
  HEREN          HOEKS   EN              DE  HEREN  EN  VROUWEN  VAN  CAPELLE    (hier weergegeven tot 1810) HET  SLOT  TE  CAPELLE "OMGEVING": gebeurtenissen elders met invloed op het slot en/of zijn eigenaars

1510 1510 Begin zestiende eeuw zijn op de beide kasteellokaties nog hoogstens ruïnes aanwezig. 1510 1511 Priester en humanist Desiderius Erasmus publiceert zijn "Lof der Zotheid", een
        satire op kerk en samenleving, die een aanzet geeft tot de reformatie.

        1515 Karel V wordt ingehuldigd als heer der Nederlanden.
c                         

                         1520 1520 1520
              

                     
                     

                                 1530 1530 1530
                       

            

              1540 1540 1540
                 

                  
       (                    

                       1550 1550 Margaretha van der Marck gravin van Arenberg, zus van Robrecht van der Marck, 1550 1550
                       wordt vrouwe van Capelle als Machteld van Montfoort kinderloos overlijdt. 1555 Karel V treedt af als koning van Spanje, keizer van Duitsland en heer der Nederlanden;

1               Margaretha is gehuwd met Jan de Ligne graaf van Arenberg. Filips II wordt in datzelfde jaar heer der Nederlanden en een jaar later koning van Spanje.
1        

             1560 1560 1560
           

        1568 De Tachtigjarige Oorlog ("De Opstand") begint. Bij de Slag bij Heiligerlee sneuvelt 
   o.a. de aanvoerder van het Spaanse leger: Jan de Ligne graaf van Arenberg.

K                      1570 1570 1570
        1572 Eerste vrije vergadering Staten van Holland; Willem van Oranje wordt, na ontslag als

h        stadhouder door de koning van Spanje, door de Staten in die functie bevestigd.
        1574 Eén van de gaten in de IJsseldijk voor het Ontzet van Leiden moet bij het slot- 1574 Ontzet van Leiden.

c               1580 1580 eiland zijn geweest: na de middeleeuwse bewoning moet door de oostelijke 1580 1583 De Mechelse haringhandelaar Johan van der Veecken vestigt zich omstreeks 1583 met
Z             gracht (de voormalige hoofdkreek) eens een sterke waterstroom zijn gepas- zijn gezin in Rotterdam.

            seerd. 1584 Prins Willem van Oranje wordt vermoord door Balthasar Gerards. Prins Maurits volgt op.
1                    1585 Val van Antwerpen: overgave aan de Spaanse troepen van Filips II. Vervolgens legt
1            1590 1590 1590 de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een blokkade in de Schelde,

K                                   die feitelijk voortduurt tot 1792. Rotterdam profiteert daar geweldig van.
i                  

 1599 Karel de Ligne (inmiddels) prins van Arenberg, zoon van Margaretha.
      1600 1600 1600

                     1602 De vele koopvaardijbedrijven bundelen zich door toedoen van vooral Van Oldenbarne-
1                     velt en Johan van der Veecken tot Verenigde Oost-Indische Companie VOC.

W                            1609 Begin Twaalfjarig Bestand. Het beslag op bezit van spaansgezinden wordt opgeheven.
1                              1610 1610 1610

                                     1612 Johan van der Veecken koopt de heerlijkheden van Karel de Ligne. 1612 Johan van der Veecken bouwt op het sloteiland een geheel nieuw kasteel met 
                                1616 Barbara van der Veecken wordt vrouwe als haar vader in 1616 overlijdt. Barbara buitenplaatskarakter. Er is wel onzekerheid of dat gebeurde in de vorm als door
                           is gehuwd met Johan Baptista 't Kind van Roodenbeeck. Floris Balthasarsz. getekend in 1611 op zijn kaart van de hoge heerlijkheid 1618 Stadhouder prins Maurits, contra-remonstrant, komt naar Rotterdam, zet de stads-

