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Beste lezers,  

Als voorzitter van de Historische Vereniging Sliedrecht wil ik John hartelijk bedanken voor 

de moeite die hij gedaan heeft om de geschiedenis van de familie Nederlof te achterhalen.  

Het 1e gedeelte is gepubliceerd in ons Periodiek in een serie van 7 delen (in de nummers 59 

tot en met 65).  

Het 2e gedeelte dat door John geschreven is en dat nu voor u ligt, is zo omvangrijk dat we 

besloten hebben om dit in z’n geheel op onze website te publiceren.  

De geschiedenis van Sliedrecht komt hierin uitgebreid aan bod en is zeer interessant om te 

lezen.  

Ik wens u veel leesplezier.  

Peter Bons, voorzitter HVS  
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          Amsterdam 1-6-2017 

 

Lieve Amber, 

Toen je 12 jaar werd heb ik ‘De familie Nederlof en de heerlijkheid Sliedrecht’ voor je geschreven. Als 

aandenken aan je overgrootmoeder oma Nederlof en het dorp Sliedrecht, waar je als kind vaak 

kwam. In De familie Nederlof (…) hebben we jouw stamboom gevolgd, helemaal tot 1540, het jaar 

dat jouw stamoudgrootvader Willem Boer in Oversliedrecht werd geboren. Nu je 15 jaar bent 

geworden, sorry ik ben wat laat, leek het me leuk om nog zo’n schrift voor je te maken. Deze keer om 

te proberen te achterhalen wie de voorouders van Willem, en dus ook van jou, dan weer geweest 

kunnen zijn.  

Als het ontbreken van bronnen al een serieuze uitdaging was bij het schrijven van De familie Nederlof 

(…), kun je je misschien voorstellen dat als je nog verder terug in de tijd gaat, die bronnen bijna een 

zeldzaamheid worden. Toch heb ik ook nu weer geprobeerd om zoveel mogelijk te reconstrueren, en 

zo min mogelijk te verzinnen.  Omdat er, ik zal het maar gelijk eerlijk zeggen, toch niet veel echt te 

bewijzen is leek het me leuk om zoveel mogelijk van die bronnen achterin het schrift op te nemen. Zo 

kun je ze zelf ook bekijken en je eigen mening vormen.   

Voor we beginnen nog een paar opmerkingen die het lezen van dit schrift wat eenvoudiger maken. 

Ten eerste is de naam Sliedrecht bijzonder verwarrend. In de middeleeuwen waren er namelijk twee 

Sliedrechten die bovendien nog al eens van naam veranderden. Daarom zal ik vaak de term ‘ons 

dorp’ gebruiken. Net zo verwarrend is de naam van de streek waar dit verhaal zich voor een 

belangrijk deel afspeelt. Omdat het gebied dat we tegenwoordig kennen als de Alblasserwaard, 

Dordrecht en de Biesbosch net zo vaak van naam veranderde, zullen we vaak spreken over ‘onze 

omgeving’. Ten slotte ben ik tijdens het onderzoek op verschillende interessante verhalen gestuit die 

niet per se betrekking hebben op jullie voorouders. Omdat ze wel over de geschiedenis van ons dorp 

gaan heb ik er toch een paar in de bijlagen opgenomen.  

Met De familie Nederlof (…) en dit schrift heb je nu een compleet overzicht van de geschiedenis van 

je voorouders. Ik hoop dat je het leuk vind om er eens voor te gaan zitten en je wat te verdiepen in je 

Nederlandse roots. Want weten waar je vandaan komt, helpt soms bij het bepalen van je toekomst.  
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I De Friezen 

Toen de Romeinen hier 2000 jaar geleden aankwamen moet Nederland in alle opzichten een vreemd 

land voor ze zijn geweest. Dat koude, natte kikkerlandje in het verre noorden van het Rijk bestond uit 

dichte veenbossen en ‘brede rivieren die zij traag door oneindig laagland zagen gaan’. Het 

dunbevolkte land lag voor een groot deel onder de zeespiegel, waardoor het geregeld overstroomde. 

De Romeinen besloten ons land hierom Germania minor te noemen. ‘Het lage land van de 

Germanen’. In Germania minor ontmoeten de Romeinen de eerste Nederlanders. De Friezen, een 

Germaans volk, woonden langs onze kusten, van Zeeland tot en met Groningen1. Ze waren een 

zeevarend volk dat al zo oud is al mensenheugenis. De Friezen worden in 325 voor Christus voor het 

eerst genoemd door de beroemde Griekse ontdekkingsreiziger Phyteas van Massalia. Phyteas 

bezoekt en beschrijft hen als hij tijdens een van zijn ontdekkingsreizen ons deel van Europa aandoet:  

"Op een waddengebied van de oceaan genaamd Metuonis, dat een omvang van 6000 stadiën heeft, 

ligt daar niet ver vandaan het eiland Abalus (het Deense eiland Helgoland), waar in de 

lente barnsteen verzameld wordt."   

Frisia, het land van de Friezen, werd maar korte tijd bezet door de Romeinen. De Friezen kwamen in 

het jaar 28 in opstand omdat de nieuwe Romeinse landvoogd Olenius hen zeer zware belastingen 

oplegde2. De Friezen herwonnen hun onafhankelijkheid door de Romeinen te verslaan in ‘de slag in 

het Baduhenna woud’ in de buurt van Voorburg. Toen de Romeinen versterkingen naar Frisia 

stuurden om de opstand de kop in te drukken wisten de Friezen hen steeds verder de bossen in te 

lokken. De licht bewapende  Friezen konden zich vlot en behendig door het woud begeven, dat zij 

kende als hun broekzak. De zwaar bepantserde en bewapende Romeinen waren hierdoor geen partij 

voor hen en werden volledig in de pan gehakt. Na deze nederlaag trokken de Romeinen zich terug 

ten zuiden van de Rijn en werd Frisia een onafhankelijk land ten noorden van de rivier. Deze 

overwinning maakten de Friezen beroemd onder de andere Germaanse volken.    

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Bron bestand I: De Friezen volgens Tacticus, Germania, hoofdstuk 34 en 35 
2 Bronbestand II: De opstand van de Friezen volgens Tacticus, Annales boek 4 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Abalus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barnsteen
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II De Salliërs 

Met het terugtrekken van de Romeinen ten zuiden van de Rijn ontstaat een grens die een paar 

eeuwen stand zou houden. De ‘beschaafde en ontwikkelde’ Romeinen woonden ten zuiden van de 

Rijn, de Friezen en andere Germanen, ten noorden ervan. Vanaf het jaar 300 wordt het steeds 

onrustiger langs de grenzen van het rijk. Door volksverhuizingen in midden en oost Europa raken de 

aldaar wonende Germaanse stammen op drift. Zij worden steeds vaker gedwongen om zich langs, of 

zelfs binnen de grenzen van het rijk te vestigen.  Een van die Germaanse stammen, de Salliërs, krijgt 

in deze periode toestemming van de Romeinen om zich in het zuiden van Nederland en het noorden 

van Vlaanderen te vestigen. Volgens oude kronieken lag hun kerngebied in de streek die toen 

‘Merwe’ werd genoemd. Merwe omvatte een gebied dat we nu kennen als de Alblasserwaard, het 

eiland van Dordrecht en de Biesbosch. Met de komst van de Salliërs krijgt Merwe haar eerste 

bewoners.  

 

Koning Chlodio, (bron: loricrane.worldpress.com) 

De Merweders zullen ongetwijfeld hebben geworsteld met de overstromingen die hun laag gelegen 

land geregeld moeten hebben bedreigd, maar toch denken wij dat ze een goed leven hebben gehad. 

We zullen verderop in dit schrift zien dat Merwe een bijzonder rijk visgebied was, bovendien 

beschrijven oude kronieken het als ‘weelderig land, met de mooiste velden, waar de beste paarden 

graasden’.  En met die paarden maakten de Salliërs naam voor zichzelf, zij werden tot de beste 

ruiters van het rijk gerekend. 

De Salliërs gaan een rol in de geschiedenis spelen als koning Chlodio rond 4203 aan de macht komt. 

Chlodio was een bekende koning en een succesvol veldheer. Hij wist zijn rijk uit te breiden tot Noord-

Frankrijk  en zijn zoon Meroveus zou een mythische koning worden. Meroveus, die vernoemd werd 

naar zijn geboorteland Merwe , zou geboren zijn in een kasteel op de plek waar later Slot Loevestein 

gebouwd werd. 

 

 

                                                           
3 Geni.com 



6 

 

In deze periode, die men ‘de grote volksverhuizing’ is gaan noemen, komen meerdere stammen naar 

Nederland en België. Als de Romeinen over hen schrijven noemen ze die eerst nog bij hun eigen 

naam, maar na verloop van tijd worden al die kleine stammen samengevat onder de naam ‘De 

Franken’. Als Chlodio aan de macht komt wordt hij nog ‘koning van de Salliërs’ genoemd, als 

Meroveus het stokje van hem overneemt, is hij ‘koning van de Franken’.  

 

 

 

Volgens verschillende onderzoekers lag het machtscentrum van Chlodio en Meroveus in Merwe. 

Meroveus werd bij zijn geboorte vernoemd naar de rivier de Merwede: 

* A Germanic chief called Meroveus, forwarded as grandfather of Clovis, is believed to have been 

recorded in 417 for rendering heroic service to the Romans. At that time, possibly as merited high-

ranked mercenary, he appears rewarded with the leadership of Salia (nowadays pertaining to Dutch 

and Belgian territory) with that Gaulish region Toxandria we are calling now North and South 

Brabant. However, we have no further creditable historical information that Meroveus was of 

Sicambrian descent.  

