
    

DE  HEREN  EN  VROUWEN  VAN  CAPELLE HET  SLOT  TE  CAPELLE DE  HOEKSE  EN  KABELJAUWSE  TWISTEN DE  GRAVEN  EN  GRAVINNEN  VAN  HOLLAND   HEREN                         

1270 1270 1270 1270             
De Hoekse en Kabeljauwse twisten zijn van grote invloed
geweest op het bestaan van het middeleeuwse Slot of

ca 1275 Dirc Traveys van Moordrecht ca 1275 In Capelle wordt voor het eerst een stenen (woon)huis gebouwd. Huis te Capelle: iedere verwoesting had met de twisten te 
Dirc Traveys wordt als "knape" genoemd in stukken uit 1282 en 1285. Hij maken. Alleen in 1418 was die het gevolg van een aanval op 1

1280 moet zijn overleden vóór 1296. 1280 1280 het Huis (eigenlijk zelfs op heel Capelle). De andere keren 1280
Dirc Traveys van Moordrecht is in 1285 en 1288 één van de borgen bij de werden de bouwwerken afgebroken in verband met deel-
vredesverdragen van graaf Floris V met de heren Willem, Ghisebrecht en nemen van de heren van Capelle aan de twisten elders in 
Arnoud van Aemstel, respectievelijk met heer Herman van Woerden. ca 1285 Het waarschijnlijk nog maar net voltooide stenen huis wordt door Dirc Traveys van het land. Dat was dan steeds aan de zijde van de Hoeken, 1

Moordrecht (mogelijk ook al de bouwer van het huis) uitgebreid door het toevoegen want de keuze van de adel voor Hoeken of Kabeljauwen 
1290 1290 van een zware donjon, door een walmuur verbonden met het huis. 1290 leek wel erfelijk. 1290

Hoekse families Kabeljauwse families Floris V (graaf van Holland sinds 1254) wordt in 1296 vermoord (42 jr). 1
ca 1295 Willem van Moordrecht Oudste zoon van Dirc Traveys van Moordrecht. Van Brederode Van Arkel 1296 Jan I Zoon (12 jr) van Floris V.

Erft van zijn vader onder andere het ambacht Capelle. Van Duvenvoorde * Van Egmond Jan I (15 jr) overlijdt kinderloos in 1299.
1300 ca 1300 erfgenamen van graaf Floris V  (geen nadere aanduiding bekend) ? 1300 1300 Van Heemstede Van Heemskerk 1300 1299 Jan II van Avesnes Zoon (51 jr) van Aleidis, zuster van graaf Willem II (de

Mogelijk is Willem van Moordrecht zijn leen ontnomen wegens de moord in Van Heenvliet * vader van Floris V). Jan II was ook graaf van Henegouwen. 1             
1296 op Floris V waarmee bovengenoemde vredesverdragen van 1285 en Van Montfoort * 1304 Willem III Zoon (17 jr) van Jan II. Willem III was daarnaast graaf Willem I Vrouw          
1288 werden geschonden. Ook de borgen zullen hebben moeten boeten. Van Naaldwijk * (Willem de Goede) van Henegouwen. h           

1309 Ghisebrecht van der Leck, voogd van Stralen Van Poelgeest
1310 Ghisebrecht van der Leck verklaart op 19 september 1309 o.a. het goed te 1310 1310 Van Polanen * 1310

Capelle te hebben ontvangen uit de erfenis van zijn ouders (bovengenoemde Van Wassenaar
erfgenamen ?). Met ster (*): families met heren van Capelle.

