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Veel leugens e, 

Zonder overdrijving meen 
elk terrein van het leven en · 
niet los denken van de vor 
basis is voor die van de tot 
zonder meer. De mens is gei 
lichamelijk, geestelijk, cultu 
schappelijk. 

De historiebeschrijving va 
en ook die worden nog zee1 
zoete koek we.rd gegeten, , 
gewantrouwd. 

De kroniekschrijver uit v 
objectiviteit. Hij is in hart , 
aannemen onbewust - met 
niet zeggen dat Voltaire ge 
archieven vol leugens en ee1 
vindt men ·vele authentieke 1 
worden. 

Als wij vroeger jokten zei 
de hel". Nu, dan zijn er hee 
onze Abraham Kemp (Levi 
Beschrijving der Stad Gorir 
Franckensz. Pauw (Kronijcl 
- 2e helft 15e eeuw), priester 

Ik ga nu aan de hand var 
waarvan u aan de waarhei 
overdrijving in oude kronie 
maar gezellig vertellen. Er î 
Laat u alleen meenemen de 
niet waar is. 

Het is overigens voor de i 
in commissie, te kunnen lieg< 
De verhalen zijn mooi. Het 
Dus ...... bij al de onwaarheié 

In allerlei feiten uit de l: 
De mens in zijn goedheid er 
zijn arbeid en strijd, zijn gl 
en ontrouw, zijn blijdschap 
Schendel kunnen zeggen: ,,11 
gemoed om het leven te verd 

Er waren goede en kwade 
ten. De mens was vroeger 
onder men leefde waren and 

Laten wij die mens volger 
om te geloven wat u zelf jt 
te zien in de tijd waarin ze s 
vraagt. 

Wel, als u zo al lezende 
het verleden vertellen. Natt 
u te zeggen: .,Van wat ed 
gecomen zijn" . 



Veel leugens en een klein beetje waarheid? 

Zonder overdrijving meen ik te mogen zeggen, dat de historie de basis is voor 
elk terrein van het leven en voor iedere studie. vVij kunnen nu eenmaal het heden 
niet los denken van de vorming In het verleden, terwijl de huidige wereld de 
basis is voor die van de toekomst. De mens is niet de mens >van het ogenblik 
zonder meer. De mens is gegroeid en heeft zich op allerlei gebieden ontwikkeld: 
lichamelijk, geestelijk, cultureel, economisch, maatschappelijk, sociaal, weten
schappelijk. 

De historiebeschrijving van nu geschiedt alleen aan de hand van de bronnen 
en ook die worden nog zeer critisch bekeken. De overlevering, die vroeger als 
zoete koek werd gegeten, wordt door de historieschrijver van vandaag sterk 
gewantrouwd. 

De kroniekschrijver uit vroeger eeuwen toont in het algemeen beslist geen 
objectiviteit. Hij is in hart en nieren een chauvinist, die het - naar wij mogen 
aannemen onbewust - met de waarheid niet al te nauw nam. Dat wil echter 
niet zeggen dat Voltaire gelijk had toen hij zei : ,,Geschiedenis .. . ... ontzaglijke 
archieven vol leugens en een klein beetje waarheid", want juist in de archieven 
vindt men ·vele authentieke stukken, waaraan nu juist wèl waarde gehecht moet 
worden. 

Als wij vroeger jokten zei Moeder: ,,Foei, je mag niet jokken, dan kom je in 
de hel". Nu, dan zijn er heel wat kroniekschrijvers in de hel gekomen en zeker 
onze Abraham Kemp (Leven der Doorluchtige Heeren van Arkel, Ende Jaar
Beschrijving der Stad Gorinchem - 1656) en ook de brave ziel van een Dirck 
Franckensz. Pauw (Kronijcke des Lants van Arckel ende der Stede van Gorcum 
- 2e helft 15e eeuw), priester en kanunnik te Gorinchem. 

Ik ga nu aan de hand van die oude kronieken e.d. een serie verhalen vertellen, 
waarvan u aan de waarheid gerust mag twijfelen. Sterke verhalen, met veel 
overdrijving In oude kronieken neergeschreven. Geen zwaar historisch betoog, 
maar gezellig vertellen. Er is hierbij geen ruimte voor uw commentaar of critiek. 
Laat u alleen meenemen door de kroniek en door wat mogelijk en zelfs zeker 
niet waar is. 

Het is overigens voor de schrijver aantrekkelijk om eens ongestraft, zogezegd 
in commissie, te kunnen liegen. En. .. natuurlijijk is alle'S in lichte trant gehouden. 
De verhalen zijn mooi. Het goede wordt meestal beloond en het kwade gestraft. 
Dus.. .. .. bij al de onwaarheid toch de moraal! · 

In allerlei feiten uit de historie moeten wij trachten de mens te ontdekken. 
De mens in zijn goedheid en boosheid, zijn kracht en zwakte, zijn liefde en haat, 
zijn arbeid en strijd, zijn geloof en ongeloof, zijn armoe en welvaart, zijn trouw 
en ontrouw, zijn blijdschap en verdriet. En bij dit alles zult u met Arthur van 
Schendel kunnen zeggen: ,,Men moet lichtzinnig zijn, of gezegend met een vroom 
gemoed om het leven te verdragen". 

Er waren goede en kwade mensen, vrome en ongelovige, heiligen en booswich
ten. De mens was vroeger niet anders dan nu, alleen de omstandigheden waar
onder men leefde waren anders en men is wat gegroeid. 

Laten wij die mens volgen in de verhalen. Ik zal ze u vertellen en het is aan u 
om te geloven wat u zelf juist vindt. Maar vergeet bij dit alles niet de verhalen 
te zien in de tijd waarin ze spelen. Een tijd, die andere maatstaven ter beoordeling 
vraagt. 

Wel, als u . zo al lezende wilt luisteren, ga ik u sterke Gorcumse verhalen uit 
het verleden vertellen. Natuurlijk beginnen wij als goede zoon van de Arkels met 
u te zeggen: ,,Van wat edel geslachten die heeren van Arckel gesproten ende 
gecomen zijn". 



De Heren var 
Vanzelfsprekend hebben 

schrijvers de Arkels oud e 
gemaakt en niet te verget 
sterk. Hoe ouder hoe mOi 
het parool en men laat de a 
de Arkels heel ver teruggai 

Dirck Pauw twijfelt er 
.,Di'e edele heeren van . 
waarachtige Troyanen van 
heeren van Troyen, ende 
IGriecken die costelijcke g 
van Troyen gewonnen hadd 
togen ende reysde alle die e 
Troyen uuyt Troyen ver~ 
veelal landen". 
Kemp is heel wat voorzich 
schrijft: .,De Heeren van 
men seyd (volgens den 
sleur) van de Troianen h• 
te zijn: want Troia als een 
veel Biggen geworpen". Ov1 
feit hij niet aan de ouderd 
geslacht der Arkels, • 
d'Arkelse oud zijn, kan ni 
chenen". 

Toch kan Kemp niet 
schone verzen te zingen , 
komst, de adel-dom en de fl 
zijn Heren en hij begint z 
lijke ontboezemingen als , 
seyd Troiaanse ·zaad en 
duytse Bloed, 
't Lof-ruchtig Arkels Huys 

eerstmaal u: 
Aan die ouderdom behoe 

niet meer te twijfelen. En 
perheid van de Arkels eve1 
wat Dirck Pauw zegt: .,wa 
strenge grootmoedige he 
ende sterck van leden al 
ende reusen". 

Kemp doet het weer w 
"Men seyd dat d' Arkel se a1 

op de Leederen, om de Bor 
stappen, die met haer bloed 
Zie, dat is toch waaracht 
Zij gingen steeds vooraai 
niet bang hun bloed te la 
maar... Kemp holt niet tE 
want "Wat daar van zij 
waarheydt bevolen", zeg 
zichtig. 

In het begin is hij trouwt 

Ook al zit er in de volgorde van deze sterke Gor
cumse verhalen - eerder gepubliceerd in het 
Nieuwsblad voor Gorinclhem en Omstreken - enig 
verband, ze zijn toch los van elkaar te lezen en ze 
vormen beslist geen vervolgverhaal. 
Zo nu en dan vert~l ik het verhaal in de oorspron
kelijke taal van de kroniekschrijver. Misschien wel 
eens wat moeilijk te lezen, maar zó "sappig" zou 
ik het nooit met eigen woorden kunnen vertellen. 
Lees de verhalen daarom in deze "heel oude spel
ling", het valt ook heus wel mee. 
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De Heren van Arkel 
Vanzelfsprekend hebben de kroniek

schrijvers de Arkeis oud en zeer edel 
gemaakt en niet te vergeten stout en 
sterk. Hoe ouder hoe mooier is hier 
het parool en men laat de afkomst van 
de Arkeis heel ver teruggaan. 

Dirck Pauw twijfelt er niet aan: 
"Die edele heeren van Arckel zijn 
waarachtige Troyanen van den edelen 
heeren van Troyen, ende naedat die 
Griecken die costelijcke groote stadt 
van Troyen gewonnen hadden, soo ver
togen ende reysde alle die edelheyt van 
Troyen uuyt Troyen verscheyden in 
veelal landen". 
Kemp is heel wat voorzichtiger als hij 
schrijft: ,.De Heeren van Arkel, die 
men seyd (volgens den gemeenen 
sleur) van de Troianen her-komstigh 
te zijn: want Troia als een Seuge heeft 
veel Biggen geworpen" . Overigens twij
felt hij niet aan de ouderdom van het 
geslacht der Arkels, want "dat 
d'Arkelse oud zijn, kan niemand loo
chenen". 

Toch kan Kemp niet nalaten in 
schone verzen te zingen over de af
komst, de adeldom en de flinkheid van 
zijn Heren en hij begint zijn dichter
lijke ontboezemingen als volgt: .,Men 
seyd Troiaanse zaad en e'el Hoog. 
duytse Bloed, 
' t Lof-ruchtig Arkels Huys heeft 

eerstmaal uyt-gebroed". 
Aan die ouderdom behoeven wij dus 

niet meer te twijfelen. En aan de dap
perheid van de Arkels evenmin. Hoort 
wat Dirck Pauw zegt: .,want sij .waren 
strenge grootmoedige heeren, stout 
en:de sterck van leden als gyganten 
ende reusen" . 

Kemp doet het weer wat rustiger: 
"Men seyd dat d'Arkeise altijd d'eerste 
op de Leederen, <m1 de Borchten te be
stappen, die met haer bloed bespatten". 
Zie, dat is toch waarachtig niet mis. 
Zij gingen steeds vooraan en waren 
niet bang hun bloed te laten spatten, 
maar. .. Kemp holt niet te hard door, 
want "Wat daar van zij is de st ille 
waarheydt bevolen", zegt hij voor
zichtig. 

In het begin is hij trouwens toch nog 

- oud, stout en sterk 
erg rustig, hoewel hij later veei aan
neemt dat wij vandaag niet kunnen ge
loven. Zo zegt hij ai voor hij gaat ver
tellen : ,.Of dese navolgende verhalingh 
oock volkomen geloof kan hebben heeft 
den verstandigen Leser te bedencken'\ 

Kemp spreekt over een Heyman van 
Arkel, hoveling bij koning Angises, die 
wel een knappe jongen gewees t moet 
zijn, want hij "braid" met schoonheyd 
en klem van armen". 

Hoe kan je zo'n man weerstaan? 
Nu, dat kon een zekere Verana (an
ders Vrou Aye) ook niet, want ,,'door 
hittige herts-tochten verliefd', vlucht
met hem in Vranckrijck, daer hyse 
trouwt, en vier kind'ren aan haar wan" 
En die vier kinderen zijn de beroemde 
vier Heemskinderen, begrijpt u wei! 

In het begin van de 7e eeuw zegt 
K emp was er een Jan van Arkel, die 
het Arkelse gebied verwierf. Het was 
vol bossen en wildernissen, meer be
woond door "wil'de zwijnen, wolven en 
mogelick van and're grouwelijcker 
dieren, dan van Adams nakomelingen" . 
Even stond deze Jan verbaasd, maar 
niet lang. Hij "grijpt moed, vecht, slaat 
dood, vangt, verjaagd, dat onredelick 
gebroedsel: kapt af boomen en 
struycken, slicht de wegen, suyvert de 
paden, en maackt eenen menschelijcken 
toe-gangh, voornemelijck tot Arkel". 

Van Arkel sticht een kerk, later ook 
elders, het gaat goed in dit gebied, 
maar "siet het wanckel rad van 't men. 
schelijck geluck", nauwelijks is men 
hier tot ontwikkeling gekomen of de 
Friezen, Denen en Noormannen "stuy
ven op, met bulderende buyen". Zij ver
branden kerken, doorstropen het land 
en verslaan zijn onderdanen. 

Jan van Arkel ziet dit alles vol wee
moed, vol van angst, meer voor "deze 
twee-voetige Beyren en Wolven dan 
voorgaande vier-voetige" . Hij r egelt 
zijn zaken, pakt zijn goederen en trekt 
met zijn verwanten naar Frankrijk en 
blijft wonen in Pieriepont. 

'Maar zij komen terug de Arkels in 
deze streken. En hoe? Een zwaan zal 
hen leiden. ·Maar daarover de volgende 
keer. 
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Een schon 
De vorige keer vertelde il 

van Arkel het gebied aan de 
liet toen tweevoetige beren 
in de personen van Friezen 
Noormannen het hier onvell' 
Hij trekt naar Pierlepont ir 
en "wan bij sijne wijve eene 
heyten Heyman ende dese 
wan voort eenen zoon, geh 
en deze Jan gaan wij nu vol 
avontuur. 

Ook hij was rijck en ste? 
dat nu wel, maar deze Ja 
,,machtigh van middelen < 
hoog' in de borst" zegt Kern 
een vaste burcht maken i1 

,..van Pierlepont, maar Bran, 
van Baer verwoest deze bm 
door Jan "grimmig' in too 
En opgestookt door "den hE 
nijnblaser", ,,soo sloech heE 
Arckel in haesticheyt hem < 
Branchion was vermaags, 
Dirk de Derde, Koning van 
en het zag er dus voor Jan 
aomber uit. Arkel vervalt , 
angst, dat hem heel Vrat 
nauw was". 
Daar zat onze Jan, maar .. ~ 
werdt hij denckende op dat 
de landt van Arckel" waar 
der Heyman dikwijls over 
praten en zo trok hij met 
kijnderen ende alle sijn 
naar onze streken. 

-0-

Hij kwam tenslotte tere 
Alm in de Heerlijkheid Alte 
daar op Gods genade, wanl 
het land niet. Maar ziet... d 
onversins vliegen een schc 
zegt Pauw. Bij Kemp gaat l 
ders: ,,een schoone swaan 1 
ren, over langhs, over dwari 
dan achter, dan aan d'eer. 
d'ander zy van de Schepen 
desen aankomenden Heer wi 
ten en geleyden, daald 1 

't water, en swemt vooruyt" 
Kunt u begrijpen dat Jan 

verwonderd en verblijd was Oud, stout, sterk. 
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Een schone zwaan 

De vorige keer vertelde ik u dat Jan 
van Arkel het gebied aan de Linge ver
liet toen tweevoetige beren en wolven 
in de personen van Friezen, Denen en 
Noormannen het hier onveilig maakten 
Hij trekt naar Pierlepont in Frankrijk 
en "wan bij sijne wijve eenen zoen, ge-. 
heyten Heyman ende desen Heyman 
wan voort eenen zoon, geheyten Jan" 
en deze Jan gaan wij nu volgen op zijn 
avontuur. 

Ook hij was rijck en sterck, u kent 
dat nu wel, maar deze Jan was ook 
"machtigh van middelen dienvolgens 
hoog' in de borst" zegt Kemp. Hij wilde 
een vaste burcht maken in het land 
van Pierlepont, maar Branchion Heer 
van Baer verwoest deze burcht, waar
door Jan "grimmig' in toorn' ' wordt. 
En opgestookt door "den helschen Fe
nijnblaser" , ,,soo sloech heer Jan van 
Arckel in haesticheyt hem doot". Deze 
Branchion was vermaagschapt aan 
Dirk de Derde, Koning van Frankrijk, 
en het zag er dus voor Jan van Arkel 
■omber uit. Arkel vervalt "in sulcken 
angst, dat hem heel Vranckrijck te 
nauw was". 
Daar zat onze Jan, maar "Ten laesten 
werdt hij denckende op dat ombewoon
de landt van Arckel" waar hij zij'n va
der Heyman dikwijls over had horen 
praten en zo trok hij met "wijf ende 
kijnderen ende alle sijn huysgesin" 
naar onze streken. 

--0--
" 
Hij kwam tenslotte terecht op de 

Alm in de Heerlijkheid Altena en voer 
daar op Gods genade, want hij kende 
het land niet. Maar ziet. .. daar "quam 
onversins vliegen een schoon swaien" 
zegt Pauw. Bij Kemp gaat het wat an
ders : ,,een schoone swaan komt snor
ren, over langhs, over dwars, dan voor, 
dan achter, dan aan d'een, dan aan 
d'ander zy van de Schepen, als of sy 
desen aankomenden Heer wilde begroe
ten. en geleyden, daald end'lick In 
't water, en swemt vooruyt". 

Kunt u begrijpen dat Jan van Arkel 
verwonderd en verblijd was? ,,Sich In-

kwam gevlogen 

beeldende, gelijck de menschen veel
tijds doen, dat dit iet sonders moste 
bedieden' ' . Nu, iets bijzonders was het 
ook wel "dien lang-gehalsden leydsman 
met sijnen witten Wapenrock' ' zoals 
Kemp dit edele dier noemt. 

J•an van .Arkel gebood de zwaan te 
volgen en zo kwam men tenslotte op 
de Linge bij de Arkelse Dam, de plaats 
die men de Berenwaard noemde en 
waar later het · Regularissenklooster 
stond. 

Hier ging de zwaan aan land en dit 
was voor Van Arkel het teken! Hij 
,,ontdede sijn tente, papilonen ofte pau
welionen" zegt Pauw en volgens Kemp 
,,_ontdoet sijn packagie, spant sijn mee
gebrachte huysen, en slaat sich daar 
neder, om te blijven woonen, ontwijs
selick, bouwende. en stichtende, 't gene 
door den tijd onder 't stof leyd". De 
reeds door de eerste Heer van Arkel 
gestichte kerk wordt herbouwd in het 
Jaar onzes Heren 694. Gelove wie het 
wil! 

Vindt u het vreemd, dat Jan van 
Arkel van die tijd af nam "voor sijn 
helmteyken op sijn wapen twee witte 
zwaensvlogelen met die witte wapen 
van Arckel verciert"? Dit lag wel in 
de lijn van de dankbaarheid aan de 
zwaan, die de Arkels zo prachtig leidde 
"Ende alle zijn nacomelingen hebben 
en hielde" dit wapenteken zegt Pauw. 
U vindt het vandaag nog in het wapen 
van de gemeente Arkel en de zwaan 
was immer een beschermd dier, dat 
vooral bij de Arkels in aanzien was. 

--0--

Wij gaan ons nu eerst nog eens ver
gapen aan al die knappe, voortreffe
lijke en stoere Arkels. Onze Jan - u 
weet wel die van de zwaan - had weer 
een Heyman als zoon en is het wonder 
dat die weer aan een Jan het leven 
gaf. Deze derde Jan was nog "jong
jarigh" toen zijn vader stierf. Hij was 
"aangenaam den oogen, held-achtigh 
van aard, en daden"., 

Weer kwam er een Heyman, een 
vroom ridder. Kemp zegt, dat van "sijn 
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t'ander tot Weyde voor B, 
komen "hutten en huysken 
zichzelf maakt hij een ridd 
ning van hout "mits dit 
steen en had, en den vond 
uyt gekneede aarde, of kley, 
ongeboren was". Ook hij hE 
weer de Arkelse kerk en om 
lijkheid "in haar eerste -
minsten met ennige schijn · 
lijkheid te eieren, doet van 
men veel harde steen''. 

Deze steen kwam uit het 1 
dat "sulken harden stof, uy 
wand braakt". Heyman wilc 
maken "een pratze Burgt, 
en d' Arkelse Kerk, om de H 
sijner Regeringh, odk een u 
Hoofd-cieraad te geven"'. 
waarheid van het spreekw 
mensch meend, maar God c 
hier "want de dood verbood' 

Hij werd nu door een tweE 
gevolgd, ,,machtig' rijck va: 
Silver'' door schenking van ; 
Silla. Hij bouwde het Arkel 
vele dorpen, ,,maar 't gene 
ten luyster gaf, was 't opb 
de Konincklijcke Borcht tot 
groote gehouwen harde stee 
vader nog van boven had de 

De naam Konïnklijke B 
Kemp opmerken: ,,eenen n 
waar te groot voor een He, 
een Stad bouwde die selfs 
van Holland te pratz gewee 
waar uyt te speuren is de t 
van dien, hoewel niet besch 
Pleyn, wat Voor-hof, wat 
wat Kameren, wat Lust 
Boomgaarden desen Fop da 
cieraat van sijn Hof-houder 

En ·zo stond daar dan te 
waarlijk koninklijke burcht 
door een Keizerlijke te Go 
het Wijdschild gevolgd ze 
maar zover zijn we nog niet 

--0--

Na deze Fop blijft het lar 
de klok van Arkel slaat. W 
na het jaar 1000 en wij ziei 
Jan "een vroom en sterk B 
in het Arkelse land veel d 
bouwen. ,,Hoe heeft het La1 
kel gekrioeld, d'een met ho 

manlijck e daden, en handelingen niet 
anders gevonden (kan) werden, dan 
dat hy by H elena, een Heeren Dochter 
uyt Vranckrijck, twee Sonen had". De
ze Heyman leefde wel iin een onhebbe
lijke tijd, ,,een yseren eeuw, soo om 
hare hardigheyd, van Imborst der men
schen, overloopende gal van bitterheyd, 
bars van alle heusheyd, broed-nest van 
schelm-stukken". 

Nu komt er wat verandering in het 
menu Jan-Heyman, want de l1aatste 
Heyman had a ls oudste zoon een Fop, 
waaróver weinig m eer te vinden is dan 
dat hij in deze donkere tijd " t reflick 

uytmuntende ten aan1zien van dees-tijds 
Barbarize zeden". 

--0-

De H eyman die hierna komt is 
,,schoon, vroom van leden en moed" . 
Hij bracht ,,'t bobbelende bloed" van 
Silla tot "kokende hittige hert'ztoch
ten''. Hij gaat met haar naar Arkel: 
"Daar vielen, H y, en de Sijne aan 
't spitten en delven, uit royen van boo
men en struyken, de Landen te effe
nen, t 'een t e ber eyden tot Teel-land, 

,,een schoon swaen" kwam gevlogen ........ . 
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e ten aan'zien van dees-tijds 
eden". 

---0-

nan die hierna komt is 
·oom van leden en moed". 
,,'t bobbelende bloed" van 

kokende hittige hertztoch
aat met haar naar Arkel: 
en, Hy, en de Sijne aan 
r1 delven, uitroyen van boo
uyken, de Landen te effe
te bereyden tot Teel-land, 

>gen ........ . 

t'ander tot Weyde voor Beesten'', er 
komen "hutten en huyskens" en voor 
zichzelf maakt hij een ridderlijke wo
ning van hout "mits dit Land geen 
steen en had, en den vond van steen, 
uyt gekneede aarde, of kley, te bakken, 
ongeboren was". Ook hij hertimmerde 
weer de Arkelse kerk en om zijn Heer
lijkheid "in haar eerste jeugihd ten 
minsten met ennige schijn van Heer
lijkheid te eieren, doet van boven ko
men veel harde steen''. 

Deze steen kwam uit het Luikse land 
dat "sulken harden stof, uyt sijn inge
wand braakt". Heyman wilde hier van 
maken "een pratze Burgt, tot Arkel, 
en d'Arkelse Kerk, om de Hoofd-plaatz 
sijner Regeringh, ook een uytstek van 
Hoofd-cieraa:d te geven'''. Hela:as, de 
waarheid van het spreekwoord "Den 
mensch meend, maar God doet'' bleek 
hier "want de dood verbood'et hem". 

Hij werd nu door een tweede Fop op
gevolgd, ,,machtig' rijck van Goud, en 
Silver'' door schenking van zijn moeder 
Silla. Hij bouwde het Arkelse land en 
vele dorpen, ,,maar 't gene den mees
ten luyster gaf, was 't opbouwen van 
de Konincklijcke Borcht tot Arketl van 
groote gehouwen harde steen", die zijn 
vader nog van boven had doen komen. 

De naam Koninklijke Burcht doet 
Kemp opmerken: ,,eenen naam voor
waar te groot voor een Heer, die niet 
een Stad bouwde die selfs de Graven 
van Holland te pratz geweest sou zijn, 
waar uyt te speuren is de treflickheyd 
van dien, hoewel niet beschreven, wat 
Pleyn, wat Voor-hof, wat Eet-zalen, 
wat Kameren, wat Lust-hoven en 
Boomgaarden desen Fop daer had, tot 
cieraat van sijn Hof-houden.'' 

En ·zo stond daar dan te ArkeI deze 
waarlijk koninklijke burcht, die later 
door een Keizerlijke te Gorinchem in 
het Wijdschild gevolgd zou worden, 
maar zover zijn we nog niet. 

---0-

Na deze Fop blijft het lang Jan wat 
de klok van Arkel slaat. Wij leven nu 
na het jaar 1000 en wij zien weer .een 
Jan "een vroom en sterk Ridder", die 
in het Arkelse land veel dorpen deed 
bouwen. ,,Hoe heeft het Land van Ar
kel gekrioeld, d'een met hout, d'ander 

met steen, and're met yser, loot, kalk 
en and're stoffen, te lossen en slepen, 
yder verblijd, werk-luyden. door haar 
dienst-loon arm, om de milde giften, 
rijsende door wel-vaard rijke doorlust, 
om die nieuwe stichtingen te zien". Het 
bruiste dus van leven in deze streken! 

Jan de 6e, ,,beroemd van wijsheid'' 
trok naar het Heilige Land en beleefde 
iets in Venetië dat zeker het vertellen 
waard is, maar dat is een afzonderlijk 
verhaal voor een volgende keer. Hij 
bleef acht jaar in het Hei'lige Land, 
daar "doende veel vrome feyten". 
Kemp vertelt er niets over, want hij is 
plots heel voorzichtig als hij schrijft 
"en hoewel der Christenen daden in 
't Heylige Land, breed genoeg beschre
ven zijn, daar Heer Jan, ongetwijffeld 
veeltijds by is geweest, nochtans om 
dat men niet sekers van hem uytge
drukt vind, heb ik liever, de selve stiL 
swijgend verby te gaan, dan hem eeni
gen meerderen lof, mogelijk wel waar, 
maar evenwel twijfelachtigh toe te 
schrijven". 

[)e achtste Jan was ook weer "God
vreesend, vol innigheyd, wijs', sterk, en 
groot-moedigh" en ook hij trok naar 
Jeruza;lem om tegen de Turken te 
strijden en "quam ten lesten met veel 
lit-teekenen van wonden" terug. En nu 
komen wij met Jan de 10de, ,,wijs, 
sterk en schoon", al dichter bij Gorin
chem, want hij trouwde Margriet, 
dochter van Balduijn van Ninive ,,'daar 
hy aan verwekte Jan de 11 stichter 
van Gorinchem". Deze Jan de elfde, 
"des Man-haften Iohans Soon", was 
"groot-moedigh, sterk en vroom". Hij 
kocht in het begin van de 13e eeuw . de 
Heerlijkheid Wolpheren "om de schoo
ne gelegentheyd van plaatz hem onge
twijffeld aangepord heeft, om daar een 
Stadt te bouwen, die Hoofd en Haven 
sou wesen van 't heel Land van Arkel". 

En zo zijn wij dan terecht in ons 
goede Gorcum, na vele eeuwen met de 
Arkels door de historie gezworven te 
hebben in mooie verhalen, waarin onze 
Arkelse voorvaderen ons geschilderd 
zijn als goede, schone. vrome, stoute 
sterke en grootmoedige mensen. 

Vooral... sterk, want die Jan van 
Arkel de Sterke is immers onsterfelijk 
geworden door zijn krachtpatserij, maar 
dat vertel ik u de volgende keer. 
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,,dattet pe, 

eenen Toorn maakt, als 
chemse Kerk-toorn, s·oo l 

Kerk, soo treflijken Keize: 
ning', beroemd, de heerlijks1 
groote Zee, en de Alpen, 'Vi 
gaat 'Voort Christen geloof 
na twee zeeg-hafte ove 
wordt in den derden strijd 
op den 1•6.'Van Hoymaand, 
1234. en is in Stadinger-lanc 

Zie, dat was de bouwer 
chem, groot en god'Vrucht 
'Vergeet bij al dit grote en g1 
al toch niet: ik vertel u , 
historie, maar louter om hi 
'Van het 'Vertellen 'Van moo: 

Zijn zoon was weer ee 
naamd de Sterke "Om sijn 

Jan de Sterke 
Jan de lle koch:t van Graaf Otto van 

Benthem in het begin van de 13e eeuw 
het dorp Wolpheren met een klein 
kasteeltje. ,,Bij dit Kasteel, of Burg, 
woonden eenige Vissers, arm volks
kens, die men om haar kleyn-mdgent
heyd, Gorre'kens biet, desen naam, 
waar uyt gesproten, is my onbekend; 
doch sulks is 't, dat als noch 't woord 
Gorrig', voor arm simpel, of ooli'k ge-
1bruykt werd, (laarom seyd men, als 
men, een arm, ongedaaig mensch siet, 
hoe gorrig •siet 'hy 'er uyt, 't is eenen 
gorrig-gen bloed, en diergelijke' '. 

Zo, dat was dus het begin van Go
rinc,hem, althans volgens de vroegere 
schrijvers, en daarmede zou dan ook 
de naam van de staJd verklaard zijn: 
Gorrekom, de woonplaats van de Gor
rekens. Wat er waar van is? Ik laat 
het oor(leel aan de verstandige lezer, 
zou Kemp zeggen. De naam Gorrekens 
leeft overigens in !Gorinchem niet meer, 
het is slechts de Carnavalsvereniging 
die in haar naam eer bewijst aan die 
Gorrekens, arm volkSkens. En overL 
gens houdt die club het bij de vis, want 
haar Prins draagt de eervolle naam 
Bliekonius, want. .. de Gorcumers zijn 
toch 'blieken, zoals de Woercumers 
mosterdpotten zijn. Waarom? Dat kan 
ik u niet zeggen. 

---0--

Heer Jan nu "deed al de huysen van 
't 'Dorp Wolfaren af-breken, en gebood 
die te stellen om den voorschreven 
Toorn, in form van een Stadt, de stee
nen van d'afgebroken Kerk van Wol
feren wierden ,ge'bruykt tot het maken 
van een Kerk, aan den selven Toorn, 
als noch de grootste Kerk van Gorin
c'hem". Het lag ook in de lijn dat de 
plaats versterkt werd en Jan "dê de 
Stadt al-om bemuyren en sterk maken, 
met hooge dikke Toornen, en sonder
lingh aan de West-zy' tegen Hollan{i, 
met thien hooge Toorens, behalven de 
kleyn'en die namaals gemaakt wier
den". En daar lag Gorinchem dan, het 
oude Wolpheren 'herbouwd en versterkt, 
de Gorrekens al's inwoners van deze 
hoofdstad van het Arkelse lanid. 

"Desen Heer Jan d'elfde, timmerde 

en zijn paard 
aan 't Oosten buyten by Gorinchem een 
Keizerlijk Paleys, aanmerkt Keyizer
lijk, hoe grootz, hoe pratz, hoe trotz, 
dat men hier de Burg', of 't Hof van 
Arkel, mits hy doende af-breken de 
Koninlijke Burght tot Arkel de steenen, 
balken en and're stoffen, wederom ge
'bruyckte tot dit Slot". 

Nu moet u over deze burcht niet te 
licht denken. ,,Men wil seggen l'.latter 
in gantz Duytsland diesgelijks geen en 
was: Een Peirel aan de Kroon van Go
rinchem, soo kleynen Stadt te brallen 
met een çieraad dat 't wijd-vermaarde 
Duytsland d'oogen uyt stak". Zie, na 
de Koninklijke nu de Keizerlijke Burcht 
zo fraai, dat zelfs Duitsland er een 
puntje aan kon 'Zuigen. En... merkt u 
wel op, dat er door Kemp al 0'Ver een 
"parel" werd gesproken, toen was de 
Keizerlijke Burcht de parel aan de 
kroon 'Van Gorcum, nu is de stad zelf 
een "parel aan de ri'Vier". 

Hoe dat kasteel er uitzag? Kemp 
'Vertelt het: ,,Het hooge Hof had in 
't omgaan se'Ven onwinlijke Toornen, 
met een hooge, lange, wijde Zaal, en 
een schoon Kapel, kostelijk 'Verçiel'd, 
daar de Heeren, Vrouwen, en Kind'ren 
'Van Arkel den Gods-dienst hoorden; 
't middelste Hof had 'Vier groote sware 
Toornen, en dees beyde Ho'Ven elk een 
groote wijde om-gaande Gracht: Maar 
't nederste Hof had rond-om een groo
te, dikke, hooge Cingel-muyr, met 'Veel 
sterke Toornen omgaans, en een groote 
Voor-poort, in 't midden 'Van 't neder
Hof stond een groote schoone Kerk, 
met· een Choor, daar de gemeene die
naars 'Van d'Heer 'Van Arkel dienst 
hoorden. De sel'Ve Burgd had ook 
schoone Ho'Ven en Boomgaarden, en 
langhs de steeg' of Dalemze wegh 
groote opgaande hoornen: Een werk, 
't ges'icht 'Van de aanschouwers met 
'Verwonderingh sterr'oogig' na sich 
trekkende, gelijk den Zeyl-steen het 
yser en staal". 

'Dit alles wrochtte deze Jan, de stich
ter 'Van Gorinchem, een man die "heel 
Godtvruchtigh" was, want, zegt Kemp: 
"Merkt den brandenden yver, Hy, die 
een nieuwe Stadt bouwd, soo machtigh 
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paard 
m buyten by Gorinchem een 
Paleys, aanmerkt Key,zer
'Ootz, hoe pratz, hoe trotz, 
er de Burg', of 't Hof van 
; hy doende af-breken de 
3urght tot Arkel de steenen, 
md're stoffen, wederom ge
it dit Slot". 
u over deze burcht niet te 

n. ,,Men wil seggen l:latter 
1ytsland diesgelijks geen en 
'eirel aan de Kroon van Go
,o kleynen Stadt te brallen 
,raad dat 't wijd-vermaarde 
d'oogen uyt stak". Zie, na 
jke nu de Keizerlijke Burcht 
lat zelfs Duitsland er een 
kon 'zuigen. En ... merkt u 
er door Kemp al over een 

rd gesproken, toen was de 
Buroht de parel aan de 

Gorcum, nu is de stal:l zelf 
aan de rivier". 
kasteel er uitzag? Kemp 

: ,,Het hooge Hof had in 
seven onwinlijke Toornen, 

JOge, lange, wijde Zaal, en 
Kapel, kostelijk verçierd, 

eren, Vrouwen, en Kind'ren 
den Gods-dienst hoorden; 

~ Hof had vier groote sware 
11 dees beyde Hoven elk een 
e om-gaande Gracht: Maar 
Hof had rond-om een groo
ooge Cingel-muyr, met veel 
·nen omgaans, en een groote 

in 't midden van 't neder
een groote schoone Kerk, 

IJ.oor, daar de gemeene die
d'Heer van Arkel dienst 

)e selve Burgd had ook 
oven en Boomgaarden, en 

steeg' of Dalemze wegh 
aande hoornen: Een werk, 
van de aanschouwers met 
ngh sterr'oogig' na sich 
gelijk den Zeyl-steen het 

al". 
wrochtte deze Jan, de stich
rinchem, een man die "heel 
igh" was, want, zegt Kemp : 
1 brandenden yver, Hy, die 
Stadt bouwd, soo machtigh 

,,dattet peert luyde creet van grooter pijne". 

eenen Toorn maakt, als de Gorin
chemse Kerk-toorn, soo schoon een 
Kerk, soo treflijken Keizerlijke ~oo
ning' , beroemd, de heerlijkste tussen de 
groote Zee, en de Alpen, verlaat alles, 
gaat voort Christen geloof strijden, en 
na twee zeeg-hafte overwinningen, 
wordt in den derden strijd verslagen, 
op den 16.van Hoymaand, in 't jaar 
1234. en is in Stadinger-land begraven'' 

Zie, dat was de bouwer van Gorin
chem, groot en godvruchtig. Maar... 
vergeet bij al dit grote en grootse voor
al toch niet: ik vertel u dit niet als 
historie, maar louter om het genoegen 
van het vertellen van mooie verhalen. 

'Zijn zoon was weer een Jan, ge
naamd de Sterke "Om sijn grootte van 

lichaam, armen en beenen, eer een 
machtigh Reus, als een boven-maten 
·groot man gelijk, soo ik selfs", zegt 
Kemp, ,,met oog-sienlijkheid ten 'deele 
kan betuygen, over het aanschouwen 
van de gebeenten der Heere van Arkel, 
in 't jaar 1604. doe de selve opgegra
ven en in de verheven Tombe geleyd 
wierden, tussen beyde de Chooren !in de 
Kerk tot Gorinchem, daar tot eeuwige 
gedenkenis de beschrijvingh boven 
staat". Kemp kan het getuigen, hij 
hee~ het zelf gezien toen het gebeente 
uit de tombe in de kerk werd opgegra
ven. En met "oog-sienlijkheyd'' kan hij 
schrijven: ,,De beenen die yder geloof
de van Heer Jan de Sterke te zijn, soo 
langh uytstekende tegen d'and're als 
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Een duivelse c 
[)it is het verhaal van F 

der Lee of Leerdam - een 
"ontziende God noch mensc 
nijdde Jan van Arkel (de S 
voorspoed en dit was no1 
bloedeigen neef. Nu was het 
der dat deze Folpert een zo 
was: men zegt "dat hy den 
en ziel gegeven had, dat h' 
ven sijn vyanden krenkken 
quaden wil volbrengen mo 
vreselijk en met Kemp roei: 
"Grouwelijke sinnen, God be 

Deze Folpert nu, was "gri 
Heer Jan de Sterke en "mil 
nacht op desselfs val", hoev. 
Arkel hem nooit "leet ofte q 
gedaan". In dit door de dui 
tigde brein rijpte een vrei 
Vier dagen voor de Heilige 
ontbood Folpert van der Le, 
van de Arke1se kerk. Hij 
hem het volgende plan: Al 
Arkel in de kerstnacht onge· 
den Gods-dienst waar'' moes 
alle deuren van de Arkelse 
ten, zodat er niemand uit k< 
ter moest dan een teken rn 
geven en zelf uit de kerk sl 
pert zou zich verscholen h, 
veel volk, oostwaarts van 
de grienden aan de Linge. • 
ter hem het teken gaf zou J 
men en de Heer van Arke: 
nemen. En de koster, die 
rader, kreeg "groot gel1 
Schelmen met geld te bek< 
Nadat de koster "ten hey 
leest het goed) gesworen h 
daad te volbrengen, ging h~ 
weder tot zijne huyse" en hi 
hoe hij zijn daad zou volbrÊ 

-o-

Toen kwam de kerstnacl 
van Arkel gaan ter kerke 
Jan met acht of tien Jonk 
knechten. Maar niet zijn vro 
daar die "bevrucht was end 
kinde ginck". Zij liep dus c 

en hoewel de Keizerlijke Bu 
rinchem reeds grotendeel: 

groote-mans-gebeenten, tegen die van 
Kinderen". Dirk Pauw spreekt van 
"een sterck man, groot van lichaam 
als een reuse oft gygant''. 