* Karl Müllenhoff (Zeitschrift für deutsches Altertum, 6, p. 433) follows Heinrich Leo (Lehrbuch der 

Universalgeschichte 2, 28) who connects Merovingian location with the Dutch 

watercourse Merwe (Merwede). Franz Joseph Mone (Untersuchungen zur Geschichte der teuschen 

Heldensage, 1836, p. 47) recounts some authors who have already combined likewise. Emil Rückert 

(Oberon von Mons und die Pipine von Nivella, 1836, p. 39) argrues accordingly: 

* Das herrschende Geschlecht der Franken wohnte an der Merwe oder Merowe, d. h. der unterhalb 
Löwenstein mit der Maas vereinigten Waal und hiervon empfing es den Namen Merowinger, 
Morowinger, welchen auch ein König aus diesem Hause, Meroväus oder Moroväus, Merwig, trug. Der 
Mervengau ist jenes Maurungania ad Albim (wohl Vahalim), welches der Geograph von Ravenna als 
früheren Aufenthalt der prima linea Francorum angibt. 
 

* [Transl.:  The ruling Frankish dynasty was dwelling on the Merwe or Merowe (today the Dutch 

Merwede), where the Meuse meets the Waal below Lionstone Castle (the ‘Lovensteyn’ or 

‘Loevestein’); and the Merovings or Morovingians received their name from which watercourse, and 

also one of their kings, Meroveus, Moroveus, or Mervig, was named likewise. This district called 

‘Mervengau’ is that ‘Maurungania ad Albim’ (obviously the ‘Vahalim’) (Vahal, Waal)which  the 

Geographer ('Cosmographer') of Ravenna notes as the early location of the ‘prima linea Francorum’ 
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III De Merovingers  

In 430 breidt Chlodio het rijk van de Salliërs, die dan Franken worden genoemd, uit tot Noord- 

Frankrijk. Hij verovert onder andere de steden Doornik en Kamerrijk van welke hij Kamerrijk zijn 

nieuwe hoofdstad zal maken. Waarschijnlijk vertrekken de meeste Franken nu uit Merwe om zich 

daar met hun koning te vestigen. Merwe zou niet langer het kerngebied van hun rijk zijn, maar nog 

wel eeuwenlang een kroondomein blijven.  

In 451 wordt koning Chlodio opgevolgd door Meroveus. Meroveus zou een mythische koning worden 

aan wiens leven vele sagen en legenden zijn verbonden. Een van die legenden ligt volgens sommigen 

aan de basis van het gezegde ‘blauw bloed hebben’. De Frankische monnik Fredegar verteld in zijn 

gelijknamige kroniek uit het jaar 700 dat de moeder van Meroveus op een dag ging baden in de zee. 

Terwijl zij zich waste werd ze overmeestert door een geweldig zeemonster. Dit monster zag er uit als 

een leeuw, een pad en een adelaar tegelijk.  De arme vrouw was kansloos en negen maanden later 

beviel zij van Meroveus, die net als kreeften, krabben en andere zeedieren blauw bloed zou hebben 

gehad. 

 

Een impressie van Meroveo (Bron: ancient-origins.net) 

Onder Meroveus komt de betekenis van de 

naam Franken (vernietiger, dapper, soldaat) 

tot volle wasdom. Meroveus zou al op jonge 

leeftijd een zwaar gedecoreerde huurling zijn 

geweest in de Romeinse legioenen, later zou 

hij de stamvader worden van ‘de Merovingen’, 

een beroemd middeleeuws koningsgeslacht. 

Meroveus was bondgenoot van niemand 

minder dan de Romeinse generaal Aettius.  

Aettius, die misschien nog wel machtiger was 

dan de keizer zelf, was rond 450 bijna in zijn 

eentje verantwoordelijk voor de verdediging 

van het Romeinse Rijk. Rome piepte en 

kraakte als nooit tevoren. De grenzen stonden 

voortdurend onder druk door Germanen die 

steeds verder naar het westen trokken. In de 

loop der tijd had het  moeten toestaan dat 

grote en sterke stammen zich binnen haar 

grenzen vestigden. De Franken, de Saksen en 

de Goten woonden nu in grote delen van 

West-Europa. Juist toen het allemaal niet 

slechter voor de Romeinen leek te kunnen 

gaan diende zich een nieuwe ramp aan. De 

Hunnen klopten op de poorten en het Rijk 

werd geconfronteerd met haar grootste 

bedreiging ooit.      

De Hunnen zijn misschien wel de meest tot de verbeelding sprekende barbaren uit de Romeinse tijd. 

Onder aanvoering van ‘Attila de Hun’ terroriseerden zij de Romeinen waar ze konden.  
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In 451 stak Attila met een groot leger de grens tussen het huidige Duitsland en Frankrijk over. De 

spanning liep zo hoog op dat zelfs de bevolking van Parijs op grote schaal op de vlucht dreigde te 

slaan. De machtige Aettius kon hen niet langer alleen het hoofd bieden en riep de hulp in van zijn 

oude kameraden Meroveus, koning van de Franken en Theoderic, koning van de Visigoten. Samen 

brachten zij een leger op de been en vertrokken naar Noord-Frankrijk waar de slag om de 

Catalaunische velden zou worden uitgevochten. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat raasde het 

geweld voort en uiteindelijk zou Attila, tegen de verhoudingen in, in de pan worden gehakt.  

Na het overlijden van Meroveus ontwikkeld het Frankische rijk zich onder zijn zonen en kleinzonen 

tot machthebber in West-Europa. Het rijk bereikt haar hoogtepunt onder koning Clovis. Clovis zal een 

van de belangrijkste koningen van de middeleeuwen worden omdat hij alle Frankische stammen voor 

het eerst in een koninkrijk verenigt. Francië, met Parijs als hoofdstad, wordt rond het jaar 500 door 

hem gesticht. 

Meroveus werd naar Merwe genoemd, en niet andersom: ‘Ager Dordrechtanus qui hodie longe 

maxima fui parte aquis tegitur, olim Merweda vel de Merwe dicebatur, non à meroveo ut nugantur‘: 

‘Het Dordtse land dat vandaag de dag voor het grootste deel door water wordt bedekt, werd vroeger 

Merwede of de/van Merwe genoemd - dat niet van ‘meroveo’ stamt; zoals wel onzinnig wordt 

beweerd - , …’ (Bron: Batavia Illustrata): 

 

In de tijd van koning Clovis krijgt het Christendom een steeds belangrijkere plek in de samenleving. 

Hoewel hij nog een echte Germaan was die bad tot goden als Odin en Thor, trouwde hij met de 

Christelijke prinses Chlotilde. Op aandringen van zijn vrouw liet hij zijn kinderen dopen maar zelf 

bleef hij sceptisch. Toen zijn kinderen, ondanks dat ze gedoopt waren, al snel na hun geboorte 

overleden, geloofde hij helemaal niets van het verhaal van Jezus.  Clovis komt echter tot inkeer 

tijdens de veldslag tegen de Alemannen in 496. Toen zijn troepen aan de verliezende hand waren, 

wendde hij zich tot zijn oorlogsgod Wodan. Ondanks zijn smeekbedes raakten zijn troepen steeds 

verder in het nauw. In een laatste poging het tij te keren besloot hij dan toch maar de god van zijn 

vrouw aan te roepen. Clovis sloeg zijn ogen op naar de hemel en sprak de volgende woorden: 

"God van mijn vrouw: als gij echt zo sterk zijt als mijn vrouw beweert, kom mij dan helpen en laat mij 

winnen. Dan zal ik mij tot het christendom bekeren"  

Of dit verhaal nu een legende of waarheid is, historisch staat in ieder geval vast dat Clovis uiteindelijk 

een klinkende overwinning zou behalen, en zich nog datzelfde jaar met veel pracht en praal liet 

bekeren tot het Christendom.  
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IV De Karolingers 

Dat nieuwe Christelijke geloof zou vanaf dat moment erg belangrijk worden voor de Frankische 

koningen. De opvolgers van de Merovingers, de Karolingers, maakten het zelfs tot speerpunt van hun 

beleid. De Karolingers veroverden grote delen van Europa met het doel zoveel mogelijk mensen te 

bekeren tot het Christendom. Karel de Grote, hun bekendste koning, werd de drijvende kracht achter 

de kerstening van Europa. 

Frisia was echter een heidens land, waar de mensen in het Walhalla geloofden in plaats van in de 

hemel. In heel Frisia was er dus nog geen kerk of Christen te vinden, wat het al snel in het vizier 

bracht van de Karolingers. Net als het machtige Romeinse Rijk in 28 in het Baduhennawoud  zou 

ervaren, bleek dat kleine Friese volkje een geduchte tegenstander. Koning Radboud en zijn mannen 

brachten de Karolingers verschillende nederlagen toe.  Het zou de Karolingers verschillende oorlogen 

en meer dan 100 jaar kosten om Frisia definitief te veroveren. Frisia werd onderdeel van het 

Karolingse rijk maar mocht wel, min of meer, zelfstandig blijven. Een van de bekendste verhalen uit 

deze tijd ken je misschien nog wel van school. Bisschop Bonifatius zou in een poging de heidense 

Friezen te bekeren worden doodgeslagen bij Dokkum. 