1317 Jan van de Werve      
Koopt op 22 januari 1317 van graaf Willem III de ambachten Capelle en De keuze van de steden werd steeds belangrijker maar liet

1320 Nieuwerkerk. 1320 1320 meer wisselingen zien, afhankelijk van de samenstelling van 1320             
het stadsbestuur en/of welke keuze het handelsbelang het s             
beste diende. Toch bevond bijvoorbeeld Delft zich steeds                  

ca 1325 Aernout van der Leck, voogd van Stralen aan Kabeljauwse zijde; Gouda en Schoonhoven waren 1           
Zoon van Ghisebrecht, voornoemd. Onduidelijk is hoe hij aan dit bezit komt: altijd Hoeks. g                    

1330 door koop van Jan van de Werve of van graaf Willem III ? 1330 1330 1330     
1331 Jan van Polanen Koopt het goed van graaf Willem III. Om het verband te laten zien tussen de twisten en de 1             
1331 Willem van Duvenvoorde opvolging van de graven van Holland enerzijds, en de 1             

Krijgt het huis, de hofstad, de boomgaard, de 144 morgen land en de tienden ontwikkelingen in Capelle anderzijds, zijn hieronder op de 1337 Willem IV Zoon (19 jr) van Willem III.  Willem IV was daarnaast graaf Willem R     
in leen van zijn bastaardbroer Jan van Polanen. zelfde tijdbasis de Hoekse en Kabelauwse twisten zeer de Stoute van Henegouwen.

1340 1340 1340 beknopt samengevat. 1340          
1341 Willem van Donghen Bastaardzoon van Willem van Duvenvoorde. 1

Nu als leen van Jan van Beaumont, broer van graaf Willem III. Sneuvelt in 1345 kinderloos bij Warns tegen de Friezen (27 jr). 1           
1346 Willem van Duvenvoorde Opnieuw leenman, na het sneuvelen in 1345 van 1345 Margaretha van Henegouwen Zuster (45 jr) van Willem IV en gehuwd met v           

Willem van Donghen bij Warns. 1348 Gravin Margaretha verleent heer Willem van Duvenvoorde voor het Huis en de directe keizer Lodewijk van Beieren. Zij benoemt haar zoon Willem (13 jr) tot 1           
1350 1350 Philips van Polanen In leen van zijn oom Willem van Duvenvoorde. 1350 omgeving daarvan het recht van hoge jurisdictie. 1350 1350 Een groep edelen ("Kabeljauwen") roept Willem, zoon van gravin Margaretha, uit tot 1350 gouverneur over Holland.

1351 Willem van Duvenvoorde èn Philips van Polanen moeten als voormannen van de 1351 Willem V laat rondom Rotterdam zeven Hoekse kastelen slopen, onder andere dat te graaf. Andere edelen ("Hoeken") komen daartegen in opstand, maar worden verslagen. Wordt in 1354 (56 jr) gedwongen af te treden ten gunste van: 1                        
Hoekse partij het land verlaten. Capelle. Al het nog bruikbare materiaal wordt afgevoerd. 1354 Willem sluit vrede met zijn moeder en gaat regeren als graaf Willem V. De verbannen 1354 Willem V Zoon (24 jr) van Margaretha van Henegouwen. 1                         

1355 Philips van Polanen (dezelfde als genoemd bij 1350) ca 1356 Philips van Polanen is terug en begint aan de bouw van een nieuw kasteel, uitgaande Hoekse edelen mogen van hem terugkomen. i                  
Verzoent zich met graaf Willem V en krijgt in 1358 de goederen in Capelle van de redelijk overeind gebleven zuidmuur van de donjon. Hij komt niet veel verder 1358 Regent Albrecht van Beieren, broer van Willem V, sluit zich aan bij de Kabeljauwen, de 1358 In 1358 wordt Willem V (28 jr) ziek: hij is "sijnen sinnen bijster". Albrecht 1                                      