En dan vertelt Kemp, evenals Pauw, 
het beroemde verhaal, dat wij vandaag 
nog vertellen aan ieder die het horen 
wil. Het verhaal over de sterke Arkel, 
die er aanleiding toe was, dat de Gor
cumse wapenspreuk heden nog is 
"Fortes creantur fortibus", wat zoveel 
wil zeggen als "Sterken brengen ster
ken voort". Dat verhaal luidt als volgt: 

"Hy, sittende op eenen gezadelden 
Hengst, sloegh sijn handen en armen 
om eenen balk, 't peerd, met sijn dieen 
(dijen) van d'aard met alle vier de 
voeten opheffende, dat het deur den 
drangh van pijn overluyd schreette: 
Een groote kracht, Sterke mannen
kracht verr' te boven gaande". En 
Pauw vertelt dan nog "dattet peert 
luyde creet van grooter pijne", zie zo 
sterk was deze Jan, waarvan Kemp 
dichtte: 
"Den Sterken Jan, wiens daad dees 

uyr noch leeft, 
Dat hij een grooten Henghst van 

d'aard geheven heeft, 
De handen om een balk, de beenen 

toe-genepen 
En soo het beest heel los van 

d'eirde opgegrepen". 

Deze geschiedenis heeft door de 
eeuwen heen opgeld gedaan, ,.by onse 
tijden in heerlijke geheugenis, soo door 
de vertooning' in gehouwen steen, in 
de laagh-Arkelpoort, daar hy d'armen 
slaat om den balk daar de schuyf-bal
ken door neder-storten", zegt Kemp, 
,,en noch lestelijk in steen gehouwen, 
de selve oplichtingh van 't peerd boven 
de Nieuw-water-poort, in 't jaar 1642. 
gebouwd''. 

Men vereeuwigde dit sterke staaltje 
dus in Gorinchem in vroeger eeuwen 
en laatstelijk zegt Kemp op de nieuwe 
Waterpoort, die u nu nog kunt vinden 
- gedeeltelijk althans - in de tuin 
van het Amsterdamse Rijksmuseum. In 
een cartouche ziet u Jan de Sterke, 
zich ophijsend aan de poortbalk en u 
ziet ook het paard, kreunend van pijn. 

Een lezing die ik laatst in het blad 
"Cobouw" aantrof was, dat Jan van 
Arkel de Sterke, door zijn vijanden 
achtervolgd, zich met zijn paard aan de 

hamei in de poort optrok. Zijn vijanden 
stormden dan onder hem do•or en Van 
Arkel sloot de poort en had zijn achter
volgers gevangen. Dit verhaal vindt 
geen rechtvaardiging bij Pauw of 
Kemp, maar waarom zou dit ook al niet 
waar kunnen zijn? In oude kronieken 
kon immers ook zo veel! . 

U bent nu toch wel overtuigd van de 
stoerheid van de Arkels, hun kracht en 
stoutheid. En u kent toch dat oude 
rijmpje: Egmond de oudste - Arkel 
de stoutste - Brederode de edelste -
Wassenaar de wijste. 

Nu was die Jan van Arkel de Sterke 
heus niet alleen sterk, o neen ook om 
sijn Grootmoedlgheyd, rijkdo~'.' macht, 
wijsheyd, goedertierenheyd, miltheyd 
to~ den Armen, en and're deugden, 
~erd hy over al ontsien, gevreesd, be
mind, en ge-eerd. Insonderheyd is aan 
te merken met verwondering, dat hy 
sijn Dienaars Rijk maakte, en sijn On
dersaten niet schatte". Om zoveel 
deugden in een mens verenigd te heb
ben moet men wel goedwillende kro
niekschrijvers tot zijn beschikking heb
ben. Maar die heeft Jan de Sterke dan 
ook gehad! 

Ook toen Jan de Sterke ter ziele was 
~untten de Arkelse krijgslieden nog 
mt door hun kracht, want in het begin 
van ·de 14e eeuw waren zij in de strijd 
gevreesd, niet alleen door hun durf, 
maar ook door de kracht van hun li
chaam, want bij Pauw kunnen wij le
zen: .,Den grave -.(Guijdo van •Vlaende
ren), a·ensiende de heer van Arckel ende 
alle zijn volck, merckende dat die heer 
van Arckel ende dat volck dat hij bij 
hem had, alsoo groot van licham ware 
ende alsoo sterck daerbij, ende dat zij 
soo stout ware om voor int vreesse
lijckste _van de strijt voor te strijden, 
ende dat elcken van hem aten wel twee 
mannen spijsen, ontfinck hem ende 
nam hem aen". 

Zij aten dan wel voor twee, maar zij 
stonden hun mannetje ook voor twee. 
Twijfelt u nu nog aan de kracht van 
onze Arkels? Het is niet aan te nemen 
en ik weet •zeker dat u met mij de 
strijdkreet "Arkel, Arkel" aanheft in 
de·ze overtuiging: 

FORTES OREANTUR FORTIBUS 
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poort optrok. Zijn vijanden 
an onder hem do·or en Van 
de poort en had zijn achter-
1angen. Dit verhaal vindt 
:vaardiging bij Pauw of 
r waarom zou dit ook al niet 
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3 ook zo veel! . 

1 toch wel overtuigd van de 
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Een duivelse daad in de Heilige Kerstnacht 
[)it is het verhaal van Folpert van 

der Lee of Leerdam - een boos mens, 
,,ontziende God noch mensch". Hij be
nijdde Jan van Arkel (de Sterke) zijn 
voorspoed en dit was nog wel zijn 
bloedeigen neef. Nu was het geen won
der dat deze Folpert een zo boos mens 
was: men zegt "dat hy den Duyvel lijf 
en zie1 gegeven had, dat hy Iangh le
ven sijn vyanden krenkken, en sijnen 
quaden wil volbrengen mocht''. "t Is 
vreselijk en met Kemp roepen wij uit: 
,,Grouwelijke sinnen, God bewaar yder" 

Deze Folpert nu, was "grimmigh" op 
Heer Jan de Sterke en "mikt dagh en 
nacht op desse1fs val", hoewel Jan van 
Arkel hem nooit "leet ofte quaet hadde 
gedaan". In dit door de duivel vergif
tigde brein rijpte een vreselijk plan. 
Vier dagen voor de Heilige Kerstnacht 
ontbood Folpert van der Lee de koster 
van de Arke1se kerk. Hij ontvouwde 
hem het volgende plan: Als Jan van 
Arkel in de lrerstnacht ongetwijfeld "in 
den Gods-dienst waar'' moest de koster 
alle deuren van de Arkelse kerk slui
ten, zodat er niemand uit kon. De kos
ter moest dan een teken met de klok 
geven en zelf uit de kerk sluipen. Fol
pert zou zich verscholen houden, met 
veel volk, oostwaarts van de kerk in 
de grienden aan de Linge. Als de kos
ter hem het teken gaf zou Folpert ko
men en de Heer van Arkel gevangen 
nemen. En de koster, die lelijke ver
rader, kreeg "groot gelt'", ,,gelij,k 
sc·helmen met geld te bekooren zijn". 
Nadat de koster "ten heylige (ja., u 
leest het goed) gesworen hadde'' deze 
daad te volbrengen, ging hij "blijdelick 
weder tot zijne huyse" en hij overdacht 
hoe hij zijn daad zou volbrengen. 

-0--

Toen kwam de kerstnacht en velen 
van Arkel gaan ter kerke, ook heer 
Jan met acht of tien Jonkers en hun 
knechten. Maar niet zijn vrouw Bertha, 
daar die "bevrucht was ende groff van 
kinde ginck". Zij liep dus op alle dag 
en hoewel de Keizerlijke Burcht in Go
rinchem reeds grotendeels gebouwd 

was, vertoefde zij met haar gezin toch 
nog op de Koninklijke Burcht in Arkel, 
want de nieuwe burcht was nog niet zo 
ver gereed "om daer eerlijck in de 
craem te liggen". 

Zo zit Van Arkel met al zijn volk in 
de kerk - de koster sluit twee deuren 
en is bij de westelijke uitgang nog be
zig. Nog een enkel ogenblik, en ieder 
zit opgesloten: ,,Maer Godt, die den 
som:nügen beschermt tegen den onver
sienden doot ende verhout int leven om 
beters wille, die heeft desen goeden 
heer Van Arkel beschermt van der 
doot". 

Want, wat gebeurt er? Als de koster 
nog bij de westelijke deur bezig is 
krijgt Jan van Arkel - hoe heilige be
stiering! - ,, roeringh in de dermen" 
zegt Kemp en Pauw zegt het nog wat 
duidelijker, hij werd "alsoo weeck in 
sijnen buyck, dat hij op een secreet 
gaen moste". Hij ston:d haastelijk op en 
ging heimelijk met vijf of zes van zijn 
knechten, die hem stil volgden, de kerk 
uit. 

De koster had van dit alles niets ge
merkt, hij gaf het afgesproken teken 
- drie slagen op de klok - en sloot de 
laatste deur van buiten, zo "datter 
nyemant uuyt comen en mocht". Toen 
Folpert van der Leede het afgesproken 
teken had gehoord vloog hij met zijn 
mannen uit de hinderlaag, omsingelide 
de kerk en stak deze in al1e hoeken in 
de brand. En al het geestelijk en we
reldlijk volk, Toezieners, Heeren en 
Jonkvrouwen, kwamen om in de vlam
men in deze kerstnacht. Allen, behalve 
een, want in al het kwaad had Folpert 
van der Leede toch nog Iets goeds in 
zich. Hij zag "een jonck knecht dat hij 
Int dopsel geheven hadde" en deze jon
geli'ng werd door een venster door hem 
gered en bracht er het leven af. 

-0--

En wat zegt onze vriend Kemp over 
deze gruweldaad? ,,Alder-schelm-ach
tigst feyt, broednest van alle grouwe
len, de Gods-dienstige soo te vermoor
den, booswicht, arger dan Hatto, eerst 
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had verricht. Hij ontbood r 
ging met hen de verbrarn 
"jammerlijcke seer weenend 
den vringende''. En wat z, 
zij allen nagenoeg dood lag 
niet verbrand. Zij lagen voo1 
van het Heilig Kruis, 1 

priesters, die het meest ver! 
voor het Heilig Sacrament i 
Koor. Heer Jan liet de dode 
voor het altaar van het Hei 

En nu nog een wonder: 
de gehele kerk, de houten J 
"J oschep van Arimatien er 
mus dat wereldlijck lichaerr 
van der cruyse dede ende gf 
de moeder Godts, met Sint 
gelist" bleven niet verbran 
zij. stonder daar vele jaren 
singent hadden geweest" t 
de tijd van Dirck Franc: 
weer opnieuw geverfd en 
maakt werden. Een ieder 1 

hield het voor een mirak 
loofde God. Deze houten bE 
den bij het volk in "groot1 
reverencie''. 

En hoe het de koster v1 
beleed "sonder pijnen", dus 
hij daartoe onder mishand 
dreven werd, dat Folpert va 
hem tot zijn daad had ai 
Heer van Arkel liet hem al 
gloeiende ijzers in het vlees 
daarna werd zijn lichaam v 
afschuwwekkend voorbeeld 
door en door slechte daf 
schiedde, zegt Kemp, onget 
nen Gorinchem, en Pauw 
deel van het verhaal met 
king: ,,Alsoo sterff die bo1 

-o-

En nu Folpert. Toen hij 
Jan van Arkel ontkomen w 
zeer toornig op de koster, 
dat de'ze hem bedrogen hi 
echter de ware toedracht 
men "blasfameerde hij die , 
sij hem nyet gedoot en ha, 
vervloeking van de duiveler 
naar Hoog-'Duitsland uit 
voor zijn vrienden en de 
Jan van Arkel. 
Maar ... hij komt terug en 
boosheyd noch mê". Dat 
winter, de Betuwe stond 

Bisschop van Mentz aan Rijn die in 
't jaar 914 in een groote duyrte, veel 
arme, hongerige luyden bij een ver
saamde in een schuyr, als wilde hy die 
spijsen". Maar hij spijzigde dit verza_ 
melde arme volk niet, neen, hij stak 
de schuur in brand onder de opmer
merking ,,'t Waren muyzen die 't Koo
ren wreten, en nergens nut toe zijn". 
Maar God straft immers het kwaad, 
want deze Hatto kwam om in een to
ren, vo'l van muizenbeten en daarom 
heette in Kemp's tijd die toren bij 
Ling in Rijn nog "den Muyzen toorn''. 

-0---

Terug naar Heer Jan, die dus aan 
de brand ontkomen was. Deze had 

westwaarts van de Arkelse kerk aan 
de Poelstraat een sterke "steenen Ka
mer", door grachten omgeven. Hij 
vluchtte hierheen en liet de brug op
trekken en zag van daaruit zijn kerk 
branden en hij hoorde het volk in de 
kerk roepen en kermen, maar hij kon 
het niet helpen, want de kerk was om
geven door veel gewapend volk van die 
vermaledijde Folpert van der Leede. 
Deze Folpert, ,,seer verblijt dat hij 
sijnen heere ende neve van Arkel met 
sijn volck ghedoot hadde, reysde met 
grooter hasten weder nae Leerdam". 

De volgende morgen ging het volk 
van Arkel naar de kerk en toen ver
nam Jan van Arkel dat zijn neef Fol
pert van der Leede deze schanddaad 

En......... de koster had de buit binnen. 
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s van de Arkelse kerk aan 
aat een sterke "steenen Ka
>r grachten omgeven. Hij 
ierheen en liet de brug op-
1 zag van daaruit zijn kerk 
n hij hoorde het volk in de 
m en kermen, maar hij kon 
:!pen, want de kerk was om
. veel gewapend volk van die 
de Folpert van der Leede. 
Jert, ,,seer verblijt dat hij 
:e ende neve van Arkel met 
ghedoot hadde, reysde met 

.sten weder nae Leerdam". 
ende morgen ging het volk 
naar de kerk en toen ver

ran Arkel dat zijn neef Fol
der Leede deze schanddaad 

it binnen. 

had verricht. Hij ontbood priesters en 
ging met hen de verbrande kerk in 
,,jammerlijcke seer weenende, sijn han
den vringende''. En wat zag hij: dat 
zij allen nagenoeg dood lagen, maar... 
niet verbrand. Zij lagen voor het altaar 
van het Heilig Kruis, behalve de 
priesters, die het meest verbrand Jagen 
voor het Heilig Sacrament in het Hoge 
Koor. Heer Jan liet de doden begraven 
voor het altaar van het Heilig Kruis. 

En nu nog een wonder: Al brandde 
de gehele kerk, de houten beelden van 
,,Joschep van Arimatien ende Nicode
mus dat wereldlijck lichaem ons Heere 
van der cruyse dede ende gavent Maria 
de moeder Godts, met Sint Jan Evan
gelist" bleven niet verbrand staan en 
zij stonder daar vele jaren "oft sij ver
singent hadden geweest" totdat zij in 
de tijd van Dirck Franckensz.Pauw 
weer opnieuw geverfd en schoonge
maakt werden. Een ieder die dat zag 
hield het voor een mirakel en men 
loofde God. Deze houten beelden ston
den bij het volk in "groote eere ende 
reverencie''. 

En hoe het de koster verging ? Hij 
beleed "sonder pijnen", dus zonder dat 
hij daartoe onder mishandelingen ge
dreven werd, dat Folpert van der Leede 
hem tot zijn daad had aangezet. De 
Heer van Arkel liet hem als straf met 
gloeiende ijzers in het vlees branden en 
daarna werd zijn lichaam verbrand als 
afschuwwekkend voorbeeld voor een zo 
door en door slechte daad. Dit ge
schiedde, zegt Kemp, ongetwijfeld bin
nen Gorinchem, en Pauw eindigt dit 
deel van het verhaal met de opmer
king: ,,Alsoo sterff die boose koster". 

-0---

En nu Folpert. Toen hij hoorde, dat 
Jan van Arkel ontkomen was, werd hij 
zeer toornig op de koster, hij meende 
dat de'ze hem bedrogen had. Toen hij 
echter de ware toedracht had verno
men "blasfameerde hij die duvelen, dat 
sij hem nyet gedoot en had". Na deze 
vervloeking van de duivelen vluchtte hij 
naar Hoog•Duitsland uit schaamte 
voor zijn ·vrienden en de wraak van 
Jan van Arkel. 
Maar... hij komt terug en "sleept sijn 
boosheyd noch mê". Dat was op een 
winter, de Betuwe stond toen onder 

water en het water was blijven staan 
aan de Botersloot, ,,dat toen eenen 
goeden dijck was". En wat deed die 
schelm van een Folpert? Hij kwam 
"heymelijck varen ende twee ofte drie 
dijckers met hem ende staken in der 
nacht dien dijck door" en er verdron
ken in de Nederwaard veel mensen en 
beesten, terwijl onuitsprekelijke schade 
werd aangericht. ,,Een nieuw schel
menstuk", zegt Kemp, ,,spruytende uyt 
Duyvelse boosheyd, soo een vervloekt 
mensch betamende". 

"Ende alls hij in mennige jaren in 
quaetheyt geleeft hadde ende hem nyet 
en beterden" zo gebeurde het dat hij 
op zekere dag (op ons Heeren Hemel
vaards-dagh, zegt Kemp) in Haas
trecht was met veel van zijn vrienden. 
Hij was immers ook Heer van Haas
trecht. Hij gebruikte daar met zijn 
vrienden het middagmaal en had veel 
gedronken. Hij stond temidden van zijn 
volk op straat en wat gebeurde er? Hij 
werd "in de locht gevoerd, met grooten 
stank, en wierd noyt we'er ge·zien". Hij 
verdween dus in de lucht en niemand 
zag hem oo-it weer. ,,Maar op te plaatz 
daar hy gestaan had, bleven drie drop
pelen versch bloed leggen''. 

,,Een grouwelijke zaak", zegt Kemp, 
"dappere waarschouwingh voor alle 
menschen, om diergelijke godloosheden 
te schouwen, als den Almogenden God 
te verzaken, en den Duyvel aan te han
gen". 

En vindt u het nu nog een wonder, 
dat van die tijd af op het Slot te Leer
dam vreselijke geluiden gehoord wer
den en "vervaarlijke gedaanten van 
vremde dieren en andere spoken ge
sien" werden, zodat niemand van angst 
daar blijven durfde? De mensen werden 
meermalen door deze monsters van de 
aarde geworpen en gekwetst. Daarom 
liet Heer Pelgrim, de zoon van Folpert, 
het Slot afbreken en een ander maken 
aan de westzijde van Leerdam bij de 
Linge. 

-0---

En laat ik u nu even alleen laten 
met dit alles, met Kemp's spoken en 
met "drie droppelen versch bloed'', om 
u een volgende keer te verhalen over 
Pelgr-im, Folpert's zoon, ook al zo'n 
lieverdje. 
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,,den 

spr 

Over een zwarte merr,e en betoverde grond 
Pelgrim van der Lee volgde zijn vader 
Folpert op als Heer van Leerdam en 
Haastrecht en ook hij was "een boos 
quaet mensche". Een aardje naar zijn 
vaartje dus, zo "dat glh.ij qualijck sO'Ude 
mogen meynen, wie die quaetste waer, 
den vader off den soon". Hij deed zo
veel kwaad en was zo boosaardig- ,,dat 
de schaal, van sijn en sijn Vaders 
quade feyten, gelijk hingh, sonder aan 
d'een of d'ander zy over te slaan". Och, 
het was droevig met dit heerschap ge
steld: ,,Hij beroof:f:ide die kercke, ende 
nam haar goet ende hij vercrachte eer
baer maechden ende der goedemans 
wijven; hij nam sijnder ondersaten goet 
ende dede se alsoo veel leets". 

Ook hij had een verbond met de dui
vel ,gesloten, opdat hij altijd gezond en 
voorspoedig zou leven, tot de tijd dat 
hij met een merrie in een boot over het 
water zou varen. Als dit ~geschiedde 
zou hij sterven en verdoemd wezen. 
Maar dat gevaar achtte Pelgrim niet 
groot, want hij ZO'U immers altijd wei
geren om met een merrie over het wa
ter te gaan en hij gaf zijn knechten ook 
opdracht om dit te vermijden. ,,Een 
groote sottigheyd" ·zegt Kemp, ,,te wil
len bedriegen dien Bedrieger, die ouder 
is dan 't bedrogh self, dat na de Schep
pingh eerst in de Wereld is gekomen: 
nooh •grooter sottigheyd voor een 
weynig tijds weelde d'eeuwige weelde 
te verkoopen". 

En zo leefde hij in "alre wellus
ticheyt ende alre onsuyverheyt ende 
in alle schandelijcke sonden. Hij en 
gaff om Godt noch om kercke, .ioch 
om geenderhanden dingen, noch en 
leefde nyet na Godts gebodt". Maar 
God was goedertieren en hield hem 
lange tijd in leven, opdat hij de kans 
had zich te beteren en zo werd hij zelfs 
een oud man. 

Maar... de dag kwam dat hij "sijn 
rol van godloose moedwil gespeelt 
hebbende" en zo gebeurde het dat hij 
,,des andere daeohs nae onse-lieve
Vrouwendach Assuntio" in het jaar 
1304 of 1305 met veel volk in het St'icht 
van Utrecht zijn wandaden verrich'tte. 

Hij beroofde dorpen, stak ze in 'brand 
en ving de bewoners. Toen hij met zijn 
buit over de Lek terug wilde varen, 
omdat de Ridders uit het Sticht "met 
veel landluyden" hem volgden om de 
strijd aan te binden en de geroofde be
zittingen terug te winnen, ja, toen ge
beurde het! 

Bij Beusichem zette hij de gevange
nen en de buit over de Lek en Pelgrim 
van der Leede kwam met Jonker Aert 
van Buren, een kanunnik van de Dom 
in Utrecht, 't laatst aan boord. De 
schipper gooide ,,'t Zeel, daar 't schip 
mê gemeerd was" los, maar... ,,Hoor 
wat grouwelijks: Een Swart Man, op 
een groote swarte Merry, die vreess'lijk 
runnikte, komt rijden na 't schip: sy 
alle als mede Pelgrim schrikkelijk ver
veerd, schreeuwen, steek af, (het 
schip), maar den Swarten Man, met 
sijn Merry, sprong van den dijk in 
't schip, dat te grond sonk, daar sy 
alle verdronken". Want, men kan de 
duivel met wie men een verbond ge
sloten heeft toch niet ontlopen. ,,Grou
welijk dan grouwelijk, indien 't waar is: 
een groote waarschouwingh voor a;lle 
godloose". 

Nadien werd het liJ'k van Pelgrim uit 
de Lek opgevist en hij werd begraven 
te Marienwaarde, waarna Leerdam en 
Haastrecht aan de Heer van Arkel 
kwamen. 

--0---

Toen Pelgrim dood was, was het zeer 
gevaarlijk om te komen op de werf 
waar het oude slot van ter Lede had 
gestaan. U weet wel, dit was het oude 
slot van Folpert, in welk huis Pelgrim 
was geboren. Men hoorde op dit ter
rein "vreeselijcke geruchte ende schro
men van mennigerley stemme'' en 
somstijds hing er een "vuylen stanck". 
Niemand durfde hier te komen, ook al 
had hij gebiecht. Velen wisten dit uit 
aanschouwing en men meed het slot, 
zodat er vele jaren geen mens kwam. 

Nu waren er twee jonge en stoute 
mannen, die van al die verhalen van de 
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,etoverde grond 
Ie dorpen, stak ze in brand 
bewoners. Toen hij met zijn 
de Lek terug wilde varen, 
Ridders uit het Sticht "met 
1yden" hem volgden om de 
te binden en de geroofde be
~rug te winnen, ja, toen ge
! 
ichem zette hij de gevange
buit over de Lek en Pelgrim 
:ede kwam met Janker Aert 
, een kanunnik van de Dom 
t,, 't laatst aan boord. De 
aaide ,,'t Zeel, daar 't schip 
rd was" los, maar ... ,,Hoor 
relijks: Een Swart Man, op 
swarte Merry, die vreess'lijk 
lcomt rijden na 't schip: sy 
,de Pelgrim schrikkelijk ver
llreeuwen, steek af, (het 
Lar den S,warten Man, met 
r, sprong van den dijk in 
lat te grond sonk, daar sy 
>nken" . Want, men kan de 
; wie men een verbond ge
't toch niet ontlopen. ,,Grou
grouwelijk, indien 't waar is: 

! waarschouwingh voor a'1le 

,,rerd het lijk van Pel•grim uit 
gevist en hij werd begraven 
,,raarde, waarna Leerdam en 
~ aan de Heer van Arkel 

---0--

lgrim dood was, was het zeer 
om te komen op de werf 

oude slot van ter Lede had 
· weet wel, dit was het oude 
olpert, in welk huis Pelgrim 
·en. Men hoorde op dit ter-
1elijcke geruchte ende schro-

mennigerley stemme'' en 
1ing er een "vuylen stanck". 
turfde hier te komen, ook al 
biecht. Velen wisten dit uit 
'ing en men meed het slot, 
·ele jaren geen mens kwam. 
en er twee jonge en stoute 
le van al die verhalen van de 

,,den Swarten man, met sijn merry, 
sprong van den dijk in 't schip,,. 
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Om het ArJ 

Is het wonder dat de Ar 
en sterk, gTootmoedig ei 
vooraan gingen in de Krui 
verovering van het HeiHgi 
was weer een Jan van P 
109·6 met vele voorname E 
heyligen landen" trok, be, 
loofsijver om zich in te 
strijd. 

Nu moet u over een deq 
tocht niet licht denken E 
heel wat kijken om de pl: 
stemming te bereiken. Er 
ge tochten voor ondernor 
bleef dikwijls vele jaren v: 
"Ken-penning" was de Chr 
de, hun soldij de aflaat va 
het veldteken een rood k 
rechterschouder. Totdat 
keerd waren van hun tocl 
vrijdom van alle lasten o, 
deren. 

En zo kwam onze Jan v1 
te Venetië, waar hij met dE 
tijd moest wachten op de 
voor de tocht over de zee. 
deze tijd gewoonte was l 
Arkel zijn wapen aanbren 
herberg, waar hij met zijn 
blijf hield. 

Het was in Venetië erg 
vele windstreken kwame11 
hun mannen om "oock te: 
denen" te gaan strijden. · 
de drukte en de bewe'ging 
ken die hier in deze jaren 

Nu bevond zich in Ven 
ridder uit Hongarije, een ] 
rolis. Deze zag het ArkelsE 
de herberg aangebracht 
hierover ·zeer verwonderd 
waard van de herberg bij 
en hij vroeg hem, wie dit 
had laten aanbrengen. 

De waard was beslist 
mondje gevallen en hij ; 
Heer van Tirolis: ,,Die 
doen setten een groot he 
die heer van Arckel, die 
was uyt Leech-Almaengi 
ridderschap, om te varen 
landen tegens die heydene 

ouderen niets geloofden en zij zouden 
dan wel eens op onderzoek uitgaan. Op 
een middag togen zij naar de werf 
waar het slot gestaan had en zij be
keken alles. Tenslotte kwamen zij bij 
een fundament van een oude kelder en 
"daer werden sij seer verveert, ende 
als die een haestelijck" uit de kelder 
liep, wilde de ander hem even haastig 
volgen, ma1.r hij kon niet van zijn 
plaats af komen. Hij "werdt gehouden 
dat hij nergens comen en conde, recht 
off hij gebonden had geweest". 

En toch was er niemand te zien! 
Verwondert het u, dat deze jongen 
"van grooter vervaernisse began te 
crijten ende te roepen ende sijnen me
degeselle nyet comen en dorst" ? Hij 
riep zijn vriend van verre toe, dat hij 
naar de pastoor van Leerdani zou gaan 
om te vragen of deze met het Heilig 
Sacra:ment wilde komen om hem te 
helpen. 

Toen de ene jongeling naar de pries
ter in Leerdam getogen was, bleef de 
ander dus moederziel alleen achter in 
deze gruwelijke omgeving. E n hij hoor
de in de kelder "vreeschelijcke stemme 
ende suissinge, Godt blasfamerende". 
Hij verloor b ijna van angst zijn zinnen 
en maakte wel zeer moeilijke ogenblik
ken door. Maar gelukkig, eindelijk 
kwam de priester met het Heilig Sa
crament. En e•r was veel volk uit Leer
dam meegekomen, gehoord hebbende 
wat er te beleven was, nieuwsgierig 
om dit alles te zien en te horen. En zij 
kregen waar voor hun geld! 

Zij hoorden spottende een stem zeg
gen: ,,ten waer dat die Schepper aller 
dingen ende die Gesontmaker der we
relt di en beschermt hadde ende be
waert, ick soude di vernielt hebben als 
stoff van der sonnen". Dus... zou God 
deze jongen niet beschermd hebben, de 
kwade geest zou hem als stof door de 

zon vermalen hebben. Maar nu liet hij 
de jongen ongekwetst gaan. Toen hij 
uit de kelder was gegaan, viel hij ech
ter na alles wat hij ondergaan had be
zwijmd ter aarde, maar toen hij weer 
tot zichzelve gekomen was v•ertelde hij 
"openbaerlijck in presentie des pristers 
metten heylige sakrement ende alle die 
daerbij waren, alle dat hij daer gesien 
ende gehoort hadde". 

Korte tijd na dit alles werd deze 
jongen heel ernstig ziek en hij zweefde 
op het randje van de dood. Allemaal 
door de vrees die hij daar in die kelder 
van het oude Slot van ter Lee door
staan had. 

Van die tijd af was er niemand die 
zoveel moed had om op die werf te ko
men. De heer van Arkel raadpleegde 
"doctoiren in der godtheyt" en men 
trok op dit advies in een processie, bid
dend in ootmoedigheid naar deze plaats 
De priester besprenkelde de grond met 
wijwater en een priester hield een ser
moen, waarin hij tot het volk zei, dat 
men ter aarde moest vallen om God te 
bidden zijn grenzeloze barmimrtigheid 
te schenken, waardooT "Hij die plaetse 
reynigen woude van alle quaden, opdat 
die kerstenen voortmeer beschermt 
soude blijven van de groote vreese
lijcheyt". En toen men dit driemaal ge
daan had was niemand meer bang en 
het gevaar was afgewend. ,,Ende elck 
mochte gaen visenteren die plaetse 
sonder angst ofte vreese". 

Zie, dit gebeurde er met die bcYze 
Heeren van der Lee, die hun ziel aan 
de duivel verkochten. Ik vond het goed 
u dit alles te vertellen in het raam van 
de grootheid der Van Arkels, waarom 
het immers begonnen was. Een volgen
de keer volgen wij onze Arkelse vade
ren weer en dan nemen wij u mee naar 
een ver land, om te zien wat zij zelfs 
in Venetië en Genua beleefden! 
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en hebben. Maar nu liet hij 
ongekwetst gaan. Toen hij 
ir was gegaan, viel hij ech-
wat hij ondergaan had be
aarde, maar toen hij weer 
e gekomen was v·ertelde hij 
ick in pres-entie des pristers 
.ige sakrement ende alle die 
en, alle dat hij daer gesien 
rt hadde". 

d na dit a lles werd de•ze 
ernstig ziek en hij zweefde 

dje van de dood. Allemaal 
es die hij daar in die kelder 
de Slot van ter Lee door-

tijd af was er niemand die 
l had om op die werf te ko
~er van Arkel raadpleegde 
in der godtheyt" en men 
advies in een processie, bid
noedigheid naar deze plaats 
besprenkelde de grond met 

. een priester hield een ser-· 
:in hij tot het volk zei, dat 
~de moest vallen om God te 
grenz.eloze barmhartigheid 

1, waardoor "Hij die plaetse 
:mde van alle quaden, opdat 
1en voortmeer beschermt 
en van de groote vreese
n toen men dit driemaal ge
~as niemand meer bang en 
was afgewend. ,,Ende elck 
en visenteren die plaetse 
;t ofte vreese". 

gebeurde er met die boze 
L der Lee, die hun ziel aan 
!rkochten. Ik vond het goed 
:e vertellen in het raam van 
d der Van Arkels, waarom 
begonnen was. Een volgen
gen wij onze Arkelse vade-
1 dan nemen wij u mee naar 
,d, om te ·zien wat zij zelfs 
en Genua beleefden! 

Om het Arke/se wapen werd m Venetië 
strijd gevoerd 

Is het wonder dat de Arkels - stout 
en sterk, grootmoedig en vroom -
vooraan gingen in de Kruistochten, ter 
verovering van het Heilige Land? Het 
was weer een Jan van Arkel, die In 
109·6 met vele voorname Heren "totten 
heyligen landen'' trok, bezield van ge
loofsijver om zich in te zetten in de 
strijd. 

Nu moet u over een dergelijke kruis
tocht niet licht denken en er kwam 
heel wat kijken om de plaats van be
stemming te bereiken. Er werden lan
ge tochten voor ondernomen en men 
bleef dikwijls vele jaren van huis. Hun 
,,Ken-penning" was de Christelijke lief
de, hun soldij de aflaat van zonden en 
het veldteken een rood kruis op hun 
rechterschouder. Totdat ziJ terugge
keerd waren van hun tocht kregen zij 
vrijdom van alle lasten over hun goe
deren. 

En zo kwam onze Jan van Arkel dan 
te Venetië, was.r hij met de zijnen enige 
tijd moest wachten op de goede wind 
voor de tocht over de zee. Zoals het in 
deze tijd gewoonte was liet Jan van 
Arkel zijn wapen aanbrengen voor de 
herberg, waar hij met zijn gevolg ver
blijf hield. 

Het was in Venetië erg druk en uit 
vele windstreken kwamen Heren met 
hun mannen om "oock tegen die hey
denen" te gaan strijden. U moet zich 
de drukte en de beweging eens inden
ken die hier in deze jaren heerste. 

Nu bevond zich in Venetië ook een 
ridder uit Hongarije, een Heer van Ti
rolis. De'ze zag het Arkelse wapen voor 
de herberg aangebracht en hij was 
hierover zeer verwonderd. Hij liet de 
waard van de herberg bij zich komen 
en hij vroeg hem, wie dit wapen daar 
h:ad laten aanbrengen. 

De waard was beslist niet op zijn 
mondje gevallen en hij zei tegen de 
Heer van Tirolis: ,,Die wapen heeft 
doen setten een groot heer, geheyten 
die heer van Arckel, die daer komen 
was uyt Leech-Almaengien met veel 
ridderschap, om te varen ten heyligen 
landen tegens die heydenen". 

· Die ridder uit Tirolis had echter 
nooit over een Heer van Arkel ge
hoord. Dat moet u zich eens indenken: 
nooit van de Van Arkels gehoord! Hij 
nam vol toorn het wapen van de her
berg af en droeg het voor zich uit, zeg
gende dat dit zijn wapen was. U be
grijpt wel, dat dit overal veel opzien 
verwekte onder de kruisridders in Ve
netië, die toch al door het wachten op 
de goede wind in een wat geprikkelde 
stemming waren. Toen Jan van Arkel 
hoorde wat er gebeurd was liet "hij be
roepen alle dat ridderschap van buyten, 
die daer komen waren ende oock van 
binnen Venegien''. 

Ten m,,erstaan van al deze ridders 
en de Heer van Tirolis verklaarde Jan 
van Arkel "met veel redenen", dat hij 
en al zijn voorvaderen - Heren van 
Arkel - ditzelfde wapen gedurende al 
de tijd onafgebroken hadden gevoerd. 
Zijn bewering werd onderschreven door 
vele Heren en ridders en daar stond 
dan de Heer van Tirolis, die Jan van 
Arkel het recht betwist had dit wapen 
te vo,eren. Ook hij bewees dat het wa
pen het zijne was en ook hij deed dit 
,,met veel reden ende getuygen", waar
onder sommige ridders waren. 

-0--

Zo stonden de partijen tegenover el
kaar - elk betwistte de ander het recht 
en het was zo, ,,dat den eenen den an
deren niet wijeken en woude". 

·Zo kwam men dus niet tot een op
lossing en men besloot tot de strijd 
-- de strijd om het Arkelse wapen. Zo 
ver was het dus gekomen, ,,dat zij te
gen maelkanderen kampen soude, lijf 
om lijf: wie den anderen verwan, zoude 
die wapen geheel voeren voor hem ende 
zijnen erve". 

Het wapen was dus de inzet van de 
strijd en wie won mocht het wapen 
verder vo·eren, en hij niet alleen, maar 
ook zijn erven. Dit alles doet Kemp 
uitroepen : ,,een saa·k gans onseker, of 
de zeeg' by ' t recht blijven sou, doch 
dier tijd gebruykelijk, maar nu bij veel 
verr'-ziende Christen Prinçen, al·s god
loos' verboden". 
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Het Arke/se 

Onze Jan waarover dit , 
was nog Jonker van ArkE 
Gorinchem op straat een 
man ontmoette. ,,E'en vre 
jongen". Het was dan we 
en schoon jong, maar zijt 
mars was van weinig w1 
bad de Jonker van Arkel e 
zijn mars te verbeteren. 

Jonker Jan amuseerde : 
dit jong en zei: ,,laet m 
hebstu in dijn marse". N 
maar een luttel schijntje tE 
Jonker Jan plezier in de 
man had zei hij tot de je 
hij hem wilde geven wat : 
waard was, maar dan m, 
alle jaar afrekening do, 
zaken. En er was nog een 
verbonden. De Jonker hiel 
voorwaarde "dat wij te sa 
ninge deylen ende ick wil 
wes·en''. 

De jonge koopman was 
lijck" en hij beloofde Jonl 
hij hem getrou blijven 
goede rekening doen". Ze 
jonge koopman, door de 
geamuseerd nag~keken, v 
plezier in dit jongske. 

En nu trok de koopm 
door zijn mars "alsoo wij 
11ende, dat hij na een ja.f 
in waarde was toegenome 
dig wat gel<l gewonnen . 
jaar kwam hij in Gorinch 
hij toonde de Jonker zij: 
mars en hij wilde aan Ja 
zijn deel in de winst gei 
onze Jonker de afspraall 
vergeten, maar hij werd 
dat hij hem geholpen 
lachende zeyde hij tot dt 
,,Siet, doetsdu dijn ding, 
doet voort meer ende wee: 
En in plaats van zijn dee 
te accepteren, gaf de Jon 
man weer enig geld, zo, 
wederom in waarde steeg. 

!De jonkman bedankte 

Strijd in Venetië om de Arkelse eer. 

Arkel moest dus strijden voor zijn 
wapen. Hij riep God en Zijn lieve Moe
der Maria aan om de victorie te ver
krijgen en hij beloofde God dat hij na 
het behalen van de overwinning lange 
tijd zou strijden tegen de heidenen. 

Zo 'begon de strijd, door de aanwe
zige Heren en ridders en al het volk 
vol belangstelling gadegeslagen, moge
lijk als een onverwacht verzetje tijdens 
het wachten daar in Venetië. Arkel 
streed zoals hêt een goed zoon van dit 
stoute en sterke geslacht betaamt en 
"bij de gratie Godts" overwon hij zijn 
tegenstander, maar, en nu komt zijn 
grootheid en adeldom van geest tot 

uiting, ,,hij en sloèch hem nyet doot". 
Wel verwondde hij deze Heer uit Ti
rolis, maar niet levensgevaarlijk en zo 
genas hij spoedig van de opgelopen 
verwonding. Toen hij zover genezen 
was ging hij tot Jan van Arkel en hij 
bad hem om vergiffenis en dankte de 
Heer van Arkel, dat hij hem niet ge
dood had. 