 

Frisia strekte zich in de Karolingse tijd uit van Zeeland tot Duitsland 

Rond 880 verschijnt er een nieuwe speler ten tonele. Godfried de Noorman maakt snel naam voor 

zichzelf door onze kusten aan te vallen en steden zoals Maastricht en Keulen te plunderen. Hij was 

een Viking in hart en nieren die ook wel de koning van de zee werd genoemd. Zijn plundertochten 

veroorzaakten zoveel schade dat de Frankische koning Karel de Kale in 882 in hoogsteigen persoon 

naar Nijmegen kwam om met hem te onderhandelen. De heren kwamen overeen dat Godfried zijn 

strooptochten zou staken, in ruil voor de titel Graaf van Frisia en een huwelijk met een belangrijke 

Duitse prinses.  

Na de benoeming van Godfried werd Frisia net als de rest van het Karolingse rijk ingedeeld in 

zogenaamde gouwen. Een gouw werd geleid door een gouwgraaf en lijkt een beetje op wat je nu een 

provincie zou noemen. Hoewel er wordt gezegd dat onze omgeving tussen de Romeinse tijd en het 

jaar 1000 nagenoeg onbewoond was waren er al verschillende gouwen bekend.  Teisterband lag ten 

oosten, Lek en IJssel ten noorden, en Strijen ten zuiden van Merwe.  
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Een schematische weergave van de gouwindeling in Nederland rond het jaar 1000: 

 

Aan het hoofd van een gouw stond een (gouw-)graaf die  verantwoordelijk was voor het bestuur, de 

veiligheid en de financiën. Om zijn macht te vergroten kon zo’n graaf via vererving of het zwaard in 

bezit proberen te komen van meerdere gouwen.  Voor de dagelijkse leiding over het westen van  

Frisia stelde Godfried zijn trawant graaf Gerulf aan.  

Godfried de Noorman bleek helaas een echte piraat die ondanks zijn mooie deal met koning Karel 

onrust bleef veroorzaken.  Volgens sommigen speelde Gerulf een nogal bedenkelijke rol in de 
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oplossing die Karel bedacht voor zijn aanhoudende problemen met Godfried. Gerulf zou zijn baas 

namelijk naar een zogenaamde vergadering hebben gelokt. Toen Godfried op de plaats van 

bestemming aankwam bleek het echter om een open plek in het bos te gaan waar hij niet werd 

opgewacht door Karel, maar door zijn soldaten, die hem ter plekke vermoordde. Of deze lezing nu 

werkelijkheid is of fictie, Gerulf werd niet veel later door Karel de Kale benoemd tot Graaf van Frisia.  

Nu Gerulf van gouwgraaf werd gepromoveerd naar Graaf van Frisia werd hij de stamvader van de 

‘Gerulfingen’. Onder leiding van Gerulf, zijn zonen en kleinzonen  ontstonden verschillende nieuwe 

gouwen. Als onder Dirk III, de vijfde Gerulf, de gouwen Nifterlake, Rijnland, Kennemerland, Marsum, 

Kinheim en Texla voor het eerst in een hand komen, ontstaan de contouren van wat later onze 

provinciën Noord- en Zuid-Holland zouden worden.  

De Gerulfingen werden het grafelijk geslacht dat van Frisia, Holland zou maken. 
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V De bewoners die hun woud Merweda noemden 

Tegenwoordig neemt men aan dat ‘Merweda’, zoals Merwe in de tijd van Godfried en Karel werd 

genoemd, onbewoond was. De Franken zouden onze omgeving hebben verlaten toen Chlodio naar 

zijn nieuwe hoofdstad Kamerrijk vertrok. Het bleek echter vrij eenvoudig om verschillende bronnen 

te vinden die daar een heel ander beeld van geven.  

De meest expliciete bron is de Kroniek van Kamerrijk (de Gesta Pontificum Episcoporum 

Cameracensium, 1018) dat verhalen bevat uit de periode 500 tot 10004.  In deze kroniek is een alinea 

opgenomen die Merweda vrij gedetailleerd beschrijft. Belangrijk voor ons schrift is dat er letterlijk 

staat ‘de bewoners die hun woud Merweda noemden’. Door de autoriteit van het werk, dat ‘van 

grote betekenis is voor de middeleeuwse historiografie’5, kunnen we erop vertrouwen dat Merweda 

dus helemaal niet zo onbewoond was als dat tegenwoordig wordt beweert.   

De tekst vermeld verder dat er ook al economische activiteit was in Merweda. Belangrijke kerkelijke 

instellingen zoals het bisdom van Keulen zouden er namelijk heerlijkheidsrechten op de visserij en de 

jacht hebben bezeten. Twee oorkonden uit 877 en 897 bevestigen dit 6 7. In deze oorkonden geven 

de koningen Karel de Kale en Zwentibold de visserij in Merweda namelijk in leen aan de abdij van 

Nijvel, die met de opbrengsten het klooster Heysterbach stichtte. In de bijlage ‘De visserij en de tol’ 

kun je meer lezen over hoe er geld werd verdiend met die heerlijkheden.  

Een andere belangrijke bron is een verslag van een Viking aanval op de stad Tiel in het jaar 1007. 

Bisschop Thietmar van Mersenburg beschrijft de gebeurtenissen van die dag vrij gedetailleerd in zijn 

Kroniek van Van Mersenburg (ook uit 1018)8. Nu is een verslag van een Viking aanval op zich 

helemaal niet zo bijzonder, er waren in die tijd wel meer Viking aanvallen op Nederland. Het 

interessante van deze aanval is dat die zich deels in ons eigen Merweda afspeelt.  Tiel was in die tijd 

een redelijk bekende stad en was daardoor meerdere keren het doelwit van piraten uit Scandinavië. 

Tijdens de aanval die Van Mersenburg beschrijft bevonden zich een aantal aanzienlijke geestelijken in 

de stad, waaronder de bisschop van Luik (die vermoord zou worden). De geestelijken vluchten de 

stad uit en trokken Merweda in om een veilig heenkomen te zoeken in een ‘imposant landhuis’ dat 

zij daar hadden laten bouwen.  

Dat de bisschop van Luik werd vermoord is een belangrijk historisch feit in het algemeen, dat de 

geestelijkheid een kasteel in Merweda liet bouwen is een belangrijk historisch feit voor ons schrift. 

Als de geestelijken van Tiel een kasteel in Merweda lieten bouwen, is het zeer wel mogelijk dat 

andere geestelijken en adel er ook landgoederen bezaten. Dit kan niet zonder dat er een plaatselijke 

bevolking was. Die landgoederen moesten worden bewerkt en de rivieren bevist. Op basis van deze 

bronnen nemen wij aan dat er altijd Franken (de bewoners die hun woud Merweda noemden) in 

Merweda zijn blijven wonen. Natuurlijk zullen de meeste van hen Chlodio en Meroveus zijn gevolgd 

naar Kamerrijk, maar we kunnen het ons niet voorstellen dat zij de geboortegrond van hun koningen, 

hun oergrond, voorgoed zouden verlaten.  

                                                           
4 Bronbestand III: Kamerijkse Kronieken 
5 Kritisch onderzoek omtrent de datering van de Gesta Episcoporum Cameracensium, Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis,  
   E. van Mingroot, 1975, Persee (uitgever?)  
6 Bronbestand IV: De kroniek van Mersenburg 
7 Bronbestand V: De oorkonde uit 877 
8 Bronbestand VI: De oorkonde uit 897 
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Bijlage: De visserij en de tol 

De oorkonden uit 877 en 897 zijn belangrijk voor dit schrift omdat ze inzicht geven in de economie 

van Merweda. Ze hebben namelijk betrekking op het heffen van belasting over de visserij. Een 

belangrijke economische activiteit. Het recht om belasting te heffen werd een heerlijkheidsrecht 

genoemd. Een heer of vrouwe van een streek, stad of dorp kon daar vanuit diens positie 

verschillende van die heerlijkheidsrechten doen gelden. Deze rechten waren zeer belangrijk voor de 

adel, ze gaven aanzien, macht en inkomsten. Die visserij in Merweda was waarschijnlijk niet de 

eerste de beste heerlijkheid. De ontvanger ervan, de abdij van Nijvel, genoot namelijk zeer veel 

aanzien. Niet alleen was de stichter van de abdij, Abdis Geertruide, na haar dood een belangrijke 

heilige geworden, Gisela, de abdis in 897, was bovendien het achternichtje van koning Zwentibold. Je 

kunt je misschien voorstellen dat een koning bij zo’n aanzienlijk abdij niet met een zak knikkers aan 

kon komen.  

Heerlijkheidsrechten bestonden uit economische rechten en bestuurlijke rechten. De economische 

rechten gaven de bevoegdheid om belasting te heffen op bijvoorbeeld de visvangst of de oogst, of  

tol te heffen. De economische rechten waren een serieuze zaak. Wie zonder toestemming van de 

edelman in zijn gebied ging vissen of jagen, kon tot op het hoogste niveau worden aangeklaagd voor 

stroperij9. Bestuurlijke rechten gaven de macht een schout en schepenen aan te stellen en om recht 

te spreken. Die heerlijkheidsrechten werden op verschillende niveaus uitgegeven. De koning kon een 

heel gebied zoals Merweda in leen doen aan iemand in zijn gevolg van kerk en adel. De ontvanger 

van dat leen, in dit geval de abdij van Nijvel, kon dat leen op haar beurt ook weer opdelen en 

bijvoorbeeld de visserij op de rivier de Merwede uitgeven aan iemand uit haar gevolg.  Dat noem je 

dan een ‘achterleen’.  

