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De Merwede tussen Loevestein en Sleeuwijk/Schelluinen 
Datering van kaart NA-4VTS-886. 

Geanalyseerd t.b.v. het document “Woudrichem van Wording  tot  Wasdom” door Ferd van Roode, Woudrichem 30-6-2016. 
 
De kaart omvat een groot gebied met veel gedetailleerde informatie. Dat kan alleen tot stand 
zijn gekomen na zorgvuldige opmetingen in het hele gebied. In de omgeving van 
Woudrichem zijn die minder goed uitgevoerd dan in de omgeving van Gorinchem. De 
tekenaar moet daar zeer goed bekend zijn geweest. De datering zal dus voornamelijk uit 
details van die omgeving moeten komen. Aangezien de geschiedenis van Gorinchem buiten 
het bestek van dit boek valt, maar die datering wel van belang is, is deze beschrijving hier als 
bijlage opgenomen.  
 
De kaart beeld de Merwede af ruwweg tussen Loevestein en Sleeuwijk/Schelluinen. 
Duidelijk zijn op enkele plaatsen vissers en bootjes geschetst met op twee plaatsen een groot 
uitgebracht visnet. Details op de kaart zijn alleen in uitvergroting leesbaar. Links op de kaart, 
op de samenvloeiing van Maas en Waal, is een visnet getekend en nog een nabij de stad 
Gorinchem. Bij die laatste staat geschreven: 'de segen in questie'. Het is duidelijk dat de kaart 

betrekking heeft op het conflict tussen de vissers van Woudrichem en die van Gorinchem. 
Deze kwestie over de visrechten heeft zich eeuwen voortgesleept en is diverse malen voor het 
Hof van Holland gebracht. Korteweg heeft in zijn proefschrift van 1937 de processtukken 
van deze rechtszaken geanalyseerd. Deze processen zijn zowel in de 14e als in de 15 en 16e 
eeuw gevoerd. De kaart is ongetwijfeld bij een of meerdere daarvan gebruikt De volgende 
samenvatting is aan het proefschrift van Korteweg ontleend. 
 
In 1322 wordt bij verdrag de grens tussen het visgebied van de heer van Horne en dat van de 
heer van Arkel afgebakend. Daarna wordt in 1392 een uitspraak gedaan door hertog Albrecht 
in het opnieuw gerezen geschil. Tijdens de Arkelse oorlogen komen in 1412 de rechten aan 
de Gorinchemse zijde in handen van de graaf van Holland. Vervolgens komt het Hof van 
Holland in 1450 tot een sententie. Tenslotte wordt alles nog eens aan de orde gesteld in 1477 
waarop in 1481 de sententie van 1450, wordt herbevestigd. De originelen van de verdragen 
van 1322 en van 1450 die jarenlang zoek geweest zijn komen omstreeks 1530 weer boven 
tafel. Het conflict rijst dan opnieuw in 1535. Na 1538 gebeurt hier niets mee tot in 1545 een 
nieuwe beslissing genomen wordt en het proces bij sententie van het Hof van Holland in 
1547 wordt beëindigd. Alle visgrenzen van 1322 worden daarbij weer hersteld. 
 
De processtukken geven geen zekerheid over de periode waarin de kaart is getekend. Wel is 
duidelijk dat de kaart meerdere malen is gebruikt en is bijgewerkt. Als de kaart bij de 
originele stukken van 1450 heeft gezeten, dan is het dus mogelijk dat hij na 1530 wederom is 
gebruikt. Dan kunnen er correcties en bijschriften vanaf 1530 zijn aangebracht. Als dat 
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aantoonbaar is dan is de basistekening van de kaart uit 1450. Een aantal aspecten kunnen hier 
inzicht in geven, zoals: 

1. de omschrijving van de locaties in de processtukken in samenhang met de details die 
op de tekening zijn weergegeven, 

2. de gebruikte lettertypen en het handschrift, 
3. topografische elementen, (rivierloop, zandbanken geulen, wat was er wel en nog niet), 
4. historische elementen, (welke gebouwen of vestingwerken waren er wel of niet meer). 

 
Item 1: 

In de processtukken uit 1322 komen de volgende toponiemen voor: 
van der Splissen tot Sleeuwijcker kerk toe; Nieuwe Zant; van der Halver Linge tot 
Scalluunresloet; van der Dooverlingen; van der Oude Steenstraet tot Woudrichem.  

In de processtukken 1450 komen voor: 
van Floerkens ziven tot de Dovelinge; de Merwede van de Dovelinge tot 
Scelluinersloot; 

Op de kaart zijn hiervan terug te vinden: 
Worcum; de kerck van Sleewijck; Floerkens zyven en Dovelinge; Sceluinersloot, 
(opm. de Halve Linge is een oude naam voor Dove Linge). 

