van 11/2 of 2 stenen dikte had maar een 
beperkte defensieve waarde (maar was wel het 
maximum toegelatene zonder speciale toestemming 
van de bisschop), (c) Het pand was te klein om aan 
alle mensen uit de omgeving een toevlucht te kun
nen bieden, (d) Er zijn geen concrete bewijsgronden 
voor deze bestemming gevonden. 
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(4) Rondreizende maarschalk hoogste gerechts
ambtenaar van de bisschop 

De vestigingsplaats van de stenen kamer in de 
Galgerwaard en de naam die hij droeg, Galgweert, 
doen een justitiële functie vermoeden. Was hij voor 
onze omgeving misschien de periodieke verblijf
plaats van de maarschalk van het Nederkwartier? 

We hebben aan deze mogelijkheid serieuze aan
dacht gegeven, want het aantal denkbare notabelen 
van elders dat van tijd tot tijd behoefte kan hebben 
gehad aan een onderkomen in onze omgeving, waar 
men zonodig altijd terecht kon, bleek zeer beperkt 
te zijn. Daarbij kan bovendien de vraag worden ge
steld welke notabele in dat geval interesse had in 
een herenkamer nabij een lugubere plaats die tot 
galgenveld gediend had of nog diende, tenzij men 
beroepshalve daar iets te zoeken had. In de tijd ge
zien past een gebruik van de stenen kamer Galg-
weert door de maarschalk van het Nederkwartier 
eveneens binnen het kader van de verzamelde infor
matie (functie als herenkamer verloren gegaan vóór 
1534). 

Er zijn echter twee belangrijke bezwaren: (a) 
Ons zijn geen archivalia bekend die deze mogelijk
heid onderbouwen, (b) Als de Galgerwaard al niet 
meer als executieplaats dienst deed op het moment 
dat de functie van maarschalk werd ingesteld, wat 
heel aannemelijk is, dan is de waarschijnlijkheid 
klein dat de maarschalk op deze plattelandslocatie 
een van zijn residenties had. Dit afwegend, achten 
wij de kans dat de stenen kamer Galgweert deze 
functie had eveneens gering. 

(5) Rechthuis 
Een belangrijk uitgangspunt in de overweging 

dat de Breukelse stenen kamers plaatselijke recht-
huizen waren, is dat we inmiddels van de stenen 
kamer Broekeire weert al weten dat deze in 1546 de 
functie van heemwerf of rechthuis had. 

Dat zou van de stenen kamer Galgweert ook de 
hoofdfunctie geweest kunnen zijn. 

Tot 1533 waren Oud Aa en Otterspoorbroek af
zonderlijke gerechtsheerlijkheden. Tot dusver heeft 
het geschiedkundig onderzoek geen concrete aan
wijzingen opgeleverd waar deze beide oude heer
lijkheden hun rechthuis hadden. 

Oud Aa en Otterspoorbroek liggen overwegend op veen
grond. In tegenstelling tot de feodale structuur op het oude 
land, vestigden zich op de Middeleeuwse veenontginningen 
vrije boeren. Dat vroeg om een andere manier van besturen. 

Aanvankelijk behoorden deze beide gerechten tot de goede
ren van de vroonhoeve De Poel (de Breukelerhof), gelegen aan 

de Kerkvaart net buiten het dorp Breukelen. In de tweede helft 
van de 13de eeuw vond een tweedeling van de goederen van de 
Breukelerhof plaats. Het gerecht van Otterspoorbroek bleef 
toen bij de Breukelerhof, maar de tienden van dat gebied wer
den toebedeeld aan de nieuwe villa, gesticht tussen Klapstraat 
(Herenstraat) en Vecht, die ook gerecht en tienden van Oud Aa 
meekreeg. In de tweede helft van de 14de eeuw kwam het goe
derenbezit van de oude vroonhoeve aan Nijenrode, in 1474 ook 
dat van de villa aan de Vecht. 

Tot 1533 zal er voor Otterspoorbroek en Oud Aa een recht
huis nodig zijn geweest. In dat jaar werden deze beide samen
gevoegd met de gerechtsheerlijkheid het Ronde Dorp van Breu
kelen, tot het Breukelen-Nijenrodesgerecht. Van toen af was 
het rechthuis van het Ronde Dorp het rechthuis voor het gehele 
gerecht Breukelen-Nijenrode. 

Voor een bestemming als rechthuis van zowel 
Oud Aa als Otterspoorbroek zijn verscheidene argu
menten aan te voeren: 

(a) De stenen kamer Galgweert lag vlak bij de 
grens van Oud Aa met Otterspoorbroek. 