In de oorkondenboeken vinden we verschillende stukken die wat meer inzicht geven in de handel en 

wandel van heerlijkheden in die dagen. In het Oorkondenboek Sticht van Utrecht vinden we twee 

oorkonden10 die vertellen over hoe er geld werd verdiend met de visserij. Oorkonden in het 

oorkondenboek van Holland vertellen hoe de opbrengsten van de tol bij Niemandsvriend hun weg 

door de economie vonden.  

Het oorkondeboek van de Sticht Utrecht bevat twee oorkonden van omstreeks 1280. Hoewel deze 

stukken ‘recent’ zijn in vergelijking tot de periode 877 – 897, denk ik dat zij, in de basis althans, toch 

representatief kunnen zijn. De wereld draaide in de middeleeuwen immers een stuk minder snel dan 

nu met onze smartphones en bovendien is het leenstelsel eeuwen in stand gebleven.  De  contracten 

hebben betrekking op de visserij bij IJsselstein dat door het Bisdom van Utrecht in leen werd gedaan 

aan Gijsbert van IJsselstein. Zoals hierboven al  gesteld, Gijsbert nam die visserij niet voor de lol in 

leen. Het ging om aanzien, macht en geld. Om misverstanden te voorkomen werden de gemaakte 

afspraken in die tijd ook al goed vastgelegd. Die afspraken gingen over zaken die in het bedrijfsleven 

van tegenwoordig ook nog steeds van belang zijn. De locatie waar het contract betrekking op had, de 

financiële rechten en plichten, alsmede de looptijd van het contract en de betalingsvoorwaarden 

werden beschreven. Opvallend genoeg komen Gijsbert en het bisdom een betalingstermijn overeen 

                                                           
9 Bronbestand VII: Stroperij 
10 Bronbestand VIII: De visserij bij IJsselstein 
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van 14 dagen. Een termijn die anno 2017, 730 jaar later, nog steeds wordt gehanteerd in het 

bedrijfsleven! 

In de eerste oorkonde spreken zij af dat Gijsbert vijf jaar lang mag (laten) vissen in de IJssel in ruil 

voor een vastgesteld bedrag dat hij elk half jaar moet betalen. De deal bevalt Gijsbert blijkbaar want 

in de tweede oorkonde verlengen ze de overeenkomst. Beide oorkonden zijn nagenoeg identiek met 

een belangrijk verschil. In de tweede oorkonde is een paragraaf toegevoegd die speciaal is geweid 

aan de opbrengsten van de visserij en de vergoeding die Gijsbert daarvoor moet betalen. Het lijkt 

erop alsof daar een misverstand over was ontstaan dat moest worden rechtgezet. Waar Gijsbert in 

de eerste situatie nog een vooraf vastgestelde vergoeding moest betalen, wordt in de tweede 

oorkonde afgesproken dat er achteraf een vergoeding over de opbrengst van de visserij moet worden 

betaald.  En wel ‘de vierde salm’. Dat betekend dat hij  elke vierde zalm die hij ving, of een 

gelijkwaardig geldbedrag,  moest afdragen aan het bisdom. Bijzonder hier is dat Gijsbert ondanks dat 

hij een courtage van maar liefst 25% moest betalen toch zijn contract verlengde, en met maar liefst 

zestien jaar (!).Als Gijsbert ondanks de hoge vergoeding zijn contract  toch verlengde kan het niet 

anders dan die zalm bij wijze van spreken voor het opscheppen lagen! 

In een aantal oorkonden uit 128411 12 zien we voorbeelden van hoe de opbrengsten van een 

heerlijkheid hun weg door de economie vonden. De oorkonden hebben betrekking op de tolheffing 

bij Niemandsvriend. Een en ander gaat over een erfeniskwestie tussen Graaf Floris en zijn tante Aleid, 

weduwe van de machtige edelman Jan van Avesnes. De kwestie wordt rechtgezet met de afspraak 

dat Aleid jaarlijks een deel van de opbrengsten van de tol van Niemandsvriend ontvangt, wellicht als 

een soort ouderdomspensioen. Hiermee gaat een deel van de opbrengst van het allerhoogste niveau 

(de Graaf) een treetje lager naar Aleid (de adel).  

Aleid was een zeer aanzienlijke edelvrouw. Zij was de dochter van Graaf Floris IV en daarmee het 

zusje van Graaf Willem II . Vanuit haar positie en achtergrond had zij natuurlijk een gevolg van kerk 

en adel waar ze verantwoordelijkheden naar had. In die tijd was het gebruikelijk dat de kerk en 

bevriende adel voor hun trouw werden beloond met heerlijkheden en andere privileges. In de 

oorkonden van februari 1284 staat ze een deel van haar inkomsten uit de tol van Niemandsvriend af 

aan de kloosters van Middelburg, Utrecht en Egmond. In ruil daarvoor zouden ze elk jaar de 

verjaardag van Aleid vieren, wat haar naamsbekendheid onder het volk vergrootte. Op deze manier 

hielden de kerk en adel elkaar in de macht. De opbrengsten van de tol vervolgden hun weg nu van de 

adel naar een lagere kerkelijke instelling (de abdij). 

In de oorkonde van december 1284 zien we een mooi voorbeeld op persoonlijker niveau. Aleid bezat 

een kasteel in Vlaardingen waar ze een kapel in had laten bouwen. In deze oorkonde gunt Aleid de 

nieuw aangestelde  kapelaan een jaarsalaris van ‘tien pond Hollands’ uit haar inkomsten van de tol 

bij Niemandsvriend.  De laatste stap in de economische hiërarchie wordt hiermee gezet. De 

Edelvrouw die met een deel van de opbrengst van haar heerlijkheid een persoon in dienst neemt en 

van een inkomen voorziet.    

 

                                                           
11 Bijlage IX: De viering van de naamdag 
12 Bijlage X: De kapellaan in Vlaardingen 
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VI Merweda 

Door die oorkonden uit 877 en 897 weten we zeker dat Merweda in de tijd van de Karolingers een 

kroondomein was.  Het waren de koningen Karel de Kale en Zwentibold namelijk persoonlijk die de 

visserij in leen gaven. Met andere woorden, Merweda was hun privébezit. Een kroondomein was 

eigenlijk een stuk land dat nog niet volledig in cultuur gebracht was. Er woonden nog niet zo heel 

veel mensen waardoor een bestuur zoals in een gouw gewoon nog niet nodig was.  

Naast Merweda waren er nog veel meer kroondomeinen in Europa. In zijn boek La Vie Quotidienne 

dans L’Empire Carolingien (Parijs, Librairie Hachette, 1974) beschrijft Pierre Riché het landschap in 

het rijk van de Karolingers als volgt; ‘Als wij ons aan konden sluiten bij de reizigers in Karolingse rijk 

zouden we ons verbazen over de monotone wildernis. Behoudens wat gecultiveerder gebieden, 

welke vaak niet meer waren dan wat hellingen beplant met druiven, waren het de bossen die de 

fauna domineerden. Bossen aan wiens grenzen zich moerassen, heidevelden en veengebieden 

uitstrekten’. Kroondomein Het Loo op de Veluwe is tegenwoordig het bekendste kroondomein van 

ons land.  

 

Het landschap van het oude Merweda zal veel geleken hebben op dat van de Biesbosch van vandaag de dag (Bron: vvv.nl) 

Het hart van Merweda werd gevormd door de rivier de Merwede. Aan de noordelijke oever zou de 

Alblasserwaard ontstaan, en op de zuidelijke oever Dordrecht en de Biesbosch. Het bestond vooral 

uit bossen en veengebieden, gorzen en weilanden. Door de hoeveelheid riviertjes, meertjes en 

stroompjes kunnen we Merweda beter een moeras noemen.  Bijzonder is dat het via het Hollands 

Diep bovendien in direct contact stond met de Noordzee. De gevolgen van eb, vloed en 

noordwesterstormen waren tot bij ons dorp merkbaar.  
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Merweda was een oergebied waar je in de bossen wolven, wilde zwijnen, elanden en ossen kon 

tegenkomen. De natuur moet sowieso adembenemend geweest zijn. Waar het water tegenwoordig 

door kaarsrechte slootjes en kanalen loopt, waren het toen stroompjes en kreekjes die zich 

onwillekeurig door het landschap slingerden. Boven de plassen zweefden niet alleen ooievaars, ook 

de zeearend en de visarend kwamen in grote getallen voor. In de rietkragen, langs de gorzen en in de 

Merwede zelf moeten miljoenen steur, paling, zalm en karper hebben geleefd.  

De bewoners verbleven van oudsher op de zuidelijke oever van de Merwede. Later zouden hier ook 

de eerste grote dorpen zoals Sliedrecht zuid en Dordrecht ontstaan. De bewoners van Merweda 

hielden zich met name bezig met de visserij. En niet onverdienstelijk. Uit de oorkonden van 877 en 

897 weten we dat Merweda een belangrijk visgebied was. En dat zou het nog eeuwen blijven. Verder 

verdiende de bewoners die hun woud Merweda noemden de kost met de jacht, kleine boerderijtjes 

en het houden van eenden.   

Na 985 veranderd alles echter in hoog tempo. In dat jaar zal Merweda overgaan van Frankische in 

Duitse handen. Via huwelijken, erfenissen en oorlogen komt onze omgeving in bezit van Keizer Otto 

II, die er duidelijk minder binding mee had. Snel vaardigt hij het zogenaamde ‘Wildernisregaal’ uit. 