                                                        1620 1620 Johan Baptista 't Kind van Roodenbeeck wordt heer als voogd voor hun in dit jaar 1620 (gevolgd door een verbouwing omstreeks 1620), of - waarschijnlijker - direct in 1620 pensionaris Hugo de Groot gevangen op Loevestein en laat de 14 katholieke
                                         geboren zoon Pieter als Barbara nog in hetzelfde jaar overlijdt. de vorm die door latere tekenaars in beeld is gebracht. of remonstrantse leden van de vroedschap (van 22 leden) ontslaan.

c              1626 Pieter 't Kind van Roodenbeeck (6 jr) wordt heer als ook zijn vader overlijdt. Het is mogelijk dat Johan van der Veecken meteen de Oude Laan heeft laten 1621 Einde Twaalfjarig Bestand.
         aanleggen als verbindingsweg tussen zijn kasteel en de 's-Gravenweg. In ieder 1625 Prins Maurits overlijdt. Zijn halfbroer prins Frederik Hendrik volgt hem op.

1630 1630 geval heeft hij wel toestemming gevraagd en gekregen voor een oprit naar de 1630
IJsseldijk. Op de Schielandkaart van (ook) 1611 van Floris Balthasarsz. komt 

1 de Oude Laan nog niet voor.

1640 Pieter overlijdt in 1640 of 1641, ongehuwd. 1640 1640
   1642 Catharina 't Kind van Roodenbeeck, zus van Pieter, wordt de volgende vrouwe.

     Catharina huwt Francois de Saint Genoys. 1647 Prins Frederik Hendrik overlijdt.
1 1648 Vrede van Münster: einde van de Tachtigjarige Oorlog.

1650 1650 1650 1650 - 1672   Eerste stadhouderloze periode.
1653 De Oude Laan komt voor op de Schielandkaart van Jan Stampioen.

1              
                           

                    1660 1660 1660
                                

                                 1666 de stad Gouda koopt voor f  74.000 de drie heerlijkheden (de ambachtsheer-
                      lijkheid Capelle, de hoge heerlijkheid van het huis van Capelle en de

k                  1670 ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerk) van Catharina. 1670 1670
                     1672 "Rampjaar" in Nederland: de Oude Hollandse Waterlinie (inclusief Krimpenerwaard)

v               werd in werking gesteld tegen de Franse legers van Lodewijk XIV. De 
                 gevolgen van het rampjaar bleven voor Capelle beperkt.

                    1680 1680 1680
       1681 Diederick (of Dirck) Groenhout, regent van  De ambachtsheerlijkheden Capelle 1681 Het kasteel wordt weer de buitenplaats zoals Johan van der Veecken dat

Rotterdam, koopt van de stad  en Nieuwerkerk blijven (tot 1848) in bedoelde. Dat karakter was verloren gegaan doordat de tussenliggende
Gouda de hoge heerlijkheid. Hij is  bezit van de stad Gouda. Namens de eigenaars het kasteel zelden of nooit bezochten.

1690 gehuwd met Maria Timmers.  gezamenlijke Goudse bestuurders 1690 1690
             wordt steeds één van de burge-

J                                          meesters ambachtsheer van Capelle
                            1699 Maria Timmers wordt beleend met de hoge  en Nieuwerkerk.

            1700 heerlijkheid als Diederick overlijdt. 1700 1700 1702 - 1747   Tweede stadhouderloze periode.
c           1703 Dirck Groenhout, hun zoon, burgemeester 

             van Rotterdam, erft als ook Maria
t               overlijdt. Hij trouwt twee keer.

  1710 1710 1710
                                       

                                   
                 1719 Dominicus Groenhout, 2 à 3-jarige zoon 

1720 uit het tweede huwelijk van Dirck 1720 1720
Groenhout wordt de volgende heer.

                1729 Theodora Maria Groenhout, dochter uit het
          1730 eerste huwelijk van Dirck, erft van 1730 1730

haar halfbroer Dominicus. Zij is 1733 De Nieuwe Laan tussen  de 's-Gravenweg (nabij de kasteelboerderij 
1 gehuwd met  Aegidius Groeninx. Slotshoeve) en het kasteel wordt aangelegd en mogelijk ook grote tuinen.