(b) Oud Aa en Otterspoorbroek moeten, afzon
derlijk of tezamen, aanvankelijk een eigen rechthuis 
hebben gehad, maar tot dusver is de locatie daarvan 
niet gevonden, ondanks geschiedkundig speurwerk 
daartoe. 

(c) Eén gezamenlijk rechthuis voor twee min of 
meer gelijktijdig gestichte gerechtsheerlijkheden 
kwam wel vaker voor (denk bijvoorbeeld aan het 
gemeenschappelijke rechthuis van het Ruwielsge-
recht en het Portengen-Nijenrodesgerecht). 

(d) De functie van rechthuis vereist een solide, 
liefst stenen gebouw (niet eenvoudig binnen te drin
gen inningsbureau en bewaarplaats van belastingen 
en boeten in natura en in baar geld; cachot met mi
nimale ontsnappingskans). 

(e) Vestiging op dé plaats waar van oudsher al 
een van de belangrijkste overheidstaken (justitie) 
werd uitgeoefend, lijkt zeer aannemelijk. 

(f) Goede en snelle verbindingen met het dorp 
Breukelen. 

(g) Het past in de tijd (speciale functie van de 
stenen kamer verloren gegaan vóór 1534). 

(h) Omdat de goederen van zowel vroonhoeve 
als villa in de loop der tijd aan Nijenrode kwamen, 
is niet moeilijk te verklaren hoe Nijenrode in het 
bezit kwam van de stenen kamer met hofstede ge
naamd Galgweert. 

Onze conclusie uit al het voorafgaande is dat het 
haast niet anders kan of de hoofdbestemming van 
de stenen kamer Galgweert was die van gezamen
lijk rechthuis van de gerechtsheerlijkheden Oud Aa 
en Otterspoorbroek. Het zal dan als zodanig dienst 
hebben gedaan tot in 1533, toen deze twee in het 
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landelijke gebied gelegen gerechtsheerlijkheden en 
de gerechtsheerlijkheid Ronde Dorp van Breukelen 
tot één werden samengevoegd: het Breukelen-
Nijenrodesgerecht. 

Voor de stenen kamer in Otterspoor is een dergelijke 
beredeneerde conclusie minder makkelijk te trekken, door de 
hinderlijke schaarste aan geschiedkundige gegevens daarover. 
Het valt echter goed aan te nemen dat daar in de tijd van de 
Otterspoordam en het dorp Otterspoor behoefte was aan een 
plaatselijk overheidsgebouw. 

In de 17de eeuw zou de stenen kamer Galgweert 
nog enige tijd als polderhuis dienst gedaan kunnen 
hebben. 

Slotopmerkingen 
Een aantal jaren geleden werden we voor het 

eerst bepaald bij het verschijnsel stenen kamer met 
hofstede in de historie van ons gebied. Tegen die 
achtergrond willen we niet ontevreden zijn met wat 
we inmiddels hierover te weten zijn gekomen. Te
gelijkertijd moeten we stellen dat zowel bij ons als 
elders het inzicht in dit type bouwwerk nog vol
strekt onvoldoende is. Er is bovendien meer onder
zoek nodig om vast te stellen aan welke voorwaar
den een kasteel precies moet voldoen om die naam 
echt te verdieners en om tot een beter begrip en 
goede indeling van de diverse andere Middeleeuw
se stenen gebouwen te komen. 

Daarbij zouden uit ons gebied naast de stenen kamers ook 
eerder genoemde panden in beschouwing moeten worden geno
men zoals de hofstede Sprockelenborch en het huis van Evert 
Uiterwaard, ooit gelegen langs de Vecht respectievelijk ten 
noorden en ten zuiden van het Ronde Dorp van Breukelen, het 
oorspronkelijke Huis Weeresteyn (van vóór de 17de eeuw) en 
het Huis Rietveld29, eertijds gelegen bij de monding van res
pectievelijk de Weere en de Vaart in de Vecht, alsmede het 
oude rechthuis van Portengen-Nijenrodesgerecht, het Regthuys 
van Breukelen en het verdwenen Huis Lockhorst te Kock-
engen. Maar helaas zijn over de meeste daarvan weinig bouw
kundige details bekend. Dus moet er, om tot een verantwoord 
resultaat te komen, toch weer ook naar elders worden gekeken. 
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dert 1540 ook zilveren, munt met de beeldenaar van Karel 
V) van 20 waardezekere stuivers per gulden baar geld (dus 
niet in de vorm van een schuldbrief o.i.d.)... met een stoop 
rode meiboter (rood = gemaakt uit melk van in de wei lo
pende koeien), jaarlijks te betalen ... uit de opbrengsten 
van huis, hofstede en opstallen alsmede een halve hoeve 
land, waar dat huis, die heemwerf en die hofstede op staan, 
gelegen in de Breukelerwaard. 