Met dit Wildernisregaal geeft hij het beheer van Merweda uit handen aan graaf Dirk II die er in feite 

mee kan doen wat hij wil. Merweda wordt zo onderdeel van Frisia, het land van de Friezen.  
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VII Het Wildernisregaal 

Graaf Dirk ziet de commerciële mogelijkheden van Merweda en stuurt mannen en geld om het te 

ontginnen tot landbouwgebied. Merweda was natuurlijk een prachtig visgebied, maar met 

landbouwgrond was nu eenmaal meer te verdienen.  In een domein kon een heer alleen belasting 

heffen over de visserij en de jacht. In een gouw kon hij belasting heffen over de graanopbrengst, de 

veeteelt, over het eigendom van de grond, de boerderijen enzovoorts. Waar mensen wonen wordt 

bovendien gehandeld. Los van dat handel sowieso goed is voor de economie, creëerde het de 

mogelijkheid om markten te organiseren en belasting te heffen over de goederen die er verhandeld 

werden.   

 
Graaf Floris gaat zich in 1108 ‘Holtland comes’ (Graaf van Holland) noemen  
Bron: Oorkondenboek Zeeland en Holland tot 1299: 

 

Fragment

 

 

Met het Wildernisregaal komt er zo, na de komst van Chlodio en de Franken, een tweede 

migratiegolf naar het oude Merweda op gang. Friese bestuurders en boeren trekken naar onze 

omgeving en vermengen zich met de bewoners die hun woud Merweda noemden. Met het 

aanleggen van dijken, kanalen en polders veranderd het uiterlijk van onze omgeving drastisch. Het 

kreeg ook een andere naam. Onze omgeving veranderde van het kroondomein Merweda in het gouw 

Holland. Of jullie voorouders nu Friezen of de nazaten van de oude Franken waren, als graaf Floris II 

zich vanaf 1108 officieel Graaf van Holland gaat noemen zou iedereen in Merweda en de rest van 

Frisia ‘Hollander’ worden.  
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Er zijn twee bronnen uit de periode 1000-1100 die ons een inkijkje geven in hoe de ontginningen in 

de eerst eeuw na het Wildernisregaal verliepen. De in 1915 door theoloog Mulder gepubliceerde 

indeling van het Bisdom Utrecht laat zien welke dorpen in het jaar 1100 al een eigen parochie 

hadden13. De oorkonde van Menkenesdrecht bevat een beschrijving van het gouw Holland in het jaar 

106414. Het bijzondere van deze twee bronnen is dat zij zeer gedetailleerd zijn maar dat geen van 

beide Oversliedrecht noemt, terwijl de meeste andere dorpen in onze omgeving dan al wel bekend 

zijn. In de bisdom indeling wordt ons dorp (met Papendrecht en Hardinxveld) de streek ‘Zuud 

Hollandia’ genoemd en in de oorkonde van Menkenesdrecht vat men onze omgeving samen als ‘de 

halve wereld rond met al haar ambachten’.  

Hier maken we ten eerste uit op dat ons dorp pas heel laat, misschien wel als laatste van de 

Alblasserwaard ontgonnen werd. Ten tweede leren we hieruit dat Oversliedrecht, als het überhaupt 

al bestond, voor het jaar 1100 vrijwel zeker nog niet veel meer was dan een polder of een ambacht. 

Simon van Leeuwen gebruikt de oorkonde van Menkenesdrecht om het gouw Holland te beschrijven. 

Het gebied dat in 877 en 897 nog het kroondomein Merweda was  (Bron: Batavia Illustrata, pagina 

533, 1685) 

 

Als er op de plek van ons dorp in 1100 nog geen mensen woonden zal dat in de Frankische tijd ook 

nog niet het geval zijn geweest. We nemen daarom aan dat Oversliedrecht als heel nieuw dorp 

gesticht werd door de Friese boeren die zich na het wildernisregaal in het gouw Holland hebben 

gevestigd. Graaf Dirk stelde voor deze werkzaamheden hooggeplaatste edelen aan. Ons dorp viel 

onder het beheer van de heer van Voorne, waardoor het voor te stellen is, maar niet te bewijzen, dat 

die Friese boeren die ons dorp stichten uit Voorne kwamen.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 25 eeuwen Alblasserwaard, M.W. Schakel, Noordeloos 1986  
14 Bronbestand XI: De oorkonde van Menkenesdrecht 
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VIII Het mysterie van Menkenesdrecht 

Holland en de Hollanders worden geboren als het gouw Holland zo belangrijk of interessant is  

geworden dat Graaf Floris II zich als eerste Gerlufing ‘Graaf van Holland’ gaat noemen. In de 

oorkonde van Menkenesdrecht uit 1064 (Oorkondeboek Sticht Utrecht) vinden we een vrij 

gedetailleerde gebiedsbeschrijving die ons meer inzicht geeft in over hoe Holland eruit zag. 

Bovendien ontrafelt de oorkonde een bekend Sliedrechts mysterie: Menkenesdrecht, was dat de 

naam van ons dorp voordat het Oversliedrecht werd genoemd? Los van hetgeen de oorkonde van 

Menkenesdrecht ons kan vertellen, lijkt ons op basis van het vorige hoofdstuk op voorhand al 

onwaarschijnlijk dat ons dorp voor 1100 überhaupt al bestaan heeft. Laat staan dat het al een naam 

had.   

De oorkonde van Menkenesdrecht is toch wel een wat een controversiële. Uit onder andere de 

datering (de oorkonde werd opgesteld in 1100 in plaats van in 1064) blijkt namelijk dat het een 

vervalsing is. Met de oorkonde probeert de kerk de macht in het gouw Holland naar zich toe te 

trekken door daar verschillende rechten te claimen. Dat deze oorkonde in die zin nep is betekend 

natuurlijk niet dat de gebiedsbeschrijving niet klopt. Sterker nog, het was er de kerk alles aan gelegen 

om die geografische gegevens zo precies mogelijk te laten zijn. Uit de oorkonde begrijpen we dat het 

gouw Holland uit drie delen bestond die van elkaar werden gescheiden door de rivier de Merwede.  

Op de noordelijke oever het deel dat later de Alblasserwaard zou worden, op de zuidelijke Dordrecht 

en de Biesbosch en in het westen het eiland van Zwijndrecht. Het mooie van de oorkondenboeken is 

dat zij niet alleen de originele teksten van de oorkonden bevatten maar ook aantekeningen en 

voetnoten van de historici die de oorkondeboeken hebben samengesteld.  

De tekst die het gouw beschrijft luidt als volgt: 

De fine fluminis Alblas usque merewede, inde usque menkenesdreth dimidietatem totius terre cum 

omni districtu; Item de riede juxta merewede usque sclidreth,  item juxta merewede in thuredrit, 

inde in Duble, inde in duuelhara, in de wal, inde iterum in merewede usque thuredrith cum capella 

noviter constructa, de thuredrith ad orientem usque Godekines-Hofstat 

Wat zo iets betekend als: 

Tot en met het einde van de rivier de Alblas en de rivier de Merwede. Vandaar de halve aarde met al 

haar districten rond zo ver (als) Menkenesdrecht. Net als van Riede, de Merwede volgend tot aan 

Sliedrecht. En de rivier de Devel, De Dubbel en de Waal en dan langs de Merwede weer terug naar 

Godekines Hofstad waar een nieuwe kapel is gebouwd  

De eerste twee zinnen hebben specifiek betrekking op de Alblasserwaard en Menkenesdrecht. ‘ Tot 

en met het einde (..)’ beschrijft de noordelijke grens van de Alblasserwaard: langs de Lek, helemaal 

tot aan het noord westen van de Alblasserwaard (de Merwede mondde vroeger in de Lek!). Over de 

tweede zin, ‘Vandaar helemaal tot aan (de halve wereld rond) Menkenesdrecht’, is meer verwarring.  

Op zich is de betekenis van de zin duidelijk, alleen lijkt niemand precies te weten waar dat 

Menkenesdrecht precies ligt. Omdat de naam in geen enkele ander document of oorkonde voorkomt 

is een mysterie geboren.  
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De schrijvers van Sliedrecht menen dat Menkensdrecht de oude naam is van Oversliedrecht, of toch 

op zijn minste in de buurt van Oversliedrecht moet hebben gelegen. En dat  bevreemd ons eerlijk 

gezegd een beetje. Los van de vraag of ons dorp in de tijd van de oorkonde überhaupt al bestond 

suggereren de commentatoren van de oorkondenboeken, de beste historici die er jaren aan hebben 

gewerkt, luid en duidelijk dat met Menkenesdrecht waarschijnlijk Minkeloos wordt bedoeld. Een 

dorp in het uiterste  oosten van de Alblasserwaard. 

 

Als Menkenesdrecht inderdaad in het oosten van de Alblasserwaard lag krijgt die tweede zin uit de 

oorkonde direct meer betekenis. Als je de kaart erbij pakt zie je dat met die tweede zin dan de 

zuidelijke grens van de Alblasserwaard wordt beschreven. Dat is precies wat je verwacht in een 

beschrijving van onze omgeving. Bovendien kunnen wij ons voorstellen dat als men in die tijd van de 

monding van de Merwede helemaal naar Menkenesdrecht wilde gaan, men het gevoel kreeg de ‘de 

halve wereld’ over te moeten reizen.  