Jan van Arkel schonk hem in al zijn 
grootmoedigheid die vergiffenis en zo 
heeft dit verhaal dan werkelijk een 
happy-end - wat beslist niet van al1e 
verhalen uit oude kronieken gezegd 
kan worden - ,,ende ·zij schiede goede 
vrienden van maelkanderen". 
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~eeer. 

en sloech hem nyet doot". 
,ndde hij deze Heer uit Ti-
niet levensgevaarlijk en zo 

spoedig van de opgelopen 
;. Toen hij zover genezen 
tij tot Jan van Arkel en hij 
m vergiffenis en dankte de 
A.rkel, dat hij hem niet ge-

Arkel scihonk hem in al zijn 
gheid die vergiffenis en zo 
verhaal dan werkelijk een 
- wat beslist niet van alle 
1it oude kronieken gezegd 
1 - ,,ende ·zij schiede goede 
tn maelkanderen". 

Het Arke/se wapen brengt Jan van Arkel 
redding in Genua 

Onze Jan waarover dit verhaal gaat, 
was nog Jonker van Arkel toen hij in 
Gorinchem op straat een jonge koop
man ontmoette. ,,E'en vrolick, schoon 
jongen". Het was dan wel een vrolijk 
en schoon jong, maar zijn koopmans
mars was van weinig waarde en hij 
bad de Jonker van Arkel om Godswille 
zijn mars te verbeteren. 

Jonker Jan amuseerde zich wel met 
dit jong en zei: ,,laet mij zien, wat 
he'bstu in dijn marse". Nu, dat bleek 
maar een luttel schijntje te zijn en daar 
Jonker Jan plezier in de jonge koop
man had zei hij tot de jongeling, dat 
hij hem wilde geven wat zijn mars nu 
waard was, maar dan moest hij hem 
alle jaar afrekening doen van zijn 
zaken. En er was nog een conditie aan 
verbonden. De Jonker hielp hem onder 
voorwaarde "dat wij te samen de win
ninge deylen ende ick wil dijn geselle 
wesen''. 

De jonge koopman was zeer "blijde
lijck" en hij beloofde Jonker Jan "dat 
hij hem getrou blijven soude ende 
goede rekening doen". Zo vertrok de 
jonge koopman, door de Jonker wat 
geamuseerd nagekeken, want hij had 
plezier in dit jongske. 1

En nu trok de koopman het land 
door zijn mars "alsoo wijslijck" behe-
11ende, dat hij na een jaar belangrijk 
in waarde was toegenomen en hij aar
dig wat geld gewonnen had. Na een 
jaar kwam hij in Gorinchem terug en 
hij toonde de Jonker zijn verbeterde 
mars en hij wilde aan Jan van Arkel 
zijn deel in de winst geven. Nu was 
onze Jonker de afspraak ei'genliJ'k. al 
vergeten, maar hij werd "denckende 
dat hij hem geholpen hadde, ende 
lachende zeyde hij tot den koopman: 
,,Siet, doetsdu dijn dingen wijselijck, 
doet voort meer ende weest neerstich''. 
En in plaats van zijn deel in de winst 
te accepteren, gaf de Jonker de koop
man weer enig geld, zodat de mars 
wederom in waarde steeg. 

De jonkman bedankte Jonker Jan 

zeer en vertrok wederom. Hij deed zijn 
zaken zo goed, dat hij in korte tijd een 
rijk koopman werd, die ook vreemde 
landen bereisde. En overal waar hij 
kwam liet hij het wapen van Arkel 
maken en zo kreeg hij de naam van 
"den Arkelsen Koomen", oftewel de 
Arkelse koopman. 

!Hij trok d~ wereld - die u voor die 
tijd in betrekkelijke zin moet zien -
door en trouwde een rijke weduwe te 
Genua "in Italien, vermaarde Koop
stadt aan de Ligustize Zee, tegen over 
' t Eyland Korzika". 

Zie, de zaken gingen goed en "hy 
wierd uyttermaten rijk'', rijk aan goe
deren en rijk aan de weduwe die hij 
tot de zijne maakte. Maar nimmer 
vergat hij het Arkelse geslacht en ij 
"deed het Wapen van Arkel treflijk 
ste!Ien voor sijn huys, daar hy woon
de", dus te Genua. 'En "dat 't goet doen 
niet ongeloont blijft, sa! hier na aan 
desen Jonker Jan blijkken'', zegt Kemp 
waarmee we <lan ,het eerste van dit uit 
twee bedrijven bestaande spel beslui
ten. 

---o-

Toen Jonker Jan na de dood van zijn 
vader Heer van Arkel geworden was 
reisde hij naar Jeruzalem "uyt yverigen 
moed" aldus Kemp, uit "rechter devo
cien", vertelt Pauw. Hij werd in het 
Heilige Land tot ridder geslagen, maar 
toen hij op de terugweg in Italië was, 
werd hij in Genua met al degenen die 
bij hem waren "van alles berooft, uyt
gesondert, kleed'ren''. Alles waren zij 
kwijt, alleen de kleding die zij aan 
hadden mochten zij behouden. 

En zo stond ridder Jan dan berooid 
in een vreemd land en hij werd "seer 
suchtende en weenende". Hij, noch zijn 
dienaars, hadden enig geld en men wist 
waarachtig niet hoe men thuis in de 
stede van Gorinchem moest komen. 

'Zijn dienaars troostten hem en be
loofden in Genua te zien of zij goede 
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,,en de koo; 

revere: 

luiden of bekenden zouden vinden om 
hem te helpen. Toen zij in Genua aan
gekomen waren durfde Jan van Arkel 
niet naar een herberg te gaan, maar 
hij "ginck i:n der kercke voor onser 
lieve Vrouwen autaer ende bat Godt 
ende haer, dat zij hem vertroosten wil
de met sijn geselschap, dat hij zonder 
schaemte weder thuys komen mocht". 

Terwijl Heer Jan in 'de kerk tot God 
en Zijn Moeder Maria om hulp bad, 
gingen zijn dienaars op pad en zij 
"loerden van straat tot straat of sy 
yemand van kennis vonden" of enige 
ede'len die hem in deze nood helpen 
konden en geld wilden lenen. ,,Ten 
laesten quamen sij in een schoon 
straete" en zij zagen het Arkelse wa
pen voor "een treff'lijk huys". ,,Sy ge
klopt" en toen zij binnengelaten waren 
"gevraaght, Wie woont hier? Wie heeft 
dit Wapen voort huys doen maken?" 

En toen kwam de grote verrassing, 
want zij hoorden dat de bewoner af
komstig was uit "Leech-Allemainge" 
en dat hij het wapen aan zijn rijke wo
ning had laten aanbrengen. Zij waren 
zeer verheugd toen zij dit hoorden en 
de dienaren zeiden tot de rijke bewo
ner, dat hem dan de Heer van Arkel 
zeker bekend moest zijn. En tot hun 
grote verwondering zei de rijke koop
man zeer "vrolijcken": ,,dit huys ende 
die helft is hem geschoncken, want met 
zijnen geld heb iek het boven'gewon
nen''. 

Toen de knechts dit hoorden waren 
zij zeer dankbaar en zij loofden God, 
het was een "Stem', als van een Engel, 
klinkkende in d'ooren der Dienaars", 
en zij vroegen de koopman direct met 
hem naar de Lieve Vrouwekerke te 
gaan, waar hun meester hen wachtte. 
Daar "sult g'hem vinden" en "hy ras 
met haar voort". 

Toen zij in de kerk gekomen waren 
en de bedroefde Heer van Arkel ver
telden wie zij ontmoet hadden, was 
deize zeer verheugd. Heer Jan hoorde 

dat dit de Arkelse koopman was "die 
met sijn marss' te Gorinchem van 
desen Heer Jan soo begift was" en de 
koopman ontving "die heere met groo
ter reverentie zeer blijdelijck in zijn 
huys". 

---0--

Vier of vijf dwgen vertoefde Heer 
Jan in het huis van de Arkelse koop
man "in grooter genochten''. De koop
man vertelde aan Heer Jan hoe hij met 
zijn geld vooruitgekomen en rijk ge
worden was en hij wi'lde hem de helft 
van al zijn goed geven, want "de helft 
hoorde van Godts wegen hem toe ende 
daerenboven woude hij hem op sijnen 
cost met alle sijn gesinne weder thuys 
brengen". 

Jan van Arkel dankte hem zeer voor 
dit edelmoedige aanbod, maar hij wilde 
slechts zoveel geld van de koopman 
lenen "daer hij heerlicke wederom tot 
Gorcum komen mochte". Hij vroeg 
hem "een van sijn vertrouwste knech
ten" mee te geven, opdat hij hem het 
geleende geld mee terug kon zenden, 
,,'t welk geschiede". 

"Ende die edele heer van Arckel 
danckende Godt ootmoedelick, Die zijn 
lijde ende druck verwandelt hadde in 
blijschappe". En zo kwam Jan van Ar
kel na zijn tocht vol wedervaren "eer
lick thuys" en hij dacht altijd vol liefde 
aan de Arkelse koopman in Genua, 
wiens mars hij verbeterd had en die 
hem niet was vergeten toen het hem 
goed ging. 

In het vervolg hield Heer Jan "alle 
die arme koomankens in eere ende gaf 
hem gerne gelt om haer marse te ver
beteren"! 

---0--

En nu het motto van dit verhaal? 
Wie goed doet, goed ontmoet! Een 
motto, dat wij meermalen in deze ver
halen zullen aantreffen, het goede 
wordt beloond, het kwade gestraft. 
Laat het ons na zoveel eeuwen een les 
zijn het goede te doen! 
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Arkelse koopman was "die 
marss' te Gorinchem van 
Jan soo begift was" en de 

ntving "die heere met groo-
1tie zeer blijdelijck in zijn 

--0-
vijf da;gen vertoefde Heer 
huis van de Arkelse koop

·ooter genochten''. De koop
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--o-
Let motto van dit verhaal? 

doet, goed ontmoet! Een 
wij meermalen in deze ver

en aantreffen, het goede 
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reverentie zeer blijdelijck in zijn huys". 
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"1 
Het 

Elizabeth' 
Hongi 

"g1 

In Gorcum woonde een 

Wij schrijven 1'316... Droeve kla chten, 
bittere tranen zijn op vele plaatsen in 
dit jaar gestort door de grote honger, 
,,geboodschapt by een groote vervaar
lijke Staart-starr". Want leer dit : 
wacht u voor de staartster, als g e die 
ziet zit de honger en de ellende in de 
lucht. Zo ook in 1472 omtrent St. Ag
nietendag. Er vertoonde zich toen een 
grote "Steert-starre in 't Oost, den 
ster't West, en ontrent S . Blasius gingh 
de stert Oost staan, somtijds wit, som
tijds vuyrig". En wat volgde er? De 
pest en dure tijden. 

Maar we schreven immers 1316, dus 
terug naar dat rampjaar. Wat een 
honger: ,,Doode Krengen ongekookt, 
waren lust der graige magen", ver
zucht Kemp en D. F. Pauw zegt: ,,ende 
honger was in den menschen alsooe 
groot, dat armen ende edele menschen 
van grooten honger aten dooden-bees
ten-vleesche". 

Is het wonder dat een "menighte van 
Menschen, in Dorpen, Bossen en Vel
den neer-geswijmeld" werden. E'r stier
ven zoveel mensen, in het bijzonder de 
arme m·ensen, dat men ze niet tellen 
kon. U kunt het zich niet voorstellen, 
"die levendighe menschen wa11en niet 
soe veel, dat sij die dooden ter arden 
brenghen mochten" . Zoveel mensen 
stierven er, dat de levenden niet in 
staat waren de doden te begraven. Men 
deed "gheen ofte luttel uuytvaeroen 
den dooden, dan grooten rijcke priste
ren oft rijcken waerlijcken menschen". 

U heeft er beslist geen voorstelling 
van. Kemp schildert het ons met af
grijzen: ,,kleyne Kind'ren des Moeders 
borsten afgeknaagd" en nog erger 
,,kinderen ter nauwer nood verschoont, 
voor der Moederen mond-kost' ' . 

Dit is de tijd voor een schoon mira
kel, hetgeen dan hieronder volgt. 

--0-

In die tij"d dan woonde er te Gorin
chem bij de Visbrug over de haven op 
de noordenhoek van de Burgstraat een 
eerzame Godvruchtige weduwe, Eliza-

edelmoedige weduwe 

beth Henriks. Zij had lange tijd geen 
last van de dure tijd en honger, want 
zij was in de gelegenheid geweest voor
raad op te slaan. Maar. . . zij dacht niet 
alleen aan zichzelf, zij deelde met de 
armen "mildelijk haar Koorn, gedach
tig 't Vrouwk en van Zarepta". 

Gastvrij zette zij de deur van haar 
huis voor anderen open en zij noodde 
de hongerigen aan haar dis. Zo ook op 
de dag dat ons verhaal speelt, er "kom't 
een arme vrouw met veel kinderen 
schreyende van honger, sy die aan ta
fel geset, kost en drank vol op' '. U be
grijpt dat het voor deze mensen een 
weldaad was en ·zij genoten dan ook 
met volle teugen, na vele dagen van 
honger en ellende. 

Toen het maal gedaan was zei deze 
weduwe tegen haar dienstmaagd, dat 
zij naar de zolder moest gaan om een 
schepel koren te halen, zodat die moe
der met haar kinderen ook nog iets 
mee te eten naar huis kon nemen. 
Maar de dienstmaagd, -ziende dat haar 
vrouwe alles aan de armen gaf en niet 
aan zichzelf dacht, morde: ,,Vrou wy 
hebben niet meer dan drie schepel 
Koorn in ·huys, als dat op is, wat sul
len wy dan eten?'' 

Och, het is te begrijpen dat deze 
dienstmc.agd zo dacht in een tijd, 
waarin men voor zijn eigen leven moest 
vechten, maar Eli:zabeth Henriks dacht 
aan de anderen die reeds zo veel hon
ger hadden geleden en zei tot de 
dienstbode: ,,Gaat in den naam des 
Heeren, doet dat ik u beveel, God sal 
't versien". Zie, dat was het ware Gods
vertrouwen. 

En daar ging ,,'t Jongwijf al knor
rende na boven", maar... ,,Hoor, Gods 
wonder-werk' ' ! Toen zij de deur naar 
de zolder open deed werd zij achter
uit gedrongen en het koren stroomde 
haar tegemoet, een weldaad des He
ren. Zij Vloog naar beneden vol blijd
schap en deelde haar vrouwe mede wat 
er gebeurd was. 

Elizabeth was gelukkig en dankbaar 
dat God haar mildheid beloond had en 
zij liet "by een 'Bode doen uytroepen 

26 



oedige weduwe 
lts. Zij had lange tijd geen 
, dure tijd en honger, want 
e gelegenheid .geweest voor
slaan. Maar ... zij dacht niet 
zichzelf, zij deelde met de 

ldelijk haar Koorn, gedach
~ken van Zarepta". 
zette zij de deur van haar 
mderen open en zij noodde 
;en aan haar dis. Zo ook op 
ons verhaal speelt, er "kom't 
vrouw met veel kinderen 
van honger, gy die aan ta
ost en drank vol op". U be
het voor deze mensen een 
a·s en ·zij genoten dan ook 
teugen, na vele dagen van 
illende. 
maal gedaan was zei deze 

gen haar dienstmaagd, dat 
zolder moest gaan om een 

·en te halen, zodat die moe
a,ar kinderen ook nog iets 
en naar huis kon nemen. 
enstmaagd, ziende dat haar 
,s aan de armen gaf en niet 
.f dacht, morde: ,.Vrou wy 
,t meer dan drie schepel 
uys, als dat op is, wat sul-
eten ?'' 
is te begrijpen dat deze 

d zo dacht in een tijd, 
L voor zijn eigen leven moest 
1ar Elizabeth Henriks dacht 
eren die reeds zo veel hon
n geleden en zei tot de 

"Gaat in den naam des 
~t dat ik u beveel, God aal 
Zie, dat was het ware Gods-

ging ,.'t Jongwijf al knor
Dven", maar ... ,.Hoor, Gods 
:k'' ! Toen zij de deur naar 
>pen deed werd zij achter
ren en het koren stroomde 
10et, een weldaad des He
,og naar beneden vol blljd
~lde haar vrouwe mede wat 
was. 

L was gelukkig en dankbaar 
.ar mildheid beloond had en 
· e•en 'Bode doen uytroepen 

,,Hoor, Gods wonder-werk!" 
Het koren stroomde de zolder af. 

Elizabeth's edelmoedigheid werd rijk beloond. 
Hongerigen werden gevoed en er was 

,,groote blydschap voor velen". 
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over der men'schen so 
Kemp. In Gorcum ru: 
400 mensen weg. 

1360 "In dit jaar wasser 
sterft, van de haesti~ 
lieden waren 's mo: 
's middags siek, 's av, 

1368 "Dit jaar was de heet 
grouwelijke pest soo 
dese Nederlanden, dat 
nen Utrecht storven 
duysend menschen". 

1435 "Dit jaar was een g1 

1436 "Eenen grooten duyrE 
hongersnood". 

1437 "In dit jaar duyrd, 
dierte" en.. . ,,Pest k 
verre aanstappen''. 

1438 "De groote Pestilen 
leden jaar, soo gesE 
verre 'komende aansta 
nu haar sitplaatz in d 
liep ook den Rijn 01 
duytsland, rukkende 
een rasse vaart de zie 

1472 U weet wel, de staar 
en duyre tijd". 

1473 "Was een droogen he 
daar in veel bossen er 
de heette der Sonne 
mels aan-gesteken, , 

1479 "Alsnu was eenen gr, 
tijd, die lange jaren c 

1489 "In dit jaar was ~ 
Pestilentie". 

1497 "In dit jaar quam t 
lijke plaagh door al è 
noyt gehoord, gekor 
Franse Leger voor 
men houd, van Godt 
de grote onkuysheic 
dreven. Men hietse S. 
de Napelse of Spaf 
of de Fransoysen, eer 
aan twee verscheyd, 
strijdende gedeelten, 

door al de straten der stadt, dat alle 
behoeftige, by haar milde deylingh 
hadden te bekomen" en zo deelde zij 
vol vreugde aan de hongerigen wat 
God haar had geschonken en er was 
,,Groote blydschap voor velen". 

-0-

In deze zelfde tijd woonde er te Go
rinchem op de Kortendijk een koren
koopman, Gerontus of Gerink geheten. 
Een rijk man, ,,maar soo vrek als de 
voorschreven Wedue mild", zegt Kemp, 
die dit deel van het verhaal begint met 
de opmerking: ,,Sie hier nu een recht 
tegendeel", en deze tegenstelling tus
sen E1izabeth's mildheid en Gerink's 
inhaligheid biedt de moraal van het 
verhaal, de beloning van het goede en 
de bestraffing van het kwade. 

Deze Gerink, ,,den duyren tijd siende 
aanstappen" had zijn zolders vol koren 
laten dragen en toen het slot er op ge
daan, want zijn gedachte was dat hij 
wanneer de nood het hoogst was "ho
pen gelts voort Kooren" zou krijgen, 
hij dacht niet aan de armen om Gods-

Het leed werd de 
'De verleiding is in dit verband groot 

om een serieuze beschouwing te geven 
over de strijd die de mens in de loop 
der eeuwen te strijden had tegen de on
zichtbare en grote vijand. In mens en 
dier kon hij een duidelijke vijand 
zien, waartegen de strijd zwaar kon 
zijn, maar de tegenstander was te her
kennen. Veel gevaarlijker was de slui
pende vijand van het natuurgeweld, de 
misoogst, de storm en het water, on
weer en aardbeving, brand en pest, 
hete koorts, de pokken en de cholera. 
Men ZO'U over de .strijd tegen deze ge
varen een boek op zichzelf kunnen 
schrijven aan de hand van de oude 
kronieken, de studies van Drs. W. A. 
van der Donk (Gorcumse Oudheden V) 
M. W. Schakel (,,De Waterwolf slaat 
toe") en wijlen Dr. M. A. van Andel, 
die hierover veel publiceerde. 

Maar ilk doe het niet, ik heb u be
loofd het sterke verhaal te vertellen en 
daarbij mag ik niet al te serieus wor-

wil. Hij hoopte "dat hij van sijn cooren 
crijchen mochten groot geit'', maar... 
"Desen dwaas is bedrogen" want God 
opende zijn milde hand en liet het ko
ren toch nog rijpen, dat het overv!O"e
dig werd. Gerink, dit ziende aankomen, 
opende zijn zolders, want hij wilde het 
koren nu nog wel verkopen voor de 
hoogste prijs die hij kon krijgen. Toen 
hij zijn zolders opende kwam hem een 
grote stank tegemoet, want God had 
hem gestraft waardoor "die male
ducxie in sijn cooren quam". Het ko
ren was "onbequaam voor menschen of 
beesten-mont". En 's nachts moest hij 
het bedorven koren heimelijk in het 
water werpen "want die veerkens en 
woudet niet eten" en dit was de ver
diende "schande voor den Gierigaart", 
zegt Kemp, die zijn leerzaam verhaal 
dan besluit met de mededeling dat het 
verhaal "geloof ten volle by de aaloude 
Roomze-kerk-gezinde" vindt, maar dat 
,,'t de her-vormde in twijffel trekken", 
en wijsgerig laat hij de waarheid in het 
midden door te zeggen: ,,wy geven 
Godt de macht". Hoe het zij, een 
schoon mirakel uit een dure tijd. 

mens niet bespaard 
den. Een enkele mededeling uit de oude 
Kroniek kon ik echter niet nalaten zon
der commentaar in het kader van dit 
verhaal te lat.:m volgen. Om u dan even 
de vreselijke gevaren te schilderen, 
waartegenover de mens in de histoTie 
stond: 

1316 De stad door een grote hongers
nood geteisterd, zoals het verhaal 
over Elizabeth Hendriks ons leer
de, om over die boze Gerink te 
zwijgen. 

1348 "Alsnu begind een groote Pest
sterfte, over al de Wereldt", 
waardoor in Londen op een kerk
hof meer dan 50.000 mensen be
graven werden. De Joden werden 
beschuldigd ( ook toen al) dat zij 
het water vergiftigd hadden en in 
Beieren werden er alleen al meer 
dan 12000 omgebracht. ,,Schrik
kelijke tekenen van Gods toorn 
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pte "dat hij van sijn cooren 
chten groot geit", maar ... 
Las is bedrogen" want God 
milde hand en liet het ko

,g rijpen, dat het overvloe
erink, dit ziende aankomen, 
zolders, want hij wilde het 

10g wel verkopen voor de 
is die hij kon ·krijgen. Toen 
Iers opende kwam hem een 
: tegemoet, want God had 
:1.ft waardoor "die male
ijn cooren quam". Het ko-
1bequaam voor menschen of 
1t". En 's nachts moest hij 
en koren heimelijk in het 
,en "want die veerkens en 
t eten" en dit was de ver
_ande voor den Gierigaart", 
, die zijn leerzaam verhaal 
met de mededeling dat het 

foof ten volle by de aaloude 
:k-gezinde'' vindt, maar dat 
,ormde in twijffel trekken", 
~ laat hij de waarheid in het 
or te zeggen: ,,wy geven 
nacht". Hoe het zij, een 
akel uit een dure tijd. 
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ntaar in het kader van dit 
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mizabeth Hendriks ons leer
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over der menschen sonden", zegt 
Kemp. In Gorcum rukte de pest 
400 mensen weg. 

1.360 "In dit jaar wasser een groote 
sterft, van de haestige ziekt, de 
lieden waren 's morgens wel, 
's middags siek, 's avonds dood". 

1368 "Dit jaar was de heete ziekte, de 
grouwelijke pest soo heftigh in 
dese Nederlanden, dat alleen bin
nen Utrecht storven ontrent elf 
duysend menschen" . 

1435 "Dit jaar was een groote Pest''. 

1436 "Eenen grooten duyren tijd", dus 
hongersnood". 

1437 "In dit jaar duyrde noch de 
:cJ.ierte" en... ,,Pest komt al van 
verre aanstappen''. 

1438 "De groote Pestilentie 't voor
leden jaar, soo geseyd is, van 
v.erre komende aanstappen, stelde 
nu haar sitplaatz in dese Landen, 
liep ook den Rijn op na Hoog
duytsland, rukkende menigh met 
een rasse vaart de ziel uyt 't Lijf" 

1472 U weet wel, de staartster. ,,Pest 
en duyre tijd". 

1473 "Was een droogen heeten Somer, 
daar in veel bossen en velden van 
de heette der Sonne en des He
mels aan-gesteken, verbranden''. 

1479 "Alsnu was eenen grooten dieren 
tijd, die lange jaren duyrde". 

1489 "In dit jaar was een dappere 
Pestilentie". 

1497 "In dit jaar quam een wonder
lijke plaagh door al dese Landen, 
noyt gehoord, gekomen uit het 
Franse Leger voor Napels, soo 
men houd, van Godt gestraft, om 
de grote onkuysheid, daar be
dreven. Men hietse S.Jobs Siekte, 
de Napelse of Spaanse-pokken, 
of de Fransoysen, eerst quamense 
aan twee verscheyde tegen een 
strijdende gedeelten, 't lit dat 

men minst en 't aans!cht dat men 
meest, toont, en dan over al de 
leden met knobbelen en rooven, 
mismaakt, als melaatz, groote 
Janghduyrige pijn, met dappere 
'krimpingen. Onze Artzen stonden 
als verbaasd, Leer-jongens tot dit 
Ampt, Spaanjaards en andere 
vremde Meesters, waren hier 
baas, soo datter veel niet en stier
ven, doch onsprekelijke pijn was 
haar, 8.10.Of 12 jaren eer sy ge
nesen waren' ' . 

1529 Een vreemde ziekte, ,,de Engel
sche :àweet", waaraan vele men
sen soms binnen 12 uur stierven. 

1555 - 1568 - 1583 Pest, pest ,pest. 

1606 Tengevolge van de pestziekte in 
26 weken in Gorinchem begra
ven 1713 personen op een bevol
king van naar schatting 5500 
zielen. Er waren twee weken bij 
met res•p. 133 en 134 doden. 

1635 - 1652 - 1655 Pest, pest pest. 

1667 De laatste gevallen van pestziek
te doen zich in de stad voor, 
waarna zij niet meer werd waar
genomen. 

1758 De "hete koorts" heerst in de 
stad. · 

1832 - 1849 - 1866 - 1867 -1873 - 1892 
Cholera, cholera, cholera. 

--0---

U ziet het, het leed werd de mens 
niet bespaard en elke tijd heeft zijn 
eigen kwalen. Maar gelukkig staan er 
altij'd mensen klaar om anderen te hel
pen in hun lijden en in hun nood. Het 
was Elizabeth Henriks die mij er toe 
bracht u dit alles in enkele woorden te 
schilderen. 

Vindt u het zo wel genoeg, al die 
ellende? Gelijk heeft u, vergeet het 
maar vlug, maar laat de gouden daad 
van Elizabeth Henriks u bijblijven tot 
in lengte van jaren. Deze Gorcumse 
weduwe verdient het door haar voor
beeld voor alle tijden. 
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"twee de gro 
geen di1 

Heer Of schonk Albrecht van Beieren 
twee snoeken 

Het was voor Gorcum een goede tijd 
onder Otto van Arkel, een waarlijk 
goed Heer, die de stad welvaart en 
aanzien ,bracht. Hij doet Kemp vol 
vreugde zingen: .,Otto, den Grooten 
Ott'', van Arkels Heerschappij, Schier 
aldermeest vermaard". 

Hij trouwde Elizabeth van Bar, 
Vrouwe van Pierlepont, .,een schoone 
vrou". En dan vertelt Kemp het ver
haal van het grote tournooi in Gorin
chem, dat in 1363 werd gegeven en 
waaruit blijkt "Hoe groot-machtigen 
Heer onsen Otto van Arkel was". 

In dit jaar 1363 nodigde Heer Ot 
Hertog Albrecht van Beieren, Stad
houder van Holland, Zeeland en Fries
land op Vastenavond te Gorinchem 
voor een groot tournooi, en met hem 
vele Ridders, Heren, Vrouwen en 
Jonkvrouwen. Zeker, het waren de 
treffelijkste van Holland! En zowel 
Hoeken als Kabeljauwen! 

Welk een schouwspel zal dit geweest 
zijn in het Gorcum van zes eeuwen ge
leden. Al die Heren verschijnen "elk 
op 't heerlijkst''. En Heer Ot ontvangt 
de Hertog en alle anderen op grootse 
wijze, of zoals Kemp ons vertelt "seer 
aansienlijk". 

Het tournooi, .,kost, drank, vreug
den-spie!, 't was alles çierlijk, en 
over'vloedigh'', vertelt de goede Kemp 
ons, en "zij aten en zij drancken min
nelijck met maelcanderen", vertelt 
Dirck Franckensz. Pauw ons over de 
Hoeken en Kabeljauwen die hier min
nelijk met elkaar het feest van Otto's 
tournooi beleefden, vol ridderlijkheid 
en schoonheid. Nu was onze Otto "een 
vreedzaam, wijs man, sijn Ondersaten 
beminnende en beschermende, van sijn 
Vrienden hoog geacht, van sijn vijan
den dapper gevreest". Hij wist het zelfs 
in de strijd tussen Hoeken en Kabel
jauwen zo te versieren, .,dat den der
tien-jarigen twist door moeder en soon 
gesproten, en alderhande maagschap
pen en geslachten, self.s tot vader en 
soon toe: het twist-venijn in de borst 

geb'lasen, en den strijdnaam, van Hoeks 
en Kabbeljauws, op 't hooghste uytge
schreeut hebbende, voor langen tijd ge
stild wierd'·'. 

Deze Otto was dus wel een ander 
mens dan zijn zoon Jan, want die liet 
geen gelegenheid voorbij gaan de strijd 
te doen ontbranden en zich de haat op 
de schouders te halen, totdat Gorcum 
uiteindelijk voor de Arkels verloren 
ging. Och had Heer Ot een zoon gehad 
die zijn kwaliteiten had getoond, Gor
cum zou nog niet zijn zelfstandigheid 
verloren hebben en misschien was ons 
land dan nu nog wel vanuit Gorcum 
geregeerd, zoals wij nu nog proberen, 
maar dan ook proberen, te doen. 

Het werd op d<ie Vastenavond 1363 
een prachtig schouwspel in het oude 
Gorcum en een ieder ging voldaan 
huiswaarts, niet in het minst Hertog 
Albrecht, aan wie Otto als geschenk 
meegaf "twee de grootste Snoeken, dat 
men noyt te voren geen diergelijke in 
Holland gesien had, meerder dan heel 
groote Salmen, soo dat een yder sich 
daar van verwonderde". Zie, zulke 
snoeken schonk Otto aan Albrecht, 
groter dan zalmen, vissen van propor
ties als men nimmer in ons land zag! 

Aard Kemp "verhaald van dese 
Snoeken, een kleyn gift aan soo groo
ten Heer, geloof ik te spruyten uyt 
d'on'gemeenheyd van dese vissen, on
getwijffelt in sijn heerlijkheyd gevan
gen, en 't is meer geschied, dat groote 
Heeren kleyne schenkken, doch onge
meen van gestalte, in grooter weerden 
aannamen''. Zo ook Albrecht, terwijl 
Otto praalde met deze enorme snoek
beesten. 

In ieder geval verrichtte dit Gor
cumse tournooi veel goeds in een tijd 
vol onderlinge strijd tussen Hoeken en 
Kabeljauwen. Nadien kwamen de 
Heren uit Holland dikwijls aan huis bij 
de Arkels, om hun vriendschap aan 
Heer Otto te bewijzen, totdat het venijn 
weer werd ingebla:zen. 
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,an Beieren 

1 den strijdnarun, van !Hoeks 
1uws, op 't hooghste uytge
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geen diergelijke in Holland gesien had". 
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Het begon ,n 

!De verhalen die ik u ir 
vertel zijn beslist niet alle 
den. Die zijn er voldoend 
overigens vertel ik verhal 
de kroniekschrijvers sterk 
zijn. Daarom ook koos ü 
serie de titel "sterke verhal 
sterke v-erhalen kunnen wi 
nieken te kust en te keu 
het is dikwijls moeilijk tE 
waar de waarhe~d in de 
overgaat. Overigens laat 
groot deel het oordeel aar. 
want wij hebben immers a: 
al afgesproken dat wij in 
Jen niet serieus "aan de hil 
Ook al zal men de ware 
nu en ·dan in terugvindeIJ 
dan nog zijn het "sterke ve: 
de manier waarop de kroni 
het wisten t<e zeggen. LatE 
geest vreugde aan het verl 
luisteren, zo ge wilt, , het 
het lezen, beleven. 

En dan ditmaal de les 
oorzaken grote gevolgen l 
ben. Het kan genoeglijk in 
beginnen en eindigen me 
do•odslag, brandstichting 
ting. Of, zoals het door E 
wordt, er kan "uyt een ger 
een groote oorlogh ontstae 

Het gebeurde in 1388 d 
Gorcumse poorters naar U1 
geweest om hun zaken t 
was op "Mey-avoml., den 
Gras-maent" toen zij in Via 
en een "Wijn-herbergh" 
waar enige burgers uit , 
die de Go·rcumers binnenrii 
toefden daar enige ogenblil 
en natuurlijk was er heel v 
bij een beker wijn. De tijd 
uiteindelijk bleven zij "di 
mael". 

In die h•erberg zat ook e 
man uit Meerkerk en al si 
ze met hem in gesprek. D 
om zijn grond in Meerke1 
bomen en daar het Mei-av 
zochten die van Gorcu 

"Eenen rijcken overspeelde," werd gestraft 

Er woonde in Gorcum een poorter, 
Hendrik Kannemaker, rijk aan goede
ren, maar onzuiver van leven, oftewel 
"brandende van onkuysheid''. Nu ging 
deze Hendrik "in sommige oft sonder
linghe straten binnen Gorcum", ,,be
spi-edende over al schoone Maagden, en 
Jonge Weduwen". Hij sloot vriend
schap met hen en trouwde ze in het ge
heim onder de voorwaarde, dat zij bin
nen het jaar over de trouwbelofte niets 
bekend zouden maken. Zo kwam hij bij 
de een, maar hij ging ook "op een an
der tijt in een ander straat ende 
maeckte daer oock vrintschap met een 
schone macht ende trouwede die oock 
op dieselve voornomde conditie". 

U ziet het, dat was me een mooi 
heerschap. Kemp zegt van hem, hij 
"besli·eper a:lsoo vijf of ses, en wierden 
bevrucht" en Pauw verhaalt "Des ge
beurt dat daer veel met kinde begoort 
woorden ende elck meynde sijn ghe
trouwden wijff te wesen". Zo zaten 
deze bedrogen vrouwen met de stuk
k•en. 

Natuurlijk werd dit schandaal open
baar en enige burgers daagden Hen
drik voor de Geestelij.ke Rechter, de 
Proost van Arnhem, die toen juist in 
Gorcum was. Elk van de vrouwen 
meende de eerste rechten te hebben en 
het was dus een moeilijke zaak. 

Als u nu denkt dat hij berouwvo1 
voor zijn rechter stond, dan vergist u 
zich. ,,Hij geckede ende spottende" en 
toen de Proost hem vroeg of hij al deze 
vrouwen getrouwd had antwoordde hij 
stoutelijk "Jae ick, volcommelijck". En 
toen de rechter hem vroeg wie dan de 
eerste trouw had, lachte hij brutaal en 
zei tot de rechter: ,,Voorwaer, die mijn 
eerst trou heeft, -die en is hier niet, 
noch sij en want oock te Gorcum niet". 
De schelm, hij bespotte de rechter en 
het geestelijk recht en ging lachende · 
de kerk uit. 

En daar bleven dan de "vrouwen be
vrucht van hem weende seer sinde op 
malcanderen ende ginghen droffelijck 
thuiswaerts". Toen Heer Otto van dit 
voorval op de hoogte werd gesteld 
was hij zeer toornig en hij had mede-

lijden met de vrouwen die bedrogen 
waren. 

Terstond liet hij de poorten van de 
stad sluiten en hij gebood Hendrik 
Kannemaker, de onteerder van de 
vrouwen, gevangen te nemen. Hij 
"swoor bij sijn ridderschap, hij soude 
hem onthoufden". Dat zag er dus voor 
Hendrik niet mooi uit en daarom nam 
hij de vlucht naar het kerkhof en in 
de kerk, ,,opdat hij vrijlijck soude 
wesen ter tijt toe dat die toorne des 
heere versacht soude wesen". De kerk 
was een soort vrijplaats, maar Heer 
Ot wilde Kannemaker, die tegen God 
en de Heilige Kerk gezondigd had, ge
vangen nemen en hem doden. Sommige 
personen gaven hem echter de raad de 
kerk niet te ontheiligen en daarom om
singelde men het gebouw, zodat Kan
nemaker opgesloten zat. 

Zo bleef Hendrik deze nacht in de 
kerk, maar de volgende dag liet Heer 
Ot hem sluiten in een grote "Verwers
kuyp" in het midden van de kerk, bij 
het Heilig Kruis-altaar "op eenen groo
ten Zark". Dit duurde tot de vijfde dag 
en Hendrik, door de honger gedreven, 
zag wel, dat er geen ontkomen aan 
was en hij bad Heer Otto om genade. 
Hij "kreegh acht dagen tijd om sich 
tot Godt te bereyden". Daar zat hij 
dan in de kerker, zijn zonden te over
denken. En toen de acht dagen ver
vlogen waren "wert hij openbaerlijck 
onthooft", of zoals ik in een Biogra
fisch Woordenboek las, ,,het swaard 
ging door sijn nek''. ,,Dienende", zegt 
Kemp, ,,tot een spiegel voor andere, om 
sich van quaad daad te wachten". 

Laat de berechting van Hendrik 
Kannemaker door Heer Ot dus een 
voorbeeld zijn voor een ieder, dat is de 
moraal van dit verhaal. En onbegrij
pelijk is het hoe de schrijver van het 
hierboven genoemde woordenboek kan 
zeggen: ,,immers mo·et'er onder all dit 
ernst en kluchtje onder loopen". Nou, 
noem dat nu maar een kluchtje, vijf 
of zes vrouwen die hun eer verloren 
aan deze rijke "overspeelder". 
Otto dacht er anders over en li~t het 
zwaard door Hendrik's nek snijden! 
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Het begon m een wijnhuis en het eindigde 

met oorlog 
De verhalen die ik u in deze serie 

vertel zijn beslist niet allemaal legen
den. Die zijn er vordoende bij, maar 
overigens vertel ik verhalen die door 
de kroniekschrijvers sterk "gekleurd" 
zijn. Daarom ook koos ik voor deze 
serie de titel "sterke verhalen''. Want... 
sterke verhalen kunnen wij in de kro
nieken te kust en te keur vinden en 
het is dikwijls moeilijk te ontdekken 
waar de waarhe~d in de onwaarheid 
overgaat. Overigens laat ik voor een 
groot deel het oordeel aan uzelf over, 
want wij hebben immers aan het begin 
al afgesproken dat wij in deze verha
len niet serieus "aan de historie doen". 
Ook al zal men de ware feiten er zo 
nu en dan in terugvinden, maar ook 
dan nog zijn het "sterke verhalen" door 
de manier waarop de kroniekschr ijvers 
het wisten be zeggen. Laten wij in die 
geest vreugde aan het vertellen en het 
luisteren, zo ge wilt, het schrijven en 
het lezen, beleven. 

