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Albnndswaard tulsen Rhoon on Poortuoaal

De geschiedenissên van Rhoon en Poortugaalzijn bekenderdan di€ van Albrandswaard.
Alvoíens over AlbÍandswaard te veítellên, wil ik LJ mee nemen op een klein uitstapie naar onzê
Zuiderburên.

Brugge is van oudsher een gekende mooie stad.
Het is in de nábijheid van deze stad dat omstreeks '1230 Jacob van Maeíant geboren is, ore
bekendheid heeft gekegen als één ven pÍoductiefste en lnvloedrijkste schrijvers uit de
Middelnederlandse letterkunde.

Jacob van Màodant (ca. 1230aa. 1296)

AÍkomstig uit een eenvoudig milbu kon vooí hem eên uoiversitaire oplêiding niet bekostigd worden.
Hêt is waarschinlijk dat hij in Erugge zijn opleiding krêeg aan de kapittelschool van Sint-Donaas. In zijn
opleiding heefi hij door de rechtstreekse contacten, die er waren van dêze school met de abdij Ter
'Duinen te Koksijde en dê op loopaf6tand van B.ugge gelegen abdij ter Doest ,kennis genomen van de
boeken die in de bibliotheken van deze ábdijen lagen.
oeze abdijen warcn van de Cistefciénsêr kloosterorde, zogenoemd naár de plaats Clteaux gelegên in
Bolrgondiè in de Cóte d'Or , de bekende wijnstreek, waar het moederkloostêr ats een afsptitsing van
de abdij van Cluny gelegen was.
Tot op vandaag de dag is in de nabíheid van het nog steeds bêstaandê ktooster, dê wajngaard en het
kasteel Clos{ê-Vougeot te bewonderen met dê reusáchtig grote wijnpêrsen, een bezit van het
klooster vanaf de 12e eeuw tot de Franse revolutiê-.

De abdÍ têr Doest is verdwenen. Slechts eên grote voonaadschuur uit de Í3e eeuw is nog te
bezichtigen maar die is zeer het bekijken waard.
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Dê schuur v€n de ebdlj br Doost

Wêlnu hêt waa in vroêgêr Ujden ga^,oon dgt de bkgtsn van ds bêstudêêÍdê boskon uit het hoofd
g€bsrd wcrdrn an Jacob van MarÍlaÍÍ díoag al! hat !r|aí9 gsn comdete bibllothrqk In zijn hoold mcr
heEeên hsm zeor vgn pas kwgm b€n hij omstrsrks dErtg jasr oud naár h6t eilÊnd Vgarne trok.
Hlj sËrtb al8 koslêr ,in di€n8t van dê hcrên van Voomê ,in het Sint-Plrbrsksrkje van hêt qêhucht
Mserlant op dr pbk waar nu Bricll€ gêl€gen lr, cn ontleende gldus dêaftran z|ln naam.
Hij 8êhrg€f d9€.6€n aánbl wn zijn gÍob \rsÍksn waarondEr , kort voor de rggeringssgnvEarding vsÍr
het konin$klnd graef Floris V in í266 ,zijn vorsbnloer "Hslmelljkhcid dêr helm€lijkhed€n".
Wr€ heoÍt nmit gchoord van zijn twllicht b€roemd8!ê bo€k, geechrevcn b Damme 'Spiqlel historiaal'
,det onvoltodd gcblcveÍr twintig jaar na uln dood door Lod6{ijk van V€lthom ti!Íerd àt€m€Ekt,
Dat hlj op Voomè EÍ€cht kwsm i€ nlet zo vsrwpndsíijk hat elland wa9 ovgr dE w8brwêgên niei
moailïk bsÍ€ikbaar cn d€ vooíhaven van BÍuggê aen het to€nmalbe A'vin gsl€gsn wss In dle tld de
wer6ldhavqn Damm€, d9 ctad waar van Maqrlant na ziJn vêólijÍ op Voom€ t€rug ky/gm sn Eldasr rcnd
h€t jaáf 1296 8l€rÍ. Voor hot stedhui8 van Dsmmg stad c€n n€ggntlonde.€€uwa Standb€gld van Van
MagÍlant.
Het in '19d6 vlrsêhrn€n bosk "Máoíanb W€rsld" door Frits ven Oo8trcm gesfr son helderu kijk op z|Jn

Tekening utt 1047 van de burcht op Voome
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Veel g$lachten op de Zeeuwse€n Zuid-Hollandse êilandên waren veÈonden met het Zuiden door
huwelljken .Oe Hollandsê gÉven klopten vaak aan bij het rijke BÍugge voorde financiedng van hun
milibiÍe acties. En was het g€slacht van de Heren van Voomê immeB niet veMant met deze
Hollandse graven?
Bovondion werden ku.st en wetênschap in deze tijd duidelijk belnvloêd door het Zuiden.
Bedenk wel dat toen BÍugge eên werêldstad was in onze streken nog behoortik door de btubber
gebaggerd werd.