Volgens onderzoekers die jaren aan de oorkondeboeken hebben gewerkt wordt met 

Menkenesdrecht waarschijnlijk Minkeloos bedoelt (Bron: Oorkondenboek Utrechtse Sticht): 

 

Minkeloos lijkt echter op basis van meer argumenten de beste vertaling van Menkenesdrecht. Ten 

eerste en misschien wel belangrijkste is dat Minkeloos en Menkensdrecht taalkundig nagenoeg 

hetzelfde betekenen.  Namelijk het toponiem Minke/Menke bij een bijzonder punt in of bij een 

watertje. Loos betekend namelijk ‘monding’ en drecht betekend zo iets als ‘ondiep punt’. Zoals reeds 

opgemerkt is de tekst een gebiedsbeschrijving. Ook hierin zien we een duidelijk aanknopingspunt 

naar het tegenwoordige Minkeloos. Het dorp is van oudsher namelijk een markant punt in het 

landschap, ideaal als kader om een gebied te beschrijven. Minkeloos ligt hoog op een veenspons 

waaruit verschillende riviertjes ontsprongen. Door haar hoge ligging zal het al vroeg bewoond zijn 

geweest, en een bekend punt bij het navigeren door het gebied. 
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Omdat wij menen dat ons dorp in 1064, het jaar waar de oorkonde betrekking op heeft, helemaal 

nog niet bestond, en de commentatoren van oorkondeboeken Menkenesdrecht aan Minkeloos 

koppelen, alsmede de handvol andere argumenten die we hebben gevonden, sluiten we wat ons 

betreft vanaf nu uit dat Menkensdrecht (ook maar) iets met de geschiedenis van ons dorp te maken 

heeft.  
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IX Oversliedrecht 

Ons dorp werd mogelijk pas na 1100 als polder of ambacht gesticht. Hierdoor is het niet mogelijk dat 

Menkenesdrecht (1064) de oude naam van ons dorp was. Ons dorp lag tegenover het oudere en 

grotere Sliedrecht. We gaan ervan uit dat het de Friese boeren, wellicht uit Voorne, waren die ons 

dorp stichtten.  

 

Het op een kilometer van ons dorp gelegen ambacht Niemandsvriend zal rond 1200 al hebben 

bestaan. Het gelijknamige kasteel dat dienst ging toen als tol werd daar in 1220 door Graaf Floris 

gebouwd. Met de komst van het tol kreeg onze omgeving een nieuwe economische activiteit: het 

heffen van belasting over de goederen die over de Merwede werden vervoerd.  

 

Het ambacht Naaldwijk, dat aan de andere kant van Oversliedrecht lag, ontstond waarschijnlijk na 

1300. Naaldwijk was in oppervlakte groter dan Oversliedrecht maar was minder belangrijk omdat het 

veel minder inwoners had, en de kerk in Oversliedrecht stond. 

 

Na 1400 neemt de bevolking toe. Vluchtelingen uit Sliedrecht zuid, dat tijdens de St Elizabethvloed in 

de golven verdwijnt, vestigen zich als vissers in Naaltwijk.  Oversliedrecht omvat heel 

Niemandsvriend. Ons dorp is nu ook bekend als ‘de ambachten van Sliedrecht’. 
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X Van ambacht naar dorp 

Door de metamorfose van natuurgebied naar landbouwgebied komt er ook een administratie op 

gang. Wie, waar, welke heerlijkheden bezat werd nauwkeurig vastgelegd in oorkonden. Uit de 

oorkonden die bewaard zijn gebleven weten we nu dat Oversliedrecht voor het eerst genoemd 

wordt in 120315, maar dat het nog tot 129016 zou duren voordat het een echt dorp werd. De 

Merwede groeit uit tot een internationale handelsweg17.  

Ons dorp duikt voor het eerst op in de geschiedenisboeken als Graaf Dirk de visserij in Oversliedrecht 

in 1203 leen doet aan de abdij van Sint Pietersdal. De abdij gebruikte de opbrengsten om klooster 

Heysterbach te stichten, dat in de middeleeuwen uit zou groeien tot het belangrijkste van Holland. 

Het zou nog tot 1290 duren voordat Oversliedrecht een ‘echt’ dorp werd. In de oorkonde uit dat jaar 

wordt ons dorp nog haast achteloos ‘het ambacht tegenover Sliedrecht’ genoemd. Om 

misverstanden te voorkomen vond men het blijkbaar nodig om er nog even bij te vermelden dat het 

ging om het ambacht dat vlakbij Niemandsvriend lag. Hieruit maken we op dat Niemandsvriend veel 

belangrijker en bekender was dan ons ambachtje.  

Hendrik beloofd een welgeboren man aan te stellen, waarmee ons dorp in 1290 eindelijk een echt 

dorp werd: 

 

In de oorkonde wordt vastgelegd dat Gerard van Voorne, een invloedrijke edelman, Oversliedrecht in 

leen doet aan de heer Hendrik van der Lek. Nu is dat op zich niet zo bijzonder, er werden wel vaker 

ambachten in leen gegeven. Voor ons verhaal is dit met name interessant omdat Hendrik als 

tegenprestatie beloofd dat hij een ‘welgeboren man’ aan zou stellen. Met een welgeboren man werd 

een schout of stedehouder (een soort burgemeester) bedoeld. Zo’n schout werd aangesteld om met 

een aantal schepenen het dagelijks bestuur van een dorp ter hand te nemen. Oversliedrecht werd 

met het aanstellen van die welgeboren man eindelijk een echt dorp.  

Na het aanstellen van die schout, van wie we de naam niet konden achterhalen, worden er 

belangrijke infrastructurele projecten uitgerold. De Tolweg bracht een goede verbinding tot stand 

met Wijngaarden, in het achterland van ons dorp. Verder werden er door een stijgend waterpeil op 

de rivieren en een intensiever beheer van de landerijen nieuwe afwateringen gegraven. Op 11 mei 

129618 verleende Graaf Floris de Sliedrechters toestemming om er een aan te leggen op de rivier de 

Alblas. Omdat dit nogal kostbare projecten waren en er dwarsdoor het land van andere heren 

gegraven moest worden, werd de afspraken nauwkeurig vastgelegd.  

                                                           
15 Bronbestand XII: De eerste vermelding van Oversliedrecht in 1203 
16 Bronbestand XIII: Sliedrecht wordt een dorp in 1290 
17 Bronbestand XIV: De Merwede wordt een belangrijke internationale handelsweg 
18 Bronbestand XV: Afwatering I en II 
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In dit geval moest een deel van de afwatering door het land van Dirk van Brederode lopen, die heer 

van Alblas was. Van Brederode wil wel toestemming geven, maar alleen onder voorwaarde dat hij 

buiten de kosten gehouden zou worden. En zo geschiedde. Op 28-3-129819 geeft Nicolaas van 

Souburg in een soortgelijke situatie ook toestemming om een afwatering over zijn land aan te leggen.  

In het Nationale archief vonden wij meer informatie over de naam ‘Het ambacht van Boekhorst’. Met 

Boekhorst wordt Jan van der Boekhorst bedoeld. Hij was een edelman uit Kennemerland en 

belandde in onze contreien omdat hij Machteld, een telg uit de bekende Dordtse adellijke familie 

Van der Burgh, huwde. Het is mogelijk dat de lokale adel hem van lenen en goederen voorzag om 

hem status te geven in zijn nieuwe omgeving.   

 

De rivier de Merwede ontwikkelde zich in de 13e eeuw tot internationale verkeersader. De rivier 

verbond Holland met Gelre, Limburg en Duitsland. Zover als het Moezelgebied, vanwaar wijn haar 

weg naar Dordrecht vond. Het economische belang van de rivier werd zo groot dat de graaf van 

Holland in 1220 een kasteel op Niemandsvriend liet bouwen dat dienst ging doen als tolhuis20. Alle 

schepen op de Merwede moesten vanaf dat moment tol betalen over de goederen die ze 

vervoerden. Kasteel Niemandsvriend was volgens verschillende bronnen groot en imposant. Zelfs de 

keizer van Duitsland zou er een keer overnacht hebben. Het belang van het gouw Holland nam snel 

toe. De bouw van kasteel Niemandsvriend stond namelijk niet op zichzelf. Overal in onze omgeving 

verschenen kastelen, jachtsloten en burchten. Waar kasteel Muilwijk, het jachtslot Crayenstein en de 

burcht Giessenburg enkele bekende van zijn.  

Door de jaren heen stond ons dorp bekend onder verschillende namen. De meeste van die namen, 

Oversliedrecht, Sliedrecht in de Alblasserwaard enzovoorts, hadden betrekking op de locatie van het 

ambacht. Later hadden de namen, Lokhorst, Boekhorst, Naaldwijk, betrekking op de heren die er de 

heerlijkheden bezaten. De namen Sliedrecht en Niemandsvriend zijn echter mysterieuzer. Sliedrecht 

betekend zo iets als ‘slijkachtige plek waar de boten voortgetrokken moesten worden’ en 

Niemandsvriend werd zo genoemd omdat het ambachtje zeer duur in onderhoud was, en daardoor 

nooit echt iemands vriend werd. In de bijlage ‘Niemandsvriend’ kun je meer lezen over de herkomst 

van deze bijzondere naam.  

 

                                                           
19 Bronbestand XV: Afwatering I en II 
20 Bronbestand XVI: De Tol bij Niemandsvriend 
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Bijlage: Niemandsvriend 

Niemandsvriend is het ambachtje dat in de middeleeuwen ten westen van ons dorp ontstond. Het 

ging een (belangrijke) rol spelen in onze geschiedenis toen Floris er een kasteel liet bouwen. Kasteel 

Niemandsvriend ging dienst doen als tolhuis op de rivier de Merwede, dat in die tijd was uitgegroeid 

tot een internationale handelsweg. Omdat Niemandsvriend een nogal bijzondere naam is wordt er 

door de schrijvers van Sliedrecht gespeculeerd over de betekenis ervan.  

