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Albnndswaardtulsen Rhoonon Poortuoaal
De geschiedenissên
van Rhoonen Poortugaalzijn
bekenderdandi€vanAlbrandswaard.
AlvoíensoverAlbÍandswaard
te veítellên,
wil ik LJmeenemenop een kleinuitstapienaaronzê
Zuiderburên.
Bruggeis vanoudshereengekendemooiestad.
Hetis in de nábijheid
van dezestaddat omstreeks'1230Jacobvan Maeíantgeborenis, ore
gekegen
bekendheid
heeft
als éénven pÍoductiefste
en lnvloedrijkste
schrijvers
uit de
Middelnederlandse
letterkunde.

Jacobvan Màodant(ca. 1230aa.1296)
AÍkomstiguit eeneenvoudig
milbu konvooíhemeên uoiversitaire
oplêidingnietbekostigd
worden.
Hêtis waarschinlijk
dat hij in Eruggezijnopleidingkrêegaande kapittelschool
vanSint-Donaas.
In zijn
opleidingheefihijdoorde rechtstreekse
contacten,
dieer warenvandêzeschoolmetde abdijTer
'Duinente Koksijdeen dê op loopaf6tand
van B.uggegelegenabdijter Doest,kennisgenomenvande
boekendiein de bibliotheken
vandezeábdijenlagen.
oezeabdijenwarcnvan de Cistefciénsêr
kloosterorde,
zogenoemd
naárde plaatsClteauxgelegênin
Bolrgondièin de Cóted'Or, de bekendewijnstreek,
waarhet moederkloostêr
van
atseenafsptitsing
de abdijvan Clunygelegenwas.
Tot op vandaagde dag is in de nabíheidvanhet nogsteedsbêstaandê
ktooster,
dê wajngaard
en het
kasteelClos{ê-Vougeot te bewonderenmet dê reusáchtiggrotewijnpêrsen,een bezitvan het
kloostervanafde 12eeeuwtot de Franserevolutiê-.
De abdÍ têr Doestis verdwenen.
Slechtseêngrotevoonaadschuur
uitde Í3e eeuwis nogte
bezichtigen
maardie is zeerhetbekijkenwaard.
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Dêschuurv€nde ebdljbr Doost
Wêlnuhêtwaain vroêgêrUjdenga^,oondgtde bkgtsnvands bêstudêêÍdê
boskonuit hethoofd
g€bsrdwcrdrnan JacobvanMarÍlaÍÍ díoagal! hat!r|aí9gsncomdetebibllothrqkInzijnhooldmcr
heEeênhsmzeorvgnpaskwgmb€n hij omstrsrksdErtgjasr oudnaárh6teilÊndVgarnetrok.
HljsËrtb al8koslêr,indi€n8tvandê hcrênvanVoomê,inhetSint-Plrbrsksrkje
vanhêtqêhucht
gldusdêaftranz|lnnaam.
Mserlantop dr pbk waarnuBricll€gêl€genlr, cn ontleende
Hij8êhrg€fd9€.6€naánbl wn zijngÍob \rsÍksnwaarondEr
vsÍr
, kortvoorde rggeringssgnvEarding
hetkonin$klndgraefFlorisV in í266 ,zijnvorsbnloer"Hslmelljkhcid
dêr helm€lijkhed€n".
Wr€heoÍtnmit gchoordvanzijntwllichtb€roemd8!ê
bo€k,geechrevcn
b Damme'Spiqlel historiaal'
,detonvoltoddgcblcveÍrtwintigjaar nauln dooddoorLod6{ijkvanV€lthomti!Íerdàt€m€Ekt,
Dathlj opVoomèEÍ€chtkwsmi€nletzo vsrwpndsíijkhatellandwa9ovgrdEw8brwêgênniei
moailïkbsÍ€ikbaarcn d€vooíhavenvanBÍuggêaenhetto€nmalbeA'vingsl€gsnwssIndletld de
wer6ldhavqn
Damm€,d9 ctadwaarvanMaqrlantnaziJnvêólijÍ opVoom€t€rugky/gmsn Eldasrrcnd
h€tjaáf 12968l€rÍ.Voorhotstedhui8vanDsmmgstad c€nn€ggntlonde.€€uwa
vanVan
Standb€gld
MagÍlant.
Hetin '19d6vlrsêhrn€nbosk"MáoíanbW€rsld"doorFritsvenOo8trcmgesfrsonhelderukijkopz|Jn