Een vooÍb€eld van het hi€rvoor gêschetste veÍband tugsen dê Zeéuwsê-en Zuid-Hollandse eilandén
ên het Zuiden wordt tsÍuggêvonden in een schenkingsooÍkonde aan dê keÍk ter Doest van í20Í,
opgemaakl te Brugge.
ln deze oo.konde v€rklaíen Graaí Diederik Vll ván Holland en heer Hugo van Voome, dat Wouter van
Egmond en Anton van Gelmen voor het ziel€heil van henzell van hun beider vrouwên Mabelis en
Heilewijf ên van Hugo van lJsselmonde, het land Albrandswaard aan de kerk van ter Doest te hebben
gêschonken.

Schenkingsoorkonde Albrandswaard 1201



Deze schenkingsoo*ondè leert ons een aantal dingen.
Hèt toponiem Albrandswaard zegt ohs dat we hier te doen hebben met een waard die oojt gewe$t is
van ene Alb|and en dat die eigendom gelegen moet zijn ver voor het genoemde jaaÍ 120i.
lmmers in 1201 woÍdt gespmkên over de echtgênote's vah de schenkeÍs en over Hugo van
Usselmonde die de vader van dezê vrouwên geweest zal ztn.
Gesteld mag worden dat Albrandsw€ard als huwêlijksgoed van hem afkomstig was.
Het West-en het Oostambgcht van Ussêlmonde zÍn later l€enroerig aan de heíen van Egmond, wat
het aannemelijk maakt dat deze het gehel€ ambacht geërfd hebben van Hugo van Ussetmonde
Hugo van lJsselmonde wgrdt genoemd in een ooftonde van 1169 waar hij onder meer met glaaf Floris
lll optreedt als ggtuige.
Oe opsomming van namen en jaarbllen lijkt dÍoog maar zijn van essentieet betang voor de plaats ên
tijdsbepaling van Albrandgwaard.
lk mag met een g€Íust hart gtell€n dat Albrandswaard van een respectabele ouderdom is ên ziin naám
heeft gekregên van de mogelijkè ontginner van dit gêbied.

In de Middeleeuwên was h€t huwelijk m€teen vrouw uit een belangrijk geslacht van groot betang.
Zij bracht ais huwslijksgoed belangrijke beziningen in en vilzelds daameê de positie van oe man In
niet geinge mate op.
Het is bêkend dat de mannen dikwijls vrouwen trouwden uit een hogere maatschappelijke positie dan
zÍ zelf en daaÍbij sneêd het mes aan twe€ kanten. De vader gat als een soort beloning van trouwe
dienstzijn dochter aan zijn leenman eo bond hem op die manieí aan hêm en de l6enman veÍwierf bezit
door h€t mo€g€kregon hu\,r€lijk89o€d. Hêt huwolijksgoed was t€vgns voor de vrouw haaÍ oudedags-
vootziêning en mocht zij kindèíoG komsn te ov€rlijden dgn keorde dat goed w€er terug in haar eigen
familiè. Het mê€st in trek waren d€ eídochterg want die brachten hgt g€hêle bezit mee.
Over de vroul,t€n uit die pedodê welBn we niet veel omdat voornamelijk door mênnen, vaak priesteÍs,
ovêr mannen gêschreven werd. Over vrouwên schrêven zij nlet graag want zÍj haddên ergêen belang
bij hun eigen positis als man dasrmee onbelangrijker te maken.
AI9 zaj alovsr vrouwen iets meds t€ dElen hadden dan tsg dat meer in de sfe€r dat zij als dê,Eva"
werden bgschouwd diê Adam verlaid had €n die met hun vleselijkê lu€ten de mannen het hoofd op hol
brachten. Een bron van genot en dus de ootzaak van zedelijk bederf.
Met hun samenzwêringen €n middeltjeÊ zauden zÍ d9 mannen impotent kunnsn maken opdat zij niet
constrant zwanger zouden zín want, zo werd gêz€gd, de paringsdÍifr van dg man was onvezadigbaar.
Toch schiêt deze zienswijze ov6r dê positio vgn d€ vro(tw6n duidetijk tÊ kort; hun macht ovor en In oe
hui9houdlng en daErmêe over het p€rSoneel is groot en als moeder van hun zon€n en dochters
hadden zij oen zekere macht en daar zij menigmaalhun echtgenoten ovêrle€fden waE hun positiê als
weduwe niet ggring. Oat zij dan een b€gerenswaardige prooi waÍ€n voor mannên i6 duidetijk.
Zij vsrweerd6n zich danig sn w€igêrde menigmaal Een nieuw huw€lÍk 9n \r/erd het tê moêilijk dan
werden zÍ dê bruid van Christus en t adên in een klooster in.
Oe Franse hooglgraar Georges Duby, in Í996 ovededen, is de auteur van het boek " ËdeMouwen In
de twaalfde 6euw" en gchets daarin op meêsterlijkg wijze een Middeteeuwse mystêrieuzo wsÍgto.