En dan ditmaal de les, dat kleine 
oorzaken grote gevolgen kunnen heb
ben. Het kan genoeglijk in een wijnhuis 
beginnen en eindigen met moord en 
doodslag, brandstichting en verwoes
ting. Of, zoals het door Kemp gezegd 
wordt, er kan "uyt een geringe oorsaek 
een groote ooTlogh ontstaen''. 

Het gebeurde in 1388 dat vier rijke 
Gorcumse poorters naar Utrecht waren 
geweest om hun zaken te doen. Het 
was op "Mey-avond, den lesten van 
Gras-maent" toen zij in Vianen kwamen 
en een "Wijn-herbergh" passeerden, 
waar enige burgers uit Vianen zaten 
die de Go·rcumers binnenriepen. Zij ver
boefden daar enige ogenblikken gezellig 
en natuurlijk was er heel wat te praten 
bij een beker wijn. De tijd verstreek en 
uiteindelijk bleven zij "daer te Gast
mael" . 

In die herberg zat ook een rijke land
man uit Meerkerk en al spoedig waren 
ze met hem in gesprek. Deze man had 
om zijn grond in Meerkerk vele grote 
bomen en daar het Mei-avond was ver
zochten die van Gorcum hem om 

,,eenen schoonen boom, om te Gorin
chem op desen Mey-avont tot ge
neughte te planten". Het was in die 
tijd en ook nog veel later gewoonte om 
op de Mei-avond "voor de huysen van 
d'aansienlijkste der Stadt Mey-boomen 
te planten''. Het planten van de Mei
boom komt ook nu nog hier en daar, 
al is het dan sporadisch, voor. 

Dat planten van de Meiboom was 
een gezellige boel want de jongeman
nen en jongedochters dansten dan lus
tig rond de boom en zongen "licht
sinni'ge Liedekens" . Dat duurde dik
wijls de gehele Meimaand, tot groot 
vermaak van dit jonge goedje en de 
toehoorders. 

Die Meerkerse landman gaf in te
genwoordigheid van de poorters uit 
Vianen aan de Gorcumers verlof "niet 
alleen eenen boom, mreer twee of drie 
af te houwen''. U begrijpt dat de Gor
cumse burgers erg blij waren, zij dank
ten deze vr iendelijke Meerkerker har
telijk en.. . voor wat hoort wat: zij "be
taelden sijnen verteirden kost, en wijn". 
Zo kwamen die van Gorcum in Meer
kerk en zij vertelden aan de vrouw van 
de landman die zij in Vianen ontmoet
ten, dat zij ·een boom mochten omhak
ken en mee naar Gorcum nemen. Het 
waren doortastende lui die Gorcumers, 
want zij hanteerden de bijl reeds, maar 
toen de vrouw dit zag sloeg zij in haar 
handen en... ,,set den balg open", dat 
wil zeggen dat ze niet op haar mondje 
gevallen was, zij riep en schreeuwde 
met kracht en geweld. 

'De omwonenden hoorden haar 
schreeuwen en ,,'t geboert op de peen, 
d'een een v,erre-jager, d'ander een 
kloet, de derde een vork, voort met 
mest-gavels, braed-speten, dors-vlegels, 
bijlen, tuynstaken, en diergelijke tuyg', 
loopen met een gestommel op die van 
Gorinchem''. U begrijpt dat die Gorcu
mers daar wel in een benarde positie 
verkeerden en zij moesten hun Mei
boom dan ook wel duur betalen. Die 
van Meerkerk sloegen er "in de hitte 
twee dood, en d'ander twee soo door-
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ters met rieken, schoppe 
tuig toegetakeld hadden, 
pen, alzo "Arkel schan 
smaedde". En Van Arkel " 
getergt te worden, doet h1 
logh aanseggen''. 

En dan jammert !Kemp 
kleynen beginsel, hoe g: 
komst''! Dit mag dan VOO 

belezen mens vreemd lijk 
dergelijke kleine oorzaak 
gevolg kan hebben, .,maer 
teren als ingeslokt, en door 
ben", zegt Kemp, vinden 
voorbeelden van. En dan 
Werd niet een vermaarde 
oosten om het breken van 
venster geheel verwoest? l 
het niet in Alexandrië dat 
weldige oploop ontstond do 
slaaf tegen een soldaat hac 
zijn pantoffels beter waren 
de soldaat, met het gev( 
slaaf dat "den kop van he 
wiert'·'? 

Van Arkel zendt zijn bod 
dorpen in het Land van 
Ameide en liet de landsl1 
dat zij hun beesten en onrc 
deren in veiligheid konden 
zelf evenzo vluchten. Hij 
dagen tijd en dan zou hij rn 
nen komen en de dorpen 
de mensen gevangen nen 
goederen nemen, al wat hij 
Alleen die van Meerkerk 
waars·chuwing niet. 

De drie dagen zijn om, 
van Arkel gaat met een "n 
kloeke mannen'' op pad e 
al de huizen van Meerker 
"den Huys-mans boose 
dood-slagers"', maar zij wa1 
Hij stak de brand in hun bE 
al de dorpen van de Heer 
en Ameide werden verwoe: 
hij ook voor Vianen, schoot 
daer in", maar vertrok to, 

Heer Otto kwam hierr 
volk te Ameide en hij ver 
hele dorp. Hij legerde ziel 
en deed het Huis van A 
grote bussen dapper bescl 

Hendrik van Vianen 
macht tegenover die van .A 
"die veel Azen te licht''. l 
er aan, dat hij Ameide in l 
de St. Maartensdom te 

,,de vrouw set den balg open"! 

kervende, datse levent schier mê dood 
waren". 

Kemp zegt niet te weten waardoor 
de schipper van de schuit die de Gor
cumers vervoerde niet het slachtoffer 
werd, of met andere woorden "dat hy 
niet mê van die selve zaus' kreegh". 
Diende het geluk hem, of was het een 
Meerkerkse schipper? 

De schipper brengt ze alle vier naar 
Gorcum, .,toont de Lijken, en door
hakte". Heer Otto van Arkel en zijn 
zoon Jan horen wat er gebeurd is en zij 
onderzoeken de zaak. ,,'t Medelijden 
steygert uyt 't hert in 't hooft, en barst 
d'oogen uyt''. Otto weet al voldoende, 
maar wil toch van de Meerkerkse land
man zelf de ware toedracht van de 
zaak horen en hij schrijft hem om de 

waarheid. ,,Den Land-man bekendt met 
sijn schrijven ront uyt, 't verhaelde, en 
verklaert dat hem 't ongeluk leed" 
doet. 

'De Heer van Arkel schrijft nu een 
brief aan de Heer van Vianen, waarin 
hij er op aandringt dat de Meerkerkse 
boosdoeners gestraft worden en mocht 
Hendrik van Vianen hel niet naar be
horen doen, hij - Van Arkel - ,,soud 
't self komen doen''. Dit is nu typisch 
een Arkelse e'igenschap. En... mel 
grote gevolgen, want Hendrik van 
Vianen duidde Van Arkel de opmer
king dat hij anders zelf zou komen om 
recht te doen 20 euvel, dat hij door 
grote bitterheid in toorn ontstak. Door 
zijn drift deed hij geen recht en hij liet 
de Meerkerkers die de Gorcumse poor-
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,Den Land-man bekendt met 
en ront uyt, 't verhaelde, en 
dat hem 't ongeluk leed" 

van Arkel schrijft nu een 
Ie Heer van Vianen, waarin 
'lndringt aat de Meerkerkse 
s gestraft worden en mocht 
m Vianen het niet naar be
' hij - Van Arkel - ,,soud 
. en doen''. Dit is nu typisch 
se e'igenschap. En... met 
Jlgen, want Hendrik van 
rdde Van Arkel de opmer
j anders zelf zou komen om 
oen zo euvel, dat hij door 
rheid in toorn ontstak. Door 
eed hij geen recht en hij liet 
·kers die de Gorcurnse poor-

ters met rieken, schoppen en ander 
tuig toegetakeld hadden, vrij rondlo
pen, alzo "Arkel schamerlijk ver
smaedde". En Van Arkel "niet gewoon 
getergt te worden, doet hem den oor
lO"gh aanseggen". 

En dan jammert !Kemp: ,,S'iet hO'e 
kleynen beginsel, hoe grooten uyt
komst'' ! Dit mag dan voor de weinig 
belezen mens vreemd lijken dat een 
dergelijke kleine oorzaak zo'n groot 
gevolg kan hebben, ,,maer die de let
teren als ingeslokt, en doO"r-kauwt heb
ben:", zegt Kemp, vinden er heel wat 
voorbeelden van. En dan vertelt hij: 
Werd niet een vermaarde stad in het 
oosten om het breken van een glazen 
venster geheel verwoest? En gebeurde 
het niet in Alexandrië dat er een ge
weldige oploop ontstond doordat er een 
slaaf tegen een soldaat had gezegd dat 
zijn pantoffels beter waren dan die van 
de soldaat, met het gevolg voor de 
slaaf dat "den kop van hem gebroken 
wiert"'? 

Van Arkel zendt zijn boden naar alle 
dorpen in het Land van Vianen en 
Ameide en liet de landsluiden weten 
dat zij hun beesten en onroerende goe
deren in veiligheid konden brengen en 
zelf evenzO' vluchten. Hij gaf ze drie 
dagen tijd en dan zou hij met zijn man
nen komen en de dorpen verbranden, 
de mensen gevangen nemen en hun 
goederen nemen, al wat hij krijgen kon. 
Alleen die van Meerkerk kregen deze 
waars·chuwirrg niet. 

De drie dagen zijn om, Jonker Jan 
van Arkel gaat met een "menight•e van 
kloeke mannen'' op pad en verorandt 
al de huizen van Meerkerk. Hij zocht 
"den Huys-mans boose wijf, en de 
dood-slagers", maar zij waren gevlucht. 
Hij stak de brand in hun bezittingen en 
al de dorpen van de Heer van Vianen 
en Ameide werden verwoest. Zo kwam 
hij ook voor Vianen, schoot vuur-ballen 
daer in", maar vertrok toen weer. 

Heer Otto kwam hierna met veel 
volk te Ameide en hij verbrandde het 
hele dorp, Hij legerde zich in de kerk 
en deed het Huis van Ameide "met 
grobe bussen dapper beschieten". 

Hendrik van Vianen wikte zijn 
macht tegenO"Ver die van Arkel en vond 
"die veel Azen te licht''. Nu dacht hij 
er aan, dat hij Ameide in leen had van 
de St. Maartensdom te Utrecht en 

daarom verzocht hij deze stad om hulp. 
De Raad van Utrecht schreef aan Heer 
Otto ·een brief waarin hem in overwe
ging wordt gegeven Ameide te verla
ten, of het hele Neder-Sticht zou tegen 
hem ten strijde trekken. 

Otto las deze brief en zei tot de Bode 
die hem had gebracht: ,,Ga segg' dijn 
Heeren van Utrecht, SOO' stout zijn sy 
niet, dat sy hier tegen my verschijnen''. 

De bode "siet de Manhaftig'heydt van 
Otto en Johan, hoort sijn onverschrok
ken woorden, sagh al sijn gewapent 
volk, meer dan 112000 sterk, voorwaer 
een Prinçelijke, ja eensdeels Konink
lijke macht, was met eenen verwon
dert en verbaest" en bracht zijn tijding 
spoedVg naar zijn Utrechtse Heren, die 
er dan ook maar van afzagen om zich 
in de perikelen te steken. 

<Hendrik van Vianen, ziende dat die 
van Utrecht niet tegen Van Arkel op 
durfden trekken, zond vlug een tijding 
aan Graaf Willem van Oostervant, de 
oudste zoon van Al'brecfut van Beïeren, 
waarin hij om tussenkomst verzocht, 
opdat Van Arkel hem niet tot de grond 
verdelgde. 

Willem van Oostervant komt met 
zijn vol'k naar Ameide en Otto van 
Arkel ontvangt hem op vriendelijke 
wijze. Hij brengt Graaf Willem in zijn 
legerplaats en deze verwondert zich 
over het machtige leger dat Otto van 
Arkel om zich heen verzameld heeft. 
Hij vindt het te verkiezen om met Van 
Arkel tot een bestand te kO"men voor 
de tijd van twee Jaar, op voorwaarde 
dat de Heer van Vianen aan Otto van 
Arkel zou overgeven het Slot te Ameide 
met alle toebehoren, waartegenover 
Otto aan de Heer van Vianen 16000 
Rijnse guldens zou lenen. Gaf Hendrik 
van Vianen dit geld niet binnen twee 
jaar terug, dan mo·cht Otto van Arkel 
het Slot en de Heerlijkheid Ameide 
houden. Het bestand kwam er en Otto 
nam het slot van Ameide direct in ge
bruik. 

En zo ziet u dan maar, dat kleine 
oorzaken grote gevolgen kunnen heb
ben. Een kwaad wijf dat "den balg" 
openzet en maar raak schreeuwt was 
de aanleiding tot de verwoesting van 
het Land van Vianen en Ameide. Daar
om... zet "den balg" niet open, de ka
ken op elkaar! 
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legeren. Men bestormt 1: 
"sware bussen" cn na ee 
vijf weken was het geda 
"most het Ritzen" en Bis 
"deed het Slot aan alle kar 
ruyken". En wat er nu 
aNeen Kemp u maar op zij: 
vertellen: 
,,daar verheft zich ter: 
grooten stank en smook, 
dwelmt van de dompen, 1 
helse duysterheyd, daar b. 
aan alle hoeken deur, 't r 
tegen 't blauw, maken de 
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En altijd weer was er de strijd 
"0 grouwel der .grouwelen!" roept 

Kemp als hij het heeft over het jaar 
1350, toen de Hoekse en Kabeljauwse 
twisten begonnen. Toen is " in Holland 
op-gestaan een verdoemelijk venijn, 
eenen Duy'velsen twist, een vernielingh 
van alle rechtveerdigheyd, vol toorn, 
kijvingh, haat, nijd, vijandschap, leu
gentaal, valsheyd, doodslagen, verra
dery, brandstigtingh, en alle quaad dat 
den Duyvel versinnen kan, self tussen 
de naaste Bloed-magen, Vader en Soon, 
Broeder en Broeder, Oomen, Neven, en 
soo voort.g,eduyrende wel hondert :veer
tigh jaren. 0 grouwel der gróuwelen! 
straffe der straffen! krachtigh blijk 
van den toorn Godts over Hollands 
sonden". 

Na deze wel zeer dramatische ken
schets van de strijd geeft Kemp een 
verklaring van de namen der strijdende 
groepen: ,,De Kab'beljauze nemen ha
ren naam van den Zee-vis Kab'beljauw, 
een verslinder van andere vissen der 
Zee, soo wilden sy de tegenstanders 
verslinden". Jan van Arkel was een 
van hun oversten! ,,De Hoekze hieten 
na eenen hoek of haak, daar men de 
vissen mê vangt". HWl was het dus te 
doen om de vangst van de Kabeljau
wen. 

--0--

Het was een harde tijd, ,,veel wreed
heden en verwoestingen vielender, noyt 
te vooren, soo in Holland gehoort". Er 
werd veel leed veroorzaakt, men streed 
tegen elkaar, steden en dorpen werden 
verbrand, Sloten vielen, mannen bleven 
in de strijd en gevangenen werden mee
genomen. ,,Een bedroefde saak, 't kind 
tegen de Moeder". Hertog Willem van 
Beieren vergadert veel volk onder 
Heer Jan van Arkel en anderen en 
daagt zijn moeder uit "tot eenen water
slagh, op S.Martens-dag, mid-zomer 
1351. en plaats op de Maaz, tussen den 
Briel en 's Gravezand". 

Keizerin Margriet, zijn moeder, was 
moedig en "komt ter ge·zetter tijd en 
plaatz, 't gevecht viel swaar, 't ge
klank van sweerden, 't werpen met 
steenen op de schilden, groot, 't geroep 

en geschreeuw noch grooter: eyndelijk 
der Keyzerinnen hoop te swak, sy ver
liest den slag, reyst haastigh in Enge
land, by haar Suster Koninginn' Phi
lippe". De strijd ging echter voort en 
was hevig: ,,Men seyd dat de Maas
vloed-en ebb' drie dagen daar na root 
was, van 't gestorte bloed". 

En mocht u die tijd dan misschien 
wel eens willen idealiseren, denk dan 
aan het water - rood van het bloed! 

--0--

Rood van bloed - rood van vuur. 
Van dit laatste vertelt u het verhaal 
uit 1380. Het begon eigenlijk al een 
jaar eerder, toen Floris van Wevelink
hoven tot Bisschop van Utrecht geko
zen was. Hij werd door enkele Heren 
uit zijn Bisdom geweerd en daarom 
richtte de Bisschop zich tot "den mach
tigen'·' Otto van Arkel, ,,tot borstweer 
tegen sijn oproerige, die als een ge
trouw voorstander der gerechtigheyd, 
sijn volk in 't harnas brenght''. Heer 
Otto's zoon Jan, ,.jong van jaren, maar 
17. bereykende, maar oud van held
aard" brengt samen met anderen vol 
glorie Heer Floris op zijn bisschoppe
lijke zetel en wederom was het een Van 
Arkel die zijn moed toonde en als be
schermer van de Kerk optrad. 

Het volgend jaar had de Bisschop 
veel last van de Edelman Evert van 
Esse, die een sterk kasteel had doen 
maken, Eerden genaamd, waarmee hij 
het volk van Overijse! en Salland zeer 
hinderde, terwijl hij ook sommige dor
pen en ambten van het Sticht met ge
weld genomen had. Hij trok zich niets 
aan van de Bisschop en zijn helpers, 
maar vertrouwde op de sterkte en on
overwinnelijkheid van het kaste'el Eer
den: ,,een sotte hope op hout en steen", 
zegt Kemp. 
Bisschop Floris wendt "weder 't hooft 

na Arkel, sijn stut en steunsel". En 
Otto is terstond gereed om zijn vriend 
de Bisschop te hulp te komen. Daarom 
zendt hij zijn zoon Jan met andere 
Heren en een grote macht van volk om 
het hoovaardige kasteel Eerden te be-
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: ,,Men seyd dat de Maas
)b' drie dagen da;ar na root 
t gestorte bloed". 
1t u die tijd dan misschien 
!\Tillen idealiseren, denk dan 
ater - rood van het bloed! 

--0-

.n bloed - rood van vuur. 
'8-tste vertelt u het verhaal 
Het begon eigenlijk al een 
r, toen Floris van Wevelink
Bisschop van Utrecht geko
iij werd door enkele Heren 
:isdom geweerd en daarom 
Bisschop zich tot "den mach
o van Arkel, ,,tot borstweer 
oproerige, die als een ge

rstander der gerechtigheyd, 
.n ' t harnas brenght''. Heer 
1 Jan, ,,jong van jaren, maar 
:ende, maar oud van held-
1gt samen met anderen vol 
r Floris op zijn bisschoppe
en wederom was het een Van 
·zijn moed toonde en als be
van de Kerk optrad. 
gend jaar had de Bisschop 
van de Edelman Evert van 
een sterk kasteel had doen 
irden genaamd, waarmee hij 
an Overijse! en Salland zeer 
terwijl hij ook sommige dor
Lbten van het Sticht met ge
men had. Hij trok zich niets 
ie Bisschop en zijn helpers, 
rouwde op de sterkte en on
lijkheid van het kasteel Eer
sotte hope op hout en steen" , 
). 

Floris wendt "weder 't hooft 
sijn stut en steunsel". En 

~stond gereed om zijn vriend 
,p te hulp te komen. Daarom 
zijn zoon Jan met andere 

:!'en grote macht van volk om 
;i,rdige kasteel Eerden te be-

legeren. Men bestormt het slot met 
"sware bussen" en na een beleg van 
vijf weken was het gedaan, het slot 
"most het Ritzen" en Bisschop Floris 
"deed het Slot aan alle kanten het vuur 
ruyken". En wat er nu gebeurt kan 
alleen Kemp u maar op zijn eigen wij'ze 
vertellen: 
"daar verheft zich terstond eenen 
grooten stank en smook, de locht be
dwelmt van de dompen, makende een 
hel-se duysterheyd, daar barst de v lam 
aan alle hoeken deur, 't root schittert 
tegen 't blauw, maken de gemengelde 

kleur, 't kraken en bartelen gaat aan, 
de vonkken, ja heele stukken van bal
ken en sparren worden met kracht 
verre van daan gedreven, gelijk den 
helsen bergh Etna, op 't felste blaast, 
uyt sijn vlammigh ingewand, asse, 
puyn, ja groote steenen, ·d'om'1eggende 
plaatsen beschadigende' ' . En er werd 
ge'ze'gd, dat het houtwerk van het ka
-steel een maand lang brandde, voordat 
het geheel vernield was. 

Waarop Kemp zegt : ,,Niet wel te ge
loorven, ten waar dat het soo sekerlijk 
bevestight wierdt: wat dank Arkel 

"en het was een Van Arkel 
die de kerk beschermde" . 
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En ..... ZIJ 

De Van Arkels waren 
van halve maatregelen. 
niet beviel grepen zij in ex 
meestal wel hardhandig. ~ 
naren hadden een slecht 
en die moesten er hardh~ 
loven. De tragedies van 
van Metjeshoek en Wou 
tellen het. 

Om nu maar in 1363 
Te Metjeshoek bij Dordr 
tollenaar, die de onderda 
van Arkel zware schatti 
als zij passeerden. Zwaa 
deren, ofschoon zij van d, 
Holland tolvrijdom haddE 
Otto van Arkel was hiex 
kend niet over tevreden , 
niet minder dan drie br 
tollenaar. Deze echter v, 
zijn goede connecties ten 
kleyn de vermaning va 
tigen Heer'', nee no.g st, 
zwaarde de Gorcumse k1 
meer dan voordien. 

De tollenaar van Met. 
de Arkelse geest wel s 
hebben, want Arkel trots 
de zich blootstellen aan 

Otto was, zoals Kemp 
"getrouwen beschermer 
ter van de sijne" en dal 
zijn maatregelen. Hij liet 
koopmansgoederen laden 
het met gewapende kne< 
last om de Tol van Metj1 
te varen zonder tol te bE 
Je.naar liet het schip aan 
de schipper zei hem dat 
deren van Gorcumse pc 
die geen tolgeld schuldi~ 
uit de Grafelijke brieven 
lenaar trok zich daar net 
en zei: ,.Ik geef om d'H 
niet, 'k wil mijnen Tol 
"sy deden hem ·betalini 
hem vierkant dood. 

-0-

Heer Otto, die eige 
dit alles had gegeven, b1 
Dordrecht zich bij Graa 

hier van bequam, kan yder denken". 
Natuurlijk zal de jonge Jan wel flink 
zijn aandeel in dit "edel handwerk" 
hebben geleverd. 

-0--
En altijd weer was er de strijd..... . 

zelfs toen men samengekomen was ter 
ere van Maria, ·de Moeder Gods en er 
een plechtige ommegang werd gehou
den. Dat was in 1397. 

Er kwam veel volk bijeen uit ver
schHlende plaatsen en onder hen was 
Wouter van Over-Rijn, Hoevenaar van 
de Tieler- en de Bommelerwaard. Deze 
Wouter zat met nog andere Geldersen 
in een herberg te eten en te drinken, 
toen er verkeerde woorden vielen. De 
hoofden waren verhit, er ontstond 
twist •en men ging aan het vechten. 
Wouter en de anderen riepen overluid 
"Gelre, Gelre" en de'ze strijdroep werd 
buiten de herberg gehoord, waarop an
dere Geldersen naar binnen kwamen 
om hun streekgenoten te helpen. De 
strijd was hevig en Goossen van der 
Diesen, een burger van Den Bosch en 
dienaar van de Hertogin van Brabant, 
,,zijnde met haar ken-teeken gekleed' ' , 
werd doodgeslagen. 

De burgers van Den Bosch waren 
samengelopen en ontstaken in woede 
over de dood van een hunner. Zij dron
gen de Geldersen in een huis en wierpen 
ze uit de vensters, waar anderen klaar 
stonden om ze op te vangen op de pun
ten van hun "Spiesen en Sweerden". 
Dat was nog niet genoeg, want zij hak
ten de Geldersen armen en benen af 
en de oproermakers werden "deirlijk 
gedood". Wouter werd, omdat hij Goos
sens omgebracht had, gevonnist en 
onthalsd. 

Een wreed einde van een ommegang 
ter ere van de Moeder Gods. Hieruit 
ontstond een oorlog tussen Brabant en 
Gelre, welke twee jaar duurde en wij 

zien maar weer, dat kleine oorzaken 
tot grote gevolgen kunnen leiden. En 
wat dit alles met Gorcum te maken 
heeft? Heer Jan van Arkel kreeg van 
Willem van Gulik, de Graaf van Gelre, 
de goederen van Wouter van over-Rijn, 
gelegen in de Bommeler- en de Tieler
waard. 

-o-

En om dan na a.I dat bloed en vuur 
toC'h nog met een kluchtje te eindigen, 
vertel ik u het verhaal van die zeven 
'Gelderse soldaten, die in de strijd tegen 
Willem van Beieren, de Graaf van Hol
land, in 1409 over de Maas gevlucht 
waren. Zij liepen, als zat de duivel hen 
zelf achterna, niet wetende waar zij 
blijVen moesten, in het wilde weg en 
kwamen tenslotte in het door hen ver
brande 'Brabantse dorp Hedikhuizen. 

Zij kropen in een varkenskot om wat 
te slapen, maar "tegen de nacht quam 
de Sogg', stiet met de muyl aan de 
deur van 't kot'' om er in te komen, 
want tenslotte had de zog recht op 
haar hok, dat nu door vreemde mannen 
was be·zet. De Geldersen waren banger 
dan bang en meenden dat de vijand 
hen gevonden had. Zij aan het roepen: 
"Wy geven ons, wy geven ons, slaat 
ons niet dood, maar neemt ons gevan
ghen". 

Nu dacht die zeug er heus niet aan 
om de indringers dood te slaan, het 
was een rustig aardig dier. Maar wel 
hadden de "Buur-·myden" het gerucht 
gehoord en zij kwamen zoals Kemp 
het zegt "Hooftman zog' te hulp". Of 
zij het er levend afbrachten vertelt het 
verhaal niet, maar laten wij dat nu 
maar aannemen, dan eindigen wij ge
lukki'g toch nog zonder slachtoffers, 
alleen maar met bange soldaten bij de 
zog in 't hok! 
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weer, dat kleine oorzaken 
r,:evolgen kunnen leiden. En 
1es met Gorcum te maken 
~ Jan van Ar,kel kreeg van 
~ Gulik, de Graaf van Gelre, 
c. van Wouter van Over-Rijn, 
de Bommeler- en de Tieler-

---0-

lan na al dat bloed en vuur 
iet een kluchtje te eindigen, 

het verhaal van die zeven 
,ldaten, die in de strijd tegen 
1 Beieren, de Graaf van Hol
W9 over de Maas gevlucht 
liepen, als zat de duivel hen 
=• niet wetende waar zij 
esten, in het wilde weg en 
,nslotte in het door hen ver
.bantse dorp Hedikhuizen. 
n in een varkenskot om wat 
naar "tegen de nacht quam 
stiet met de muyl aan de 
t . kot'' om er in te komen, 
.otte had de zog recht op 
lat nu door vreemde mannen 
De Geldersen waren banger 
en meenden dat de vijand 
len had. Zij aan het roepen: 
1 ons, wy geven ons, slaat 
,od, maar neemt ons gevan-

t die zeug er heus niet aan 
:ringers dood te slaan, het 
1stig aardig dier. Maar wel 
"Buur-luyden" het gerucht 

1 zij kwamen zoals Kemp 
Iooftman zog' te hulp". Of 
,vend afbrachten vertelt het 
it, maar laten wij dat nu 
emen, dan eindigen wij ge
l nog zonder slachtoffers, 
~ met bange soldaten bij de 
>k! 

En . . . . . zij sloegen 

De Van Arkels waren geen mensen 
van halve maatregelen. Als hun iets 
niet beviel grepen zij in en dat was dan 
meestal wel hardhandig. Speciaal tolle
naren hadden een slecht leven bij hen 
en die moesten er hardhandig aan ge
loven. De tragedies van de tollenaren 
van Metjeshoek en Woudrichem ver
tellen het. 

Om nu maar in 1363 te beginnen. 
Te Metjeshoek bij Dordrecht was een 
tollenaar, die de on<ierdanen van Otto 
van Arkel zware schattingen opleg<ie 
als zij passeerden. Zwaarder dan an
deren, ofschoon zij van de Graven van 
Holland tolvrijdom hadden verkregen. 
Otto van Arkel was hier vanzelfspre
kend niet over tevreden en hij schreef 
niet minder dan drie brieven aan de 
tollenaar. Deze echter vertrouwde op 
zijn goede connecties ten have en "acht 
kleyn de vermaning van soo mach
tigen Heer", nee nog sterker, hij be
zwaarde de Gorcumse kooplieden nog 
meer dan voordien. 

De tollenaar van Metjeshoek moet 
de Arkelse geest wel sleoht gekend 
hebben, want Arkel trotseren bet eken
de zich blootstellen aan groot gevaar. 

Otto was, zoals Kemp het ·zegt, een 
.,getrouwen beschermer en voor-vech
ter van de sijne" en daarom nam hij 
zijn maatregelen. Hij liet een schip met 
koopmansgoederen la<ien en bemande 
het met gewapende knechten. Hij gaf 
last om de Tol van Metjeshoek voorbij 
te varen zonder tol te betalen. De tol
lenaar liet het schip aanhouden, maar 
de schipper zei hem dat het hier goe
deren van Gorcumse poorters betrof, 
die geen tolgeld schuldig waren, zoals 
uit de Grafelijke brieven bleek. De tol
lenaar trok zich daar net niets van aan 
en zei: ,,Ik geef om d'Heer van Arkel 
niet, 'k wil mijnen Tol hebben". Nou, 
"sy deden hem betaling'' en sloegen 
hem vierkant dood. 

---0-

Heer Otto, die eigenlijk last tot 
dit alles had gegeven, begreep wel dat 
Dordrecht zich bij Graaf Albrecht zou 

de tollenaar dood 

beklagen en daarom reisde hij met veel 
ridders en knechten naar Den Haag om 
aan de Graaf de toedracht van de zaak 
duidelijk te maken. Hij vertelde uit
voerig wat er was geschied en verzocht 
Albrecht "quijtscheldingh van die mis
daad". Nu stond Otto in hoge gunst 
bij de Graaf en deze tilde niet zwaar 
aan de doodslag van de tollenaar. ,,Is 
't anders niet, isser een boef dood, die 
blijf dood", zo zei hij tegen Otto en hij 
was erg verwonderd dat Van Arkel 
daarvoor de reis naar Den Haag had 
gemaakt. Kom, ,,laat ons t'samen ter 
Tafelen gaan" noodde Albrecht en zo 
aten en dronken zij zeer genoeglijk met 
elkander. En toen Otto naar Gorinchem 
terugkeerde had hij voor zijn onder
danen nog meer vr~'heden van de Graaf 
verworven. En die dooie tollenaar? 
Och, die telde men al lang niet meer, 
het recht van de sterkste zege'vierde 
ook hier. 

--0-

Nu was het tussen die van Dordrecht 
en die van Gorinchem altijd wat, niet 
in de laatste plaats door het Dordtse 
stapelrecht. De Gorcumers werden ge
dwongen hun go·ederen in Dordrecht te 
verstapelen als zij deze stad passeer
den, on<ianks hun vrijdom van dit sta
pelrecht. Gorcumse schepen werden 
door de Dordtenaren aangehouden en 
verbeurd verklaard. Dit gebeurde zo 
met drie schepen geladen met zout van 
de Gorcumse schipper Boning. Otto 
vergoedde deze schipper zijn schade en 
verbood de Gorcumers voorlopig langs 
Dordrecht te varen. Maar.. . zijn toorn 
was opgewekt en als die in het bloed 
van een Van Arkel tot leven gekomen 
was moest men uitkijken. 

Nu wist Otto dat vele Dordrechtse 
kooplieden met schepen vol wijn de 
Rijn afkwamen en toen hij· op een goede 
dag door "sijn bespieders" hiervan 
weer o'p de hoogte was gesteld, liet hij 
de Dordtse schepen naar Gorinchem 
opbrengen. De ko·stbare ladin•g wijn 
werd uit de schepen gehaald en "op 
't Merkt-'veld gebrocht". Hij schonk 
deze wijn royaal "aan Baanre-heeren, 
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land was geworden liet h· 
cumers die hij gevangen l 
naar Woudrichem - aan 
van Gorcum - brengen. J 
zij als moordenaars op rai 
het gezicht van Heer Jan 
was dit alles en hoe moes1 
op Jan's ontstuimige bloed 
in zijn aderen kookte. H 
alles vol droefhe'id aanzien 
W'illem van IJzendoorn, ee: 
hanger van de Arkels, zon 
del om wraak te nemen. 

Op Vastenavond had hij 
mannen by een vergadert' 
kleedden zich als kooplie1 
trokken 's nachts met 
schepen in de richtin•g vai 
maar bleven op de rivier v 
dam liggen. 

'.De andere dag zette mei 
Gorinchem en men deed he 
of zij van Dordrecht kwa 
rinchem speelde men he 
want toen deze schijnbaa 
schepen aan de Brabant 
Arkelstad passeerden, wei 
schoten. 

Toen men bij Woudrich, 
was gingen twee van de si 
land om Hendrik Hoort, , 
te spreken. De·ze vertoond 
deur van de poort, maar hj 
het zaakje toch bli;fkbaar .: 
terug en wilde weer naar 1 
maar... ,.de Schippers · 1 

dood". En weer lag er d1 
naar te neder, door Arkel 

Fluks sprongen de gew 
cumers uit hun schepen ei 
Woudrichem er aan gele 
rootden het stedeke en s1 
brand. Zij verlosten de G 

Ridders, Heeren, Edelen, en Knechten, 
ook Ondersaten ontrent Gorinchem 
woonende, maar meest de Gemeente 
van Gorinchem". En zo nam hij wraak 
op de Dordtenaren, die de Gorcumers 
geen vrijdom van ·stapelrecht verleen
den, hoewel zij daar volgens goede pa
pieren recht op hadden. Dus dronk men 
in Gorcum goedkoop wijn en Dordt 
knarste op zijn tanden, maar liet in het 
vervolg de onderdanen van Heer Ot 
vrij. 

-0-

Zo goed als de verhouding tussen 

nooi van de Hertog. ,.Maar slet", lezen 
wij bij Kemp, ,,sijnen val was bescho
ren, en die most door 't een of 't ander 
voortgang hebben". In Rotterdam 
neemt men al de kostbaarheden die Jan 
van Arkel in Den Haag ten toon had 
willen spreiden in beslag en zond ze 
aan Hertog Willem, die naijverig als hij 
op Jan van Arkel was, niets wilde we
ten van diens vertoon van zijn macht 
en met zijn kostbaarheden. 

Jan van Arkel schreef en schreef 
hierover aan Hertog Willem, maar het 
was alles tevergeefs, ,,den op-geblasen 
Willem wilde sijn brieven, noch boden 

Van Gorcum af werd geschoten. 

Graaf Albrecht en Heer Otto van Ar
kel was, zo slecht was de verstandhou
ding later tussen hun zoons W'illem 
van Beieren en Jan van Arkel. 

Na veel strijd meende Jan van Arkel 
in 1405 dat de wrok van Hertog Wil
lem tegenover hem wel gesleten zou 
zijn en daarom zond hij "sijn Juweelen, 
Kamer-gewand, silvere en vergulde 
vaten in een schip" naar Den Haag om
dat hij wilde deelnemen aan een tour-

sien noch hooren, 't venijn tegen Arkel 
hadd' niet alleen de borst, maar ook al 
't ingewand en bloed door-kropen''. 
Jan van Arkel zag nu wel dat hij door 
de Hertog bedrogen was en ondanks 
een bestand dat door middel van Her
tog Jan van Beieren tot stand was ge
komen, viel men elkander lastig en 
wederzijds werden vele gevangenen ge
maakt. 

Toen Hertog WU!em Graaf van Hol-
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, Hertog. ,,Maar siet'', lezen 
1p, ,,sijnen val was bescho
most door 't een of 't ander 

hebben". In Rotterdam 
al de kostbaarheden die Jan 
in Den Haag ten toon had 
i:den in beslag en zond ze 
Willem, die naijverig als hij 
Arkel was, niets wilde we-

ms vertoon van zijn macht 
kostbaarheden. 
Arkel schreef en schreef 

.n Hertog Willem, maar het 
evergeefs, ,,den op-geblasen 
de sijn brieven, noch boden 

'Jhoten. 

10oren, 't venijn tegen Arkel 
alleen de borst, maar ook al 
1d en bloed door-kropen'' . 
rkel zag nu wel dat hij door 
bedrogen was en ondanks 

d dat door middel van Her
.n Beieren tot stand was ge
el men elkander lastig en 
werden vele gevangenen ge-

0rtog Willem Graaf van Hol-

land was geworden liet hij al de Gor
cumers die hij gevangen had gemaakt 
naar Woudrichem - aan de overzijde 
van Gorcum - brengen. Daar werden 
zij als moordenaars op raden gezet, in 
het gezicht van Heer Jan. Hoe wreed 
was dit alles en hoe moest het werken 
op Jan's ontstuimige bloed, dat al gauw 
in zijn aderen kookte. Hij moest dit 
alles vol droefhe'id aanzien, maar Heer 
Willem van IJzendoorn, een trouw aan
hanger van de Arkels, zon op een mid
del om wraak te nemen. 

Op Vastenavond had hij "veel vrome 
mannen by een vergadert'' en zij ver
kleedden zich als kooplieden. Zij ver
trokken 's nachts met verscheidene 
schepen in de richting van Dordrecht, 
maar bleven op de rivier voor Werken
dam liggen. 

'.De andere daig zette men koers naar 
Gorinchem en men deed het voorkomen 
of zij van Dordrecht kwamen. In Go
rinchem speelde men het spel mee, 
want toen deze schijnbaar Hollandse 
schepen aan de Brabantse oever de 
Arkelstad passeerden, werd er op ge
schoten. 

Toen men bij Woudrichem gekomen 
was gingen twee van de schippers aan 
land om Hendrik Hoort, de tollenaar, 
te spreken. Deze vertoonde zich in de 
deur van de poort, maar hij vertrouwde 
het zaakje toch bli:fkbaar niet, hij trad 
terug en wilde weer naar binnen gaan, 
maar... ,,de Schippers · smeten hem 
dood" . En weer lag er dus een tolle
naar te neder, door Arkelse hand. 

Fluks sprongen de gewapende Gor
cumers uit hun schepen en toen moest 
Woudrichem er aan .geloven. Zij be
root:den het stedeke en staken het in 
brand. Zij verlosten de Gorcumse ge-

vangenen en kwamen met 33 rijke 
Woudrichemse poorters die zij uit we
derwraak gevangen hadden genomen 
en met grote buit in Gorcum terug. 

Hertog Willem "barst uyt in gram
schap" en zo laa'ide de strijd weer goed 
op, maar daar vertel ik u verder nu 
niet over. 

---0-

Waar het om ging? Om aan te tonen 
dat het een tijd was van wraak en we
derwraak. En dat het gevaarlijk was 
het bloed van de Arkels te laten koken, 
want dan was er geen houden aan. 