Tekeningutt 1047vande burchtopVoome

2.
Veelg$lachtenop deZeeuwse€nZuid-Hollandse
êilandênwarenveÈondenmethetZuidendoor
gÉvenklopten
huwelljken
.OeHollandsê
vaakaanbijhetrijkeBÍugge
voordefinanciedng
vanhun
milibiÍeacties.Enwashetg€slachtvande HerenvanVoomêimmeBnietveMantmetdeze
graven?
Hollandse
Bovondion
werdenku.st enwetênschap
in dezetijdduidelijkbelnvloêd
doorhetZuiden.
BedenkweldattoenBÍuggeeênwerêldstad
wasin onzestrekennogbehoortikdoorde btubber
gebaggerd
werd.
gêschetste
EenvooÍb€eld
vanhethi€rvoor
veÍband
tugsen
dêZeéuwsê-en
Zuid-Hollandse
eilandén
ênhetZuiden
wordttsÍuggêvonden
ineenschenkingsooÍkonde
aandê keÍkterDoestvaní20Í,
opgemaakl
te Brugge.
ln dezeoo.kondev€rklaíenGraaíDiederikVll vánHollanden heerHugovanVoome,datWoutervan
EgmondenAntonvanGelmenvoorhetziel€heilvanhenzellvanhunbeidervrouwênMabelisen
Heilewijfên vanHugovanlJsselmonde,
hetlandAlbrandswaard
aande kerkvanter Doestte hebben
gêschonken.

Schenkingsoorkonde
Albrandswaard1201

Dezeschenkingsoo*ondè
leertons eenaantaldingen.
Hèt toponiemAlbrandswaardzegt ohs dat we hier te doen hebbenmet een waarddie oojt gewe$t is
jaaÍ 120i.
vaneneAlb|anden dat dieeigendomgelegenmoetzijnver voorhetgenoemde
lmmers in 1201woÍdt gespmkênoverde echtgênote'svah de schenkeÍsen over Hugovan
Usselmondedie de vadervan dezêvrouwêngeweestzal ztn.
GesteldmagwordendatAlbrandsw€ard
als huwêlijksgoed
van hemafkomstig
was.
HetWest-enhetOostambgcht
van Ussêlmonde
zÍn laterl€enroerig
aande heíenvan Egmond,wat
hetaannemelijk
maaktdat dezehetgehel€ambachtgeërfdhebbenvan Hugovan Ussetmonde
Hugovan lJsselmonde
wgrdtgenoemdin eenooftondevan 1169waarhij ondermeermetglaafFloris
lll optreedtals ggtuige.
Oeopsommingvan namenen jaarbllen lijkt dÍoog maar zijn van essentieetbetangvoor de plaatsên
tijdsbepaling
vanAlbrandgwaard.
lk magmeteeng€Íusthartgtell€ndatAlbrandswaard
vaneen respectabele
ouderdomis ên ziinnaám
heeftgekregênvande mogelijkè
ontginner
vandit gêbied.
In de Middeleeuwên
was h€thuwelijkm€teenvrouwuit een belangrijk
geslachtvangrootbetang.
Zij brachtais huwslijksgoed
belangrijke
beziningen
in en vilzeldsdaameêde positievanoe manIn
nietgeinge mateop.
Hetis bêkenddatde mannendikwijlsvrouwentrouwdenuit een hogeremaatschappelijke
positiedan
zÍ zelf en daaÍbijsneêdhet mes aan twe€ kanten.De vadergat als een soort beloningvan trouwe
dienstzijndochteraanzijnleenmaneo bondhemop diemanieíaanhêmen de l6enmanveÍwierfbezit
door h€t mo€g€kregonhu\,r€lijk89o€d.
Hêt huwolijksgoedwas t€vgnsvoor de vrouwhaaÍ oudedagsvootziêningen mochtzij kindèíoG komsnte ov€rlijdendgn keordedat goedw€er terug in haar eigen
familiè.Het mê€stin trek warend€ eídochterg want die brachtenhgt g€hêlebezitmee.