10 Archief van het Kapittel van Sint-Marie (Het Utrechts 
Archief), uw. nr. 683. Daarin: document d.d. 11 november 
1352. 

11 J.J. de Geer, 1851. Proeve eener geschiedenis van het ge
slacht Van Nyenrode. Uit oorspronkelijke stukken bewerkt. 
Berigten van het Historisch Genootschap te Utrecht, vierde 
deel, eerste stuk, blz. 3 - 124, daarin blz. 24, 25. Ook: JJ. 
de Geer, 1853. Nalezingen op de proeve eener geschiedenis 
van het geslacht van Nyenrode. Berigten van het Historisch 
Genootschap te Utrecht, vijfde deel, eerste stuk, blz. 138 -
226; daarvan de bijlage. 

12 Archief van het Kapittel van Sint-Marie, inv. nr. 683. Daar
in: document d.d. 15 februari 1418. 

13 Archief van het Kapittel van Sint-Marie, inv. nr. 806. 
14 Rechterlijke Archieven (Het Utrechts Archief), inv. nr. 

2042. Repertorium op de leenregisters van Nijenrode over 
circa 1523 - 1677, fol. 99 verso. J.C. Kort, 1997/1998. Re
pertorium op de lenen van de hofstede Nyenrode 1352 -
1677. Ons Voorgeslacht, jaargang 52, blz. 291 - 313 en 
jaargang 53, blz. 363 - 447 en 493 - 539; daarin in het bij
zonder blz. 422 (nr. 189) en blz. 424 - 425 (nrs. 191, 191A 
en 191B). 
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15 Op 1 mei 1547 vestigde Jan Genitsz Kaen een plecht van 
300 gulden op 4 morgen land "d'Andere Camp" in Oud Aa 
ten gunste van Gijsbert Henrixss van Nijenrode (Leenregis-
ters Nijenrode, VII, fol. XLV). Op 16 april 1531 had Gheryt 
die Kaen 1U/2 morgen land in Breukelen in pacht van 
Splinter uiten Ham Woutersz (volgens huwelijksvoorwaar
den van laatstgenoemde). Op 30 mei 1555 had Jan die Caen 
11 morgen land in Breukelen in pacht van Cornelis uiten 
Ham Splintersz tegen 33 gulden (volgens huwelijksvoor
waarden van laatstgenoemde). De vermeldingen uit 1531 
en 1555 zijn ontleend aan C. Hoek, 1987. Acten betreffen
de Schieland en Oost Delfland ca. Ons Voorgeslacht, jaar
gang 42, blz. 768 en 768/769. 

16 Van de Water, 1729, deel 2, blz. 134 - 136: Schouwbrief 
van den Watergang de A, gecorrigeert en gerenoveert den 
27 April MDCIII. 

17 Oud-Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeente
huis te Breukelen), inv. nr. 286. Memorie vande Huijsen de 
welcken door de moetwil vande francen onder desen voor
segde gerechte zijn afgebrocken ende oock verbrant. 

18 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 1775. Daarin: Protocol van 
notaris Hendrik Verwoert te Breukelen, nr. 1299 (volledig 
afschrift van de akte). 

19 A.A. Manten, 1990. Middeleeuwse molen aan de Danne. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 1, 
blz. 28 - 37, in het bijzonder blz. 31. 

20 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 1775. Daarin: Protocol van 
notaris Hendrik Verwoert te Breukelen, deel 3, nr. 68. 

21 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 1775. Daarin: Protocol van 
notaris Hendrik Verwoert te Breukelen, deel 3, nr. 176. 

22 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 747. Daarin: Protocol van 
transporten enz. van het gerecht Breukelen-Nijenrode over 
1676 - 1701'. 

23 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 747. Daarin: Transport-
register van Breukelen-Nijenrodes gerecht, 1616 -1621. 

24 J. Verdam, 1911 [herdrukt in 1932]. Middelnederlandsch 

Handwoordenboek. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, blz. 
203. 

25 Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25000, blad 425, 
Kockengen. Gereproduceerd in: Historische Atlas Utrecht. 
Uitgeverij Robas Producties, Den lip, 1989. 