Een veel gehoorde theorie is dat de naam Niemandsvriend te maken heeft met de functie van het 

kasteel: het heffen van tol (het innen van belasting) op goederen die over de rivier de Merwede 

werden vervoerd. Mensen die belasting innen zijn immers niemands vrienden, zo wordt gezegd. De 

voorstanders van deze theorie baseren zich op een artikel over ons dorp in de kroniek Out Holland 

thans Zuud Holland genoemdt van Van Oudenhoven uit 1654. Van Oudenhoven, een gerespecteerd 

historicus, stelt daarin dat het tol Niemandsvriend haar naam kreeg omdat het een hele zware tol 

was. De schippers moesten veel belasting betalen als ze over de Merwede wilde varen en zagen die 

tollenaars dus niet bepaald als vrienden.  

De tol bij Niemandsvriend was niet de eerste de beste tol. Het was ‘ een zeer zware tol’ wat 

betekend dat de schippers flink moesten betalen om er te kunnen passeren. (bron: Out Holland dat 

thans Zuud Holland wordt genoemd, Van Oudenhoven, 1654): 

 

Nader onderzoek verwijst de uitleg van Van Oudenhoven toch naar de prullenbak. Het blijkt dat de 

tollen in die tijd namelijk gewoon werden vernoemd naar de plaats waar ze gelegen waren. Zo had je 

een ‘Tol bij Ammerzoden’ en  een ‘Tol bij Dordrecht’21. De naam Niemandsvriend heeft dus niets te 

maken met de functie van het kasteel, het was de naam van het ambachtje waar dat kasteel op werd 

gebouwd.  Een ander theorie, wat mij betreft de mooiste, kan volgens diezelfde redenering ook niet 

kloppen. In het wapen van Niemandsvriend staat Vrouwe Justitia afgebeeld. Omdat vrouwe Justitia 

het recht onafhankelijk moet spreken, kan zij niemands vriend zijn. Maar zoals we al zagen, de naam 

Niemandsvriend bestond al voordat het tol gebouwd werd. 

De derde theorie gaat over de dijk van het ambacht en lijkt in elk geval betrouwbaarder omdat het 

betrekking heeft op de tijd voordat het kasteel werd gebouwd. Deze versie luidt dat het ambacht 

                                                           
21 Bronbestand XVII: De tollen in Holland 
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Niemandsvriend werd genoemd omdat het bijzonder duur in onderhoud was. Het ambacht lag 

namelijk aan een zogenaamde ‘schoordijk’.  

Een schoordijk is een dijk dat direct aan de rivier ligt en  niet door zandbanken of gorzen beschermd 

wordt tegen de golfslag.  Deze dijken waren kostbaar omdat ze extra hoog en sterk moesten zijn. Dat 

eigenlijk niemand het ambachtje wilde hebben zien we terug in de zogenaamde leenarchieven. De 

archieven waarin werd bijgehouden welke edelen welke heerlijkheden in het bezit hadden. Uit deze 

stukken blijkt dat Niemandsvriend niet alleen vaak van eigenaar veranderde, maar dat het ook 

geregeld werd opgeknipt in twee, drie, of zelfs vier delen.  

Verder zoekend stuiten we nog op een andere heerlijkheid met dezelfde merkwaardige naam. In 

1340 bestond er een perceel Niemandsvriend in ‘t Zand, dat ten westen van het Brabantse Son lag. 

Na correspondentie met de lokale historische vereniging vonden we een extra bevestiging dat de 

naam niets met een tol te maken heeft. In de weide omtrek van het Brabantse Niemandvriend was er 

namelijk geen tol te bekennen. Verder vonden we wel een (wat onduidelijke) parallel in het verhaal 

van de schoordijk. Naast het perceeltje Niemandsvriend was er namelijk ook een dat Allemansvriend 

werd genoemd. Het ene perceeltje was dus populairder dan de andere. Dat Niemandsvriend in het 

stuifzandgebied ’t Zand lag maakt het mogelijk dat dat perceel moeilijker in onderhoud was, 

bijvoorbeeld omdat het zand er dichter aan het oppervlakte lag.   

Op basis hiervan lijkt mij het meest plausibel dat ‘Niemandsvriend’ als (bij-) naam werd gebruikt voor 

een moeilijk te onderhouden stuk land.  De ellendige schoordijk die het ambacht haar merkwaardige 

naam bracht bleek echter een zegen bij het heffen van tol. Omdat het kasteel hier direct aan de rivier 

gebouwd kon worden was het de ideale plek om schepen aan te houden!  

En zo kreeg het ambachtje dat niemand wilden hebben, toch nog een belangrijke bestemming. 
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XI De Friese boeren 

Het landschap van het oude Merweda verdwijnt definitief als in 1256 met het sluiten van de ringdijk 

De Alblasserwaard ontstaat. De woeste moerassen veranderden in polders met weilanden, netjes 

van elkaar gescheiden door kaarsrechte sloten en kanalen. Omringt door dijken en gemanaged met 

sluizen en molens. Langs de dijken ontstonden de voor Holland zo kenmerkende dijkdorpen: lange 

linten van huizen en boerderijen die op of aan de dijken werden gebouwd. Met de bossen en 

moerassen verdwijnen ook de wolven, de elanden en de ossen uit onze omgeving. 

Toch was een veilig voortbestaan van ons dorp met de totstandkoming van de Alblasserwaard 

allerminst verzekerd. Onze omgeving stond via het Hollands Diep nog steeds in directe verbinding 

met de Noordzee waardoor het erg kwetsbaar bleef voor overstromingen. Gedurende de hele 

geschiedenis hebben de Sliedrechters daarom moeten vechten tegen het water. Soms werd die strijd 

gewonnen, en soms verloren. Recent nog, tijdens de watersnoodramp van 1953 kwamen er 

honderden huizen onder water te staan22. Een van die rampen, de St Elizabethvloed in 1426, brengt 

ons bij de laatste alinea in de zoektocht naar een antwoord op de vraag wie jouw en Willems 

voorouders geweest kunnen zijn.  

De St Elizabethvloed verwoestte Sliedrecht zuid maar liet Oversliedrecht ongemoeid. De 

vluchtelingen staken de rivier over en vestigden zich in het ambacht Naaldwijk. Ze werden 

gedwongen om visser te worden omdat al het boerenland al vergeven was. Willem woonde in 1540, 

dus ‘net na’ de ramp, echter in Oversliedrecht. Bovendien was hij een boer met eigen grond. Op basis 

hiervan durven we het aan om te stellen dat jullie voorouders al voor de St Elizabethvloed in 

Oversliedrecht woonden, en dus afstammen van de Friese boeren, wellicht uit Voorne, die ons dorp 

hebben gesticht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Bron: www.historie-sliedrecht.nl / Geschiedenis / 29 / Watersnoodramp, De Tijd van Toen … Van Ir. W. Bos. 

http://www.historie-sliedrecht.nl/
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Bronbestand I: De Friezen volgens Tacticus, Germania, hoofdstuk 34 en 35 

XXXIV 

The Angrivari’s and Chamavi’s frontier Angrivarios et Chamavos a tergo Dulgibini 

Has the Dugubini and Chasuari in the rear et Chasuarii cludunt aliaeque gentes, haud 

With other tribes too low to mention perinde memoratae. A fronte Frisii excipiunt. 

While in front stands the Frisian nation Majoribus minoribusque Frisiis vocabulum est 

Which is divided according to mass ex modo virium: utraeque nationes usque ad 

Into the greater and the lesser class Oceanum Rheno praetexuntur, ambiuntque 

And both are bounded by the Rhine immensos insuper lacus et Romanis classibus 

As far as the ocean’s shoreline navigatos. 

Around vast lakes they also have their seats   

Whose waterways are plied by Roman fleets   

XXXV 

So far we’ve seen Germany west of the Rhine Hactenus in Occidentem Germaniam novimus. 

Northwards it describes an enormous arch In Septentrionem ingenti flexu redit. Ac primo 

First we encounter the Chauci whose March statim Chaucorum gens, quanquam incipiat a 

Originates from the Frisian confine Frisiis ac partem littoris occupet, omnium, quas 

And occupies a stretch of the coastline exposui, gentium lateribus obtenditur, donec in 

Touching all the tribes I did mention Chattos usque sinuetur. 

Till it wedges into the Chatti’s nation   
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Bronbestand II: Annales van Tacticus, boek IV, hoofdstuk 72, vertaald door Ben Bijnsdorp 

4.72.1. Eodem anno Frisii, 
transrhenanus populus, pacem 
exuere, nostra magis avaritia quam 
obsequii impatientes. Tributum iis 
Drusus iusserat modicum pro 
angustia rerum, ut in usus militaris 
coria boum penderent, non intenta 
cuiusquam cura quae firmitudo, 
quae mensura, donec Olennius e 
primipilaribus regendis Frisiis 
impositus terga urorum delegit 
quorum ad formam acciperentur. 

4.72.1. In hetzelfde jaar zijn de Friezen, een volk aan 
de overkant van de Rijn, in opstand gekomen, meer als 
gevolg van onze eigen inhaligheid dan uit misnoegen 
over hun onderwerping. Drusus had hen een matige 
belasting opgedragen met het oog op hun beperkte 
middelen, namelijk om voor militair gebruik 
runderhuiden in te brengen, zonder dat iemand zich er 
ooit druk om had gemaakt welke kwaliteit en welke 
afmeting zij moesten hebben, totdat Olennius, een 
van de primipili, aangesteld om de Friezen te regeren, 
huiden van oerossen uitkoos, naar het formaat 
waarvan hij ze wenste te ontvangen. 