1360 terug (nu als leen van zijn oudste broer Jan II van Polanen). 1360 dan funderingen: een kasteel wordt hem niet toegestaan. 1360 partij waartoe door de benoemingspolitiek van Willem V nu ook de meeste stads- 1360 van Beieren, jongere broer (22 jr) van Willem V, wordt regent.                   
ca 1360 Philips bouwt zich dan maar een onversterkte edelmanswoning. Hij maakt daarbij bestuurders behoren. 1                             

gebruik van de resten van de fundering van de donjon. a           
            

           
1370 1370 1370 1370      

      
1375 Philips II van Polanen 1            

Zoon van Philips (I) van Polanen. C      
1380 1380 1380 1380        

          
1385 Albrechts zoon Willem krijgt ruzie met de (Kabeljauwse) heer van Arkel. Deze papt aan

met Albrecht en krijgt deze volledig onder zijn invloed als deze in 1389 graaf is 1389 Albrecht van Beieren Wordt als graaf ingehuldigd (53 jr) na de dood van zijn
1390 1390 ca 1390 Philips II wil toch weer een sterk kasteel. Hij begint aan de oostzijde naast de edel- 1390 geworden. 1390 broer Willem V (59 jr). 1

Ook Philips II wordt als Hoekse partijganger in 1393 voor enkele jaren manswoning met een sterke woonvleugel. Vervolgens sloopt hij de edelmanswoning 1392 Moord door Hoekse edelen op Aleid van Poelgeest en Willem Cuser, maîtresse en
verbannen, maar verspeelt daarmee zijn leen niet of krijgt het al spoedig weer om daar verder te gaan bouwen, maar zo ver komt het niet. meesterknaap van Albrecht. Deze verdenkt zijn zoon van betrokkenheid, verbant hem 1            
terug na zijn deelname in 1396 aan de oorlog tegen de Friezen. 1394 Opnieuw worden in grafelijke opdracht Hoekse kastelen afgebroken, óók het èn de betrokken Hoekse edelen, waarvan hij de kastelen laat afbreken. l            

kasteel-in-aanbouw van Philips II in Capelle. 1394 Verzoening tussen Albrecht en zoon Willem. Samen trekken zij op tegen de Friezen 1    
1400 1400 ca 1396 Philips II laat nu een edelmanswoning bouwen ter plaatse van de buitenhof van de 1400 (buitenland aan de overzijde van de Zuiderzee). 1400         

vorige kastelen. 1401 Willem misbruikt zijn nu toegenomen macht door Jan van Arkel vervallen te verklaren w             
1404 Lijsbeth van Polanen Zuster van Philips II die kinderloos was overleden. Lijsbeth van diens Hollandse bezittingen. Deze reageert daar op met plundertochten in Holland. 1404 Willem VI Zoon (38 jr) van Albrecht van Beieren.

was gehuwd met Hughe van Heenvliet. 1404 Met de inhuldiging van Willem als graaf Willem VI neemt de invloed van de Hoeken 1
1405 Jan van Heenvliet Zoon van Lijsbeth van Polanen. weer toe.        D              

1410 1410 1410 1410       en N            
                    
       

1417 Jacoba van Beieren Dochter (15 jr) van Willem VI. Wordt gravin als Willem VI        
Jan van Heenvliet kiest partij voor Jacoba van Beieren, overeenkomstig de 1418 De edelmanswoning gaat in vlammen op. 1418 Jacoba van Beieren en haar oom Jan van Beieren (broer van Willem VI) strijden om de in 1417 sterft aan de gevolgen van een hondenbeet (51 jr).   

1420 Hoekse traditie van zijn familie. 1420 ca 1420 De edelmanswoning wordt herbouwd op de zelfde plaats en in de zelfde vorm. 1420 macht, gesteund door Hoeken, resp. Kabeljauwen. O.a. Capelle wordt platgebrand en 1420       
Rotterdam tijdelijk bezet tot Jan in 1420 bij "zoenverdrag" de feitelijke macht krijgt. 1    

ca 1425 Het huis gaat opnieuw in vlammen op. Jacoba vlucht naar Henegouwen. 1      
1425 Jan wordt vergiftigd. Filips de Goede probeert nu de macht te krijgen. Jacoba komt      

terug, naar Schoonhoven. Tot 1428 ("Zoen van Delft") is er strijd in het gebied tussen o     
1430 1430 1430 Rotterdam en Gouda-Oudewater-Schoonhoven. 1430