26 Er zijn redenen waarom we ons hier voorzichtig uitdruk
ken. De wat vage kaart van Joost Beeldsnijder (zie ook Af
beelding 3) lijkt te suggereren dat de "Steene Camer" direct 
ten westen van de kruising van Aa en Heycop stond, in 
plaats van ten oosten daarvan. Bij de splitsing van het mid
delste perceel in 1576 stond op de ene helft, "west strek
kend tot de Oudase dijk en anderzijds tot de Aa", "een huis 
van de leenman" (dat moest welhaast zeker een toegevoeg
de opmerking zijn met een onderscheidende betekenis) en 
op de andere helft "Dirk Willemse zynen Hofstede". Er was 
toen dus sprake van twee verschillende panden. In de oud
ste ons bekende beleningen was de "steenen camer mit een 
hoffstede" eigendom van de leenheer, niet van de leenman. 
Ook de betrokkenheid van het waterschap bij latere bele
ningen met de eerstgenoemde helft geeft te denken. 

27 H.J. van Es, 1999. De boerderij-herberg Galgerwaard (1). 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 14, nr. 1, 
blz. 4 - 12. 

28 H.J. Janssen, 1996. Tussen woning en versterking. Het kas
teel in de Middeleeuwen. In: H.J. Janssen, J.M.M. Kylstra-
Wielinga en B. Olde Meierink (Red.), 1000 Jaar Kastelen 
in Nederland. Functie en vorm door de eeuwen heen. 
Uitgeverij Matrijs, Utrecht, 280 blz.; hiervan blz. 15-111 , 
in het bijzonder blz. 96 - 99. 

29 Toen de Staten van Utrecht in de 16de eeuw strictere crite
ria gingen stellen voor een erkenning als ridderhofstad, viel 
het Huis Rietveld af, vermoedelijk omdat het onvoldoende 
verdedigbaar was, onder meer vanwege het ontbreken van 
een slotgracht met ophaalbrug. Opmerkelijk is dat er in het 
begin van de 17de eeuw naar het Huis Rietveld werd ver
wezen als de ruïne van een vroegere stenen kamer. 

Correctie op een eertier gepubliceerd artikel 

De afbeelding hiernaast toont een advertentie, die op 5 november 1919 ver
scheen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Hierin werd voor de volgende 
dag een "Radio Soirée" aangekondigd, die zou worden gerealiseerd met be
hulp van door de Nederlandsche Radio Industrie in Den Haag vervaardigde 
apparatuur. 

Directeur van dit bedrijf was de omroep-pionier H.H.S. à Steringa Idzerda 
ing. (1885 - 1944), wiens naam in de vorige aflevering van ons tijdschrift (blz. 
38: Breukelaars wilden in 1930 naar de radio luisteren) verkeerd stond ge
speld. 

Hij was houder van een particuliere zendvergunning. Die benutte hij eerst 
door een radiotelefonie-station te installeren. Voortbouwend op deze ervaring 
werd hij de organisator van wat wordt beschouwd als de eerste radio-omroep 
ter wereld. Kenmerken voor een radio-omroep waren dan dat het uitgezonde
ne kon worden opgevangen door iedereen die daarvoor belangstelling had, dat 
het programma te voren via de pers werd aangekondigd, en dat de uitgezon
den programma's bewust de belangstelling stimuleerden. 

A.A.M. 
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6 Hoyember | RADIO L 1818 

Soireé-Musicale. 
(Donderdagavond 8—11 uur n.m.) 

PROGRAMMAI 
1. 'lurf in je ransel Parademarsch. 
2. Valse Btuftj Czlgane. 
3. Rigoletto Quatuor-
4. Een meisje dat men ooott Terg»«« Spe en hoff. 
5. LOB Bande-iilee Marche Espagnol« 
rf. The rioly City Cornet Solo. 
7. Le Barbier de SeViUe Air de Rostee. 
8. Ave Maria per Violioo. 
9. Carmen Marsch. 

10. De Ertenis SolMr «o Hees«. 
en andere nommera 

Programma wordt gegsven met behulp van 
een pathefoon door middel van een 

Philips-Iduret-Generatorlamp, 
•onteerd m een 

Radio-Telefonie Zendstation 
der „Ned. Radio-Industrie H 

op «en golf engte van 0 7 0 Mater. 
Iedereen dis In hei bealt Ie vea e in eenvovdlt Hedle-entve no

lo-stol kan deze muziek rustig thois beere*. 85604/114 
Bi) gebruik van om« veratsrkers kan «e i s maat)«*, deer trst 

geheels vertrek hoorbaar gemaakt worden. 
Voor nadere inlichtinjjen en levering Tsn ontviatjwasfeavn, var-

ïterkers, telefonie xendatauona anx. wende mço rieb tot ds 

,NerJ. Radio-Industrie" 
BaukstrM* a - 10, 

VGr&raohage. 


