


18. ARKELBURCHT HERINNERT AAN EERSTE DIJKEN 

Martin Veen staat op het drassige land tussen de Dalemsedijk en de Merwede in 

Gorinchem en wijst naar de plek waar het kasteel van de Van Arkels gestaan heeft. 

Op een nog droog weiland vlakbij de rivier gakken een paar honderd ganzen. 

Ondanks dat tamelijk overheersende geluid, dringt toch ook nog de stem door van 

een man die met zijn hond komt langslopen. ,,Zo laten , hè", zegt hij tegen Veen, 

,,anders moet ik weer in de pen klimmen. " Veen glimlacht maar reageert verder niet. 

Martin Veen op de plek waar in 14 12 het kasteel van de Van Arkels verwoest werd. (Foto Marc van der Kort) 

Bekende? ,,Ja", zegt Veen. 

De man met de hond is een van de mensen die wj llen dat dit gebiedje aan de oost

kant van Gorinchem blijft zoals het is. En daar is wat voor te zeggen, want het is even 

historisch als pittoresk. Vanaf de Dalemsepoort loopt er een paadje naar wat je een 

geaccidenteerde uiterwaard zou kunnen noemen, en een paar honderd meter verder 

voert dat pad weer de Dalemsedijk op. Bij hoogwater lopen de lage delen onder, zoals 

de plek waar de burcht van de Van Arkels heeft gestaan. Je hebt er een fantastisch uit

zicht op de wallen van Gorinchem, de Dalemsepoort, de molen, en als je je omdraait 

op de Merwede en, in de verte, Woudrichem en Slot Loevestein. 

Gorinchemmer Veen - 39 jaar en hoofd informatievoorziening van de directie Utrecht 

van Rijkswaterstaat - is een wandelende encyclopedie wat de archeologie van zijn 

stad betreft. Voor he(gebied waar we nu staan, leven bij dè gemeente plannen om 

LANGS DE WAAL 68 



het op te knappen: informatiepaneeltjes, kunstwerkjes, bankjes. De man-met-de

hond weet dat ook en hoopt dus dat die ideeën niet uitgevoerd worden. 

Ze dachten altijd dat het kasteel van de Van Arkels onder de Dalemsedijk lag en voor 

een deel ook ten noorden ervan, daar waar de woningen van Gorinchem-Oost staan. 

,.Bij die woningbouw", zegt Veen, ,.vonden ze een stenen doopvont. Het is op eigen

lijk mysterieuze wijze verdwenen. Het had in het museum hier moeten staan." Het zit 

hem klaarblijkelijk nog steeds dwars. 

Pas in 1815 werd die Dalemsedijk aangelegd, tamelijk laat voor een dijk in dit gebied. 

Toen vonden ze de resten van de burcht en daarmee dachten ze het in Gorinchem ten 

aanzien van de archeologische vondsten op die plek wel gehad te hebben. De loca

tie van de burcht kwam ook niet eens meer voor op de arcfieologiscfie kaart van de pro

vincie Zuid-Holland. Dat werd weer anders toen het waterschap in 1996 de dijk ging 

verzwaren en de bodem weer wat bijzonderheden uit het verleden prijsgaf. 

Veen zegt dat hij stadgenoot Ton Wijkamp de eer van de ontdekking moet gunnen. ,.Op 

een dag stond hij bij me op de stoep. Ik heb langs de Dalemsedijk wat gezien, zei hij. 

Hij was daar buitendijks met een 11).etaaldetector aan het zoeken geweest toen hij ste

nen in de omgewoelde grond zag. Dat hij dat zag was op zich al bijzonder, want het 

was nauwelijks te zien." Maar het was wél het begin van de wetenschap dat het kas

teel aanzienlijk groter was dan tot dan toe aangenomen werd. ,.Ze waren ook maar zo 

aan het verzwaren gegaan, ze hadden geen idee wat ze tegen konden komen." 