4.72.2. Id aliis quoque nationibus 
arduum apud Germanos difficilius 
tolerabatur, quis ingentium 
beluarum feraces saltus, modica 
domi armenta sunt. Ac primo boves 
ipsos, mox agros, postremo corpora 
coniugum aut liberorum servitio 
tradebant. 

4.72.2. Deze belasting, ook voor andere volken al een 
zware opgave, werd bij de Germanen des te moeilijker 
verdragen omdat zij wel wouden hebben, rijk aan 
kolossale wilde dieren, maar stalvee van slechts 
bescheiden omvang. En aanvankelijk leverden zij de 
runderen zelf in, daarna hun akkers, tenslotte stonden 
zij hun vrouwen of kinderen als slaven af. 

4.72.3. Hinc ira et questus et 
postquam non subveniebatur 
remedium ex bello. Rapti qui tributo 
aderant milites et patibulo adfixi: 
Olennius infensos fuga praevenit 
receptus castello cui nomen Flevum; 
et haud spernenda illic civium 
sociorumque manus litora Oceani 
praesidebat. 

4.72.3. Hieruit kwam wrok voort en geklaag en toen er 
geen verlichting kwam probeerden ze een oplossing te 
forceren door middel van oorlog. De soldaten die voor 
de inning van de belasting aanwezig waren werden 
gegrepen en aan de galg geknoopt: Olennius wist door 
een vlucht zijn vijanden te vlug af te zijn en trok zich 
terug in een versterking dat de naam 'Flevum' droeg. 
Daar bewaakte een niet onaanzienlijke menigte 
burgers en bondgenoten de kust van de Oceaan. 

Caput LXXIII Hoofdstuk 73 

4.73.1. Quod ubi L. Apronio 
inferioris Germaniae pro praetore 
cognitum, vexilla legionum e 
superiore provincia peditumque et 
equitum auxiliarium delectos accivit 
ac simul utrumque exercitum Rheno 
devectum Frisiis intulit, soluto iam 
castelli obsidio et ad sua tutanda 
degressis rebellibus. Igitur proxima 
aestuaria aggeribus et pontibus 
traducendo graviori agmini firmat. 

4.73.1. Zodra dit bij Lucius Apronius, de pro-praetor 
van Beneden-GermaniÃĢ, bekend was geworden, 
ontbood hij de eenheden van de legioenen uit de 
Boven-Provincie alsmede uitgelezen infanterie en 
cavalerie van de hulptroepen en voerde beide 
legereenheden de Rijn af naar de Friezen. Het beleg 
van het fort was toen al opgeheven en de 
opstandelingen waren weggetrokken om hun 
eigendommen te verdedigen. Derhalve verstevigde hij 
de moerassen in de buurt met dijken en veenbruggen 
om daar de zwaardere legertros overheen te voeren. 

4.73.2. Atque interim repertis vadis 
alam Canninefatem et quod 
peditum Germanorum inter nostros 

4.73.2. En na intussen doorwaadbare plaatsen 
gevonden te hebben gaf hij een ruiterafdeling van de 
Canninefaten en wat er aan Germaanse ruiters tussen 

http://benbijnsdorp.nl/annot04.html#Drusus2
http://benbijnsdorp.nl/annot04.html#Flevum
http://benbijnsdorp.nl/annot04.html#beide legereenheden
http://benbijnsdorp.nl/annot04.html#beide legereenheden
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merebat circumgredi terga hostium 
iubet, qui iam acie compositi pellunt 
turmas socialis equitesque legionum 
subsidio missos. Tum tres leves 
cohortes ac rursum duae, dein 
tempore interiecto alarius eques 
immissus: satis validi si simul 
incubuissent, per intervallum 
adventantes neque constantiam 
addiderant turbatis et pavore 
fugientium auferebantur. 

de onzen diende de opdracht om met een 
omtrekkende beweging in de rug te komen van de 
vijanden, die, al voor een veldslg opgesteld, de 
cavalarie van de bondgenoten en de te hulp gezonden 
ruiterij van de legioenen onder zware druk zetten. 
Toen zijn drie lichtgewapende cohorten en daarna 
weer twee en, nadat er vervolgens enige tijd tussen 
verlopen was, de ruiterij van de bondgenoten 
opafgestuurd. Hoewel die sterk genoeg zouden zijn 
geweest als zij tegelijk aangevallen hadden, hebben zij 
nu, omdat ze bij tussenpozen gearriveerd waren, 
enerzijds niets bijgedragen aan het moreel bij de 
soldaten die al in verwarring gebracht waren en 
anderzijds werden zij door de schrik van de 
vluchtenden meegesleurd. 

4.73.3. Cethego Labeoni legato 
quintae legionis quod reliquum 
auxiliorum tradit. Atque ille dubia 
suorum re in anceps tractus missis 
nuntiis vim legionum implorabat. 
Prorumpunt quintani ante alios et 
acri pugna hoste pulso recipiunt 
cohortis alasque fessas vulneribus. 
Neque dux Romanus ultum iit aut 
corpora humavit, quamquam multi 
tribunorum praefectorumque et 
insignes centuriones cecidissent. 

4.73.3. Toen stelde Apronius aan Cethegus Labeo, 
onderbevelhebber van het vijfde legioen, alles ter 
beschikking wat hij nog aan hulptroepen had. En ook 
hij, door de hachelijke omstandigheden van de zijnen 
in een gevaarlijke positie gebracht, verzocht dringend 
om de hoofdmacht van de legioenen door het zenden 
van boden. Toen stormden de mannen van het vijfde 
legioen vÃŗÃŗr de anderen naar voren en, door de 
vijand in een verbeten gevecht op de vlucht te drijven, 
ontzetten zij de cohorten en eskadrons die uitgeput 
waren door verwondingen. En de Romeinse 
aanvoerder trok niet op wraak uit noch begroef hij de 
gesneuvelden, ofschoon er veel tribunen en 
praefecten en aanzienlijke centurio's gesneuveld 
waren. 

4.73.4. Mox compertum a transfugis 
nongentos Romanorum apud lucum 
quem Baduhennae vocant pugna in 
posterum extracta confectos, et aliam 
quadringentorum manum occupata 
Cruptorigis quondam stipendiari villa, 
postquam proditio metuebatur, mutuis 
ictibus procubuisse. 

4.73.4. Naderhand is men van overlopers te weten 
gekomen dat 900 Romeinen afgemaakt zijn in het 
zogenoemde Baduhennawoud nadat zij de strijd tot de 
volgende dag hadden weten te rekken, en dat een andere 
afdeling van 400 eerst de villa bezet hadden van Cruptorix, 
die ooit als soldaat gediend had, en elkaar neergestoken 
hadden toen men verraad vreesde. 

Caput LXIV Hoofdstuk 74 

4.74.1. Clarum inde inter Germanos 
Frisium nomen, dissimulante Tiberio 
damna ne cui bellum permitteret. 
Neque senatus in eo cura an imperii 
extrema dehonestarentur: pavor 
internus occupaverat animos cui 
remedium adulatione quaerebatur. 

4.74.1. Hierna was onder de Germanen de naam van 
de Friezen beroemd, terwijl Tiberius de verliezen 
geheim hield om niet aan een ander de oorlog te 
hoeven op te dragen.  

 

http://benbijnsdorp.nl/annot04.html#Baduhennawoud
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Bronbestand III: De Kamerijkse Kronieken (1018) 

Gesta Pontificum Episcoporum Cameracensium  

 

Bronbestand IV: De Kroniek van Mersenburg (1018) 
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Bronbestand V, De oorkonde van 877, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299  
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Bronbestand VI: De oorkonde van 897, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299  
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Bronbestand VII: Stroperij, Oorkondenboeken van Sticht Utrecht 
 

 

Bronbestand VIII: De visserij bij IJsselstein, oorkondeboeken van Sticht Utrecht 

 

 

 
 
 
 
 



29 

 

Bronbestand IX: De jaargetijde viering, Oorkondenboeken Zeeland en Holland tot 1299 
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Bronbestand X:  De kapellaan in Vlaardingen, Oorkondenboeken Zeeland en Holland tot 1299 
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Bronbestand XI: De oorkonde van Menkenesdrecht,  Oorkondenboek Sticht Utrecht tot 1301 

 

 

 

Onderschrift: 

 

Originele tekst met onderschrift van dezelfde oorkonde maar dan in het oorkondenboek van Holland 

en Zeeland 
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Bronbestand XII:  De eerste vermelding van Oversliedrecht in 1203, Oorkondeboek van 
Zeeland en Holland tot 1299 

 

 

Originele tekst: 
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Bronbestand XIII:   Sliedrecht wordt een dorp in 1290, Oorkondenboek Zeeland en Holland  
 
 

 

Originele tekst 

 

 
Bronbestand XIV: De Merwede wordt een belangrijke internationale handelsweg, 

Oorkondenboek Zeeland en Holland tot 1299 
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Bronbestand XV: Afwatering I en II, Oorkondenboek Zeeland en Holland tot 1299 
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Bronbestand XVI:  De Tol bij Niemandsvriend, Oorkondeboek van Zeeland en Holland 
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Bronbestand XVII:  De tollen in Holland, Oorkondeboek van Zeeland en Holland 
 

 
 
 
 