Ook kon u zien dat de tollenaren van 
Metjeshoek en Woudrichem dit alles 
met de dood moesten bekopen. En als 
men u nu nog eens zou willen leren, 
dat het turfschip van Breda een novum 
in de geschiedenis was, wel, dan weet 
u beter. Gorcum haalde dit trucje al 
heel wat vroeger uit, ook al blijft 
Breda dan beroemd door zijn turfschip. 
Laat ze er gelukkig mee zijn, misschien 
vinden ze er nog eens een aanleiding 
in om als goede feestknullen een turf
feest te vieren. Zij kunnen er van op 
aan, dat wij van Gorcum dan in onze 
sc'hepen zullen stappen om als goed
aardige Gorcumse poorters de stad te 
verdveren, in dolle feestvreugde, want 
al-s het over feesten gaat dan staan wij 
ons mannetje en kunnen ze ons krijgen. 
En wij maken zelfs geen ruzie over de 
plaats waar het feest gehouden wordt, 
desnoods doen wij het ,in Woudrichem 
of Werkendam, want er moet ergens 
in Brabant nog een feestpotje staan, 
waaruit de wijn bekostigd kan wor
den. Zo niet, dan enteren wij gewoon . 
een Dordtse wijnschuit! 
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om weer af te dalen, en 
't leeghste van de valeyE 
t'eenemaal te verlaten" . S 
voor het roemruchte Ark 
nu "barst den haat tegen 
Arkel openbaar lijk uyt". 

Zelfs Albrecht, opgerui 
zoon met het doel om Hee1 
drijven, begeert van Jan Vf 

meer dan tien jaar Stadh, 
meester en Tresorier van 
geweest, afrekening van 
Albrecht had zijn zaken in 
zijn zoon Willem gelegd 
Arkel, ,,hoogmoedigh, en 
weigert verantwoording a 

Willem, ,,soo trotz en q 
als Jan, doch machtiger , 
middelen, barst uyt in wo 
schap'", ontslaat Jan van 
zijn ambten en ook al dege1 
Heer Jan op bepaalde po~ 
steld. Erger, hij doet Heer 
land bannen. 

Jan, ,,schuymbekkende 
verwoede Beyr, niet gewoc 
trotst, maar wel gevleyt 
raakt door dese dulle koe 
een sotter verwaantheyd" 
zijn heer het recht op ver, 
en valt met zijn troepen B 
niet alleen de vader, maa 
toornige zoon. De strijd is 1 
de gang en wederzijds w 
verwoestingen aangericht. 
over een Hollandse aanval, 
"verspreyden als Sprin 
't Land van Arkel, al ver 
hen voor quam, slepende 
eenen uyttermaten groote11 

Willem van Beieren ◄ 
hooveirdigheyd van He~r". 
kei willende kastijen" en ZE 

swellende van hoovaardy, 
deren", verzamelt veel vol 
het Arkelse Land grote 
maar ook Van Arkel, ,,sie1 
land soo dierlijk vernielt, 1 
dige strijd van wee-moed , 
kookt en de wraak komt 
hij verbrandt en verwoeS' 
grote buit binnen Gorcum. 

Ook in 1402 was de o, 
tussen Holland en Arkel 
brecht was ten zeerste v, 
genover Jan van Arkel, ,,: 

De paarden in 
Op Paasavond 1396 stierf "seer God

vruchtelijk de :Groot-mogende Heer 
Otto van Arkel", ,,veel treffelijke da
den gedaan, en machtige saken, tot 
voordeel sijns Lands, en Stadt Gorin
chem, uytgericht hebbende" . 

Na de·ze grote Otto komt Jan : 

"Dit is den lesten Heer, doe most 
zich Arkel buygen, 

En uyt ons Hollands borst bevel 
en wetten zuygen: 

Hoe hooger in geluk, hoe naarder 
aan den val, 

D' opsteygeringh van Jan genoegh 
betuygen zal". 

De'ze Jan had veel machtiger kunnen 
worden dan al de voorgaande Heren 
van Arkel, want door zijn huwelijk was 
hij erfgenaam van Gulik en Gelre, te
vens Stadhouder van Holland voor 
Hertog Albrecht. Maar... hij was "op
geblasen hooveerdigh en ongenadig, 
verr' vervremt van sijn Vaders deugh
den". 

Het spijt mij wel, maar ik moet het 
u toch vertellen. ,,Wat doet desen har
den quast" ? Toen zijn moeder Eliza
beth zich na Heer Otto's dood van de 
Kerk naar de Keizerlijke Burcht van 
Arkel in het Wijdschild ten oosten van 
Gorcum wilde begeven, deed hij de 
poorten van het machtige kasteel slui
ten en zijn moeder "in de hooghste be
droeft-heyd, over 't verlies van haren 
Man, most noch desen smaad van 
haren eenigen soon lijden''. 

Zo vond zij de poorten van de Arkel
se burcht gesloten en moest zij naar 
Gorcum terugkeren. ,,Een grooten on
beleeftheyd, niet om te verschoonen", 
zegt Kemp. Maar dit was nog niet het 
ergste, dagelijks moest Vrouwe Eliza
beth zoveel overlast en minachting van 
haar zoon Jan ondergaan, dat het 
,,haar Edel gemoed onverdraaghlijk" 
werd. 

Toen Jan op zekere dag niet thuis 
was, vertrok zij dan ook met enige be
vriende Edelen uit Gorinchem naar 
haar vaderland Lotrijk en Baar. En 
dacht u dat haar zoon Jan haar nu 
met rust liet? O neen, ,,desen boos-

de Arke/se kerk 
aardigen mensch" liet ook het kasteel 
van Pierlepont "voor haren neuse 
sluyten". 

Elizabeth was echter een moedige 
vrouw en zij gaf het niet op. Zij ver
kleedde zich als een melaatse vrouw en 
trad op de brug van het kasteel om 
binnengelaten te worden. Toen de poort 
openging gaf zij een teken aan de ge
wapende mannen die zich rond het Slot 
verborgen hadden en zij overmeester
den de schildwacht. Op deze wijze 
kreeg zij het slot Pierlepont in haar 
bezit en later twee andere steden met 
de dorpen door de gunst van de inwo
ners en zij behield ze haar verdere le
ven, tot haar dood in 1410. 

'Zou deze Jan, die zijn moeder ver
stootte, zijn macht kunnen bestendi
gen ? Weldra zou blijken, dat de woor
den die zijn vader in 1389 sprak, waar
heid zouden worden. Otto sprak die 
woorden toen Jan door Albrecht van 
Beieren tot Stadhouder van Holland, 
Zeeland en West-Friesland was aange
steld. Otto zei toen schamper: ,,Lieve 
Soon, syndy School-meester van Hol
land geworden: Des schaam ik my, 
Ghy sijt te Edel, en te Rijk, yemant te 
dienen. Maar siet wel toe dat hier deur 
de Grave van Holland niet en wordt 
een Heere van Arkel". 

Nu was de·ze uitspraak "van soo een 
voorsichtigh Heer, al te vermetel ge
sproken" , hij voedde daarmee de hoog
moed van zijn zoon, maar Otto had het 
gevaar wèl juist voorzien. Jan kreeg 
vele vijanden, die zeiden dat hij in de 
uitoefening van zijn ambt de Kabel
jauwen bevoorrechtte ten koste van de 
Hoeken. In het bij'zonder Willem van 
Oostervant, Hertog Albrechts zoon, 
was vol van afgunst en de haat en nijd 
van deze man, geworteld in vroeger 
tijden, ,,begon nu al eenige spranten te 
schieten, en stond t'eenemaal op 't uyt
barsten''. 

Zo moet Kemp dan ook in 1400 uit
roepen: ,,Met 't beginsel van dese 
eeuwe, beginnen ook de rampen van 
't huys van Arkel: 't was nu op 
't hoogste van den bergh, nu is 't tijd 

42 



~/se kerk 
nensch" liet ook het kasteel 
epont "voor haren neuse 
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om weer af te dalen, en eyndelijk in 
't leeghste van de valeye, de hoogte 
t'eenemaal te verlaten". Sombere taal 
voor het roemruchte Arkelse huis en 
nu "barst den haat tegen de Heer van 
Arkel openbaarlijk uyt". 

Zelfs Albrecht, opgeruid door zijn 
zoon met het doel om Heer Jan te ver
drijven, begeert van Jan van Arkel, die 
meer dan tien jaar Stadhouder, Rent
meester en Tresorier van Holland is 
geweest, afrekening van zijn beleid. 
Albrecht had zijn zaken in handen van 
zijn zoon Willem gelegd en Jan van 
Arkel, ,,hoogmoedigh, en al te batz", 
weigert verantwoording af te leggen. 

Willem, ,,soo trotz en quaataardigh 
als Jan, doch machtiger van staat en 
middelen, barst uyt in woedige gram
schap", ontslaat Jan van Arkel_ uit al 
zijn ambten en ook al degenen, die door 
Heer Jan op bepaalde posten zijn ge
steld. Erger, hij doet Heer Jan uit Hol
land bannen. 

Jan schuymbekkende als eenen 
verwded; Beyr, niet gewoon zijnde ge
trotst, maar wel gevleyt te worde!1, 
raakt door dese dulle koortz noch m 
een sotter verwaantheyd" en ontzegt 
zijn heer het recht op verantwoording 
en valt met zijn troepen aan. Hij tart 
niet alleen de vader, maar ook diens 
toornige zoon. De strijd is nu volop aan 
de gang en wederzijds worden grote 
verwoestingen aangericht. Zo lezen wij 
over een Hollandse aanval, dat zij zich 
"verspreyden als Sprinkhanen in 
't Land van Arkel, al vernielende dat 
hen voor quam, slepende na Holland 
eenen uyttermaten grooten roof". 

Willem van Beieren, ,,d'opgeblasen 
hooveirdigheyd van Heer Jan van Ar
kel willende kastijen" en ,zelf "niet min 
swellende van hoovaardy, als den an
deren'', verzamelt veel volk en brengt 
het Arkelse Land grote schade toe, 
maar ook Van Arkel, ,,siende sijn heel 
land soo dierlijk vernielt, heeft inwen
dige strijd van wee-moed en spijt", hij 
kookt en de wraak komt boven. Ook 
hij verbrandt en verwoest en brengt 
grote buit binnen Gorcum. 

Ook in 1402 was de oorlog heftig 
tussen Holland en Arkel, want Al
brecht was ten zeerste verbitterd te
geno,ver Jan van Arkel, ,,hem roet en 

gal, niet als met handen vol van sijneh 
Soon Willem ingeblasen, maar ge
noeghsaam 't heel lichaam vol ge
stampt'', besluit na plundering van het 
Arkelse Land nu de hoofdplaats Gor
cum te belegeren en de Arkels uit hun 
land te. verdrijven. Hij komt met Hol
landers, Zeeuwen, Engelse hulptroepen 
hulp van de Bisschop van Utrecht en 
de Hertog van Cleef naar Gorcum. 
"Siet wat al gewoel om eenen Heer van 
Arkel te dempen". 
Maar ook Arkel zit niet stil en brengt 
veel volk op de been. De stad wordt nu 
door de Graaf van Holland aan alle zij
den ingesloten en men begon met grote 
stukken de Keizerlijke Burcht te be
schieten. De grote toren van het ka
steel wordt vernield. In de stad worden 
huizen beschadigd en ook de burgers 
moeten het vanzelfsprekend ont•gelden. 
De vijand trachtte de stad in brand te 
schieten maar dit lukte haar niet. 

In de ~tad zat men ook niet stil, men 
schoot flink terug en wierp grote ste
nen met de werptuigen naar de verbon
den Hollandse troepen. De Dordtenaren 
probeerden een wig te drijven tussen de 
stad en de burcht, maar de Jonker van 
Ranst trok uit Gorcum op hen toe en 
vele Dordtse soldaten vielen. Nog meer 
verdronken er in een diepe sloot bij het 
kasteel. Uiteindelijk werden die van 
Dordt verjaagd en vele gevangenen 
moesten mee naar Gorinchem. 

In deze tijd nu speelt ons verhaal. 
Het is slechts kort en de inleiding was 
wel uitvoerig, maar niettemin nodig 
om u in de sfeer van het gebeurde te 
brengen. 

Tijdens dit beleg nu stalden vele 
Hollandse Heren hun paarden in de 
Arkelse kerk en daarmee onteerden 
zij dit Godshuis. Erger nog, ,,5Y voeder
den haar peerden op het H. Kruys al
taar''. 

Nu kan men een kerk niet straffe
loos ontheiligen en wat gebeurt er? 
"Als die peerden die haver van den 
heyligen-cruysautaer eten soude, soo 
swollen haer tongen als menschener
men ende alsoo uyter wrake Godts 
naer groote pijne storven sij. Ende alle 
die andere peerden die in de kerck ge
logeert waren, cregen een groote 
sieckte ende storven alle". 
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Zie, dit was de Goddelijl 
de ontheiliging van de Ar 
De tongen van de paarden d 
van het altaar aten werde11 
armen van mensen en onde: 
stierven zij. Maar ook de aJ 
den kwamen om, zij kregen 
de ziekte als straf. 

En... Gorcum trok ten 
"Ende die van Gorcum qua 
in haer stadt met veel gev 
welcke victorie die van G< 
danckten, ende vercregen h 
tegens haer vijanden te vee 
kan het ook anders, met dE 
aan hun zijde. 

En de strijd ging voort. [ 
cum vallen de legerplaats v 
wen en de Friezen bin: 
"hacken en kerven manlij 
kelse strijdmacht hanteerdE 
merkwaardig wapen. Wij 
de historie het bestrijden v: 
met kokende olie en glo 
zelfs met het hete bier uit 
ketels ging men zijn tege 
lijf. Maar de soldaten var 
trokken er elk met een gr 
kalk op uit en wierpen de 
de vijand. De wind speelde J 
en deed de kalk in de oger. 
and komen. ,,Die schrijnen 
lijk kalk byten, en 't ge 
duyster". De vijanden "s 
slagen", maar "d'Arkelse 
seker'' en zo raakten de 
Friezen "meestal in de kni 
werden vele gevangenen in 
bracht. Onder hen waren , 
ridders. 

Ook in het verdere ver' 
strijd werden talrijke hog 
andere gevangenen ,;ter ko 
waaronder Walraven van 
die later zijn afschuwelijk 
rol tegenover het Arkels 
spelen. 

'Zo ging het verder. Kern 
van een Gorcumse uitval 
morgen, ,,eer de blonde 
haar blinkende stralen de 
pen van bergen en toorns c 
den". Ook nu weer had ni 
nen "Bij de kop, en slepen< 
hol, binnen de Stads.muyrE 

,,Als die peerden die haver van den 
heyligen-cruysautaer eten soude, 

soo swollen haer tongen als menschenermen}}. 
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,an den 
~oude, 
~henermen". 

Zie, dit was de Goddelijke straf op 
de ontheiliging van de Arkelse kerk. 
De tongen van de paarden die de haver 
van het altaar aten werden zo di'k als 
armen van mensen en onder grote pijn 
stierven zij. Maar ook de andere paar
den kwamen om, zij kregen een vreem
de ziekte als straf. 

En... Gorcum trok ten aanval.. .... 
"Ende die van Gorcum quamen weder 
in haer stadt met veel gevangen, van 
welcke victorie die van Gorcom Godt 
danckten, ende vercregen hoogen moet 
tegens haer vijanden te vechten". Hoe 
kan het -0ok anders, met de hulp Gods 
aan hun zijde. 

En de strijd ging voort. Die van Gor
cum vallen de legerplaats van de Zeeu
wen en de Friezen binnen en zij 
,,hacken en kerven manlijk". De Ar
kelse strijdmacht hanteerde hierbij een 
merkwaardig wapen. Wij kennen uit 
de historie het bestrijden van de vijand 
met kokende olie en gloeiende pek, 
zelfs met het hete bier uit de brouw
ketels ging men zijn tegenstander te 
lijf. Maar de soldaten van de Arkels 
trokken er elk met een grote pot met 
kalk op uit en wierpen de inhoud naar 
de vijand. De wind speelde het spel mee 
en deed de kalk in de ogen van de vij
and komen. ,,Die schrijnen van 't pijn
lijk kalk byten, en 't gesicht wordt 
duyster". De vijanden "slaan blinde 
slagen", maar "d'Arkelse slagen gaan 
seker'' en zo raakten de Zeeuwen en 
Friezen "meestal in de knip". En weer 
werden vele gevangenen in de stad ge
bracht. Onder hen waren verschillende 
ridders. 

Ook in het verdere verloop van de 
strijd werden talrijke hoge Heren en 
andere gevangenen "ter koy gebracht", 
waaronder Walraven van Brederode, 
die later zijn afschuwelijke verraders
rol tegenover het Arkelse Huis zou 
spelen. 

'Zo ging het verder. Kemp vertelt ons 
van een Gorcumse uitval in de vroege 
morgen, ,,eer de blonde Sonn' met 
haar blinkende stralen de hoogste top
pen van bergen en toorns quam vergul
den". Ook nu weer had men gevange
nen "Bij de kop, en slepende se in haar 
hol, binnen de Stads.muyren". 

In Gorcum en in de Keizerlijke 
Buroht lagen zoveel gevangenen, dat 
de gevanghokken en torens overbezet 
waren, maar ook het Gasthuis, het Hei
lige Geesthuis en vele herbergen, waar 
Baanre-Heren, Ridders, Jonkheren en 
Edelmannen, op hun erewoord om niet 
te ontvluchten, waren ondergebracht. 

Dit -beleg duurde 12 weken en het 
was de Graaf van Holland met al zijn 
hulp niet gelukt om Gorcum te ver
pletteren. Integendeel, men zegt dat 
Albrecht de aanval geopend had met 
wel 40.000 man, waarvan hij er 10.000 
verloren had, want die van Gorcum 
stonden hun mannetje. 

Jan van Beieren, de Bisschop van 
Luik, wist een bestand te bereiken. De 
voorwaarde was zonderling, waar
schijnlijk om het gezicht van de Hol
landse Graaf te redden. Jan van Arkel 
moest Albrecht van Beieren en zijn 
zoon Willem van Oostervant binnen 
Gorcum ontvangen en hij moest voor 
de Graaf een voetval doen en om ge
nade bidden, terwijl de Hertogelijke 
banier een dag van de toren van de 
Keizerlijke Burcht moest wapperen, als 
teken van de zege. De schijnbare zege 
weliswaar. 

"Harde voorwaarden, insonderheyd 
een v-0et-val voor soa een hoogmoedigh 
hert, als in de borst van Heer Johan 
van Arkel schuylde: maar wat raad, 
't most soa zijn, en 't geschied". Het 
leger breekt op en vertrekt en Al
breoht en Willem komen met hun ge
volg de stad in. Zij staan verwonderd 
over de geringe schade die ondanks 
het zware beleg in de stad is veroor
zaakt. 

Arkel ontvangt hen "treffelijk'' en 
maakt van de voetval een kostelijk 
spel, zodat niet hij vernederd lijkt, 
maar de Graaf en zijn zoon als kinde
ren tevreden gesteld worden. Hij toont 
zo'n pracht, praal en rijkdom, dat men 
versteld st-0nd. Het was een en al 
vriendelijkheid wat men zag, ,,het 
scheen of den vrede met al haar gesel
schap van den Hemel gedaalt zijnde". 
Maar... er was er één, die dit alles niet 
verdragen kon en in wiens borst het 
venijn nog sterker woelde: Willem van 
Oo·stervant, die nimmer zijn haat te
genover de Arkels zou vergeten. De 
historie zou het leren. 
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Zei 

met Willem van Arkel en t 
medelijden, zij doen hem , 
maningen" die echter "verrn 
met berispinge van al te g1 
tigheyd". Zij overtuigden h 
dat de Arkels hun Landen 1 

liezen door àe hardnekki 
Heer Jan. Zij vertellen he 
Wi'llem moet zijn vader ge 
men of uit het Land van 
jagen, dan sluit Hertog W 
met Jonker Willem en hij b 
rinchem en het Land van 
Arkelse hoogheid zal dan 
oude glans verkrijgen. 

WiHem van Arkel is wel 
lijk voor dit alles en het 1 
Gorinchem en de omligger 
staan bij hem voorop. ,,Gelij 
venijn aldermeest in neen 
deelen des lichaams, en 
meeste quaad werkt, soo J
venijnige woorden ook ald• 
kankkert in de borst van 
Jonkker Wi1lem, goed-aard 
een sachte natuur, geheel 
nen opgeblasen wreveligen 

Een dienstmaagd verijdelt een samenzwering 
Dit verhaal speelt in 1405 - de 

oorlog tussen Willem van Beleren 
en Jan van Arkel duurde al te lang 
naar de smaak van "de Rijke man
nen van Gorinchem en het Land 
van Arkel. Het land bleef woest en on
bebouwd liggen en die voorname lieden 
ontvingen dus geen inkomsten, hetzij 
uit pacht, hetzij uit de opbrengst van 
het land dat zij zelf bewerkten. Zij be
gonnen tegen hun Heer te morren en 
het verluidde, dat Hertog Willem ge
zworen had, dat hij zich nimmer met 
Heer Jan zou verzoenen. Dat zag er 
dus niet rooskleurig uit. 

Ook Jonker Willem van Arkel was 
,,dapper verstoort" op zijn vader om
dat die zo vermetel was zich te keren 
tegen "die groot-machtige Prinçen" 
Hertog Willem van Beieren. Men ver
zocht Jan van Arkel dikwijls "de vlagg 
te willen intrekken, en sich met haar 
te bevredigen" maar ijdele hoop, men 
,,kon hem niet vermorwen". 

Maar er waren ook andere geesten 
die dit spel meespeelden en nog wel 
liefst iemand "gesproten uyt 't huys 
van Arkel, van sijn oude-moeders we
gen": Jonker Walraven van Brederode, 
een doodsvijand van Heer Jan. Men 
ha!d Walraven in de strijd gevangen 
genomen, maar hij zat niet in een ker
ker, hij lag "in een eerlijke herbergh". 
Die Walraven h:ad het zo kwaad nog 
niet, want op zijn ridderwoord mocht 
hij reizen in Holland en waar hij wilde. 
Deze Arkelse edelmoedigheid mis
bruikte Walraven van Brederode op 
een schandelijke manier, hij voedde de 
ontevredenheid en werkte het verraad 
in de hand, zeer tot genoegen van Her
tog Willem, die wel wis't dat hij het 
onoverwinnelijke Gorcum en de Keizer
lijke Burcht niet anders dan door twee
dracht in handen kon krijgen. 

Hertog Willem en Walraven van 
Brederode kwamen overeen dat de 
laatste weer naar Gorinchem zou gaan 
"met groote giften en belooften" om 
de belangrijkste Raadsheren van Jan 
van Arkel aan zijn zijde te krijgen. Dit 
doet Kemp uitroepen: .,gelijk het Goud 
alle sloten open doet, maken den Vader 

en Soon tegen een, op, en verdrijvense 
dan bey". 

Walraven gaat aan het werk en ont
biedt in het geheim "des Heeren Raden 
binnen Gor'i.nchem": Heer Jan Gerar
dijn van Haastrecht - proost van het 
kapittel te Gorinchem - gesproten uit 
een schamel geslacht, maar door Arkel 
groot en machtig gemaakt; Coenraa'd, 
Jan, Arend en Gerrit, de vier gebroe
ders Herlaer; Ambrosius Woutersz.; 
Bruinis de Verwer en Jan van der 
Donk, geboren van een bastaard van 
Arkel. 

En Walraven "aan 't vleyen", hij 
vertelde hun, dat Hertog Willem toch 
zo'n medelijden met hen had en hun 
toch zo goedgunstig gezind was. Hij 
overhandigde elk van hen een kostelijk 
juw eel van zilver en verzocht hun de 
stad met voorzichtigheid aan de Graaf 
van Holland over te leveren - rijkdom 
en macht zou hun deel zijn. En "meer 
dierge1ijke fleemerijen" , zegt Kemp, 
,,voor een Edel en oprecht hert ver
foeyelijk". Maar... .,dit Judas ge'broe'd
sel" leent zich er voor, ,,ja, geeft oor, 
mond en hand". Zo waren 2:ij, deze 
voorname burgers van Gorinchem: 
"Vervloekte verraders van haren eygen 
Heer". 

Jan Gerardijn en Aarnd van Goor 
gaan namens dit verraderlijk volk naar 
Hertog Willem en krijgen een brief van 
belofte met Hertog Willem's zegel, 
waarin gezegd wordt dat zij gezamen
lijk 80.000 Franse Kronen zouden krij
gen, terwijl zij door de Graaf van Hol
land tegen Jan van Arkel beschermd 
zouden worden. 

Walraven van Brederode "stroyt sijn 
venijn" door de stad en men luistert 
maar al te graag n1aar zijn mooie voor
spiegelingen. Men is immers berooid 
door de lange strijd en verlangt naar 
vrede. Walraven vertelt 'dat Hertog 
Wi11em ni'mmermeer met Jan van Ar
kel vrede zal sluiten, maar wel met 
Jonker Wi1lem . .,Duyvelse listigheyd 
om den Soon tegen den Vader op te 
ruyen". 

De verraders spreken in het geheim 
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land". Zo waren zij, deze 
burgers van Gorinchem: 
verraders van haren eygen 

trdijn en Aarnd van Goor 
1s dit verraderlijk volk naar 
.em en krijgen een brief van 
t Hertog Willem's zegel, 
igd wordt dat zij gezamen
rranse Kronen zouden krij-
zij door de Graaf van Hol
Jan van Arkel beschermd 
den. 

---' van Brederode "stroyt sijn 
r de stad en men luistert 
graag naar zijn mooie voor
l . Men is immers berooid 
tge strijd en verlangt naar 
.raven vertelt dat Hertog 
lmermeer met Jan van Ar
ial sluiten, maar wel met 
llem. ,,Duyvelse listigheyd 
on tegen den Vader op te 

:Iers spre·ken in het geheim 

Zelfs de muren hebben oren. 

met Willem van Arkel en tonen groot 
mede-lijden, zij doen hem "soete ver
maningen" die echter "vermengt (zijn) 
met berispinge van al te groote slech
tigheyd". Zij overtuigden hem er van, 
dat de Arkels hun Landen zouden ver
liezen door de hardnekkigheid van 
Heer Jan. Zij vertellen het zo mooi: 
WiUem moet zijn vader gevangen ne
men of uit het Land van Arkel ver
jagen, dan sluit Hertog Willem vrede 
met Jonker Willem en hij behoudt Go
rinchem en het Land van Arkel. De 
Arkelse hoogheid zal dan weer zijn 
oude glans verkrijgen. 

Wihlem van Arkel is wel ontvanke
lijk voor dit alles en het behoud van 
Gorinchem en de omliggende Landen 
staan bij hem voorop. ,,Gelijk een sterk 
venijn aldermeest in neemt d'edelste 
deelen des lichaams, en aldaar sijn 
meeste quaad werkt, soo hebben dese 
venijnige woorden ook aldermeest ge
kankkert in de borst van den Edelen 
Jonkker Willem, goed-aardigh en van 
een sachte natuur, geheel ongelijk sij
nen opgeblasen wreveligen Vader". 

Onze goede vrind Kemp ontleedt in 
zijn Kroniek de invloed van al die ve
nijnige woorden in de geest van Wil
lem van Arkel. Ik weet beslist niet hoe 
ik u dat moet vertellen. Sta mij toe, 
dat ik het Kemp zelf laat zeggen: 
,,Deze venijnige woorden, eenigen luys
ter hebbende van burgerlijke wijsheyd, 
vermenght met de gosloose schijn
heyligheyd, en t'eenemaal aan een ge
hecht, met de achtbaarheyd van een 
kerkelijk persoon, wel'kers handelingen 
gemeenlijk met een eerbiedigh oogh 
worden aangesien, en die door haar 
schijn-stichtelijke redenen, als sy vals
heyd in sin hebben, meer konnen te 
weegh brengen dan de weerlijke, be
smetten soo het bloed van den Jongen 
Arkel, dat hy goet vond sijn Vader te 
vangen". 

Zie, zo ver was het met Willem van 
Arkel gekomen. 

,,Maar Godt een hater van quaad
daden, beletten 't". Hoe, wilt u weten? 
De dienstmaagd "sittende op een hey
melijkheyd" zal het u leren. 
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Verraders w 
Het verraad speelde in de , 

van de Arkels een grote rol. 
rige verhaa:l zagen wij dat 
goede luisteren van de diern 
de Ridder Kannevan het ver 
lopig ~et lukte, maar een 
kregen de verraders toch w, 
de zwakke Willem van Arki 
de beste bedoelingen om zt 
vo,lk te dienen, zijn oor naar 
raadgevers liet hangen. 

Jan van Arkel was op VE 

Hertog Reinoud van Gelre, z' 
met veel Ridders en gevolg, 
toe gekomen en die tijd geb 
verraders om Willem weer 
va,der op te ruien. Het gevol 
hij de drossaard van de 
burcht ontsloeg en in zijn 
van de verwanten van de sa 
ders benoemde. Alle Raadi; 
Gorinchem, die zijn Vade 
werden afgezet ,en vervange 
deren, die de zaak van de 
toegedaan waren. Evenzo 
het in de Stad en het Slot va: 

De negen verraders kre 
giften SO!lllmige kleederen 
kleynoodjen" de beste burge 
rinchem tot vriend, hoewel 
de hoogte waren van de w 
lingen van de verraders. 

Toen Jan van Avkel terug 
het Gelderse Hof en mee1 
Gorinchem te rijden sloten 
ders "hem de poort voo,r d 
evenzeer was de Keizerlijke , 
voor hem toegankelijk, voc 
wettige Heer van Arkel. 

U kent die Jan van Arke 
zo goed om te weten, dat ,,!: 
en ten hoogsten toornigh" 1 

het hiel1p hem niet, hij kor 
gang tot zijn eigen stad en 
krijgen. Dus trok hij naai 
Leerdam, maar hier gebeurd 

Jan van Arkel, 'Ziende d 
zijn zoon en zijn onderzate1 
was "versuchte uyt 't dieJ 
herten: ,,Wend den •breydel, 
de hoogste droefheyd sonè 
drinkken" weer naar he 
Land. 

De beraadslaging van de verraders 
vond plaats in het huis van Kannevan, 
een Bourgondisch Edelman. Zijn huis 
stond aan de Krijtstraat achter de 
Grote Kerk, waar later de Gevangen
poort was, dus op de plaats waar nu 
het begin van de Hoge Torenstraat is. 
Dit huis had "een voor-puy met veel 
trappen opgaande, onder kelders, bo
ven wooningen". In dit huis kwamen 
de verraders bijeen, maar zij hadden 
gerekend buiten die oude dienstmaagd, 
die in de naaste omgeving van de ka
mer waar zij vergaderd waren, ,,haar 
gevoegh" aan het doen was "op een 
heymelijkheyd". Zij zat daar en hoorde 
wat de verraders met elkaar bespra
ken. Wat moest zij doen? ,,Still' blijven 
doch haar best, soo langh de vergade
ring duurde". 

Maar toen de beraadslaging ten ein
de was spoedde zij zich - goede doch
ter van het Arkelse volk als zij was -
naar Jan van Arkel. Zij vertelde alles 
wat zij gehoord had en kunt u zich 
voorstellen hoe Jan van Arkel dit alles 
in zich opnam? ,,Hoe hy dit erkaude, 
veel meer dan sijn mond-spijse" ? En 
om het u nu maar heel duidelijk te zeg
gen: ,,Hoovaardigheyd, wee-moed, 
spijt, haat, gramschap en andere pas
sien lagen onderling en worstelden, 
kroppert evenwel voor dien tijd in sijn 
boezem". 

De andere morgen vroeg trad Jan 
van Arkel uit het Hof der Arkels, ge
legen aan de Krijtlstraat, om naar de 
H. Mis in de St. Janskerk te gaan. Zijn 
huis binnen de stad lag dus tegenover 
de ingang van de Kerk, waar hij "den 
Goddelijken dienst" wilde bijwonen. En 
ziet... Jonker Willem komt haastig uit 
het huis van Kannevan, samen met de 
"Judas gesellen en and're, mogelik 
wat ,beter van slag". 

Willem van Arke1 treedt zijn vader 
tegemoet en de verraders fluisteren 
hem toe: ,,Tast hem self aan, neemt 
hem gevangen, wy zijn in u hulp". 

Jan van Arkel zag ze komen en, 
wetende wat er zou gebeuren, wachtte 
hij op zijn zoon. Zo stond hij daar, 
groot en machtig, met o•gen vlammend 
van toorn gericht naar dat verraders
gebroed. Jonker Willem toonde "ont
roeringh, die uyt komt tot zidderingh 
en verbaasheyd". De aanblik van zijn 

vader maakte van hem "schier een on
beweeghlijk 'beeld". En toen richtte 
Jan van Arkel het woord tot zijn zoon 
in een aanmaning, die er als het ware· 
uitbarstte: ,,Soon, Ja Soon, Ghy komt 
hier om my te vangen, door Raad der 
gene die hier by u staan, niet weerdig 
u schoenen t'ontriemen. Deez' hebben 
u ingebeeld vangt uwen Vader, Den 
pey,s (vrede) met Hertogh Willem 
staat dan voor u deur, om in-gelaten te 
worden: Maar 't is bedrogh, verraders 
die my door u, en u door Hertogh Wil
lem soeken te vermalen als stof. O 
lieiVe Soon, aan my en leyd niet, maar 
siet wel toe, dat ghy soo doende, niet 
en verliest, Gulik, en Gelre: Siet toe, 
siet toe, dat u dit verraad niet te spade 
en berouw". 

Willem van Arkel was ontsteld, niet 
alleen over de woorden van zijn vader, 
die het verraad goed had doorzien, 
maar ook door het feit, dat Jan van 
alles volkomen op de hoogte bleek te 
zijn. Zijn gezicht kleurde zich met .een 
blos van schaamte en hij stond daar 
bij de ingang van de kerk als een ge
slagen hond, ja, met stomheid geslagen. 

Jan van Arkel nam zijn zoon bij zijn 
arm en ging met hem samen ter kerke 
en voorlopig was de tweedracht in het 
Arke1se Huis voorkomen. Voorlopig 
dank zij die goede Arkelse dienst
maagd. 

En de verraders? Zij knarsten op 
hun tanden van spijt, ,,ziende haren 
boosen raad-slagh te niet, en gingen 
met ne' er-geslagen hoofden na huys". 

Maar het verraad zou voortgaan. 
Walraven van Brederode rustte niet 
voor de Arkels vernietigd waren. Geen 
middel was hem daartoe te erg. En... 
naar deze man hebben wij nota bene in 
Gorinchem een straat genoemd: de 
Walraven van Brederodestraat. Laat 
ik u zeggen dat ik in Gorinchem overal 
wil wonen, op de Bornsteeg of in de 
Boerenstraat, in Athene of het Snip
pengat, maar ik weiger een huis te be
trekken in de Walraven van Bredero
destraat. Sterker, ik mijd deze straat, 
want als ik de naam van deze verra
derlijke Walraven alleen maar hoor of 
zie, komt mijn bloed op kookhitte. En 
dan een straatnaam... Hoe is het toch 
moge1ijk? 
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.kte van hem "schier een on
k beeld" . En toen richtte 
.r'kel het woord tot zijn zoon 
unaning, die er als het ware 

"Soon, Ja Soon, Ghy komt 
1y te vangen, door Raad der 
.ier by u staan, niet weerdig 
n t'ontrlemen. Deez' hebben 
ld vangt uwen Vader, Den 
~de) met Hertogh Willem 
voor u deur, om in-gelaten te 
iaar 't is bedrog'h, verraders 
or u, en u door Hertogh Wil
m te vermalen als stof. 0 
1, aan my en leyd niet, maar 
oe, dat ghy soo doende, niet 
t, Gulik, en Gelre: Siet toe, 
at u dit verraad niet te spade ,,. . 
van Arkel was ontsteld, niet 
,r de woorden van zijn va'der, 
rerraad goed had doorzien, 
. door het feit, dat Jan van 
. omen op de hoogte bleek te 
gezicht kleurde zich met een 
s~haamte en hij stond daar 

-ang van de kerk als een ge
:i:d, ja, met stomheid geslagen. 
1 Arkel nam zijn zoon 'bij zijn 
.ng met hem samen ter kerke 
pig was de tweedracht in het 
Huis voorkomen. Voorlopig 

die goede Arkelse dienst-

verraders? Zij knarsten op 
.en van spijt, ,,ziende haren 
1.ad-slagh te niet, en gingen 
:-geslagen hoofden na huys". 
net verraad zou voortgaan. 
1 van Bredero·de rustte niet 
lrkels vernietigd waren. Geen 
as hem daartoe te erg. En ... 
i man hebben wij nota bene in 
n een straat genoemd: de 
1 van Brederodestraat. Laat 
·en dat ik in Gorinchem overal 
. n, op de Bornsteeg of in de 
raat, in Athene of het Silip
naar ik weiger een huis te be
in de Walraven van Bredero-
Sterker, ik mijd deze straat, 
ik de naam van deze verra

iValra ven alleen maar hoor of 
; mijn bloed op kookhitte. En 
stra:atnaam ... Hoe is het toch 
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Verraders werden tot ridders geslagen 
Het verraad speelde in de ondergang 

van ·de Arkels een grote rol. In het vo
rige verhaal zagen wij dat door het 
goede luisteren van de dienstbode van 
de Ridder Kannevan het verraad voor
lopig niet lukte, maar een jaar later 
kregen de verraders toch weer vat op 
de zwakke Willem van Arkel, die met 
de beste bedoelingen om zijn stad en 
volk te dienen, zijn oor naar die slechte 
raadgevers liet hangen. 

Jan van Arkel was op verzoek van 
Hertog Reinoud van Gelre, zijn zwager, 
met veel Ridders en gevolg, naar hem 
toe gekomen en die tijd gebruikten de 
verra:ders om Willem weer tegen zijn 
vaider op te ruien. Het gevolg was, dat 
hij de drossaard van de Keizerlijke 
burcht ontsloeg en in zijn plaats een 
van de verwanten van de samenzweer
ders benoemde. Alle Raadsheren van 
Gorinchem, die zijn Vader dienden, 
werden afgezet en vervangen door an
deren, die de zaak van de verraders 
toegedaan waren. Evenzo geschiedde 
het in de Stad en het Slot van Leerdam. 

De negen verraders kregen "door 
giften SO!Illmige kleederen, sommige 
kleynoodjen" de beste burgers van !Go
rinchem tot vriend, hoewel die iliet op 
de hoogte waren van de ware bedoe
lingen van de verraders. 

Toen Jan van Avkel terugkeerde van 
het Gelderse Hof en meende binnen 
Gorinchem te rijden sloten de verra
ders "hem de poort voor de neus" en 
evenzeer was de Keizerlijke Burcht niet 
voor hem toegankelijk, voor hem: de 
wettige Heer van Arkel. 

U kent die Jan van Arkel nu al wel 
zo goed om te weten, dat "hy gestoort, 
en ten hoogsten .tooriligh" werd, maar 
het hielrp 'hem niet, hij kon geen toe
gang tot zijn eigen stad en burcht ver
krijgen. Dus trok hij naar zijn stad 
Leerdam, maar hier gebeurde hetzelfde. 

Jan van Arkel, ·ziende dat hij door 
zijn zoon en zijn onderzaten verstoten 
was "versucht,e uyt 't diepste zijnder 
herten: ,,Wend den breydel, en rijd met 
de hoogste droefheyd sonder eten of 
drinkken" weer naar het Gelderse 
Land. 