Gezien het feit dat alles in 1547 is teruggedraaid naar de grensaanduidingen van 1322 is het 
geen wonder dat bij alle processen dezelfde namen voor kunnen komen. 
 
Alleen het Nieuwe Zant van 1322 wordt in 1450 niet meer genoemd. Zandbanken groeien 
aan en schuren weer weg. Op de kaart staat ook een Nieuw Sandt, maar de locatie daarvan 
klopt niet met die uit 1322.  
 
Item 2: 
Uit het lettertype van het handschrift blijkt dat er verschillende personen hebben geschreven, 
het meeste in 16e eeuws schrift. Viermaal is bij een detail ‘anno 38’ gezet, 2 maal in latijnse 

cijfers (XXXVIIJ) en 2 maal in arabisch 
(hedendaags) schrift. Dat laatste komt pas 
in de 16e eeuw in gebruik dus dan is het 
genoteerd bij het proces van 1550. 
Duidelijk is te zien dat de inkt van een 
andere samenstelling is dan die waarmee 
het woord Merwede is geschreven. Het is 

ook een ander handschrift.  
Waarom wordt die datum erbij geschreven. Als de 
hele kaart uit die periode stamt dan is het zinloos. 
Alleen als men wist dat de kaart een situatie van veel 
oudere datum weergaf, dan moest dit wel duidelijk 
aangegeven worden. Dat is geen bewijs maar wel 
een logische veronderstelling. Ook in de geul bij 
Loevestein staat het Ao 38 in arabisch. Hier is 
blijkbaar de hele situatie ingrijpend veranderd. De 
voormalige ‘Waert’, (nog net leesbaar) is 
doorgestreept. Uit andere tekeningen van omstreeks 
1530 blijkt dat hier inmiddels een zandbank ‘de 
Hennip’ ligt.  
Maar dat is een topografisch element in de analyse. 

 

 
Nyeu Sandt gecommen Ao XXXVIIJ 
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De naam Gornichem is vast als belangrijkste genoteerd. Hier is een derde handschrift. De 
letter r staat geschreven in een 15e eeuwse vorm, die verder niet voorkomt op de kaart. Het 
kan dus een ouder bijschrift zijn. Omdat die schrijfwijze in de 16e eeuw nog wel sporadisch 
gebruik werd, hoeft dat echter niet.  
 
Item 3: 
Op de tekening staan topografische details van situaties die kenmerkend zijn voor een 
bepaalde periode. De genoemde ‘Waert’ is er één van. Ook het ‘nyeu sandt’ is een 
opmerkelijke aanduiding. Zandbanken komen en schuren weer weg in een natuurlijk proces 
van riviervorming. Die blijven zelden eeuwenlang op dezelfde plaats. In de sententie van 
1450 is sprake van een nieuw zant. De vraag is waar dit nieuwe zand ligt. Hiernaar wordt 
verwezen in een tussenvonnis uitgebracht in 1535. Daarin staat dat ‘nu’ op dit nieuwe zand 
van de sententie van 1450 de galg van Gorinchem staat. Dan is het niet het nieuwe sant van 
het bovenstaand kaartdetail. Die galg staat op de kaart, dus die is ‘nu’ in 1535 getekend. 

 
Dat tussenvonnis, weergegeven als bijlage IV in het proefschrift van Korteweg, is voor de 
datering zeer belangrijk. Daarin worden door de Gorchumse zijde als grenzen genoemd: 

-- streckende van de pael, op de reede van de Doevelinghe gestelt upt sceytsele van 
tKeyserswaert ende nederwaerts gaende tot Joerdenswaert ende (--) voerts tot 
Scheeluynscher sloot. 

De graaf van Hoorne verklaart dat de grenzen  van 1450 nog gelden, als volgt: 
-- van Floerkens ziven aff voerbij tscheytsel van tlandt van Dalem ende lande van 
Gelre nederwaerts, voer tnyeuwe sant daer de galge van Gornichem nu op staet tot die 
Doevelingen, loepende neffens die mueren der stede van Gornichem. 

 
Opvallend is het verschil tussen de omschrijving bij het sceytsele.  

In 1535: daar staat een paal op het sceytsele van de Keizerswaard. 
In 1450: geen paal genoemd en de grens is tscheytsel tussen Dalem en Gelre. 

Op de tekening staat hier ‘heyninghe’. De pael en de naam Keizerswaard kunnen zijn 
bijgeschreven, het woord heyninghe als aanduiding voor de scheiding kan wel oud zijn. Het 
is in elk geval merkwaardig dat het woord andersom tussen de twee gebiedsaanduidingen 
staat.  
 