Leden van de gemeentelijke archeologische werkgroep en van de afdeling Lek- en 

Merwestreek van de archeologische werkgemeenschap voor Nederland, waar Veen 

ook in zit, gingen onder leiding van Pieter Floore, een Rotterdamse beroepsarcheo

loog, aan het werk. Een week, langer kon niet omdat de dijkverzwaring geen uitstel 

kon lijden. Het waterschap stelde een kraan beschikbaar om de gravers ter wille te 

zijn. Echt gegraven werd er trouwens niet, Veen zegt dat het terrein opgescfiaafd werd, 

gevlakt, beide termen zijn jargon voor glad maken zodat je goed kan zien of er wat uit

steekt. En dat was ook zo. In het Gorcums Museum wijst Veen een aantal vondsten 

aan: pijlpunten , stenen kogels, een deel van een maliënkolder, aardewerk, een 

hamertje, twee hondenschedels, de helft van een schaar, een vingerhoedje, een sleu

tel. Allemaal dingen die ergens tussen 1290 en 1412 hier gedragen of gebruikt werden. 

En honden snuffelden toen kennelijk ook al rond op die plek die nog steeds de 

mooist gelegen uitlaatplaats van Gorinchem is. 

Er kwam ook metselwerk van de burcht te voorschijn. Maar dit en andere sporen uit 

het verleden werden tenslotte weer bedekt met een li3ag klei van een meter: bodemar

chief. 

Over Gorinchem en de invloed van het water schrijven kan niet zonder de machtige 

familie Van Arkel en hun burcht te noemen. Als je naar de bouw van die burcht -

begonnen of opgeleverd in 1290 - teruggaat, beland je namelijk ook in de tijd dat de eer

ste dijken aangelegd werden. Dat wil zeggen: grotere (ring)dijken dan wat ze daarvóór 

soms voor of rond nederzettingen opwierpen. Dijkdoorbraakwielen ouder dan 700 jaar 

zijn er niet - er kon niets doorbreken. Regen- en smeltwater vanuit de bovenstroom

se gebieden spoelde door de delta die Nederland was - ruimte voor de rivier genoeg. 

En dat was al duizenden jaren zo. Het was hier een bosachtig gebied met enkele 
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hoofdstromen en tal van zijtakken. Er ontstonden oeveiwallen vanuit de rivier: bezon

ken klei, zand en grind, en die wallen braken vroeg of laat ook weer door, zodat zich 

nieuwe stromen vormden. De naam Waal bijvoorbeeld schijnt pas vijfhonderd jaar na 

Christus voor het eerst genoemd te worden. Het was allemaal zo anders: wie kan zich 

nu voorstellen dat nederzettingen als Varik en Ophemert toen niet aan de Waal, zoals 

nu, lagen maar aan de Maas, althans een stroom die daar op leek. 

Foto's van de opgravingen in 1996 naar de Arkel burcht hangen in het Gorcums Museum. 

De eerste dijken waren in de dertiende eeuw dwarsdijken: dijklichamen die dwars op 

de rivierstroom stonden en die dorpen vrijwaarden van wateroverlast. Maar het dorp 

iets verder stroomafwaarts ging dan wel weer kopje onder - of het moest zelf ook een 

dwarsdijk aanleggen. 

Floris de Vijfde, de graaf van Holland, was de krachtpatser die tussen 1275 en 1280 een 

ringdijk - een gesloten dijksysteem - om de Alblasseiwaard heen liet aanleggen . Niet 

veel later kwamen hier de waterschappen uit voort: die ringdijken moesten beheerd 

en onderhouden worden. Waterschappen dateren van de veertiende eeuw: ze waren 

de eerste gemeenschappelijke bestuursvormen in.dit land. 

Een onderdeel van de ringdijk-van-Floris-de-Vijfde was de Zouwen- en Bazeldijk, tus

sen Ameide aan de Lek en Arkel bij de Meiwede. In diezelfde periode werd de 

Lingsesdijk aangelegd, ongeveer van Arkel naar Hoog-Dalem aan de Meiwede. Omdat 

de watervloed zo enigszins beteugeld werd , durfden de Van Arkels, die oorspronke

lijk afkomstig waren uit Leerdam, het aan om hun burcht te bouwen. Ze droegen hem 

op aan Floris de Vijfde, graaf van Holland, met wie ze toen nog op goede voet ston

den. Maar dat kon snel veranderen. Tijdens een van de oorlogjes tussen edelen ver

overde in 1407 de graaf van Holland de Arkel burcht en in 1412 veiwoestte hij deze om 

te voorkomen dat hij ooit weer in handen van de Van Arkels zou vallen. Maar die ver

woesting vaagde niet alles weg. ,,Waarmee we niet ongelukkig zijn" , zegt Martin Veen. 
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