En als de •kroniekschrijver het hier 
over heeft, dan verzucht hij: ,,Wonder 
veranderingen des menschelijken Staat, 
yder tot een voorbeeld in verscheyden 
manieren: Eerst, hoe de 'hoogheyd da
len kan, hy die onlanghs te voren was 
een machtigh Heeren Soon, wiens Va
der zey (al was -dat van de verstandige 
Otbo dan wel te boud gesproken), dat 
hy te Edel en te Rijk was om yemant 
te dienen, selfs al die groote Heerlijk
heyden be-erfde: daar by noch was 
Stadt-houder Tresorier, en Rent-mees
ter, ja doen en laat van heel Holland", 
hij was nu verlaten door zijn eigen 
volk dat voor hem de poorten sloot. En 
zo moest hij hongerig en dorstig uit 
zijn land trekken. Een bewijs "hoe den 
hoog moed eyntelijk wort vernedert" . 
En eigenlijk de straf voor een man, die 
zelf eens de poürten voor zijn eigen 
moeder liet sluiten. 

--<>--

En Willem van Arkel ? Hij meende 
nu vrede te hebben met de Graaf van 
Holland, Willem van Beieren, wals de 
verraders hem hadden voorgespiegeld. 
Maar al gauw zag hij dat hij bedrogen 
was, van een vrede was geen sprake 
en 'hierover was Willem zeer bedroefd. 
Hij bleek volkomen van zijn slechte 
raadgevers afhankelijk te zijn, !hij 
mocht zich niet vrij bewegen, geen 
brieven schrijven of ontv,angen, noch 
met iemand spreken, altijd was er één 
van de verraders in de 1buurt en dik
wijls ·zelfs meer. Hij was als een ge
vangene onder hen en hij besefte wel 
dat hij fout gehandeld had. ,,Hy be
kl-aaghde met merrigvul-dige tranen, dat 
hy ·sijnen Edelen Vader uyt sijn 'heer
lijke erf-goederen gesloten had" . 

Jan van Arkel wist echter enkele 
van zijn trouwste raadsheren naar 
hem te zenden en deze kon.den berei
ken, dat hij zijn vader om genade wu 
verzoeken. De verraders - die de goe
de Arkelsgezinden "koopluyden" noem
den - wisten hiervan niets. 

Op een goede dag trok Willem van 
Arkel met een klein gevolg uit Gorcum 
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"sijn vi1 
omteswei1 
boven totte· 

se 

en hij reisde naar zijn oom Reinoud 
van Gelre en daarna naar zijn vader. 

,,De Judas Broeders" die in Gorin
chem achterbleven was het wel naar 
de zin, dat zij vrij spel hadden nu zo
wel vader als zoon niet in Gorinchem 
waren. 

Er waren in de sta,d echter ook nog 
lieden die de Arkels goedgezind waren. 
Zij schreven aan Jan van Arkel brieven 
waarin werd medegedeeld wat er alle
maal .gelbeurd was en wie de verra,ders 
waren. En verder deelden zij mee, ,,wat 
loon die Koopluyden daarvoor hebben 
souden, en al den loosen handel". Jan 
van Az,kel stuurde deze brief door aan 
zijn zoon, die er nu wel duidelijk van 
overtuigd was ,bedrogen te ·zijn. Hij 
trok naar Den Bosch, waar zijn vader 
vertoefde, ,,die 'hy ootmoedelijk te voet 
viel, de tranen rolden weder-zijds langs 
de wangen, hy -om vergevenis' gebeden, 
den Vade•r al hikkende kust hem, heft 
he'm van der eil"den,en doud hem vrien
delijk tussen sijn armen". En daarmee 
waren va,cier en zoon weer verenigd. 

--<>-

'Men besloot dat Jonker Willem weer 
in Gorcum zou zien te komen, ,,en han
gen die schelmse verraders in haar 
deuren". Mo.ar... ,,op alle plaatzen, by 
alle Heeren, en in alle :verga,deringen 
vind men ontrouwe luyden". In dit ge
val weer verraad en nog wel zo dicht 
in de buurt. De geheimschrijver van 
Jan van Arkel nota !bene, Geraro 
Schrijver ,genaamd, bleek een spion te 
zijn. Toen hij hoorde wat Willem van 
Arkel van plan zou ·zijn, zond hij gauw 
een Minderbroeder uit Den Bosch met 
een brief naar Bruinis Woutersz., wiens 
huisvrouw zijn nicht was. 

Toen jonker Willem voor de poorten 
kwam hielden de verraders die geslo
ten en zij verweten Willem dat hij ron
der hun instemming nooit vrede met 
zijn vader had mogen sluiten. Hij op 
zijn •beurt zei met "kloekmoedigheyd" 
dat zij zijn vader op aanstic'hten van 
Walraven van Brederode ,,schelmelijk 
verraden hadden" voor 80.000 Franse 
Kronen. En in Jonker Willem ontwaak
te de wraak: ,,En sweer u, wie lik van 
u krijg, sal ik op 't wreedste doen doo
den, gelijk men valse meyn-eedige ver
raders behoord te doen". En daar ston-

den de verra,ders: ,,Schaamt en schand 
was heur". Jonker Willem met de ziJ
nen, ,,.gevende de peerden de spooren" 
reed terug naar zijn oom, Hertog Rei
noud. 

-0--

De verra,ciers, bevreesd voor de drei
gementen van Willem van Arkel, zon
den "eenige treffelijke Burgers van 
Gorinchem, van dit verraad geen ken
nis hebbende" naar Hertog Reinoud, 
met het verzoek vrede te doen sluiten 
tussen de AI"kelse Heren en de bur,gers 
van Gorcum. Hertog Reinoud had ech
t-er geen goed woord voor de verraders 
en ,,rwilde sich de saak van sulke schel
men" niet aantrekken. 

Intussen had dat addersgebroed een 
ver=ek aan Willem van Beieren ge
stuurd zonder medeweten van de "tref
felijke Burgers" die men naar Reinoud 
had gezonden, om naar Gorinchem te 
komen, ,,sy souden hem voor Heer ont
vangen, Steden, Sloten, en 't geheel 
Land van Arkel leveren, mits dat hy 
haar tegen Heer Jan, en Jonker Wil; 
lem !beschermde, en de 80.000 Kroonen 
leverde" . 

Willem van Beieren was verblijd dat 
hij op deze manier zijn vijand zonder 
oorlog verdrijven kon. Het benodigde 
geld werd opgebracht door de steden 
Haarlem, Delft, Leyden, Aemsteldam, 
der Goude en Rotterdam. Willem vau 
Beieren zond de verraders de 80.000 
Kronen en veel soldaten, die de Kei
zerlijke Burcht, de sta,d Gorcum, het 
Slot en de stad Leerdam bezetten. 
Zelf k,wam hij met de ridderschap van 
Holland en Zeeland en burgemeesters 
en schepenen "der Principaalste Ste
den" naar Gorcum, waar hij tussen de 
Burcht en de stad, op een plaa't:s ge
no,emd "de Quellingh" door de verra
ders "metten !Geestelijken omgangh" 
(processie) werd ontvangen. 

De verrader Jan Gerardijn, de 
proost, droeg in de·ze plechtige omme
.gang ,;het eerweerdige Heyligdom (het 
H. Sacrament) en 'hij nam Hertog Wil
lem van Beieren de eed af om te be
loven dat hij de Gorcumse burgel"s in 
hun rechten van oudsher zou laten. 
Maar toen gebeurde het! Toen deze 
overweldiger van een anders Land 
,,sijn vingeren leggende op 't Heyllg
dom, om te ·sweiren, scheurden hem 
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Van een wakkeJ 
Willem van Beieren wa 

Heer van Gorcum gehuld' 
stad was in tweedracht v 
burgers, die zich van h, 
verraad niet bewust warer 
den van ,,'t schelm-stuk 
wichten", ,weken uit de s1 
den Beyer" als Heer van 

i~gehaald. Zij deden dit on: 
eedigh te worden". Men 

Ark1else ,Mannen", terwij 
::Hollanders" of "Verrade 
werden. Deze Arkelse Ma: 
zich niet eedplichtig aan · 
minder aan "den Beyer' 
trouw aan Arkel. 

U kunt zich wel voorste: 
Jan en •zijn zoon Willem , 
drijf van die negen Schelm 
aansienlijk en loofweerdi 
uyten hoofd stooten" kon 
minder konden zij het Lar 
en de inwoners van Gorct 
En ... zij waren er op uit 
bezit terug te winnen. 

Daartoe vez,gaderde Jo1 
in 1407 met hulp van zijn 
Gelre en Gulik "veel kloë 
"D'on-eerlijke Koop-Lied·en 
voelden zich heus niet op 
hoeiwel zij omringd ware 
goed getal Soldaten". Maa 
,, beteesd, 't zy of den knai, 
haar gewisse wroeghden, 
pende van haar quade sae 
gen aan Hertog Willem 
om meer hulp en de·ze z, 
Heer Philips van Dorp m, 
pende mannen om tGorcu 
Arkels te beschermen ei 
desen was de Stad noch 
werkt". 

Evenwel, .,op Heyligh-I 
fingh nacht, den 14.van H 
kwam Jonker Willem van 
geheim in de omgeving v~ 
lijke Burcht in het Dalem: 

'Het was een stormachti 
•wind en regen en zijn mai 
elk met hun vieren kleine 
die zij' door de duisternis 

sijn koussen van boven totten en klauw, 
recht of men die met een scheir deur
gesneden hadd' ,in 't aansien van al sijn 
by-staande Heeren" . Hertog Willem 
"wiert bleek in sijn •aansicht,en de 
bang'heyd sijnder borst,benaUJWd door 
' t wroegen sijns gewiss' dwongh hem 
mogelijk tegen sijnen dank groote such
ten te losen". Ontsteld deed hij de eed 
en daarna werd hij als Heer van Arkel 
gehuldigd. 

Verblind door het verraderlijke spel 
om Gorcum en het omliggende Land 
in zijn macht te krijgen verwaardigde 
hij zich om zes van de verraders tot 
ridder te slaan! En hij begiftigde ze 
als Edellutden met zilveren en gouden 
halsbanden! Dit was teveel voor ver
scheidene Ridders uit zijn gezelschap, 
die "haar Ridders orden nederleyden, 
willende neffens die Verraders niet ge
acht zijn". 

-o-
De volgende dag reed hij naar Leer

dam om aldaar gehuldigd te worden. 
De Heer van Asperen kwam hem tege
moet rijden "met groote eerbiedigheyd 
hem wel'kom heetende". Ziende ech
ter in het gevolg van Willem van Bei
eren de verraders al's Ridders,met hun 
kostbare halsbanden, en vriendelijk be
jegend door de Hertog, was hij verwon
derd en ontzet en zo lutd dat alle He
ren uit het gevolg en ook de verraders 
het konden horen, zei hij tot Willem 

van Beieren: .,0 Edele, geduchtige, ver
mogende Prins, en Heer, ghy hebt deez' 
Koopluyden verçierd met Ridderlijke 
Orden: in plaatz van deze vergulde 
Halsbanden, sou hun als Verraders en 
Dieven, elk beter eenen bast om den 
hals voegen". Dat was moedig gespro
ken,en hij ging door: .,Siet wel toe niet 
by dese te vernachten, want dat sy ver
raderlijk har,en geboren rechten Lands
heer gedaan hebben, ·sonder twijffel dat 
souden sy t'avond of morgen u ook 
doen, set geen geloof op die ·~odpluy
den". 

Deze ,woorden behaagden vele van de 
toehoorders, maar de verraders "sne
den die als messen door de dermen". 
Hertog Willem, verblind door alles 
"schompeNnuyld" en vatte de Heer van 
Asperen, blijdelijk in den arm, en reden 
soo binnen Leerdam, daar hy gehuld 
wierd, als Heer van Stadt en Slot". 

De verraders, zij "wierden met vin
geren na-gewesen, geen Ridders of eer
lijke Mannen wilden met hen aan een 
Tafel eten, sulks da:t sy met roode 
schaamte, sooder noch eenige in haar 
valse borst geherbergt was, uyt 't ge
selschap roosten schuylen". 

Zo verging het die Gorcumse verra
dern, maar nog zaten zij dan op het ge
stoelte der macht, maar... het getij zou 
keren. En Willem van Beieren ging 
met zijn gescheurde kousen wederom 
naar Holland! 
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1: ,,0 Edele, geduchtige, ver
rins, en Heer, ghy hebt deez' 
1 verçierd met 'Ridderlijke 
plaatz van deze vergulde 

1, sou hun als Verraders en 
: beter eenen bast om den 
1". Dat was moedig gespro
~ing door: ,,Siet wel toe niet 
rernachten, want dat sy ver-
1ren geboren rechten La.nds-
11 hebben, sonder twijffel dat 
t',avond of morgen u ook 

·een geloof op die Koopluy-

>rden behaagden vele van de 
1, maar de verraders "sne
; messen door de dermen". 
illem, verblind door alles 
nuyld" en vatte de Heer van 
ijdelijk in den arm, en reden 
Leerdam, daar hy gehuld 

'!eer van Stadt en Slot". 
.ders, zij ,..wierden met vin
~wesen, geen Ridders of eer
m wilden met hen aan een 
, sulks dat sy met roode 
sooder noch eenige in haar 
geherbergt was, uyt 't ge

osten schuylen". 

1g het die Gorcumse verra
nog zaten zij dan op het ge
macht, maar ... het getij zou 
Willem van Beieren ging 

escheurde kousen wederom 
11d! 

Van een wakkere trompetter en een lastige hond 
Willem van Beieren was in 1407 tot 

Heer van Gorcum ge·huldigd, maar de 
stad was in tweedracht verdeeld. Veel 
burgers, die zich van het gepleegde 
verraad niet bewust waren, maar hoor
den van ,.'t schelm-stuk der 9 Boos
wichten", ,we·ken uit de stad nog vóór 
"den Beyer" als Heer van Gorcum was 
ingehaald . Zij deden dit om "niet meyn
eedigh te worden". Men noemde hen 
"Ark1else ,Mannen", terwijl de anderen 
"Hollanders" of "Verraders" genoemd 
werden. Deze Arkelse Mannen v~lden 
zich niet eedplichtig aan Holland, nog 
minder aan ,;den Beyer", zij· waren 
trouw aan Arkel. 

U kunt zich wel voorstellen dat Heer 
Jan en •zijn zoon Willem ,,'t slinks be
drijf van die negen Schelmen, te vooren 
aansienlijk en loofweerdigh, nemmer 
uyten hoofd stooten" konden. En nog 
minder konden zij het Land van Arkel 
en de inwoners van Go·rcum vergeten. 
En... zij waren er op uit hun verloren 
bezit terug te winnen. 

Daartoe vevgaderde Jonker Willem 
in 1407 met hulp van zijn vrienden uit 
Gelre en Gulik "veel kloeke mannen". 
"D'on-eerlijke Koop-Lieden" in Gorcum 
voelden zich heus niet op hun gemak, 
hoewel zij omringd waren door "een 
goed getal Soldaten". Maar... zij waren 
"beteesd, 't zy of den knagenden worm 
haar gewisse wroeghden, of wanho
pende van haar quade saek". Zij' vroe
gen aan Hertog Willem van Beieren 
om meer hulp en deze zond terstond 
Heer Philips van Dorp met 500 gewa
pende mannen om IGorcum tegen de 
Arkels te beschermen en "boven al 
desen · was de Stad noch sterk gebol
werkt". 

--0---

Evenwel, ,,op Heyligh-kruys-verhef
fingh n·ac'ht, den 14.van Herfst-maant" 
kwam Jonker Willem van Arkel in het 
geheim in de omgeving van de Kei'zer
lijke Burcht in het Dalemse Veld. 

'Het was een stormachtige nacht, vo•l 
wind en regen en zijn mannen droegen 
elk met hun vieren kleine bootjes mee, 
die zij' door de duisternis ongezien in 

de stadsgracht aan de oostzijde konden 
brengen. 

,,Storm van wind, regen, don'kker
heyd, wasser dien nacht O'Vervloedigh", 
een tijdstip dus, ,;bequaam tot eenen 
aansJ.agh". 

De bewakers van de Gorcumse· stads
muren waren in de verdedi-gingstorens 
geweken om beschutting te heblben te
gen regen en storm. Het was daar bin
nen bij het vuur beter dan buiten en 
zeker verwachtte men deze nacht geen 
onheil. 

Wi:llem van Arkel bereidde een aan
val voor aan de zijde van de "Rob
brechts-tooren", denkt u maar aan de 
tegenwoordige Robberst·raat en ver
geet daar.bij niet, dat de stad toen he-el 
wat kleiner was dan nu en de stads
muur aan het eind van Robberstraat 
was. 

De Arkelse getrouwen stapten in 
hun bootjes die in de stadsgracht ge
laten waren en plaatsten ladders tegen 
de stadsmuren, terwijl de Hollandse 
soldaten heerlijk beschut in hun wacht
hui·zen op ·de wallen zaten. 

"D'eerste opklimmers .waren twee 
Gorinchemse Broeders, Jacob en Jan 
van den Werve,de 3. Jacob Luitgens
soon,d•e 4.de Trompetter van Go-rin
chem ·geboren, en Jonkker Willem van 
Ar,kel,was de 7". Hoe Kemp in zijn 
Kroniek aan deze telling komt is duis
ter,ma:ar deze nacht was dan ook duis
ter. 

Mèt deze aanvallers was de hond van 
Jonker Willem ook een van die ladders 
opgeklommen. Het was een echte vech
ter, ,,die men van de leeren niet houden 
kon". M'en ,probeerde de hond te ,weren, 
want alles moest ibij verrassing en in 
grote stilte geschieden, maar de hond 
wa:s trouw aan zijn meester, trouwer 
dan menig ander. 

Toen ongeveer een twintigtal Ar
kelse krijgers over de muren geklom
men waren en op de stadswal stonden, 
kreeg de Arkelse hond een amlere hond 
in de gaten die in het Hollandse kamp 
thuishoorde. Of er hier nu alleen spra
ke was van natuurlijlke honden-rivali
teit, of dat de Arkelse hond zijn Hol-
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tot aan de Kruisstraat. J()IIl 
de tromtpetter en de and, 
zetten de Hollanders acht 
de burgers, die in deze s 
nacht door het krijgsged1 
geworden waren, riepen 
ieder die zich onder de Ar 
zou scharen, niets zou mis 
den. 

Die Gorcumers, in hun h 
meerderheid nog steeds g 
gezind, schaarden zich aè: 
van Arkel en zijn trompet 
meente krio'elende van blij·d 
alt'samen,en hulden den ~ 
naam sijns Va:ders". En "n 
onwill<igh", de Hollanders s 
een dolle vlucht de Kansel 
de verraders met hun aanl 
holst van de nacht uit hun , 
slaap gewekt, liepen nog h: 
hansoppen en nachthemdc 
beerden te ontkomen, ma1 
niet aan allen. zeker niet 
van Straten, die "dood-gesl 
En Dirk de Kok,een na-nee 
nis Woutersz., .,flanste m 
daags d:e kop af, om dat -l 
voornamelijk hadd' helpen 

Ook slecht verging het 
vaart van de K-oop-luyden 
gemaa:kt". Hij wilde met e 
de stadsmuur klimmen, dt 
bralk en hij viel in de stad 
ste en stierf terstond". Zo ~ 
raxlersge'broed,dat het ArkE 
trouw wil zijn. Wat een na 

--0--

De volgende dag beleg 
Willem de Kerzerlijke Ark 
hij sloot het slot in en besc' 
grote kogels. Maar hij kon 
tige sterkte toch niet schi 
dien "boden de bewaard 
weir''. 

Hertog Willem liet het 
zich zftten en "quam met 
heir volks uyt Holland en 
tegen Jonker Willem en 
te strijden,maar deze vre1 
landse heerser niet. Hij 
binnen Gorcum veel Ridd 
schappen verzameld. 

wmem van Beieren d 
Willem binnen de muren 
terug -en ontbood al zijn Ec 
en Leenmannen uit Hol1an 

Ook de honden voerden strijd. 

landse tegenstander als vijand in de 
strijd beschouwde, vertelt de historie 
niet, maar een feit was het dat d'e hon
den direct, gelijk de mensen, mm el
ka:ar aan het bakkeleien gingen. 

De Hollands·e soldaten, die zo ge
noeglijk in hun wachthuizen zaten, 
werden door dit hondengevecht gealar
meerd en toen zij eens buiten gingen 
kijken hoorden zij op de wallen méér 
dan alleen de vechtende en keffende 
honden. Zij hoorden het opdrommen 
van de Arkelse soldaten en zij waren 
door de1ze onverwachte aanval ten 
zeerste ontsteld. 

De Arkelse trompetter - een mees
ter op zijn instrument - staJk de trom
pet en daar klonk oiver de donkere wal
len, in wind, storm en regen het triom
fantelijke geluid en de dreigende roep 
.,Arkel,Arkel". De Hollanders vermoed
den in d'e verrassing van het ogenblik 
een enorme Arkelse overmacht en zij 
zetten het op een vluchten. Zij snelden 
van torens en muren ai, achterivo1gd 
door de Arkelse trompet·stoten. De laf
aards ivluchtten in de richting van de 
"S1anct Peeters Brugg", die Ll vandaag 
nog kent in onze stad als de Peterbrug. 

"De vrees trapten hun haast op de 

hielen" en de voetstappen van hen ivol
gende vrienden hi'elden zij voor "eenen 
trat van woedende vyanden". Zij spoed
den zich voort in dolle angst en velen 
'Vielen er in het donker in de haven en 
verdronken jammerlijk. 

De Arkelse krijgers achtervolgden de 
vluchtende horde en Willem van Arkel 
was met enige vo1gelingen naar de 
Burchtpoort aan het eind van de Burg
straat gesneld. Daar stond zijn grote 
krijgsmacht 1buiten de poort gereed om 
binnengelaten te worden. Men over
meesterde de poortwachter en de sol
daten en toen de poort eenmaal geopend 
was golfden de Arkels de Burgstraat 
in en de Vi:sbrug over. Luid klonk d'e 
strijdroep "Arkel, Arkel, Arkel", glo
rieus schetterden de tonen van de Ar
kelse trompetter door de straten en zij 
herinnerden aan voorheen, toen na elke 
zegetocht deze trompetter zijn juich
toon liet horen. Achter de Arkelse ba
nier stroomde het verder de stad •bin
nen en steeds dringender klonk het 
"Arkel,Arkel", ,.om de besettelingen 
meer schrik aan te jagen". 

En maar verder holden de Hollandse 
soldaten in hun angstige vlucht, de 
Hoogstraat ai, de Gasthuisstraat door 
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rijd. 

de voetstappen van hen vol-
1den hi'elden zij voor "eenen 
)edende vyanden". Zij spoed
oort in dolle angst en veJen 
1 het donker in de haven en 
, jammerlijk. 
lse krijgers achtervolgden de 
horde en Willem van Arkel 

,enige vo1gelingen naar de 
·taan het eind van de Burg-
1eld. Daar stond zijn grote 
t buiten de poort gereed om 
ten te worden. Men over
de poortwachter en de sol
•en de poort eenmaal geopend 
n de Arkels de Burgstraat 
'i:sbrug over. Luid klonk de 
,,Arkel, Arkel, Arkel", glo
terden de tonen van de Ar
petter door de straten en zij 
1 aan voorheen, toen na elke 
deze trompetter zijn juich
Yren. Achter de Arkelse ba
ade het verder de stad 'bin
eeds dringender klonk het 
:el", ,,om de besettelingen 
ic aan te jagen". 
verder holden de Hollandse 

1 hun an,gstige vlucht, de 
, af, de Gasthuisstraat door 

tot aan de Kruisstraat. JoIJJker Willem, 
de tromtpetter en de andere mannen 
zetten de Hollanders achterna en tot 
de burgers, die in deze stormachtige 
nacht door het krijgsgedruis wakker 
geworden waren, riepen zij dat een 
ieder die zich onder de Arkelse banier 
zou scharen, niets zou misdreven wor
den. 

Die Gorcumers, in hun hart in grote 
meerderheid nog steeds goed Arkels
gezind, schaarden zich achter Willem 
van Arkel en zijn trompetter. ,,De ge
meente krioelende van blijdschap, loopt 
alt'samen,en hulden den Soon in den 
naam sijns Vaders". En "niemand was 
onwilligh", de Hollanders stroomden in 
een dolle vlucht de Kanselpoort uit en 
de verraders met hun aanhang, in het 
holst van de nacht uit hun verraderlijke 
slaap gewekt, liepen nog harder in hun 
hansoppen en nachthemden. Zij pro
beerden te ontkomen, maar het lukte 
niet aan allen, zeker niet aan Henrik 
van Straten, die "dood-geslagen" iwerd. 
En Dirk de Kok,een na-neef van 'Brui
nis Woutersz., ,,flanste men 's ander
daags de kop af, om dat hij Arkel mê 
voornamelijk hadd' helpen verdrijven" . 

Ook slecht verging het "eenen Hil
vaart van de Koop-luyden Stadts-bode 
gemaa:kt". Hij wilde met een zeel over 
de stadsmuur klimmen, de draagriem 
brruk -en hij viel in de stadsgracht,bar
ste en stierf terstond". Zo gaat het ver
raidersgebroed,dat het Arkelse Huis on
trouw wil zijn. Wat een nacht! 

--0--

De volgende dag belegerde Jonker 
Willem de Kerzerlijke Arkel•se Burcht, 
hij sloot het slot in en beschoot het met 
grote kogeis. Maar hij kon deze mach
tige sterkte toch niet schaden. Boven
dien "boden de bewaarders dappere 
we:ir". 

Hertog Willem liet het ook niet op 
zich zitten en "quam met een schoon 
heir volks uyt Holland en Zeeland" om 
tegen Jonker Willem en zijn troepen 
te strijden,maar deze vreesde de Hol
landse heerser niet. Hij had immers 
binnen Gorcum veel Ri:dders en man
schappen verzameM. 

Wmem van Beieren drong Jonker 
Willem binnen de muren van de stad 
terug -en ontbood al zijn Edelen,Ridders 
en Leenmannen uit Hol'land en Zeeland 

en verzocht ook die van de Stad en het 
Sticht Utrecht om met hem voor Gor
cum te strijden. Hij wilde het bezit dat 
hij ve·rkregen had, ,,'t zy met eer of on
eer" behouden, ,,den brok was te vet, 
om soo te verlaten". 

Reinoud van IGelder, de oom van Wil
lem van Arkel, ,,kon den ihoogmoed van 
den '.Bey,er niet langer verdragen" en 
kwam met een groot leger van !Baanre
Heren,Ridders en knechten in het Land 
van Arkel om hulp te verlenen. En... 
hij bracht veel "mont-kost" mee,die de 
Gorcumers vol vreugde in ontvaIJJgst 
namen. 

Reinoud zond "met eenen Herout 
't Sweerd aan Hertogh Willem,hem 
met al sijn hulpers uyt-dagende ten 
strijd'". Hertog Willem,"dien onver
saaglhden" ,brengt de Arkelse Burcht 
nog in een betere staat van verdedi
ging. Hij breekt zijn leger voor Gorcum 
op en slaat zijn tenten op in Dalem bij 
de kerk. Hij roept de Geldersen daar 
ten strijde op. 

Maar merkwaardig, de strijd ont
brandde niet. 's Nachts brak Reinoud 
zijn leger op, ,,'t zy uyt vreese,'t ,zy om 
yet anders,of ook om da:t Gorinchem 
van alles versien hadd' "·en hij trok te
rug in zijn Gelderse Land. De volgende 
morgen giIJJg Hertog wrnem ook haas
Ug met zijn volk terug in Holland. 

Jonker Willem, ,,greetigh om sijns 
Vaders Burgt te krij1gen" beschoot nu 
de Burcht zwaar,maar zonder succes, 
het gebouw bleef in Hollandse handen. 

,,Ondertussen quam den ge,woonlij
ken Peysmaker Hertogh Jan van Beye
ren, Bisschop van Luik en Hertog Wil
lem's broeder in Holland en maakte 
een bestand". Een bestand voor twee 
jaar, tussen Holland en Arkel en Jon
ker Willem regeerde deze tijd zijn stad 
in vrede. 

--0--

Dit was dan weer een verhaal van 
strijd, een verhaal over een wakkere 
trompetter die met zijn trompetstoten 
het Arkelse bloed deed bruisen. En ook 
het verhaal van een hond, diie al even
zeer de Arkel'Sc strijdvaardigheid toon
de en met Kabeljauwse gezindheid elike 
Hoekse hond op zijn lbast zat. 

Mooi zijn ze, die verhalen van toen, 
waarin de Arkelse moed bezongen 
wordt! 
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"een Zich 

"Ende als die clocke i 

ha'dde ende ginck ten twa 
u ziet he't, zij maakten he 
gingen zij naar huis. Zij Vi 
Krijtstraat en zij moes 
klooster van Sint Agniet 
hof naast de kerk passee: 
een muur van de stra:a: 
was. '''Als deze vier dae1 
sagen sij van der suytsijc 
een licht,oft hadde gewe 
xem". Stelt u zich voo1 
poorterszoons 's nachts 1 
bij het kerkhof,met een 
de bliksem en ... een stem 
den "bescheylijck crijten 
Vermaledijt moet sijn C 
geschapen heeft. Vermale 
vader ende moeder,die r 
hebben. Vermaledijt moet 
dat ick oyt gekendt hebb 

U kunt zich wel inden1 
den seer vervaert ende e 
voortgaan". Zij beefden < 
jonge lichaam en wedero1 
een "blixem-licht" nog st 
voren en het gekrijs wa: 
!ijker en weer riep de ste 
dijt moet sijn, enz." 

'

Er waren vier rijke poorterskijnderen 
Het kan raar gaan in een mensen

leven. Willem van Beieren had immers 
een grote haat gehad tegen het Arkelse 
geslacht en aak tegen de bloed'venvan
ten en vrienden van de Arkels. In het 
bijzonder stond hij vijandig tegenover 
Jan van Egmond, getrouwd met Maria, 
een zuster van Willem van Arkel. Te
genover Jonker Willem had Willem 
van Beieren merkwaardig genoeg de 
minste haat. 

Sterker, op het eind van zijn leven 
dacht hij steeds meer aan onze Arkelse 
Jonker en hij zag in hem een goede 
partij voor zijn dochter Jacoba. Maar 
da arorver direct meer. Eerst iets over 
de toestand waarin Hertog Willem in 
1417 verkeerde. 

Hij was "seer gekrenkt door een loo
pend ga:t in sijn Dgnye, wel eer van 
een hon'd gebeten, waar van 't been seer 
oppuylende,alle daag' arger" . Hij zag 
zijn einde al naderen en hij piekerde, 
waardoor "hy wakker wierd". Hij 
dacht over het behoud van zijn land en 
over de toekomst van zijn enige doch
ter Jacoba ,die al heel jong weduwe was 
door het overlijden van haar man Her
tog Jan van Tours. 

Hij liet Jacoba aanvaarden als 
Landsvrouwe en dacht aver een huwe
lijk voor haar. ,,Had niemand meer 
wijsheyd dan ik,of behaegden 't mijn 
R a den soo,als mijn,ik soud haar geven 
den E'delen Willem van Arkel". U be
grijpt wel dat deze opmerkinig in het 
Hoekse kamp verwondering en verba
zing wekte en zij waren "ten hoogh
sten verschrikt", ,,hoorende haren ge
sworen vyand tot soodanigen staat 
voorslaan". 

Een van Hertog Willem's raadge
vers barstte uit: ,,O,Mogende Pr!ns,soo 
te vernederen,haar te geven u open
baar vyand,eenen slechten Jonker van 
Arkel'''. 

Maar W'illem van Beieren antwoord
de: ,,Geenen slechten Jonker van Ar
kel, maar een toekomende Hertog'h van 
Gu'Jik en Gelre", want WiHem van Ar
kel zou van zijn Oom Reinoud Gelre 
en Gulik el'IVen omdat zijn moeder een 
zuster van Reinoud was. 

De ontsteltenis was wel groot : ,,swij
gen en vreesen was by de Hoekze" en 
de Drossaard van Gorinchem,Aarnd 
van Ley,enburgh,één van de Raden aan 
Willem's Hof,"wierd van de Beyer hey
melijk gelast en gesonden aan Jonker 
Wi'llem, om van dit huwelijk te spre
ken". 

Wat Hertog WiI!em tot dit alles be
woog? Hij immers was toch een man, 
die "soo straf was tegen sijn vyanden". 
Was het de toekomende grootheid van 
wmem van Arkel die hem imponeerde 
- Arke1,ver1bonden met Gulik en Gelre 
tegenover Holland? Was het de vrees 
voor een 0"Or!og tussen Gelderland en 
Holland,waarin "sijn Dochter noch soo 
jongh en ongetrout' ' gewikkeld kon 
worden? Door dit huwelijk zou er im
mers vrede kunnen zijn tussen Ho1Jand, 
A rkel,Gulik en Gelre. 

Of.. .. was het "wroegingh in sijn ge
wisse van 't Land van Arkel,niet al te 
rechtveerdigh bekomen te hebben: w e!l
k e wroegingh sich gemeenlijk niet eer 
openbaart als in 't ooghschijnlijk 
eynd ?" Wij weten het niet, in ieder 
geval wilde Hertog Willem het beste 
voor Jacoba en Willem van Arkel,maar 
het kwam niet zo ver,hij "verliet dese 
Wereld den lesten van Bloeymaand 
1417" zonder dat de door hem gewen
ste verbinding tot stand was gekomen. 
J acoba bleef alleen achter. 

-0---

Wij keren nu naar Gorcum terug op 
de dag dat Hertog Willem ove:rlleed. 
"Des waren op dien dach vier rijcke 
poorterskijnderen die gecaest hadden 
tesamen". Deze voorname Gorcumse 
jongelui hadden die dag gekaatst en 
gingen 's avonds "te wijn in dat huys 
datter staet aen dat Merckvelt opten 
hoeck van der Stoeffstege,daer op di 
t\it inw oonden cooman Aert ende Soet 
sijn wijff". Zo zegt Pauw het ons, maar 
Kemp weet niet op welke hoek deze 
herberg stond. Waarschijnlijk echter 
was h et de hoek van de tegenwoordige 
Kerksteeg,want die werd ook Stoef
steghe of Stoofsteeg genoemd. 
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iof,"wierd van de Beyer hey
ast en gesonden aan Jonker 
m van dit huwelijk te spre-

irtog Willem tot dit alles be
j immers was toch een man, 
traf was tegen sijn vyanden" . 
le toekomende grootheid van 
m Arkel die hem imponeerde 
•erföonden met Gulik en Gelre 
Holland? Was het de vrees 

oorlog tussen Gelderland en 
aarin "sijn Dochter noch soo 

ongetrout" gewikkeld kon 
Door dit huwelijk zou er im
e kunnen zijn tussen Holland, 
lk en Gelre. 
Ls het "wroegingh in sijn ge
't Land van Arkel,niet a1 te 

ligh bekomen te hebben: wel
ngh sich gemeenlijk niet eer 

als in 't ooghschijnlijk 
{ij weten het niet, in ieder 
ie Hertog Willem het beste 
)a en Willem van Arkel,maar 

niet zo ver,hij "verliet dese 
en lesten van B1oeymaand 
der dat de door hem gewen
ding tot stand was gekomen. 
~ef alleen achter. 

-0-

:m nu naar Gorcum terug op 
at Hertog Willem overleed. 
en op dien dach vier rijcke 
jnderen die gecaest hadden 

Deze voornanie Gorcumse 
Ladden die dag gekaatst en 
avonds "te wijn in dat huys 
et aen dat Merckvelt opten 
l der Stoeffstege,daer op di 
1den cooman Aert ende Soet 

Zo zegt Pauw het ons, maar 
~t niet op welke hoek deze 
tond. Waarschijnlijk echter 
~ hoek van de tegenwoordi,ge 
,want die werd ook Stoef
Stoofsteeg genoemd. 

))een licht) oft hadde geweest een blicxemn. 

"Ende als die clocke elff geslagen 
hadde ende ginck ten twaelff uren" -
u ziet het, zij maakten het ook laat -
gingen zij naar huis. Zij woonden in de 
Krijtstraat en zij moesten dus het 
klooster van Sint Agniet en het kerk
hof naast de kerk passeeren, dat door 
een muur van de straat gescheiden 
was. '·'Als deze vier daer quamen,soo 
sagen sij van der suytsijde doorcomen 
een licht,oft hadde geweest een blic
xem". Stelt u zich voor deze jonge 
poorterszoons 's nachts tegen twaalf 
bij het kerkhof,met een lic'ht als van 
de bliksem en .. . een stem die zij hoor
den "bescheylijck crijten ende seggen: 
Vermaledijt moet sijn Godt, die mij 
geschapen heeft. Vermaledijt moet sijn 
vader ende moeder,die mij gewonnen 
hebben. Vermaledijt moet dit landt sijn, 
dat ick oyt gekendt hebbe" . 

U kunt zich wel indenken: "sij wer
den seer vervaert ende en dorste nyet 
voortgaan". Zij beefden over hun hele 
jonge lichaam en wederom kwam daar 
een ,;blixem-licht" nog sterker dan te
voren en het gekrijs was nog gruwe
lijker en weer riep de stem: ,,Vermale
dijt moet sijn, enz." 

En wat dacht u dat zij deden? Pauw 
zegt hel mooier dan ik het u ooit zou 
kunnen vertellen: "Des werden die vier 
alsoo seer vervaert, dat sij loopende 
werden, ende liepen haestelijck totter 
h erreberge". 

In de herföerg was men nog op en 
toen men daar een vreselijk geklop 
hoorde liep het "jonckwijff'', zo het u 
beter ·past de "dienstmaaght" , naar vo
r en en zij opende de deur. "Maer alsoo 
geringe als ·sij ( die vier poorterskijnde
ren) 't lic'ht sagen, vielen sij neder en'de 
beswijmde". Daar stond dat "jonck
wijff'' met vier in zwijm gevallen poor
terszonen aan haar voeten. Zou zij daar 
ooit van gedroomd hebben? Haastig 
riep zij "haren meester ende vrouwe" 
omdat zij dacht "dat sij onderlinge ge
vochten hadden'"' . Toen Aernt en Soet, 
'·'sijn wijff,da:t salgen,waren sij seer 
mismoedich ende weckte die gebeuren 
(de buren) op ende seynde om haer 
ouderen" met de mede·deling hoe het 
met hun kinderen gesteld was. Haastig 
kwamen die ouders aangesneld en toen 
zij "haar kijnderen in sulcken schijn 
sagen.werden sij seer weenende,ende 
want sij nergens wonden aen haer lijff 
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stad •binnen. De HollanderE 
komen verrast en boden w 
weer. Enkele poorters in d, 
Arkels gezind, waren op de 
deze a:anval en hielpen me
men bij de Kruisstraat, "ma 
geluyd van Trompetten,ro 
kei, Arkel,krijgende alsoo 1 

behoev' van Jonker Willem 
sijnen Swager". Het was , 
makkelijk gegaan en het el 
rassing" was hier een belan, 

"De goet-gunders van Ja 
op 't Slot", het slot dat 
Beieren aan de Merwede 
bouwen,nadat hij de trotse 
Burcht had doen verbrand 
aan de Merwede was sterk 
nen van Jacoba "besetten 
per". 

Kort daarna kwam Will, 
kei met de Graaf van Verr 
Baronnen, Heren,Ridderen 
pend volk in Gorcum om 
van de stad en het Land v 
nemen. 