De minnaar gaat in op de verkapte uitnodiging vÊn êên dame

{ ' l ,  r
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Kêren wê nu terug haar AlbrandswaaÍd.

lJsselmonde is in geologische termen nog niet zo oud vêagêleken met het zuiden en oosten van ons
Éno.
Omstreeks 10.000 jaar geleden , wè kijken niet op oen jaartje meer ot minder, bestond het gebied nog
niet Ca. I 5 meter onder hêt huidige nivêau lag een aivierdal van zo'n 20 km breed waardoor bÍede
skomen, de voorlopers van de Maas ên Rijn, zich ongeremd naar zee begaven.
De zee uít die tijd was nog niet de Noordzee. Dê zeegpiegel lag ca. 60 meter onder het tegen4oofdige
peilzodat h6t Noordzeebgkken grotendeels dÍoog was en de kust lag verdêr nser het noordwesten bij
de Ooggersbank, terwijl de Eritse €ilanden een ond€deel uitmaakten van het Euopese continent.
In cleze nadagen van d€ laatstê istijd was het continent bedêkt met een dik pakket is met uitzondeÍing
van Nederland. Het gebiêd was óén onatzienbare toendE en het was er bar koud met in de zomer e€n
gemidd€lde temp€ratuur van zo'n 8 graden Celsius.
Er kwam een oind aan de kou een klimaatsveóetgring kad opt het tandts begon te smelten en het
bekken van dê Noordzee steeg in 2000 jaar met 30 metqr- In de daarop votg€nde psrioden zette dit
proces zich voort en c€. 3000 jaaÍ voor Chr. ligt dè kusíUn ongeveer ter hoogie van Poortugaat.

j ..,"" b."r .-.:r-*:.:
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Hêt ontstaan van de Noodze€
-- huidige kustlijn

Er ontstaat een strandwal met duinen en tussen deze wal en het hoger gelegen gêbied in hêt oosten
gíoeit osn doorlop€nd gebied van veen, de strandwallenkust sluit zich op enkelê rivieÍmondingen na.
Het pro@s van ve€ngroei hêt zogenaamds Romeinsveen, gaet tot ca. 300 v ChÍ. dooÍ.
In hoeveffe in de vioegst€ tijd h€t gebied be$oond i6 geweest laat zích ve*laren door de vele
archeologische vondsten vanaf de middênst€entijd die ovêr het gehele eiland gedaan zijn.
Het is hieÍ nigt de plaats om op die vondstên diepêí in le gaan, immêrg we hebben het oveÍ de poldeí
Alb.andswaafd en uit dit gBbied zijn nog geen vondsten bekend.

Oê riviêÍ d€ Maas liep in de Romêinse tijd vanuit de Hoeksche Waard richting Rhoon en ging rnot e€n
grote bocht om de huidig€ pold€r AlbGndswasrd hegn, om tên zuiden van Poortugaal naar het
noordwesten af te buigen en haar loop te veNolgen langs de zu Jzijde van Hoogvtiet.
Op de kleistrook aan de noordkant van Alb.andswaard is een ontginning ontstaan die aan het huidue
Rhoon haar naam hesft gegeven.