Als de kaart van na 1535 zou stammen moet er een redelijk overeenkomst bestaan met de 
topografische elementen op de kaart uit 1553 van Pieter Sluyter. Met name het weergegeven 
gebied ten oosten van Gorinchem is interessant. Ofschoon schaalverhoudingen ongelijk zijn 

 
detail van de kaart met de galch nabij Gorinchem 

 
Heyninge ‘andersom’ geschreven 
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is de overeenkomst tussen de tekeningen groot. Er zijn echter een paar duidelijke 
afwijkingen.  
Dat betreft: de ‘Nieuwe Haven’, het Vossengat, de oostelijke stadsgracht en de Dovelinge.  
Deze details zijn aangegeven op onderstaande afdrukken: 
 
 
 
 
         D 
       D 
 
 
    C           C 
         B              B 
         A 
                 A 
 
 
 
 
de ‘Nieuwe Haven’,  A, op kaart 886 afwezig, werd gegraven in 1535. 
het Vossengat,  B, op kaart 886 is dat open water, in 1553 een sloot. 
de oostelijke gracht,  C ,op kaart 886 nog niet aangelegd, 
de Dovelinge,   D, op 886 open water tot halverwege, in 1553 geheel verland.  
 
Uit deze vergelijking blijkt dat de kaart decennia vóór 1535 getekend moet zijn. Als hij 
inderdaad met de processtukken na 1450 zoek was, dan moet hij dus uit 1450 zijn.  
 
Item 4: 
Welke historische elementen, gebouwen of vestingwerken waren er wel of niet meer. 
Ook hier biedt een vergelijking tussen de beide kaarten een goed inzicht. De tekenaar van 
kaart 886 heeft de stad afgebeeld door aanzichten, uit alle richtingen van de omtrek, naar het 
centrum toe, plat  te leggen. De lijntjes van de zuidrand zijn hier met fotobewerking wat 
verduidelijkt. Die zuidrand en verder de ‘burchwerven’ zijn interessant.  
 
Deze details zijn bij E en F aangegeven op onderstaande afdrukken: 
 
               F 
            F 
             C           C 
 
 
 
        E     A   E        A 
 
de burchwerven,  F ,op kaart 886 verwijst naar 1412, Hier heeft de burcht van Jan van 
  Arkel gestaan die werd afgebroken in 1412. Op deze plaats staat op de kaart 
  van Sluyter in1553 een steenfabriek  
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de zuidrand ,  E, ondanks de eenvoud van de afbeelding is duidelijk dat op kaart 886 
  een hoektoren staat en niet de ronde ‘Blauwe Toren’ die in 1461 werd  
  gebouwd.  
 
Dit wekt de suggestie dat de tekening een situatie weergeeft tussen 1412 en 1461.  
Tenslotte moet worden vastgesteld dat in het bijschrift de burchwerven de letter r geschreven 
is met een vorm die wordt aangenomen pas aan het eind van de 15e eeuw in algemeen 
gebruik te zijn gekomen. In de 15e eeuw als een vinkje, in de 16e eeuw als een x-je 

Uit bijgaand 
tekstfragment: ‘Int 
jaer duysent 
vierhondert vive ende 

tachtich’, (uit ‘Heren van Altena, NA-3.19.02 scan nr 50.) blijkt dat incidenteel de x-vorm al in 1485 
voorkomt. 
 
Voor het bijschrift burchwerven lijkt jaar 1450 toch te vroeg. Er is echter een tweede 
mogelijkheid. Namelijk, in 1481 geeft het Hof van Holland in een sententie een bevestiging 
van zijn beslissing van 1450. Het is dus mogelijk dat er twee fasen in die kaartgeschiedenis 
zijn. 
1450 kaart getekend, maatgevende elementen: topografie en gebouwen,  
   bijschrift Gornichem met r-vinkje geschreven  
1481 kaart bewerkt  eerste serie bijschriften zoals burchwerven, Jan van Gelcumslant, 
   (Jan van Gelcum was schepen in Gorcum rond 1434)  
   Heyninge genoteerd op de grens met Gelre. 
In dat geval is de kaart dus pas na1481 zoek geraakt om in 1534 weer boven water te komen 
en te worden hergebruikt. 
 
Evenzo is het dan waarschijnlijk dat de situatie bij Loevestein en Floorkens Ziven op de kaart 
als niet erg toepasselijk werden ervaren zodat daarbij een nieuwe kaart (nr 4VTH 887) is 
gemaakt. Ook in Floorken is de ‘x-vorm r’ gebruikt terwijl de situatie ook eind 15e  eeuws 
lijkt.  
 
 
 
 

 