-0-

Hertog Jan van Beieren l 
cum en na met WiHem 
"t'samen heymelijk geraad
bende'·' over de verdere stri 
coba,vertrok hij naar Dord 
hij als Heer gehuldigd was 

Willem van Arkel zegt 
haar Hoekse partij de strij 
Jacob vergadert veel Holi! 
wen, Friezen,Utrechtenare1 
foorters met aan het hool 
"heyr" Jonker Walraven 
rode,haar Stadhouder va 
Zeeland en Friesland. 

En daar kwam Jacoba 
moeder Margriet van Bou 
"de Merwen op na Gorim 
met vliegende Vendels,af'" 
nen en vlaggen". Zij name1 
in het Siot en ,,'t ander · 
een gat in de muur bij •t SI 
men naar de stad. Maar 
Arkel had een diepe gracl 
ven tussen de stad en het 
Hollandse volk van zich a: 

Jacoba ordende haar tra, 
lem deed in de stad hetz, 
wel "4000.vrome vechtlbaa: 
dens al deze voorbereidingi 

'

en vonden,soo nam elck sijn kinderen 
ende droech se thuys". Zo kwamen de
ze poorterskijnderen in hun huis, nog 
door de bezwijming bevangen. 

"Des anderen daech als sij van den 
swijm ontsprorrgen waren" (wat mooï 
wist men het vroeger toch te zeggen), 
vertelde elk van de jongens wat hij ge
zien en gehoord had en al spoedig ging 
het verhaal als een lopend vuurtje door 
de stad. 

Op de avond van deze dag, 's avonds 
omstreeks 8 uur, kwam "haestelijcken" 
binnen Gorcum rijden een bode,hetende 
Jan van Beesd, die zei: ,,Siet wakker 
toe;Hertogh Willem is voorleden mid
nacht gestorven". Later kwam er nog 
een bode met dezelfde tijding en nadat 
zij van verse paarden voorzien waren 
reden zij naar Culembor&", Vianen en 
Schoonhdven, "ende soo voort op die 
pale van den landen" om de tijding van 
HertO'g Wiilem's verscheiden te bren
gen. 

Het merkwaardige was nu: ' 'Den tijd 
van sijn dood en van 't spook quam 
overeen". En daar werd natuurlijk 
druk over gesproken en men zag wel 
degelijk verband in dit alles. Het gons
de in de stad van de geruchten en men 
vertelde elkaar nog eens in geuren en 

kleuren wat de poorterskijnderen die 
nacht ge'zien hadden op het uur van 
de dood van Hertog Willem en men 
bracht het in verband met zijn onrecht
vaardig bezit van Gorinchem en 'het 
Land van Arkel. 

En.... "Des anderen daech clepten 
men metter stedeclocke,dat nyemandt 
op lijff ende goet seggen soude van 
datter gesien ofte gehoort was des 
nachts te voren". 

Het werd dus omgeroepen, dat nie
mand meer aver de spookverschijning 
mocht spreken en deed men dit toch, 
dan verbeurde men lijf en goed. 

--0-

Zo kwam Hertog Willem aan zijn 
eind, maar als u dit verhaal leest was 
het beslist geen rustige dood die over 
deze heerser kwam. Door verraad had 
hij het goede Gorcum in zijn be·zit ge
kregen en toen de wroeging hem te 
veel werd verscheen hij in de bliksem 
gehuld boven Gorinchem, de stad die 
hij zo onrechtvaardig behandeld had en 
hij schreeuwde het uit: ,,Vermale
dijt ... .'·' Dit zagen en hoorden "op dien 
dag vier rijcke poorterskijnderen die 
gecaest hadden tesamen". Maar ge
noeg, anders begin ik opnieuw. 

En ... Jacoba kreeg haar Willem niet 
Na de dood van haar vader was Ja

colba van Beieren gehuldigd als Lands
vrO'u'we van Gorinchem en zij zat al 
gelijk - ondanks haar jeugdige leef
tijd - in de moeilijkheden. Oorlog met 
haar oom Jan van Beieren en nog al
tijd de Arkels die er op loerden Gor
cum weer in hun bezit te krijgen. Ja, 
Willem van Beieren had het aan het 
eind van zijn leven wel goed gezien 
toen hij zei: ,.ik soud haar geven Den 
Edelen Jonker W!llem van Arkel" . Het 
zou Jacoba dan heel wat gemakkelijker 
gegaan zijn. 
Het gebeurde nu op ' 'S .LijSbetten-dagh, 
den 21.van Slagh-maant" in het jaar 
1417, dat Johan van Egmond met veel 
volk voor Gorcu'm kwam,"leggende 
eenen hoop heymelijk bij d'Arkel
poort". E ·en hoop volk wel te verstaan. 

Deze Johan van Egmond was "een 
dapper krijghsman,soo menigmaal hy 
ten strijd trok pranghde sich met e'en 
gordel vol silvere (Bellen,kreeg daar 
voor by-naam Jan mette Bellen". Deze 
Jan met de Bellen trouwde een "schoo
ne Jonk-vrouw", Maria van Arkel, 
dochter van de dolle driftige Jan en 
zuster van Willem van Arkel. Hij 
trouwde haar "heymelijk,zeyd Aard 
Kemp, sonder te seggen reden waar
om", maar misschien kwam het wel, 
om!dat hij evenals zijn vroegere voor
ganger Heyman ,.'t bobbelende bloed" 
van zijn beminde tot "kokende hittige 
hert'ztoc'hten" had gemaakt. 

'Deze Johan van Egmond lag nu met 
zijn volk voor de Arkelpoort en toen 
deze •s morgens tussen 7 en 8 uur was 
geopend, drong hij met zijn soldaten de 
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n Hertog Willem aan zijn 
als u dit verhaal leest was 
geen rustige dood die over 

ir kwam. Door verraad had 
de Gorcum in zijn bezit ge-
toen de wroeging hem te 

verscheen hij in de bliksem 
'en Gorinchem, de stad die 
:htvaardig behandeld had en 
uwde het uit: .,Vermale-
zagen en hoorden "op dien 

:ijcke poorterskijnderen die 
ulden tesamen". Maar ge
rs begin ik opnieuw. 

Willem niet 
1an van Egmond was "e·en 
j'ghsman,soo menigmaal hy 
;rok pranghde sich met een 

silvere iBellen,kreeg daar 
a:m Jan mette Bellen". Deze 
Bellen trouwde een "schoo

TOUW", Maria van Arkel, 
n de dolle driftige Jan en 
1 Willem van Arkel. Hij 
taar "heymelijk,zeyd Aard 
der te seggen reden waar-

misschien kwam het wel, 
evenals zijn vroegere voor
vman .,'t 'bobbelende bloed" 
,minde tot "kO'kende hittige 
n" had gemaakt. 
.an van Egmond lag nu met 
'oor de Arkelpoort en toen 
·gens tussen 7 en 8 uur was 
:ong hij met zijn soldaten de 

stad binnen. De Hollanders waren voI
komen verrast en boden weinig tegen
weer. Enkele poorters in de stad, goed 
Arkels gezind, waren op de hoogte van 
deze a:anval en •hielpen mee. Zo kwam 
men bij de Kruisstraat, "makende groot 
geluyd van Trompetten,ruepende Ar
kel, Arkel,krijgende alsoo de Stadt tot 
'behoev' van Jonker Willem van Arkel, 
sijnen Swager". Het was dus wel ge
makkelijk gegaan en het element "ver
rassing" was hier een belangrijk wapen. 

"De goet-gunders van Jacoba vloden 
op 't Slot", het slot dat Willem van 
Beieren aan de Merwede had laten 
bouwen,nadat hij de trotse Keizerlijke 
Burcht had doen verbranden. Dit slot 
aan de Merwede was sterk en de man
nen van Jacoba "besettent ook dap
per". 

Kort daarna kwam Willem van Ar
kel met de Graaf van Vernenburg,veel 
Baronnen, Heren,Ridderen en gewa
pend volk in Gorcum om weer 'bezit 
van de stad en het Land van Arkel te 
nemen. 

--0--

Hertog Jan van Beieren bezocht Gor
cum en na met Willem van Arkel 
"t 's·amen heymelijk geraad-slaagt heb
bende'' over de verdere strijd tegen Ja
coba,vertrok hij naar Dordrecht, waar 
hij als Heer gehuldigd was. 

Willem van Arkel zegt Jacoba en 
haar Hoekse partij de strijd aan. Vrou 
Jacob vergadert veel Hollanders,Zeeu
wen, Friezen,Utrechtenaren en Amers
foorters met aan het hoofd van haar 
"heyr" Jonker Walraven van Brede
rode,haar Stadhouder van Holland, 
Zeeland en Friesland. 

En daar kwam Jacoba met haar 
moeder Margriet van Bourgondië zelf 
"de Merwen op na Gorinchem varen, 
met vliegende Vendels,afweyende Va
nen en vlaggen". Zij namen 'hun intrek 
in het Slot en .,'t ander volk braken 
een gat in de muur bij 't Slot" en kwa
men naar de stad. Maar Willem van 
Arkel had een diepe gracht doen gra
ven tussen de stad en het slot om het 
Hollandse volk van zich af te houden. 

Jacoba ordende haar troepen en Wil
lem deed in de stad hetzelf.de,hij had 
wel "4000.vrome vechtbaar man". Tij
dens al deze voorbereidingen werd Wil-

lem van Arkel tot ridder geslagen en 
dit gebeurde ook in het andere kamp 
met Jacoba's aanvoerder Walraven van 
Brederode, de man die Gorcum voor
dien zo schandelijk verraden had. 

Voordat de strijd begon had Jacoba, 
naar 'het verhaal ,zegt, de Drossaard 
van Gorinchem, Aarnd van Leijenburg, 
een neef van Willem van Arkel, naar 
de stad gezonden om Ridder Willem 
"te raden,ja te porren tot haar beyder 
huwelijk", want ook zij stelde, evenals 
haar vader, een echtverbintenis met de 
jonge Van Arkel op hoge prijs. 

Willem van Arkel had er echter geen 
oren na, "hy op den Beyet,haar Vader 
te seer gebeten zijnde,verachtende ha
ren hoogen staat,gedenkkende aan den 
sijnen, by hem te verwachten,antwoor
de wel sierlijk,liever te sterven,dan met 
haar te vereenigen" en In plaats van 
het zoet der liefde te sma'ken,moest 
Jacoba het 'bevel tot de strijd geven, 
nadat Aarnd van Leljen'burg met deze 
afwijzende tijding op het Slot was te
ruggekomen. Wat tot romantiek in de 
strijd had kunnen worden werd een 
grote tragiek in haar jonge leven, dat 
niet haakte naar de krijg, maar slechts 
naar datgene wat des mensen is: ver
bondenheid in liefde met een ander. 

--0---

Maar... een vrouw wier liefde ver
smaad wordt kan een geduchte tegen
stander worden,zeker wanneer zij om
ringd is door een grote strijdmacht -
naar men zegt 6000 man - en de hulp 
van het verraad heeft. 

En zo vielen Brederode en het volk 
van de Hertogin op de eerste december 
van het jaar 1417 "stoutelij'k" over de 
gracht de stad binnen en daar begon de 
strijd. ,,Arkel stond met den sijnen te
gen 't Slot in de Molen-straat en Krijt
straat,met ontwonden Banieren klink
kende Trompetten,en sl!l,ande Tromme
len,viel d'overkomende Hollanders in 
den tocht, 't houwen,slaan,steken,roe
pen,krijten,schreeuwen gaat aan,den 
strijd wordt fel ". Willem van Arkel 
slaat zijn vijanden "meer dan 7.stap
pen te rugg", "maar dan wordt hij in de 
rug aangevallen, want een van zijn 
aanvoerders,Willem van Druten, heeft 
met de vijand verraad gesloten en in 
het heetst van de strijd trekt hij met 
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Jan van Ar 
De geschiedenis heeft hee 

nen gekend, maar één is ei 
als "de" Jan de historie ing• 
was de zoon van Otto - de 
- en de vader van Willem, 
zijn laatste strijd streed, r 
was beslist niet de laatste c 
want zijn vader overleefde h 
vindt men hem verder ; 
schrijvers genoemd. 

Deze Jan had een merkv 
een bewogen leven. Hij was 
jaar en toen trouwde hij J• 
dochter van Willem van G 
Jan had een groot en ma< 
kunnen worden, hij was im: 
houder van Holland, Zeelan< 
land, verwant aan Gelre e1 
zelf ook met aardse rijkdc 
zegend. Maar, hij was drift 
vaardig, hard en meedogen 
maakte zich vele vijanden, v 
wettige Landsheer wel de be 
was. 

Neen, een prettig heersch 
Jan zeker niet. Had hij de w 
zijn vader Otto gehad, de e 
held van zijn zoon Willem e1 
strijdlustigheid, wel, hij zou 
Heer geweest zijn, maar een 
krijgt men niet door een be 
sering in de geest van: Men 
eetlepels van dit, een snuif 
en een scheut zus-of-zo. 

Men moge deze Jan veel Ji 
geven, een ding kan ik nim 
ten: dat hij zijn eigen mo1 
dood van zijn va!der verstoot 
de poorten voor haar sluit, 
stond het arme mens met l 
heid, nu ook nog verlaten 
zoon. Maar ... eens zouden 
hem de poorten van Gorcu 
worden gehouden en moest 
lijve ondervin!den wat het ZE 

verlaten te zijn. 
Het was in 1396 dat Jan 

verstootte, het zou tot 1409 
hij met haar, Ellzabeth var 
verdrag sloot, ,,'t zy door 
nu wat gevoeghlijker, of 
lievende lieden vermorwt.''. 

De moeilijkheden werden 

1500 Gelderse huurtroepen de Burcht
poort uit. Daartegen is niet te vechten. 

"De vyanden grijpen moed daar deur, 
soo dat d'Arkelse meest dood-geslagen 
of gevangen wierden". Vele edele en 
onedele krijgers bleven in de nauwe 
straten in de strijd, wel 1000 man en 
evenveel werden er gevangen genomen. 

Jonker Willem streed tot het laatst 
zijn heldhaftige strijd,zich verwerend 
als een duivel, maar tenslotte werd OO'k 
hij in de Revetsteeg neergestoken en 
daar stroomde zijn edele bloed op de 
modderige straat. 

Ook Walraven van Brederode moest 
de Hollandse overwinning met de dood 
bekopen, waar Jacoba •·'hertelijk droef 
om was" . Toen zij echter hoorde van 
de dood van Willem van Arkel barstte 
zij uit in tranen,'zeggende: ,,I'k heb ge
wonnen maar verlooren,betoonende soo 
haar hertelijke genegentheyd" voor 
Willem. Daar lag haar geliefde nu te 

neder, hoewel zij nog wel zo uitdrukke
lijk opdracht had gegeven hem niet te 
dooden,"ma:ar gevangen te krijgen, 
hoopende hem alsoo noch t'haarder 
liefde en versamingh te trekken", maar 
het lot wilde anders. 

"Arkel ,bleef langen tijd in sijn bloed, 
slijk,en vuyligheyd,verslagen In de 
Krijt-steegh (tegenwoordig Revet
steeg ) ,daar eenen steen tot eeuwige 
gedenkken:is,in 't voor-gevel van een 
kleyn huysken" vertelt van zijn dood. 
Deze steen zit er vandaag de dag nog 
en ze vertelt van de laatste strijd van 
ontze Willem van Arkel,die het goede 
wilde,maar het helaas niet bereikte. 

Aan de Hollandse kant was men blij 
met de overwinning.maar men treurde 
om de dood van Willem van Arkel,"om 
sijn Edele deughde!ijke manieren". En 
men liet hem "eerlijk" begraven in het 
graf van zijn voorouders in het Lieve 
Vrouwechoor van de kerk. 

Jacoba was zeer bedroefd. 
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wel zij nog wel zo uitdrukk e
~ht had gegeven hem niet te 
aar gevangen t e krijgen, 
hem alsoo noch t'haarder 

·ersamin:gh te trekken", maar 
lde anders. 
~leef langen tijd in sijn bloed, 
•uyligheyd,verslagen in de 
:h (tegenwoordig Revet
,r eenen steen tot eeuwige 
1ïs,in 't voor-gevel van een 
·sken" vertelt van zijn dood. 
1 zit er vandaag de dag nog 
:elt van de laatste strijd van 
em van Arkel,die het goede 
r het helaas niet bereikte. 
Hollandse kant was men blij 
erwinning,maar men treurde 
d van Willem van Arkel,"om 
deughdelijke manieren". En 

.em "eerlijk" begraven in het 
zijn voorouders in het Lieve 
oor van de kerk. 

ieer bedroefd. 

Jan van Arkel - een bewogen leven 
De geschiedenis heeft heel wat Jan

nen gekend, maar één is er toch wel 
als "de" Jan de historie ingegaan. Het 
was de zoon van Otto - de grote Otto 
- en de vader van Willem, die in 1417 
zijn laatste strijd streed, maar. . . hij 
was beslist niet de laatste der Arkels, 
want zijn vader overleefde hem, ook al 
vindt men hem verder bij weinig 
schrijvers genoemd. 

Deze Jan had een merkwaardig en 
een bewogen leven. Hij was nog pas 14 
jaar en toen trouwde hij Johanna, de 
dochter van Willem van Gulik. Onze 
Jan had een groot en machtig Heer 
kunnen worden, hij was immers stad
houder van Holland, Zeeland en Fries
land, verwant aan Gelre en Gulik en 
zelf ook met aardse rijkdommen ge
zegend. Maar, hij was driftig en hoo
vaardig, hard en meedogenloos en hij 
maakte zich vele vijanden, waarvan de 
wettige Landsheer wel de belangrijkste 
was. 

Neen, een prettig heerschap was die 
Jan zeker niet. Had hij de wijsheid van 
zijn vader Otto gehad, de edelmoedig
heid van zijn zoon Willem en zijn eigen 
strijdlustigheid, wel, hij zou een ideaal 
Heer geweest zijn, maar een mens ver
krijgt men niet door een bepaalde do
sering in de geest van: Men neme twee 
eetlepels van dit, een snuifje van dat 
en een scheut zus-of-zo. 

Men moge deze Jan veel kunnen ver
geven, een ding kan ik nimmer verge
ten : dat hij zijn eigen moeder na de 
dood van zijn vader verstootte. Hij deed 
de poorten voor haar sluiten en daar 
stond het arme mens met haar droef
heid, nu ook nog verlaten door haar 
zoon. Maar... eens zouden ook voor 
hem de poorten van Gorcum gesloten 
worden gehouden en moest hij aan den 
lijve ondervinden wat het zeggen wilde 
verlaten te zijn. 

Het was in 1396 dat Jan zijn moeder 
verstootte, het zou tot 1409 duren voor 
hij met haar, Elizabeth van Baar, een 
verdrag sloot, .,'t zy door tegenspoet 
nu wat gevoeghlijker, of door vrede
lievende lieden vermorwt,". 

De moeilijkheden werden hem in zijn 

leven niet bespaard, zij het ook dat hij 
ze meestal zelf zocht en als er één 
mens haat en verraad, ·vernedering en 
smaad moest ondergaan, was hij het 
wel. En uiteindelijk zou hij zijn Arkelse 
Land en de st ad Gorinchem verspelen. 

--<>-
Toen Hertog Willem van Beieren in 

1412 in het bezit van Gorcum gekomen 
was, wilde hij "uytterlijk betoonen den 
inwendigen haat die hy tegen Heer Jo
han droegh" . Hij trachtte zoveel moge
lijk "uyt te royen" de gedachtenis aan 
de Arkelse macht. En wat was het 
symbool van die macht? ,.De trotze 
Keyzerlijke !Burght van Arkel,die haar 
hoornen opgesteken hadd' boven all' de 
Kasteelen van gantz Duytsland". Op 
dit "waardigh juweel" lbraakt Hertog 
Willem " sijn gramschap" en hij doet de 
t rotse Burcht geheel vernietigen. Hij 
doet " al 't getimmer onder-schoren met 
groote balken en blokken" en stak er 
t oen de vlam in. Zo brandde de eens zo 
Keizerlijke Burcht, die haars gelijke 
niet had. En daar "storten Muyren, Za
len, Ka pellen, Toornen, en voorts al de 
Gebouwen in de Gracht", het einde van 
de g lorie der Arkels. "Groot herten
leed ,was dit te sien by de rechte lief
hebbers van den ouden Arkelsen 
stamm", dat kunt u zich wel indenken. 

E n Willem Yan Beieren genoot van 
zijn wraak. Hieruit bemerkt u "den 
ydelen waan der opgeblasen menschen, 
gelijk een water-blaas uyt een pijp 
hoogh op-vliegen:de,terstond daald en 
verdw ijnt. Soo ook Hert ogh Willem 
hoogh opstijgende door Arkels val, 
daald korts na in den gewoonlijken 
schuyl-hoek der aarden" . Ook zijn ein
de zou naderen en de tijd zou hem geen 
gelegenheid bieden orde op zaken te 
stellen, niet eens om een goede man 
voor . zijn dochter Jacoba te zoeken. 

Maar... er restten hem nog vijf jaar, 
waarin hij ·zijn haat tegenover Jan van 
Arkel kon tonen. Toen de Keizerlijke 
Burcht ten oosten van de stad was af
gebroken,liet Hertog Willem een Ka
steel bouwen aan de zuidzijde van Gor
cum aan de Merwede. Hij had Gorcum 
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later werd hij gevangen ge 
Slot in Gouda en toen Willer 
eren overleden was,hield d1 

coba heni nog acht jaar ge· 
het Slot te Zevenbergen. Me 
nig medelijden met onze Jru 
handelde hem eerder als 1 
dan als Ridder. Had hij hE 
g-emaakt in zijn leven ? 

-0-

Het was Hertog Philips 
gondië, wie "den naam De 
te vergeefs is toe-geschrE 
Kemp,die "met een medelij 
aanschouwenden den deyrlijk 
't Doorluchtigh Huys van Ar 
zijn toedoen werd Heer Jan 
lijk, nadat zijn zoon Willem 
tegen de Hollandse troepen 
was gegaan, "uyte banden v, 
Philips de Goede bewees Jan 
grote eer en beloofde hem te 
weer het Land van Arkel. r: 
vlo·ed van Philips de Goede 
van Arkel weer ontvangen 
digd In zijn Vaderlijk Lanc 
en het Slot van Leerdam en i 
lijkheid van Schoonrewoe1 
chem bezat hij niet, wel dee 
moedlgh versoek" daartoe, r 
kwam het echter niet. 

Het was in 1428. Heer Ja: 
ruim drie jaar bezeten zijn l 
den Leerdam en Schoonrew 
gebeurde het: "heblbende 
avond smakelijk sitten eten 
grooten Aal,word bang e 
siek". Direct worden knech 
den om een priester,zoda· 
bie•chten, maar Jan "valt b1 
ni"Ss" en sterft te Leerdam 
tijd van 65 jaar. 

'Het kan een mens zonde! 
Heer Jan trotseerde in zijn 1 
gevaren, hij doorstond verr: 
vangenschap,maar tenslotte 
leven toen hij smakelijk z 
"van eenen grooten Aal". l 
eens horen vertellen,dat hij 
stikt zou zijn,maar nergens 
bewijs. Waarom het nog erg 
Is het al niet erg genoeg,da 
beljauw aan een Aal ten 01 

--0-

En dan zijn wij werkelij 

Daar zat de eens zo trotse Jan. 

in zijn macht en Jan van Arkel moest 
buiten zijn eigen landen leven. Hij vond 
gastvrijheid in Brabant. Dat duurde 
tot 141'5, want omtrent St. Katrijnen
dag trok hij naar de begrafenis van 
Antonis van Brabant in Brussel. 'Hij 
was met een klein gezelschap, "heel 
anders als 't plach". Na de uitvaart 
reed hij terug naar Brabant, maar toen 
werd hij aangehouden door enige man
nen,"een witte huyk aangetogen,als 
onkenbaar,habijt der Duyster oorden". 
Het waren Gerrit van Zevenbergen, 
Dirk van der Merwe,Philips van der 
Lek en enkele anderen,die hem in op
dracht van Hertog Willem van Beieren 

gevangen namen. Zij brachten Jan van 
Arkel naar Zevenbergen en van daar 
naar Den Haag. 

Welk een vernedering moet het ge
weest zijn voor Jan van Arkel. toen hij 
daar voor zijn grote tegenspeler moest 
verschijnen. "Bly was dien wreeden, 
wreveligen,weer-barstigen kop,sijn vy
and soo gekneveld siende". Jan van Ar
kel werd in een kelder opgesloten,hij, 
de machtige heerser. En later bracht 
men hem "in de gevangenis-stok". De 
Hoeken bespotten hem, zij behandelden 
hem oneerlijk en pijnigden hem zelfs. 
Ja, nu <lurfde men wel. 
Arkel bleef "in den Haagh in banden", 
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Jan. 

namen. Zij brachten Jan van 
r Zevenbergen en van daar 
Haag. 
n vernedering moet het ge
voor Jan van Arkel. toen hij 
zijn grote tegenspeler moesi 
1. "Bly was dien wreeden, 
,weer-barstigen kop,sijn vy
kneveld siende". Jan van Ar
in een kelder opgesloten,hij, 
ge heerser. En later bracht 
"in de gevangenis-stok". De 
spotten hem, zij behandelden 
·lijk en pijnigden hem zelfs. 
fde men wel. 
f "in den Haagh in banden", 

later werd hij gevangen gezet op het 
Slot in Gouda en toen Willem van Bei
eren overleden was,hield dochter Ja
coba hem nog acht jaar gevangen op 
het Slot te Zeven'bergen. Men had wei
nig medelijden met onze Jan, men be
handelde hem eerder als misdadiger 
dan als Ridder. Had hij het er naar 
gemaakt in zijn leven? 

-o-

liet was Hertog Philips van Bour
gondië, wie "den naam De Goede,niet 
te vergeefs is toe-geschreven" zegt 
Kemp,die "met een medelijdend' oog' 
aanschouwenden den deyrlijken val van 
't Doorluchtigh Huys van Arkel" . Door 
zijn toedoen werd Heer Jan dan einde
lijk, nadat zijn zoon Willem in Gorcum 
tegen de Hollandse troepen ten onder 
was gegaan, "uyte banden verlost" . En 
Philips de Goede bewees Jan van Arkel 
grote eer en beloofde hem te zijner tijd 
weer het Land van Arkel. Door de in
vloed van Philips de Goede werd Jan 
van Arkel weer ontvangen en gehul
digd in zijn Vaderlijk Land, de Stad 
en het Slot van Leerdam en in de Heer
lijkheid van Schoonrewoerd. Gorin
chem bezat hij niet, wel deed hij "oot
moedigh versoek" daartoe, maar zover 
kwam het echter niet. 

Het was in 1428. Heer Jan had toen 
ruim drie jaar bezeten zijn. Heerlijkhe
den Leerdam en Schoonrewoerd. Toen 
gebeurde het: '·'·hebbende op eenen 
avond smakelijk sitten eten van eenen 
grooten Aal,word bang en haastig 
siek". Direct worden knechten gezon
den om een priester,zodat hij kan 
biechten, maar Jan "valt buyten ken
niss" en sterft te Leerdam in de leef
tijd van 65 jaar. 

Het kan een mens zonderling gaan. 
Heer Jan trotseerde in zijn leven grote 
gevaren, hij doorstond verraad en ge
vangenschap,maar tenslotte gaf hij zijn 
leven toen hij smakelijk zat te eten 
"van eenen grooten Aal" . Ik heb wel 
eens horen vertellen,dat hij er in ge
stikt zou zijn,maar nergens vind ik het 
bewijs. Waarom het nog erger maken? 
Is het al niet erg genoeg.dat deze Ka
beljauw aan een Aal ten onder ging? 

-0-

En dan zijn wij werkelijk aan het 

eind van de Arkelse Macht. Nog even 
zingt Kemp in zijn kroniek de lof over 
al die Heren van Arkel,die zijn "sterk 
en groot geweest als Reusen",die zo 
machtig waren,"dat geen Baanre-heer 
in gantz Hoog-duytsland bij haar te 
gelijken was,in Rijkdom". 

Maar... ,,overmoed, doet noyt goed", 
zegt Kemp die dan met zijn eigen 
woorden afscheid neemt van het ge
slacht wiens lof hij zo getrouwelijk 
heeft bezongen: 
"Helaas! doet desen op-geblasen Heer 
Jan twist-rijk wierd tegen sijn meer
dermans, Hertogh Aelbrecht,en Willem 
van Beyeren,doen v_iel Arkels roem en 
voorspoet onder de voet. Alle menschen 
een voorbeelt en de Heeren een schrik, 
der Oversten en machtiger Prinçen, 
saken hun niet te seer t'onderwinden, 
noch hun daarin te steken. Daalt,Arkel, 
Daalt,mocht Willem sijn Soon wel zeg
gen,mijn Vaders hooghmoed trotzt te 
hoogh. De hoogste toorens worden 
eerst vernielt,door wind en donder
slagh,die hun in macht overtreffen: 
laas,segh ik,desen Willem,die soo glo
rieuselijk,korts na sijn ge'boorte,met 
grooter Feest ter Kerke ten Doop ge
dragen wierd,met veel Toortz-lichten, 
van drie Baander-heeren van den bloe
de en Wapen van Arkel,als Heer Otto 
van Heukelem en Leuven, hem dragen
de op sijn armen,d"Heer van Asperen, 
die aan 't hooft,en d''Heer van Akkoy, 
die aan de voeten van 't Kind gingh, 
met d'Heer van Leyenburgh,dragende 
't vergulde Bekken, en Water-pot, alle 
vier bekleed met 't Wapen van Arkel. 
D 'eerwaardige Heer Floris van Weve
linkhoven Bisschop van Utrecht, 
d'ontsiglijke Prinçe Hertogh Willem 
van Gulik en Gelre,Graaf van Zutphen 
den Oom, en de Vrouw van Gennep, 
een dochter van Arkel,Moeder van 
Walraven van Brederode, die te Gorin
chem dood bleef,waren sijn Peters en 
Meter. 

Desen Willem,segh ik,in sijn eygen 
Stadt (Gorinchem) verslagen,'bleef 
langh naakt leggen in sijn Edel bloed, 
gewen:telt in ' t onreyn slijk op der 
Straten,van alle Menschen verlaten, 
een bespottingh en afwerpsel van vele, 
tot dat hy in de Kerk gebracht, en 
naakt voort Autaar geleyd wierd, de 
Koster een Kleed over hem spreyde", 
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schuit na alle vermogen" . 
geestelijken richten niet vee 
komen de Heren met hun e 
op de zevende van Winterm1 
Burcht te Gorcum aan. He1 
veel burgers te doden en 4 

beroven. Er werden booc 
naar de stad gezonden met 
deling,"dat de goede Burger 
souden blijven.maar dat m , 
bouwen en voor-vechters va 

Nu waren de "treffelijkst 
ste" de nacht te voren al g 
zo ving men "sommige on 
sy terstond als Dieven en Mo 
schandelijk in den Kerke1 
Vele goede burgers waande 
schermd door de vrijheid i-1 
en daarom vluchtten zij l 
choor. Toen de Heren dit h 
in het bijzonder de wraakgi 
derode, zond men de Dros 
anderen naar de kerk om de 
burgers te vangen. 

Terwijl de kanunniken fe 
Vesper in het Choor zongen 1 
bestraffers achter de banie1 
derode de kerk binnen en n: 
gevangen die zich in de kerk 
Erger,zij braken ook het C 
en vonden in het Choor en ir 
tie "'veel treflijke Mannen 1 

stond wreedelijk in den m 
pen, en onmenschelijk pijl 
schond men zelfs het recht v 
in de kerk en nam wraak c 
cumse burgers, die nu in 
zaten en mishandeld werde1 

-o--

Maar nog was de straf ni 
Op de 9de december wei 
Merckt'velt een groot, hoc 
schavot opgesteld, waarop d 
onthoofd zouden worden. W 
ren? Michiel Irsak Huyberb 
schuldigh van misdaad, wai 
geen saken onderwond, mf 
sijn J eugten nobel gesel ge, 

Stees Laurissz, had n 
yemand gevochten.noch b 
kort gedaan,Godt-vreeseo. 
ter Kerken gaande,van t..ijè 
deren genoegh versien. 

Andries Mateussz, in hanl 
del onbesprekelijk,at seldel 
was,by manier van sprekm, 

.En zij baden m hun hemd en barrevoets 
om vergeving 

Hoe het recht van de visserij op de 
Merwede aanleiding kan zijn tot vele 
gruwelijke zaken, leert u het volgende 
verhaal, dat in het midden van de 15e 
eeuw speelt, in de tijd dat Philips van 
Bourgondië Heer van Gorcum was. Het 
boterde in die tijd in Gorcum niet zo 
goed tussen de Heren Magistraten. Als 
het waar is dat de oorsprong van alle 
kwaad klein is, ziet men er hier het 
bewijs van. De verkoop van een erf
pachtsrecht bracht de gemoederen in 
beweging, met aan de ene kant de 
Kastelein van het Slot Gijsbert Quekel 
en de Schout Jan Knobbout, aan de 
andere kant de Drossaard Henrik Bek
ker met de Burgemeesters en Schepe
nen. Nu liep het geschil zo hoog, "dat
ter dikwils vechtingen en bloed-stor
tingen op volgden". 

Er werd over en weer heel wat op 
los geslagen en zo reisde Burgemeester 
Adriaan van Wel op zekere dag zelfs 
gewond naar het Hof van Hertog Phi
lips in Den Haag. Hij werd echter 
"metten nek aangesien",zegt Kemp, 
"als voor een dronkaart bekent,keert 
droevigh na Gorinchem" . Tot een oplos
sing was het in Den Haag niet geko
men en men leefde in Gorcum in onmin 
verder. 

,,In ·beroerde wateren is goet vissen": 
Graaf Jacob van Hoorn, Heer van Al
tena, "merkende de Heeren van Gorin
chem onder malkanderen twistig" wil
de het recht van de visserij in de Mer
wede, door zijn voorvaderen aan de 
Heren van Arkel en die van Gorin
chem afgestaan, terug hebben ten be
hoeve van zijn onderzaten, maar de 
Gorcumers voelden er niet voor dit 
recht over te dragen. 

Jacob van Hoorn legt het geschil 
voor aan de Raad van Holland in 
's Gravenhage en Gorcum wordt in het 
ongelijk .gesteld, maar die van Gorcum 
vissen lustig verder, tot woede van de 
Heer van Altena, die aan de Raad van 
Holland verzoekt gemachtigden te zen-

den om de Gorcumers de visserij te 
verbieden. 

"De Gorinchemse Vissers bedroeft, 
van onrechtelijk berooft te zijn van 
haar erf-recht" waren door het dolle 
heen en verzetten zich gewapender
hand tegen de Hollandse Gemachtig
den, die met hun schepen op de Mer
wede voeren. Zij hebben de Heren uit 
Den Haag "sulken schrik aangejaaght", 
dat zij zonder dat zij hun last konden 
volbrengen terugweken naar Woudri
chem, de Graaf van Hoorn en later 
hun mede-1Raden in Den Haag vertel
lend wat hun overkomen was van die 
beroerde Gorcumers. 

-o-

Er werden leiders benoemd om de 
Gorcumse oproerlingen te straffen: 
Jacob van Gaasbeek, bezitter der Heer
lijkheid van Arkel en de Burcht en de 
Stad Gorinchem; Heer Jan van Lan
noy, Stadhouder van Holland; Gijsbert 
van Brederode,zoon van Walraven van 
Brederode die in 1417 in Gorcum in de 
strijd blijf, waarom zijn zoon "Gorin
chem seer hatigh,en de voornaamste 
aanrader en voort-drijver" was van 
deze bestraffing. Deze Heren verza
melden velen om zich heen, zo ook de 
Schutters uit Heusden. Toen deze Gor
cum gewapend passeerden om de grote 
legermacht tegemoet te gaan,"begon
nen die van Gorinchem te mommelen, 
vermoedende (niet sonder sorg) over
vallen te worde". Dat was op Sint Nl
colaasavond 14'54, de klokken werden 
geluid en men trok naar het stadhuis 
om te beraadslagen. Ook nu bleek Gor
cum verdeeld te zijn,want Drossaard 
Henrik Bekker en Burgemeester van 
Wel hadden kwade zaak gemaakt met 
de Heren uit Den Haag. 

Horende dat er een grote gewapende 
macht nadert zenden die van Gorcum 
in de nacht "Geestelijke mannen hun 
tegemoet,om den toorn te versachten, 
dat sy haar geyrn onder hun veroot
moedigen willen, en beteren haar 
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n barrevoets 

Gorcumers de visserij te 

inchemse Vissers bedroeft, 
1telijk berooft te zijn van 
cht" waren door het dolle 
erzetten zich gewapender-
1 de Hollandse Gemachtig
~t hun schepen op de Mer
n. Zij hebben de Heren uit 
sulken schrik aangejaaght", 
1er dat zij hun last konden 
terugweken naar Woudri

:;raaf van Hoorn en later 
Raden in Den Haag vertel
un overkomen was van die 
orcumers. 

-o-

en leiders benoemd om de 
oproerlingen te straffen : 

:;aasbeek, bezitter der Heer-
1 Arkel en de Burcht en de 
1chem; Heer Jan van Lan
ouder van Holland; Gijsbert 
·ode,zoon van Walraven van 
die in 1417 in Gorcum in de 

waarom zijn zoon "Gorin
hatigh,en de voornaamste 

en voort-drijver" was van 
affing. Deze Heren verza
en om zich heen, zo ook de 
lit Heusden. Toen deze Gor
>end passeerden om de grote 
. tegemoet te gaan,"begon
n Gorinchem te mommelen, 
de (niet sonder sorg) over
;orde". Dat was op Sint Ni
d 14'54, de klokken werden 
men trok naar het stadhuis 
adslagen. Ook nu bleek Gor
,eld te zijn, want Drossaard 
kker en Burgemeester van 
n kwade zaak gemaakt met 
w.t Den Haag. 
dat er een grote gewapende 

:ert zenden die van Gorcum 
it "Geestelijke mannen hun 
m den toorn te versachten, 
Lr geyrn onder hun veroot-

willen, en beteren haar 

schuit na alle vermogen". Maar de 
geestelijken richten niet veel uit en zo 
komen de Heren met hun strijdmacht 
op de zevende van Wintermaand op de 
Burcht te Gorcum aan. Het doel was 
veel burgers te doden en de stad te 
beroven. Er werden boodschappers 
naar de stad gezonden met de mede
deling, "dat de goede Burgers in vrede 
souden blijven,maar dat men de Ra
bouwen en voor-vechters vangen sou". 

Nu waren de "treffelijkste en Rijk
ste" de nacht te voren al gevloden en 
zo ving men "sommige onnoosele,die 
sy terstond als Dieven en Moordenaars, 
schandelijk in den Kerker leyden". 
Vele goede burgers waanden zich be
schermd door de vrijheid in de Kerk 
en daarom vluchtten zij in kerk en 
choor. Toen de Heren dit hoorden, en 
in het bijzonder de wraakgierige Bre
derode, zond men de Drossaard met 
anderen naar de kerk om de Gorcumse 
burgers te vangen. 

Terwijl de kanunniken feestelijk de 
Vesper in het Choor zongen kwamen de 
bestraffers achter de banier van Bre
derode de kerk binnen en namen allen 
gevangen die zich in de kerk bevonden. 
Erger,zij braken ook het Choor open 
en vonden in het Choor en in de sacris
tie "'veel treflijke Mannen die sy ter
stond wreedelijk in den Kerker wer
pen, en onmenschelijk pijnigen". Zo 
schond men zelfs het recht van vrijheid 
in de kerk en nam wraak op de Gor
cumse burgers, die nu in de kerker 
zaten en mishandeld werden. 