Vorming strandwallen 3000jaar v Chr.
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Tot omstreeks het jaa|1000 zou er aan de landschappelijk€ omstandigheden op lJsselmonde wêinig
veranderen. Vanafdie tijd stimuleren d€ g.aven van Holland door uitgifte van de gronden de
ontginningen. VanaÍ de 12e eeuwdrong de zêe echter op en de MeMede ( de hujdigê Nieuws Maas)
aan de noordkênt en de Waal (de huidigê Oude Maas) aan de zuidzijde van lJss€lmonde kíjgen h€t
karakter van zeearmen. BêÍucht zÍn uit die peÍiode dê over6tromingen in de jaren 1164-1í70 waarbí
hêt geh€le gebied onder water liep en dê huidige b€dding van de Oude Maas haar beloop keeg.
Het gêbied werd $/eer spoedig op het water vêroveíd en uit deze tijd datêeÍt het opdoemen van het
geslachtvan Ouiveland in 1199, de latere ambachtsheÍen van Rhoon.
Mogelijk is uit deze tijd de ontginner "Albrand" afkomstig die de nagm heeft gegeven aan zÍn waard en
waarvan de eigendom in 1201 blÍkt te ligg€n bij de dochters van Hugo van lJsselmonde, of datêert zÍn
naam uit de periode van ca. het jaa. 1 000 ?

H€t MaÊgmondgêbied omstreek8 1 300. AIbÍandswaard is ont8taan.

Albrêndsvi€ard wordt al vroeg een Hoge Ho€rlijkheid genoemd hêt ge€n vooralvoor de rechtspraak in
hêt gebied van belang is geweest immers de heer van het gebied bezat hot recht de doodsfaf uit te
spreken ên te volkekken. Uit de archielstukkên van Albrandawaard is niet gêbleken dat van dit recht
gebíuik is gemaakt.
We zagen rê€ds dat het gêbied Albrandswaard b€stond uit e€n opwas, gelegen in de Riederwaaíd aan
dèzuidwestelïkê punt van het eiland Usselmonde.
Over de juiste begrenzingen zijn meermalen geschillen gerezen, welke door de toenmalige bezitteÍs in
der minn€ zijn b€8lecht.
Zo leggên in 1555 Pi€teí van Rhoon en Pendrecht en Gerit van Ass€ndelfr, heêr van Atbrandswaard,
een geschil bij over de grensscheiding tu$en hun gebieden nadat e€n landmetêr een raaiing tussen
de gebieden heeft gemaakt.

In 1619 worden de begrenzingen tussen AlbrandgwaaÍd en PooÍugaaller discussie gesteld.

, , ,^"  à," ,
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Het is niet duidelijkwaar de grens loopt tussen dê Hoge Heerlljkheid Albrandswaad en dê
ambachtsheeriijkheid Poortugaal in het bijzond€r ter hoogte van de AlbranclswaardsedïK.
Getuigen worden gêhogfd ên ingêzetênen van PooÍtugaal verklafen dat de Albrandswaêrdsezêedijk,
vooÍ de hoge vloed van Allerhêiligen '1570 (1 november ) liêp waar nu de boomgaard is van de Heer
ven Albrándswaard. Bt deze dijkdoorbraak ontstaat "dê Wael' of zoais w€ hêt nu kennen 't Wiel.

Albrandswaàíd , Poortugaê|, de Hooge Boomgaard en 't Wel.

In êen acte vên accoord uit 1626 w6rd hêt gêschil tussen Joris dê Bte, als heer van Albrandswsard, on
de ambachtsheerijkheid van Poortugaal uit dê wereld geholpen.

Dê Hooge Boomgaard w€rd verpacht zo bijvooÍbeeld in 1681 vooí 14 jaar aan MsddelÊentje Schilder.

De opwas Albrandswaard word in de loop der tijd uitgêbÍeid met een aantal platen die in dê Oudê
Maas door aanslibbing ontstonden.
De bekendste plaat is de Laetgens waaíoveí zovêel gekijfr is in de loop der tijd dát we dat g€biêd nu
kennen onder naam "de Kijvelanden'. Een andere bekende plaat is de Groene Plaêt die in het begin
van de 19e eeuw in het bezit van de heÍÊn van Albrandswaêrd kwam on die daarmee hun bezit
afronden.

De opêenvolgênde bezitters van Albrandswaard sinds Hugo van lJsselmonde vormen een lange rij
waarvan het in dít kadeí ondoenlijk is ze alle te noemen.
Een enkele wil ik desondanks êven naarvoren halen.
Aller€erst e€n opmerking. Zoals we zag€n werd in 120Í de heêrlijkheid geschonken aan de aMij Ter
Doest en toch hebben we reeds kennis gemaakt met anderê heÍen, enig zicht op hoe dat mogelïk is
hebben we niet toch zijn êr wêt aanknopingspunten. We zullen zê bekijken.