1    1738 Aegidius Groeninx overlijdt. 1738 Het koetshuis van het kasteel wordt gebouwd.
Z      1740 1740 1740

1741 Theodora Maria hertrouwt met
Lambertus van Neck.

1745 Lambertus van Neck overlijdt.
1750 1750 1750

             
              1760 1760 1760
   1762 Elisabeth Maria van Neck, dochter uit het

tweede huwelijk van Theodora
         Maria Groenhout wordt vrouwe van

1                         1770 de hoge heerlijkheid als die sterft. 1770 1770
                Elisabeth Maria was gehuwd met

k                          Willem Prins.
      

           1780 1780 1780
                          1782 Begin van de patriottische beweging: spanningen tussen patriotten en orangisten.

1          
              

                 1790 1790 1790
             

    1795 Na de Franse Revolutie komen Franse troepen naar Nederland. Een groot leger
1             1797 Jan Michiel Schmidt koopt de hoge heerlijk- 1798 Het kasteel wordt afgebroken. Koetshuis en "gevangenhuisje" blijven nog bestaan. trekt bij Kralingseveer de dichtgevroren Nieuwe Maas over. De Bataafse 

      1800 heid van Elisabeth Maria van Neck. 1800 1800 Republiek wordt uitgeroepen. Alle heerlijke rechten vervallen.
1801 Jacob Cornelis Jantzon van Erffrenten 1801 De Bataafse Republiek maakt plaats voor het Bataafse Gemenebest.

1    koopt de hoge heerlijkheid (nu dus    (in 1848 koopt Jacob Cornelis Jantzon 1806 Napoleon maakt van de Republiek het Koninkrijk Holland met zijn broer Lodewijk
       zònder huis) van Jan Michiel    van Erffrenten ook de ambachtsheer- Napoleon Bonaparte als koning.

1810 Schmidt.     lijkheid) 1810 1810 1810 Het Koninkrijk Holland wordt ingelijfd bij Frankrijk.

macht
Het kasteel dat ridder Dirc Traveys van Moordrecht omstreeks
1285 bouwde op de plaats van het huidige sloteiland was een
burcht die zijn macht demonstreerde. Het kasteel moest veiligheid
bieden aan hem en aan de bewoners van zijn ambachtsheerlijk-
heid.
foto:  H. Nijman pracht
Het kasteel dat de Rotterdamse koopman Johan van der Veecken
in 1612/1613 op het sloteiland liet bouwen had het karakter van
een buitenplaats. Het liet duidelijk de rijkdom zien die hij in de 
Gouden Eeuw met de overzeese handel wist te verwerven.

aquarel:  J. Verheul Dzn

Meer over de geschiedenis van de Capelse kastelen in het Dief- en Duifhuisje, Nieuwe Laan 11, van13.00 tot
16.00 uur op elke tweede zaterdag van de maanden maart tot en met oktober.

Deze twee borden laten zien hoe de geschiedenis van de kastelen van Capelle samenhangt met de geschiedenis van Nederland 
èn natuurlijk met de status en de ambities van de opeenvolgende eigenaren, de Heren en Vrouwen van Capelle.

Op het linkerbord de middeleeuwse periode, op het rechterbord de periode na de middeleeuwen. Dat is enerzijds vanwege het totaal verschillende karakter van die twee perioden: de middeleeuwen
met ridderschap en binnenlandse machtsstrijd, de periode daarna met internationale oorlogen die behalve door machtsbegeerte veelal waren geïnspireerd door verschillende opvattingen over het 
geloof. Anderzijds is de verdeling over twee borden ingegeven door het feit dat in de overgang tussen middeleeuwen en nieuwe tijd gedurende ongeveer een eeuw hoogstens ruïnes waren te zien 

in en bij het Slotpark. 
In beide periodes is er feitelijk maar één keer sprake geweest van een “echt” kasteel(tje) dat er geruime tijd heeft gestaan. De uitstraling van beide kastelen was totaal verschillend.

De kastelen van Capelle