ca 1431 Willem III van Naeldwijk   Zoon van Katharina van Heenvliet, zuster van Jan van ca 1431 Willem van Naeldwijk heeft het huis niet meer volledig laten herstellen, waarschijnlijk 1432 Jacoba trouwt nogmaals, nu met Frank van Borselen, maar Filips zet hem gevangen.
Heenvliet, en haar echtgenoot Hendric III van Naeldwijk. alleen het grote zuidelijke bouwdeel. Het gemak, in het kleine noordelijke bouwdeel, 1433 Jacoba draagt de macht over aan Filips de Goede om haar echtgenoot vrij te krijgen. 1433 Jacoba van Beieren wordt gedwongen af te treden ten gunste van:

blijft gevuld met puin. Filips de Goede       Neef (37 jr) van Jacoba van Beieren. 1       
     

1440 1440 1440 1440     

1444 In de jaren 1444 - 1447 zijn er plaatselijk enkele heftige oplevingen van de Hoekse en 1      
Kabeljauwse twisten, die zich echter niet tot grootschalige strijd ontwikkelen. 1       

               
1450 1450 1450 1450               

1451 Hendric IV van Naeldwijk         
Zoon van Willem III van Naeldwijk.

   
  

1460 1460 1460 1460    

1467 Karel de Stoute benoemt schepenen uit de meestbiedende kandidaten, waardoor er 1467 Karel de Stoute       Zoon (33 jr) van Filips de Goede.
1470 1470 1470 veel Hoeken in de stadsbesturen komen. Dit zet kwaad bloed bij de Kabeljauwen. Er 1470

komt weer grote ontevredenheid. 1       
   

Karel de Stoute (43 jr) sneuvelt in 1477 bij Nancy.     
1477 Maria van Bourgondië benoemt weer meer Kabeljauwen. Dat betekent nieuwe 1477 Maria van Bourgondië Dochter (19 jr) van Karel de Stoute. Huwt - ook in 1477 - 1      

1480 1480 1480 conflicten. De steden worden òf Hoeks, òf Kabeljauws. Als weer landelijke strijd volgt 1480 met aartshertog Maximiliaan van Habsburg. E     
komt Maximiliaan van Habsburg naar Holland en verslaat de Hoeken in 1480 - 1483. 1482 Maria overlijdt in 1482 (25 jr) door een val van haar paard. Maximiliaan  

wordt regent voor hun 4-jarig zoontje Filips.
1488 De Jonker-Fransenoorlog is de laatste stuiptrekking van de Hoekse en Kabeljauwse 1

1489 De overgave van Rotterdam wordt door Jonker Frans getekend in het huis te Capelle. twisten: de Hoekse leider Jonker Frans van Brederode en Jan van Montfoort bezetten 
1490 1490 1490 Rotterdam en de kastelen van Woerden, IJsselmonde en Geertruidenberg. Jonker 1490

Frans tekent in 1489 in Capelle de overgave van Rotterdam na een beleg door troepen
van Maximiliaan. De Hoekse vloot wordt in 1490 bij Brouwershaven verslagen. Capelle 1494 Filips de Schone Zoon (16 jr) van Maria van Bourgondië.

1496 Willeme van Naeldwijck Dochter van Hendric van Naeldwijk. Willeme was gehuwd is gebrandschat maar niet verwoest.
met Jan III van Montfoort. 1            

1500 1500 Omstreeks 1500 raakt het huis volledig in verval. Er zijn hier geen voorwerpen 1500 1500                         
gevonden die van na ca. 1500 dateren. 1        

            
1507 Machteld van Montfoort. Dochter van Willeme van Naeldwijk. Machteld was gehuwd 1506 Karel V Zoon (6 jr) van Filips de Schone. Tot zijn inhuldiging in 1515 leidt                 

met Robbrecht, graaf van der Marck en Arenberg. zijn tante Margaretha van Savoye het bestuur in de Nederlanden.         
1510 1510 1510 1510       