Overde vroul,t€nuit die pedodêwelBnwe niet veel omdatvoornamelijkdoor mênnen,vaak priesteÍs,
ovêrmannengêschreven
werd.Overvrouwênschrêvenzij nletgraagwantzÍj haddênergêenbelang
bij huneigenpositisals mandasrmeeonbelangrijker
te maken.
AI9zajalovsr vrouwenietsmedst€ dElenhaddendan tsgdat meerin de sfe€rdatzij als dê,Eva"
werdenbgschouwd
diêAdamverlaidhad€n die met hunvleselijkê
lu€tende mannenhethoofdop hol
brachten.
Eenbronvangenoten dusde ootzaakvanzedelijkbederf.
Methunsamenzwêringen
€n middeltjeÊ
zaudenzÍ d9 mannenimpotentkunnsnmakenopdatzij niet
constrantzwangerzoudenzín want,zo werd gêz€gd,de paringsdÍifrvan dg manwas onvezadigbaar.
Toch schiêtdezezienswijzeov6r dê positiovgn d€ vro(tw6nduidetijktÊ kort; hun machtovor en In oe
hui9houdlng
en daErmêeoverhetp€rSoneel
is grooten als moedervanhunzon€nen dochters
haddenzij oenzekeremachten daarzij menigmaalhun
echtgenoten
ovêrle€fden
waEhun positiêals
weduwenietggring.Oatzij daneen b€gerenswaardige
prooiwaÍ€nvoormannêni6 duidetijk.
Zij vsrweerd6nzich danig sn w€igêrdemenigmaalEennieuwhuw€lÍk 9n \r/erdhet tê moêilijkdan
werdenzÍ dê bruidvanChristusen t adênin eenkloosterin.
OeFransehooglgraar
GeorgesDuby,in Í996 ovededen,
is de auteurvanhet boek" ËdeMouwenIn
de twaalfde6euw"en gchetsdaarinop meêsterlijkgwijzeeen MiddeteeuwsemystêrieuzowsÍgto.
{ ' l, r
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De minnaargaatin op de verkapteuitnodiging
vÊnêêndame
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Kêrenwê nuterughaarAlbrandswaaÍd.
lJsselmonde
is ingeologische
termennognietzooudvêagêleken
methetzuidenenoostenvanons
Éno.
jaargeleden
Omstreeks
10.000
bestond
hetgebiednog
, wèkijkennietopoenjaartjemeerot minder,
niet Ca.I 5 meteronderhêthuidigenivêaulageenaivierdal
vanzo'n20 kmbreedwaardoorbÍede
skomen,devoorlopers
vande Maasên Rijn,zichongeremd
naarzeebegaven.
Dezeeuítdietijdwasnognietde Noordzee.
Dêzeegpiegel
lagca.60 meteronderhettegen4oofdige
peilzodat
grotendeels
h6tNoordzeebgkken
dÍoogwasendekustlagverdêrnserhetnoordwesten
bij
deOoggersbank,
terwijldeEritse€ilandeneenond€deeluitmaakten
vanhetEuopesecontinent.
In clezenadagenvand€ laatstêistijd washetcontinentbedêktmeteendik pakketis metuitzondeÍing
vanNederland.
Hetgebiêdwasóénonatzienbare
toendEen hetwaser barkoudmetin de zomere€n
gemidd€lde
temp€ratuur
vanzo'n8 graden
Celsius.
Erkwameenoindaande koueenklimaatsveóetgring
kadopthettandtsbegonte smelten
enhet
bekken
vandê Noordzee
psrioden
steegin2000jaarmet30metqr-Indedaarop
votg€nde
zettedit
proces
zichvoortenc€.3000jaaÍvoorChr.ligtdè kusíUn
ongeveer
terhoogievanPoortugaat.
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Hêtontstaan
vande Noodze€
huidige
kustlijn
--