Nikolaas heer van Putton is een van de bekendste bezitters , die ook nog steeds uitgebreide contacten
heefl met de abdij Ter Doest. Nog in 1246 geefr hij de abdij het alleenrecht om mêt zegen en weeí te
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vigs€n in Albrandswaard. Naar aanleiding van êen proces in Í247 is hij genoodzaakt de abdij
nogmaals voor eeuwig in hot Écht van vissen te bevestigen waarbij hij een zekeÍe Aloud van
Alb€ndswáaÍd moet afkoDen.
We maken hier kennis mêt een íecht van vissen, dat g€daan wordt met êen weeÍ en z€en

Een weer is dan een V-vormige v€rspeÍÍing in egn water, die uitloopt in êen fuik ên lvaar de vig dan h
zwemt en gevangen kan worden.
Mssen íngt een zegen iE een andere techniek hierbij wordt gebíuik gêÍnaakt van een groot smal visnet
met êên zek e€n 2ogenaamde kuil in het midden, kurken aan de bovenkant en loodjes aan de
ondeíkant van het net zorgen ervoor dat de gehele breedte van een viswater afge6lotên \r/ordt, trekt
men het voort en daama mêt één eind lDnd, dan vangt men alle visseh di€ niet door de mazen
(unnen.

Vissen op de Oude Maas

Na het geslacht van Putten beK nog e€n hele 6toet van bezitters langs, waarvan we er één hebben
leren kennen bí de grensgeschillen n.l. Joris de BÍe-

!..bc4t( -"' tÍr;.'f*,
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De laatsê heêr die gênoemd kan worden is Piebr van Holy, immers tij de stsabregelinggn van 1 789
en volgênd€.ia|Ên werd€n de heerlïkê reqhtgn opgehgven en Albrandswaard $/erd een zêlfgtandige
gem€ente. DE zeliglandigheid was van korte duurwanl reedg in '184í w€rden Pooíugaalen
AlbÍandswaaÍd éón gemegnte.
De geÍn€€ntèlïkê h€rindeling vsn 1985 gaf dooí ds samenvoeging van Rhoon en Poortugaat ni€uw
l€von agn de nagm Albrandgwaad.

Het vE€r naar Oud-Beijerland, dat gelukkig zal blijven bê8taan, heeft al een oud€ traditig.
Roeds in 1669 is €r Sprako van het v6er van Albrand${aard op BeijeÍiand.
In 1804 di€nt ds hiowoor gcnoemd€ PieteÍ van Holy een request in bt het b€Btuur van Holland waarbij
hij verzo€kt, bn 6inde het veer op 8€ijeíland we€r te latên functioneren, de havsn b mogsn
voÈebrcn on tevcns enkelc gri€ndên, dê tBggnwoordige JohannE{old€r, t€ mogen b€kaden.

ln het archief van AlbÍandswgerd vinden w€ b€|rgfi€nde d€ zaken van dê uito€fening vgn ds justfie
€9n stuk 8an dal dE tijdges8t van de 'l 86 eêuw \r€€r6piegglt
ln e9n vonnis van de Hof van Holland van dêcêmber '1 764 6b9t tg lez€n dat door d6gênê dê in
AlbEndcwaard met dê criminele JugUth lE bglsst b€paalds 'cod3lastedljke en zi€lverdervellk6"
bo€k€n €igsnhandlg dooí hem moêtgn s/ordên vèrschcud sn vervolgsns veÈrànd.
Waar gaat h€t over?
In O€n Haag b kgnni8 genom€n vgn tweg bo€ksn van dg bok€nde .vêÍlichb' schrijvcr uit Frankrlik
Volblrs. D€ lnhoud van dlê boskèn !,rpÍdt zo gahokkgnd €rvaren want:
ln bêide boqkqn i8 vastgrstcld dat d€ godd€lljkheid ven de Echriign van hst oud€ cn ni€uwg testament
en dus d€ grondên van d9 wEr€ Chrlgblijke rgligi€ opsnlijk wordên aangsvall€n, de v9Èorggnhgdgn
van het gslooí En andEr€ hêlligê zakgn op €en go&lastgrlijkE sn laÍb wijzê $,orden bèspot en het enig
mlddol ter zaligh€id op smad€lljkr wilzs wordt vêracht.

Volbire
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