Vorming
strandwallen
3000jaarv Chr.

Er ontstaateenstrandwalmetduinenen tussendezewalen hethogergelegengêbiedin hêtoosten
gíoeitosn doorlop€nd
gebiedvanveen,de strandwallenkust
sluitzichop enkelêrivieÍmondingen
na.
Hetpro@svanve€ngroei
hêtzogenaamds
Romeinsveen,
gaettot ca. 300v ChÍ.dooÍ.
In hoeveffein de vioegst€tijd h€t gebiedbe$oondi6 geweestlaat zíchve*laren door de vele
archeologischevondstenvanafde middênst€entijddie ovêr het geheleeilandgedaanzijn.
Het is hieÍ nigt de plaatsom op die vondstêndiepêí in le gaan,immêrgwe hebbenhet oveÍ de poldeí
Alb.andswaafden uit dit gBbiedzijn nog geen vondstenbekend.
Oê riviêÍd€ Maasliepin de Romêinsetijdvanuitde Hoeksche
WaardrichtingRhoonen gingrnote€n
grote bochtom de huidig€pold€rAlbGndswasrdhegn,om tên zuidenvan Poortugaalnaar het
noordwestenaf te buigenen haar loopte veNolgenlangsde zu Jzijdevan Hoogvtiet.
Op de kleistrook
aan de noordkant
vanAlb.andswaard
is eenontginning
ontstaandie aanhet huidue
Rhoonhaarnaamhesftgegeven.
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Tot omstreekshetjaa|1000zouer aande landschappelijk€
omstandigheden
op lJsselmonde
wêinig
veranderen.
Vanafdietijd stimuleren
d€ g.avenvan Hollanddooruitgiftevande grondende
ontginningen.
VanaÍde 12eeeuwdrongde zêeechterop en de MeMede( de hujdigêNieuwsMaas)
aande noordkênt
en de Waal(de huidigêOudeMaas)aande zuidzijdevan lJss€lmonde
kíjgen h€t
karaktervanzeearmen.BêÍuchtzÍn uit diepeÍiodedê over6tromingen
in dejaren1164-1í70waarbí
hêt geh€legebiedonderwater liep en dê huidigeb€ddingvan de Oude Maashaar beloopkeeg.
Hetgêbiedwerd$/eerspoedigop het water vêroveíden uit dezetijd datêeÍt het opdoemenvan het
geslachtvanOuiveland
in 1199,de latereambachtsheÍen
van Rhoon.
Mogelijkis uit dezetijd de ontginner"Albrand"afkomstigdie de nagmheeft gegevenaan zÍn waarden
waarvande eigendomin 1201blÍktte ligg€nbij de dochtersvan Hugovan lJsselmonde,
of datêertzÍn
naamuit de periodevan ca. hetjaa. 1000 ?
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H€t MaÊgmondgêbied
omstreek81300.AIbÍandswaardis ont8taan.
Albrêndsvi€ardwordtal vroegeen Hoge Ho€rlijkheidgenoemdhêt ge€n vooralvoor de rechtspraakin
hêt gebiedvan belangis geweestimmersde heervan het gebiedbezathot rechtde doodsfaf uit te
sprekenên te volkekken.Uit de archielstukkênvan Albrandawaardis niet gêblekendat van dit recht
gebíuikis gemaakt.
We zagenrê€dsdat het gêbiedAlbrandswaardb€stonduit e€n opwas,gelegenin de Riederwaaídaan
puntvanheteilandUsselmonde.
dèzuidwestelïkê
Over de juiste begrenzingenzijn meermalengeschillengerezen,welkedoor de toenmaligebezitteÍsin
der minn€zijnb€8lecht.
Zo leggênin 1555Pi€teívan Rhoonen Pendrechten Gerit van Ass€ndelfr,heêrvan Atbrandswaard,
een geschilbij over de grensscheidingtu$en hun gebiedennadate€n landmetêreen raaiingtussen
de gebiedenheeftgemaakt.
In 1619wordende begrenzingen
tussenAlbrandgwaaÍd
en PooÍugaallerdiscussiegesteld.

Hetis nietduidelijkwaar
de grensloopttussendê HogeHeerlljkheid
Albrandswaad
en dê
ambachtsheeriijkheid
Poortugaal
in hetbijzond€r
ter hoogtevande AlbranclswaardsedïK.
Getuigenwordengêhogfdên ingêzetênenvan PooÍtugaalverklafendat de Albrandswaêrdsezêedijk,
'1570(1 november) liêpwaarnu de boomgaard
vooÍde hogevloedvanAllerhêiligen
is vande Heer
venAlbrándswaard.
Bt dezedijkdoorbraak
ontstaat"dêWael'of zoaisw€ hêtnu kennen't Wiel.

Albrandswaàíd
de HoogeBoomgaard
en 't Wel.
, Poortugaê|,
In êenactevên accoorduit 1626w6rdhêtgêschiltussenJorisdê Bte, als heervanAlbrandswsard,
on
de ambachtsheerijkheid
van Poortugaal
uit dê wereldgeholpen.
Dê HoogeBoomgaard
w€rdverpachtzo bijvooÍbeeld
in 1681vooí14jaar aan MsddelÊentje
Schilder.
De opwasAlbrandswaard
wordin de loopdertijd uitgêbÍeid
meteenaantalplatendie in dê Oudê
Maasdooraanslibbing
ontstonden.
plaatis de Laetgens
De bekendste
waaíoveízovêelgekijfris in de loopder tijddátwe dat g€biêdnu
kennenondernaam"deKijvelanden'.
Eenanderebekendeplaatis de GroenePlaêtdie in hetbegin
vande 19eeeuwin het bezitvande heÍÊnvanAlbrandswaêrd
kwamon die daarmeehunbezit
afronden.
De opêenvolgênde
bezittersvanAlbrandswaard
sindsHugovan lJsselmonde
vormeneen langerij
waarvanhet in dítkadeíondoenlijk
is ze allete noemen.
Eenenkelewil ik desondanks
êvennaarvorenhalen.
Aller€erst
geschonken
e€nopmerking.
Zoalswe zag€nwerdin 120Í de heêrlijkheid
aande aMij Ter
Doesten tochhebbenwe reedskennisgemaaktmetanderêheÍen,enigzichtop hoedat mogelïkis
hebbenwe niettochzijnêr wêt aanknopingspunten.
We zullenzê bekijken.
Nikolaasheer van Puttonis een van de bekendstebezitters, die ook nog steedsuitgebreidecontacten
heefl met de abdij Ter Doest.Nog in 1246geefrhij de abdij het alleenrechtom mêt zegenen weeí te
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vigs€nin Albrandswaard.Naaraanleidingvan êen procesin Í247 is hij genoodzaaktde abdij
nogmaalsvoor eeuwigin hot Écht van vissente bevestigenwaarbijhij een zekeÍeAloudvan
Alb€ndswáaÍd moet afkoDen.
We makenhier kennismêt een íecht van vissen,dat g€daanwordt met êen weeÍ en z€en
Eenweer is dan een V-vormigev€rspeÍÍingin egn water,die uitlooptin êen fuik ên lvaar de vig dan h
zwemten gevangenkan worden.
MsseníngteenzegeniEeenanderetechniekhierbijwordtgebíuikgêÍnaaktvaneengrootsmalvisnet
kuilin hetmidden,kurkenaande bovenkant
met êênzek e€n2ogenaamde
en loodjesaande
ondeíkantvan het net zorgenervoordat de gehelebreedtevan een viswaterafge6lotên\r/ordt,trekt
menhetvoorten daamamêtééneindlDnd,danvangtmenallevissehdi€ nietdoorde mazen
(unnen.
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Vissenop de OudeMaas

NahetgeslachtvanPuttenbeK noge€nhele6toetvanbezitterslangs,waarvanweer éénhebben
lerenkennen
bí degrensgeschillen
n.l.Jorisde BÍe-9-

Delaatsêheêrdiegênoemdkanwordenis PiebrvanHoly,immerstij de stsabregelinggn
van1789
envolgênd€.ia|Ên
werd€nde heerlïkêreqhtgnopgehgven
enAlbrandswaard
$/erdeenzêlfgtandige
gem€ente.
DEzeliglandigheid
wasvankorteduurwanlreedgin '184íw€rdenPooíugaalen
AlbÍandswaaÍd
éóngemegnte.
DegeÍn€€ntèlïkê
h€rindeling
vsn 1985gafdooíds samenvoeging
vanRhoonen Poortugaat
ni€uw
l€vonagnde nagmAlbrandgwaad.
HetvE€rnaarOud-Beijerland,
datgelukkigzalblijvenbê8taan,heeftal eenoud€traditig.
Roedsin 1669is €r Sprakovanhetv6ervanAlbrand${aard
op BeijeÍiand.
In 1804di€ntds hiowoorgcnoemd€
PieteÍvanHolyeenrequestin bt hetb€Btuur
vanHollandwaarbij
hij verzo€kt,bn 6indehetveerop 8€ijeílandwe€rte latênfunctioneren,
de havsnb mogsn
voÈebrcnon tevcnsenkelcgri€ndên,dê tBggnwoordige
JohannE{old€r,
t€ mogenb€kaden.
ln hetarchiefvanAlbÍandswgerd
vindenw€ b€|rgfi€nde
d€zakenvandê uito€fening
vgndsjustfie
€9nstuk8andaldEtijdges8tvande 'l86eêuw\r€€r6piegglt
ln e9nvonnisvande HofvanHollandvandêcêmber'17646b9t tg lez€ndatdoord6gênêdê in
AlbEndcwaard
metdê crimineleJugUth
lEbglsstb€paalds'cod3lastedljke
enzi€lverdervellk6"
bo€k€n€igsnhandlg
dooíhemmoêtgns/ordênvèrschcudsn vervolgsns
veÈrànd.
Waargaath€tover?
In O€nHaagb kgnni8genom€nvgntwegbo€ksnvandg bok€nde.vêÍlichb'schrijvcruit Frankrlik
Volblrs.D€ lnhoudvandlêboskèn!,rpÍdtzogahokkgnd
€rvarenwant:
ln bêideboqkqni8vastgrstclddatd€godd€lljkheid
vende Echriignvanhstoud€cn ni€uwgtestament
en dusd€ grondênvand9wEr€Chrlgblijkergligi€opsnlijkwordênaangsvall€n,
dev9Èorggnhgdgn
vanhetgslooíEnandEr€hêlligêzakgnop€engo&lastgrlijkE
sn laÍb wijzê$,ordenbèspoten hetenig
mlddolterzaligh€idop smad€lljkrwilzswordtvêracht.

Volbire
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