-o-

Maar nog was de straf niet volledig. 
Op de 9de december werd op het 
Mercktvelt een groot, hoog, houten 
schavot opgesteld, waarop drie mannen 
onthoofd zouden worden. Wie het wa
ren? Michiel Irsak Huybertsz, heel on
schuldigh van misdaad,want hij sich 
geen saken onderwond, maar was in 
sijn Jeugten nobel gesel geweest. 

Stees Laurissz, had noyt tegen 
yemand gevochten,noch blljkelijk te 
kort gedaan,Godt-vreesende,dagelijks 
ter Kerken gaande,van tijdelijke goe
deren genoegh versien. 

Andries Mateussz, in handel en wan
del onbesprekelijk,at selden brood,ten 
was,by manier van spreken,in 't sweet 

sijns arbeyds gedopt, dede niemant te 
kort,lieftalligh 'by yder. 

Deze drie "brave vreedsame,sacht
moedige Mannen" stonden daar dan op 
het schavot en de ·beul sloeg niet min
der dan achttien slagen met een scherp 
zwaard op de nek van Andries, maar 
het lukte hem niet de arme man te 
onthoofden. Was het hier weer een 
Hogere macht die ingreep? We weten 
het niet,maar wel dat de beul niet 
rustte of zijn taak moest volbracht 
zijn. Hij sneed Andries en later ook de 
anderen ,,'t hooft af met een groot 
brood-mes" en "wier,p doe de lichamen 
en hoofden van 't Orduys op de straat 
als vuyle krengen,gelijk of 't Vader
moorders geweest 'hadden". 

Zo ging het in Gorcum dat gestraft 
moest worden. Twee dagen later wer
den er nog twee burgers op het scha
vot gebracht,maar door de voorspraak 
van de geestelijkheid brachten zij er 
het leven af met verbanning. De He
ren "persten eenen grooten schat uytte 
Burgers" en eindelijk vertrokken zij. 
Het was een tijd van "groote Benaut
heyd" en "veel swangere Vrouwen 
baarden voor haren tijd". Zo staat het 
echt in een eerbiedwaardige Kroniek! 

--0--

Maar de Drossaard Bekker en de 
Schepenen waren nog niet tevreden 
met deze geweldige verdrukking van 
de stad en het storten van het "on
noosel bloed". Opnieuw schatten zij de 
burgers en deze moesten dus wel veel 
ondergaan,maar nog was de beker niet 
geledigd. 

Men had nu de overhand tegenover 
Knobbout en Quekel en men zette de 
onderdrukking voort. Men dwong "met 
grooten hoogh-moed" veel goede 'bur
gers om op zondag en hoogtijdagen 
"openbaar in haar hemd,bloods hoofds, 
en barvoets, in d'omgang langs 't Kerk
hof te gaan" . Drossaard Bekker stond 
dan met zijn Schepenen en raadslieden 
voor de deur van het Choor en 'hij 
dwong hen "soo naakt en verkout 
(want het eenen scherpen Winter was) 
met gebogen knyen en gevouwen han
den op de steene vloer hem te voet te 
vallen.en bidden om vergevenis" . 

Hoe noemt u zoiets? Kemp noemt het 
een "overdadige hoovaard,en al te 
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Karel de Stc 
Het was op 6 maart 

Brussel overleed Jacob vaz 
die Gorinchem en het Lanc 
in leen had. Karel de Stc 
eerder door zijn vader 1 
Bourgondië tot de opvolge1 
van Gaasbeek als leenheer 
nu kon hij dus van dit re 
gaan maken. Maar ... ook J: 
noy, Stadhouder van Ho 
rechten gelden op dit Gor, 
goed, dat hem door Philips 
zijn. Gorcum werd zeer be 
acht en werd ook toen reed: 
tel van HoUand" genoemd. 

Het verhaal dat Napoleoz 
voor Gorcum zou hebben t 
mag dus wel naar de rubri 
ke verhalen verwezen wor 

Lannoy verzocht anderrr 
leenheerschap, maar werd \ 
gewezen. Hij verloor zijn 
schap en leefde verder in oz 
haat tegenover Philips van 

"Kaar! wakker op, rey, 
werpen haastigh na Gorinc 
hij wil graag zijn leengc 
gaan nemen. Hij is zo enth 
hij "niet aansiende 't kracl 
ren van den wind, en 't rt 
Scheld-water". Het was dt 
de storm bulderde, ,.'t schiJ 
len, 't water in 't gang-ba, 
de luyken, vervult meer en 
aan 't bidden, matroos aan 

Karel moest dus veel de 
eindeliJk in Gorcum te kom 
zelfs ,.'t leven aan een plaz 
vingeren dik, gewaaght · 
bergen". Maar gelukkig, ", 
geeft, dat hy noch dien se: 
Lente-maant te Gorincher 
komt". En wat deed hij 
"Godt gedankt van sijn , 

Twee dagen nadien WE 

grote pracht gehuldigd al 
Gorcum en Arkel, in het b 
Deken en het Kapittel v. 
Vóór het stadhuis op de ma 
"groot Orduys" opgetrokk 
de tijd van Kemp (17e eell' 
wezig van waren de grote 1 
daar de palen in hadden 

groote heersch 'Piegingh van geringe 
luyden over haar mede-burgers". Het 
was vreselijk zoals zij zich misdroegen 
en de geestelijkheid kon er niets aan 
doen, zij moest dit alles met "bedroefde 
oogen" aanzien. 

Zo verging het Gorcum,maar later 
kregen de 70 verbannen burgers ver
geving en werden zij weer als burgers 
erkend,"mits,dat sy op lijf en goed 

wraak noch verwijt sullen doen tot 
geenen tijden,aan eenige die tot de ban
ningh gesproken of geholpen hebben". 

Op deze wijze moest Gorcum in zijn 
hemd boeten voor zijn wederspanning
·heid,het gevolg van ·het afnemen van 
een recht, dat men "boven geheugenis 
van menschen" had uitgeoefend. De 
straf was wel zwaar. 

Zij moesten in hun hemd, bloothoofds 
en barrevoets om vergeving smeken. 66 



verwijt sullen doen tot 
!ll.aal1 eenige die tot de ban
roken of geholpen hebben". 

wijze moest Gorcum in zijn 
- voor zijn wederspanning
!Volg van het afnemen van 
ilat men "boven geheugenis 
hen" had uitgeoefend. De 
wel zwaar. 

' 
".. 

'.hoofds 
meken. 

Karel de Stoute moest betoverd worden 
Het was op 6 maart 1459 dat in 

Brussel overleed Jacob van Gaas·beek, 
die Gorinchem en het Land van Arkel 
in leen had. Karel de Stoute was al 
eerder door zijn vader Philips van 
Bourgondië tot de opvolger van Jacob 
van Gaasbeek als leenheer benoemd en 
nu kon hij dus van dit recht gebruik 
gaan maken. Maar... ook Jan van Lan
noy, Stadhouder van Holland, deed 
rechten gelden op dit Gorcumse leen
goed, dat hem door Philips beloofd zou 
zijn. Gorcum werd zeer belangrijk ge
acht en werd ook toen reeds "den Sleu
tel van Holland'' genoemd. 

Heit verhaal dat Napoleon deze naam 
voor Gorcum zou hebben uitgevonder., 
mag dus wel naar de rubriek der ster
ke verhalen verwezen worden. 

Lannoy verzocht andermaal om het 
leenheerschap, maar werd wederom af
gewezen. Hij verloor zijn stadhouder
schap en leefde verder in onmin met en 
haat tegenover Philips van Bourgondië. 

"Kaarl wakker op, reyst van Ant
werpen haastigh na Gorinchem", want 
hij wil graag zijn leengoed in bezit 
gaan nemen. Hij is zo enthousiast, dat 
hij "niet aansiende 't krachtigh bulde
ren van den wind, en 't ruy-ssen vand 
Scheld-water". Het was dus bar weer, 
de storm bulderde, ,,'t schip aan 't hel
len, 't water in 't gang-boort, en door 
de luyken, vervult meer en meer, d'een 
aan 't bidden, matroos aan 't pompen". 

Karel moest dus veel doorstaan om 
eindeliJ"k in Gorcum te komen, hij heeft 
zelfs ,,'t leven aan een plank geen drie 
vingeren dik, gewaaght voor Steen
bergen" . Maar gelukkig, "eyntlijk God 
geeft, dat hy noch dien selven 13. van 
Lente-maant te Gorinchem aan land 
komt". En wat deed hij het eerst? 
"Godt gedankt van sijn verlossingh". 

Twee dagen nadien werd hij met 
grote pracht gehuldigd als Heer van 
Gorcum en Arkel, in het bijzijn van de 
Deken en het Kapittel van de stad. 
Vóór het stadhuis op de markt was een 
"groot Orduys" opgetrokken, waar in 
de tijd van Kemp (17e eeuw) nog aan
wezig van waren de grote ronde stenen 
daar de palen in hadden gestaan. De 

burgerij trok langs dit orduys, zowel te 
voet als te paard en bewees eer aan 
Karel, die zijn eerste huldigin,g als 
Heer hier in Gorcum beleefde. Hij was 
toen 25 jaar en 17 weken en met hem 
was een grote schare naar de stad ge
komen, waaronder zijn natuurlijke 
broeder, David van Bourgondië, de 
Bisschop van Utrecht. Wat zal Gorcum 
toen en daarna geschitterd hebben van 
de Bourgondische weelde. Het waren 
grote dagen voor de oude Arke1'stad, 
die dan wel in de Arkels de oorsprong 
tot zijn welvaart vond, maar in het 
Bourgondische tijdperk tot zijn groot
ste hoogte steeg. 

Karel bleef na zijn huldiging nog 
enige dagen in de stad en waste op 
Witte Donderdag volgens oud gebruik 
"ootmoedigh in 't openbaar arme luy
den de voeten, gaf elk dertien pennin
gen en wel t 'eten en drinkken". Een ge
bruik dat b.v. nog voorkomt in Enge
land, waar Koningin Elizabeth op 
Witte Donderdag arme luiden de voe
ten wast en een aantal pence schenkt. 

-<>--
Het verhaal zegt, dat Karel dE: 

Stoute Gorcum en Arkel meer beminde 
dan zijn andere Heerlijkheden. Op St. 
Lambertsavond van 1461 begon hij met 
de bouw van het kasteel de Blauwe 
Toren aan de Merwede, "welks gelijk 
van grootte, dikte, en rondigheyd van 
Toornen, in geheel Duytsland, en 
Vran'kriJk niet en was" en... alles ge
maakt "van blauwen steenn, uyt het 
ingewand van de Luykse oergen ge
braakt". 
Het was een pracht van een gebouw 
met "veel schoone kameren", •·•met 
blauwe daken en veel heerlijke lichten", 
met "eenen schoonen Çingel", met 
"schoone hoven, een grooten Linde
boom", "een heerlijk gebouw, weerdigh 
om by ons en onse nakomers, tot roem 
van onse Stadt gesien te mogen wor
den, maar laas de verdorventheyd des 
tijds heeft u niet gespaart". 

-o-
Wij gaan nu wat verder in de historie 
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.,'t goud doet alle 1Sloten 
deze nam "een Jong-ma: 
goenjen" in de arm, een 
van Vye. Deze werd naar 
zonden naar een "Kol-rijd: 
tovenares moest voor ge 
ongeluk over Karel de Stc 

Zij maakte een beeld va 
beeld liet zij door een v 
met de naam "Karel" do1 

het spel beginnen dat Ka1 
door "duyvelse tooverijen' 
ve moest voeren, want ' 
men dat beeld prikkelde 
en messen, 't selve soud, 
van Charloy's (Karel de S 
achaam gevoelen, om doo 
delijke pijnen, ten lesten t 

U begrijpt het, als men , 
Karel met messen doorpri 
in werkelijkheid zo'n pijn 
uiteindelijk stierf. Het gE 
in die dagen dat ziekten 
den toegeschreiven aan he 
toedoen van vijanden in 1 
demonische gedaante, di 
gische en demonische } 
schikten ('zie Dr. M. A. 
"Chirurgijns, Vrije Meest 
zen en Kwakzalvers", 194 

Jan van Vye had voor 
ling al honderd pond ontv 
hij "deez' duyvelryen" m 
hij nog eens honderd Gou 
krijgen en door Koeste 
worden tot "hooghweerd 
betaalde de toverkol en 
Brussel om Koesteyn het 
ven, die er erg blij mee , 
schelmen kregen onderlin: 
Koesteyn betaalde Jan v 
Die ru,zie liep hoog en .,( 
quaad ongestraft laat, m: 
deur de vogelen des Joch 
uytbrengen, wilde dat 't k 
wierd'·' door een edelman, 
Karel spoedde en alles v1 
door werd de duivelse daa 
ring verhinderd en Koei; 
Vye werden gevangen gei 
leden schuld en werden 
gaat het booswichten die 
rel de Stoute willen betO\I 
maar goed ook! 

--0-

Maar de raadsheren n 

en komen in 14163.Karel de Stoute, nu 
omtrent dertig jaar, was "verçierd met 
wijsheyd en deugd". Verder was hij 
"geleerd in de Sterre-konst, en t reflijk 
Musiçien, deftigh en aardig in 't spre
ken, elk verwonderde van sijn wijsheyd 
en goede manieren, Godvruchtig uyter
maten, vaste dikwils, sprak alle week 
sijn Biecht, las dagelijks de 7.getyden, 
wies op den witten donderdag 12. a r 
mer menschen voeten, was r eyn van 
lichaam, en hielt suyver sijnen Ech
ten-staat". Zo'n pracht k erel was deze 
Karel, bijna nog mooier dan de Arkels 
die wij hiervoor ten tonele zagen. 
Maar.. . "op dese wer elt noyt vreugt 
sonder verdriet'·' . Er ontstond grote 
tweedracht aan het Bourgondische Hof 
en Karel de Stoute raakte in onmin 

met zijn vader Philips, die ten kwade 
geraden werd door Jan van Croy en 
Jan van Lannoy, door Kemp "quade 
oorblasers" genoemd. Karel moest uit
wijken en zocht zijn toevlucht op zijn 
kasteel in Gorinchem. 

Nu zaten Croy en Lannoy niet stil, 
zij zochten raad bij de hooivaardige 
Koesteyn, een kamerdienaar van Phi
lips, maar later door zijn Heer tot rid
der geslagen. Deze Koesteyn kon de 
weelde niet verdragen en hij werd 
hoogmoedig en opgeblazen, erger, een 
man van duivelse listen. Croy en Lan
noy kwamen dus aan het juiste adres 
toen zij Koesteyn te hulp riepen om 
Karel de Stoute om het leven te bren
gen. 

Zij beloofden Koesteyn veel geld -

Karels beeld werd met dolken doorstoken. 
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_ Philips, die ten kwade 
_ ~ door Jan van Croy en 
:.nnoy, door Kemp "quade 

genoemd. Karel moest uit
a>c.ht zijn toevlucht op zijn 
Gorinchem. 
= Croy en Lannoy niet stil, 
: raad bij de hoovaardige 
een kamerdienaar van Phi
later door zijn Heer tot rld
:en. Deze Koesteyn kon de 
et verdragen en hij werd 
g en opgebla;zen, erger, een 
luivelse listen. Croy en Lan
.en dus aan het juiste adres 
:oesteyn te hulp riepen om 
~oute om het leven te bren-

rfden Koesteyn veel geld -

JOrstoken. 

,;t goud doet alle Sloten open" - en 
deze nam "een Jong-man uyt Bour
goenjen" in de arm, een zekere Jan 
van Vye. Deze werd naar Saivoyen ge
zonden naar een "Kol-rijdster" en deze 
tovenares moest voor goed geld het 
ongeluk over Karel de Stoute brengen. 

Zij maakte een beeld van was en dit 
beeld liet zij door een valse priester 
met de naam "Karel" dopen. Nu kon 
het spel beginnen dat Karel de Stoute 
door "duyvelse tooverijen" ten verder
ve moest voeren, want "soo dikwijls 
men dat beeld prikkelde met priemen 
en messen, •t selve soude den Grave 
van Oharloy's (Karel de Stoute) in sijn 
l'ichaam gevoelen, om door sulke onlij
delijke pijnen, ten lesten te sterven". 

U begrijpt het, als men het beeld van 
Karel met messen doorpriemde, zou hij 
in werkelijkheid zo'n pijn lijden, dat hij 
uiteindelijk stierf. Het geloof bestond 
in die dagen dat :ziekten konden wor
den toegeschreven aan het boosaardig 
toedoen van vijanden in menselijke of 
demonische gedaante, die over ma
gische en demonische krachten be
schikten ('zie Dr. M. A. van Andel : 
"Chirurgijns, Vrije Meesters, Beunha
zen en Kwakzalvers", 1941 ). 

Jan van Vye had voor zijn bemidde
ling al honderd pond ontvangen en als 
hij "deez' duyvelryen" m eebracht zou 
hij nog eens honderd Gouden Leeuwen 
krijgen en door Koesteyn verheven 
worden tot "hooghweerdigheyd" . Hij 
betaalde de toverkol en reisde naar 
Brussel om Koesteyn het beeld te ge
ven, die er erg blij mee was, maar de 
schelmen kregen onderling ruzie, want 
Koesteyn betaalde Jan van Vye niet. 
Die ruzie liep hoog en "Godt die geen 
quaad ongestraft laat, maar eer zulks 
deur de vogelen des locht soude doen 
uytbrengen, wilde dat •t kyven gehoort 
wierd'' door een edelman, die zich naar 
Karel spoedde en alles vertelde. Hier
door werd de duivelse daad der betove
ring verhinderd en Koesteyn en van 
Vye werden gevangen genomen, zij be
leden schuld en werden onthoofd. Zo 
gaat het booswichten die de grote Ka
rel de Stoute willen betoveren. En da's 
maar goed ook! 

-0-

Maar de raadsheren van Philips !ie-

ten niets na om de verhouding tussen 
vader en zoon te vertroebelen. Zij be
schuldigden Karel tegenover zijn vader 
·zo zwa1ar, dat Philips zijn zoon "sien 
noch hooren wilde, gebiedende uyt 
vlammige toornigheyd, dat men hem 
vast leggen sou", maar Karel voelde 
er niets voor om gevangen genomen te 
worden en hij "was niet traagh in 
•t vluchten na Gorinchem, sijn trouwe 
schuyl-plaatz". 

Philips had verschillende malen ge
tracht zijn zoon gevangen te doen ne
men, maar dit was mislukt. Zijn bezit
tingen waren hem ontnomen, maar 
ondanks dat "ontviel hem den lust 
nochtans niet in 't opbouwen van 
't uytmuntend Kasteel te Gorinchem. 

Op een goede dag in 1465 reisde Ka
rel naar Brussel en hij verzocht zijn 
vader ootmoedig hem te horen. Philips 
luisterde naar dit verzoek "met dove 
ooren'' en hij gebood Karel onmiddel
lijk uit Brussel te vertrekken. Deze 
ging echter niet, waarop Philips "met 
groote macht van volk uyt sijn Paleys 
gingh, om sijnen Soon te slaan, te van
gen, of verdrijven". Maar hij werd in 
zijn plannen gedwarsboomd door ,;t ge
krijss der J of'vrouwen" en keerde naar 
zijn paleis terug. 

Eindelijk werd Karel dan toch door 
zijn vader ontvangen, hij viel ter 
aarde, maar Philips richtte hem op en 
kuste hem. "Tranen biggelden over 
beyderzijds wangen, 't hikken benam 
de spraak" en gelukkig was Philips er 
eindelijk van overtuigd, dat het nim
mer Karels bedoeling was geweest om 
hem te doden, hoewel zijn raadslieden 
hem dat steeds hadden voorgespiegeld. 

--0--

Terstond na het sluiten van de vrede 
tussen vader en zoon zond Karel een 
snelle bode naar zijn vrouw. De bood
schapper reed van Brussel dag en 
nacht door en hij kwam op de Heilige 
Paasdag in Gorinchem aan, waar Eli
zabeth, Karels echtgenote, juist in het 
Choor van de kerk de Hoogmis bij
woonde toen zij de blijde tijding hoorde. 
"Sy Godt-lovende, dê voorts de Hoogh
m:is voldoen, braaf met •t spelen op 
d'Orgel, en 't singen van de Kanoniken 
en Koor-sangers, in groote dankbaar
heyd het Te Deum Laudamus'' . 
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Op het huwE 
Ik vertel.de u reeds, dat G 
tijd van Karel de Stoute 
beleefde. Talrijk waren à 
die door onze stad ginger. 
toen een en al Bourgon< 
Karel leefde op .lijn roemr 
De Blauwe Toren aan de 
ook zijn echtgenote Elizab 
bon vertoefde hier veel. H 
zij hem erg vroeg en toer 
geroepen werd zijn vader 
Bourgondië op te volgen, 
Gorcum heel wat stiller g 

En eigenlijk .zou hier hel 
Karel de Stoute en Gor, 
eindigen, ware het niet é 
van Karels tweede huwelt 
deren - ook de Gorcumse 
in beweging bracht. Zelf 
cumse kroniekschrijver K, 
zijn boek niet minder dan 
gina's aan dit huwelijk 
Karel van Bourgondië ( de 
Margriet van York, zuster 
Eduard van Engeland, da 
in 1468 werd voltrokken. 

Waarom was Kemp z. 
"Tot vermaak van den 1 
die kan zich verlustlgen a i 
feest met spel en zang, mu 
dronk en dans. 

Overigens beschreef Ke 
"vermits Hertog Kaar! w 
Arkel" en beslist niet ü 
plaats omdat Karel "0011 
chemsen Blauwen Toorn , 
na bootste". Dit is ook de 
Gorcumse Blauwe Toren 
in Brugge dus - dat ik 1 
vertel, maar niet zoal.! 
't langh", maar zoals h 
soo korte stijl, als my doe 
ik het ook trachten te doe 
mij beslist geen twintig l 

---0-

Het verhaal zegt dat ffi 
van Engeland, van de dOll 
eerste vrouw horend, zijn 
griet bij zich liet komen 
zei: "O Suster, Aldertil 
Bourgoenjen is Weduem 

Zo werd deze feestdag van Pasen 
een dubbele feesda:g en 's avonds na de 
Vesper in de Gorcurnse Kerk nam Eli
zabeth, "seer Gods-diensti-gh, haren 
besten Tabbaart, het gulden stuk, daar 
sy Oaar,len in getrout had, deed sij 
breken, en daar afmaken een huyve of 
deksel over 't H. Sacrament, met zyde 
quasten, en vergulde letteren". Zij 
schonk dus om Gods-wil uit dankbaar
heid voor de vrede tussen vader en 
zoon haar trouwkleed t er versiering 
van het H. Sacrament in de Gorcurnse 
kerk. 

Helaas, het geluk was niet lang Eli
za'beth's deel. Karel voe:r,de strijd tegen 
Lodewijk de Xlde van Frankrijk en zijn 
vrouw, die op het kasteel te Gorcum 
verbleef had in lange tijd niets van 
hem gehoord. Zij verkeerde in angstige 
spanning en vreesde zijn nederlaag. 
Door dit alles viel zij ziek te bedde en 
men ontbood "veel Meesters van alle 
kanten", maar niemand kon . haar hel
pen. Men gaf haar de raad naar Gent te 
refzen naar ha:ar enige dochter Maria. 
Toen zij echter in Antwerpen gekomen 
was overviel haar de ziekte zo zeer 
dat zij van .de wereld moest scheiden, 
terwijl haar man ten strijde was. 

El'izabeth had hemg ge1eefd en dik
wijls was zij in Gorc·um met een dienst
maagd " alleen in arme huysen milde 
Aalmissen gaan brengen". 

--<>-

Karel de Stoute vocht verder en op 
de eerste december 1466 kwam hij met 
een stoet van vorstelijke personen bin
nen Gorcurn en hij werd door de bur
gers, te pa:ard en te voet met hun 
vaandels en gilden ontvangen. Het was 
avond en van Hardinxveld af werd de 
stoet begeleid met toortsen en bran
dende fakkels, en naar het paleis aan 
de Merwede gebracht. 

Welk een grote tijd beleefde Gorcurn 
ook toen weer. Hertogen, Graven, Prin
sen en Bisschoppen vertoefden in onze 
stad en in de kerk van Sinte Maarten 

en Sinte Vincent droegen Bisschoppen 
de H. Mis op. Gorcum leefde in een 
Bourgondische roes van pracht en praal 
tot Karel op 12 januari 1467 naar Bra
bant trok. Ook deze finale was goed, 
want "de Burgers hem treflijk uitgeley 
doende". 

---0-

Philips voelde zijn einde naderen en 
zond zijn bastaard-zoon Antonius naar 
Engeland om voor zijn zoon Karel de 
Stoute, die nu weduwnaar was, ten hu• 
welijk te verzoeken Margriet van York, 
zuster van Koning Eduard de vierde, 
welk huwelijk aanvaard werd. 

Maar P.hilips beleefde dit feest niet, 
hij werd ziek en overleed 72 jaar oud. 
"Hij was doorluchtigh, wijd vermaart 
en ontsien, groot van lichaam, sterk in 
krachten, schoon van aansicht, groot
moedigh in Vonnissen, Gods-dienstigh, 
en vol deugden, weerdigh genoemt Phi
lips de Goede, boven al sijn Voor-ou
ders Rijk en mogend, geen Prins van 
Christus Wets sijns gelijk". 

U ziet het, alweer een prachtkerel 
en ook een bijzondere: "hy voedde veel 
wonderlijke wilde beesten, had ook 
eenen Reus' van groote hoogde, en was 
in alles verwonderlijk". 

Karel liet zijn lijk balsemen, het in
gewand in Brugge begraven, maar 
,, 't hert verçierd met goud en silver, 
wierd begraven te Jerusalem bij ons 
Heeren Graf". 

Karel was nu Graaf van Holland en 
" in vergeet quam toens by hem Gorin
chem en Arkel", het grote werk eiste 
hem nu op en Gorcum teerde op zijn 
herinneringen aan Karel de Stoute, zijn 
grote Heer. Maar... wij ontmoeten Ka
rel toch nog een keer, op zijn bruilofst
feest in Brugge, waar hij met Mar
griet van York in de echt werd ver
bonden. Een bruilofstfeest dat zijn ge
lijke niet kent en waarop toch ook Gor
cum nog even in de belangstelling 
kwam te staan, maar... dat is een an
der sterk verhaal waard. 
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- l droegen Bisschoppen 
_. . Gorcum leefde in een 

roes van pracht en praal 
12 januari 1467 naar Bra

Ook deze finale was goed, 
llllrgers hem treflijk uitgeley 

--0--

,uelde zijn einde naderen en 
ast.aard-zoon Antonius naar 
:an voor zijn zoon Karel de 
nu weduwnaar was, ten hu
!l'ZOeken Margriet van York, 

Koning Eduard de vierde, 
lijk aanvaard werd. 
lilips beleefde dit feest niet, 
ek en overleed 72 Jaar oud. 
loorluchtigh, wijd vermaart 
groot van lichaam, sterk in 

.:hoon van aansicht, groot-
Vonnissen, Gods-dienstigh, 

;den, weerdigh genoemt Phi
ede, boven al sijn Voor-ou
:m mogend, geen Prins van 
Tets sijns gelijk". 
tet, alweer een prachtkerel 
bijzondere: ".hy voedde veel 

i wilde beesten, had ook 
van groote hoogde, en was 

wonderlijk". 
,t zijn lijk balsemen, het in-
1 Brugge begraven, maar 
~ierd met goud en silver, 
-aven te Jerusalem bij ons 
af''. 
I.S nu Graaf van Holland en 
: quam toens by hem Gorin
.rkel", het grote werk eiste 
, en Gorcum teerde op zijn 
ren aan Karel de Stoute, zijn 
• Maar ... wij ontmoeten Ka
g een keer, op zijn bruilofst
rugge, waar hij. met Mar
York in de echt werd ver
.n bruilofstfeest dat zijn ge
ant en waarop toch ook Gor
even in de belangstelling 
taan, maar ... dat is een an
rerhaal waard. 

Op het huwelijksfeest van Karel de Stoute 
Ik vertelde u reeds, dat Gorcum in de 
tijd van Karel de Stoute grote dagen 
beleefde. Talrijk waren de hofstoeten 
die -door onze stad gingen en het was 
toen een en al Bourgondische praal. 
Karel leefde op ûjn roemruchte burcht 
De Blauwe Toren aan de Merwede en 
ook zijn echtgenote Elizabeth de Bour
bon vertoefde hier veel. Helaas ontviel 
zij hem erg vroeg en toen Karel later 
geroepen werd zijn vader Philips van 
Bourgondië op te volgen, was het in 
Gorcum heel wat stiller geworden. 

En eigenlijk zou hier het verhaal van 
Karel de Stoute en Gorcum kunnen 
eindigen, ware het niet dat het feest 
van Karels tweede huwelijk de gemoe
deren - ook de Gorcurnse - wel zeer 
in bewe·ging bracht. Zelfs onze Gor
cumse kroniekschrijver Kemp wijdt in 
zijn boek niet minder dan twintig pa
gina's aan dit huwelijk van Hertog 
Karel van Bourgondië (de Stoute) met 
Margriet van York, zuster van Koning 
Eduard van Engeland, dai te Brugge 
in 14168 werd voltrokken. 

Waarom was Kemp zo uitvoerig? 
"Tot vermaak van den Leser", want 
die kan zich verlust'igen aan dit grootse 
feest met spel en zang, muziek en spijs, 
dronk en dans. 

Overigens beschreef Kemp dit alles 
"vermits Hertog Kaar! was Heer van 
Arkel" en beslist niet in de laatste 
plaats omdat Karel "ook den Gorin
chemsen Blauwen Toorn op sijn Feest 
na bootste". Dit is ook de reden - die 
Gorcumse Blauwe Toren op het feest 
in Brugge dus - dat ik u het verhaal 
vertel, maar niet zoals Kemp "dn 
't Jangh", maar zoals hij zegt "met 
soo korte Stijl, als my doenlijk". Zo zal 
ik het ook trachten te doen en het kost 
mij beslist geen twintig bladzijden. 

--o-

Het verhaal zegt dat Koning Eduard 
van Engeland, van de dood van Karels 
eerste vrouw horend, zijn zuster Mar
griet bij zich liet komen en tot haar 
zei: "O Suster, Alderliefste Suster, 
Bourgoenjen is Weduenaar, waart u 

deel, 't waar een goeden vis, die hem 
vangen kon'' . 

Wat gebeurt er? "Sy be-jaat sijn 
seggen, en ontsteekt in liefde tot 
Kaar!", die op zijn beurt over Mar
griets deugden en haar grote schoon
heid hoort. En hij "word metten self
den straal gequest" . Het liefdevuur zet 
hem in vuur en vlam, hij zendt haar 
dikwijls zijn vriendelijke groeten en 
overlaadt haar met geschenken". 

Totdat op een avond Margriet zich 
naar haar broer Eduard spoedt en voor 
hem neerknielt, zeggende: .,U vermaan 
van den Bourgoensen Prins maald in 
mijn hersens, wilt ghy my helpen, dien 
vis wordt gevangen". De Koning was 
over dit besluit zeer verheugd en hij 
zorgde er wel voor, dat de vis in het 
net van Margriet terecht kwam en die 
vis vond dat nog helemaal niet verve
lend ook. En toen kon het grote feest 
beginnen! 

--0--

Er werd een grote zaal getimmerd, 
100 voet lang en 80 voet breed, met 
ter weerszijden allerlei vertrekken. Het 
geheel, ook ,,'t verhemeld" werd be
hangen met blauw en wit wollen laken 
en "in Tapissery hingh de history van 
Gedeon, geneuglijk in 't oogh". Alles 
werd waarlijk vorstelijk ingericht en de 
goudsmeden van Brugge "verwrochten 
1000.Mark silver, om schotelen tot de 
Bruyloft te maken, en de Tinne-gieters 
24000. pond Tin". 

In afwachting van het feest vierde 
Karel in deze feestzaal met de Vlies
ridders het feest van het Gulden Vlies 
en hij zond naar zijn bruid, die in Dam
me in Vlaanderen zou aankomen, drie 
k ostelijke wagens en een draagstoel, 
versierd met goud en de letters C.M. 
en "Margriete-Bloemkens". Met niet 
minder dan zestien schepen kwam 
Margriet met haar Edelen en Vrouwen 
naar Vlaanderen en op 3 juli trouwde 
Karel haar .,'s morgens ten seven 
uyren". Da's tenminste beter dan zo 
heel laat. 

En toen kwam de stoet in Brugge. 
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GorcumsBL 

Een enorme stoet, want niet minder 
dan 1100 paarden kwamen de Kruis:. 
poort binnen. Wat een weelde! Eerst 
Karel de Stoute met zijn gevolg, een 
stoet met alleen reeds 200 paarden. 
Allen die meereden en liepen in het 
heerlijkste fluweel en het fijnste da
mast. Hierna kwam Adriaan van Bors
sele, wiens paard omhangen was met 
zwart fluweel, waarop grote zilveren 
bellen, terwijl het paard van Peter van 
Bourbon met paars fluweel en bellen 
was getooid. 

Een grote waardigheid verleenden 
de Legaat van Rome en vele Bisschop
pen aan deze stoet, waarin trompetters 
en herauten, edelen en hun gevolg. 

En dan...... als uit een sprookje..... . 
bruid Margriet, gezeten in haar draag
stoel, die gedragen werd door twee 
zwarte paarden. Haar blonde haar h'ing 
in lange golven over haar kleed van 
wit en goud laken, versierd met koste
lijke edelstenen. Om haar hals de kost
baarste ·parels, aan haar hand de 
trouwring, "zijnde een groote punt van 
een Diamant, en daar neffens aan den 
sel'ven Ringh, vier Tafelen van Dia
manten, Robynen en Peirlen''. 

Naast de draagstoel liepen zes En
gelse Ridders en in Brugge kwamen er 
nog zes Vliesridders bijlopen. En zo 
ging het door, te veel en te mooi om 
op te noemen. 

De Begijntjes van Brügge boden 
Margriet een "Roosenhoed, braaf ge
maakt", die de bruid in haar kroon op 
het hoofd deed. De huizen die men pas
seerde waren behangen met goudlaken, 
versierd met de wapens. Branden'de 
toortsen gaven aan het geheel een ro
mantisch licht en allerlei versieringen 
wedijverden met elkaar om de hoogste 
eer. Overal een welkom, hier met zil
veren trompetten en klaroenen, daar 
met erepoorten en elders met gejuich 
van de burgers, die hun hui'zen ook 
versierden met tapijten en groen. 

Op een van de poorten was het Pa
radijs uitge·beeld, met Adam en E'va, 
maar het verhaal vermeldt niet of deze 
voorstelling even natuurgetrouw was 
als de vele andere. Op een andere poort 
werd een orgel bespeeld en toen de 
stoet aankwam werden talrijke witte 
duiven losgelaten, met aan hun hals 
de wapenen van Karel en Margriet. Op 
alle poorten schone maagden, kostelijk 

gekleed en verSierd met edelstenen en 
op de meeste poorten stonden "Maagh
dekens, die voor de Bruyd Koorn en 
Roo·se-bladen stroyden, hebbende by 
haar soete speeltuygery". 

U begrijpt wel dat de Bruggenaren 
en allen die naar de,ze stad gekomen 
waren hun ogen uitkeken. 

-0--

De Hof van Hertog Karel was ook 
al heerlijk versierd, de wijn spoot er 
uit allerlei merkwaardige voorwerpen 
in stenen vonten, waaruit men naar be
lieven kon drinken. De heerlijkste wij
nen! En hoe de Zaal ingericht was kan 
ik u haast niet vertellen, laat ik vol
staan met een enkel stukje uit Kemp's 
Kroniek: "In de Zaal hingen twee 
groote geschilderde Kasteelen, elk 
Kasteel met acht armen, op elken arm 
een groote Wa!s-keers', en aan yder 
Kasteel stonden 7.groote spiegels, soo 
kostelijk als men kon maken, uyt 't een 
Kasteel neffen.s de Bruyds-tafel, quam 
somtijds een wonderlijken vuur-schie
tende Draak, 't Kasteel drayde sich 
her'waards en derwaards, in bey de 
Ka'Steelen waren ook Mannekens, die 
dansten, en vreugd bedreven". 

De banketten en steekspelen volgden 
elkaar op en vandaag nog kent Brugge 
het beroemde steekspel van de Gulden 
Boom, dat in 1468 voor het eerst werd 
gebracht, al even sprookjesaohtig als 
alles tijdens dit grote feest. 

En na al de spelen en tournooien wa
ren er 's avonds rijke banketten met 
schotels die ware pronkstukken waren, 
terwijl daarnaast allerlei spel en dans 
de gasten bezig hielden. Op de eerste 
avond werden de spijzen opgediend op 
schepen, 17 schepen die elk de naam 
van een land droegen, waar Karel Heer 
van was. Masten, touwwerk eri takels 
van de schepen van het fijnste goud en 
daarop de heerlijkste spij'zen .Dan wer
den er 30 pasteien binnengebracht, 
waarop go•uden torens stonden, behan
gen met de wapens van Karels Landen 
en Steden. 
Tij'dens de maafüjden kwam een grote 
eenhoorn de zaal binnen, met op zijn 
rug een gouden luipaard, een leeuw en 
een kameel, waarop een moriaan zat 
die de jonkvrouwen met geschenken 
vereerde. Op de buffetten de fraaiste 
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'R!r'SÏerd met edelstenen en 
poorten stonden "Maagh

.uor de Bruyd Koorn en 
stroyden, hebbende by 

apeeltuygery". 
wel dat de Bruggenaren 
naar deze stad gekomen 
gen uitkeken. 

-<>--

Ta.Il Hertog Karel was ook 
YerSierd, de wijn spoot er 
merkwaardige voorwerpen 

llllten, waaruit men naar be
drinken. De heerlijkste wij
e de Zaal ingericht was kan 
niet vertellen, laat ik vol
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"In de Zaal hingen twee 
achilderde Kasteelen, elk 
t acht armen, op eiken arm 

Was-keers', en aan yder 
mden 7.groote spiegels, soo 
s men kon maken, uyt 't een 
"fens de Bruyds-tafel, quam 
m wonderlijken vuur-schie-
1.k, 't Kasteel drayde si.eb 
en derwaards, in bey de 

waren ook Manneken·s, die 
vreugd bedreven". 

~tten en steekspelen volgden 
n vandaag nog kent Brugge 
.de steekspel van de Gulden 
in 1468 voor het eerst werd 
ll. even sprookjesac,htig als 
5 dit grote feest . 
de spelen en tournooien wa
.vonds rijke banketten met 

ware pronkstukken waren, 
maast allerlei spel en dans 
bezig hielden. Op de eerste 
len de spijzen opgediend op 
· schepen die elk de naam 
.d droegen, waar Karel Heer 
lasten, touwwerk en takels 
ipen van het fijnste goud en 
1eerlijkste spijzen .Dan wer-

pasteien binnengebracht, 
1den torens stonden, behan
wapens van Karels Landen 

maaltijden kwam een grote 
e zaal binnen, met op zijn 
11den luipaard , een leeuw en 
" waarop een moriaan zat 
kvrouwen met geschenken 
tp de buffetten de fraaiste 

Gorcums Blauwe Toren op Hertog Karel's huwelijksfeest. 
Een kostelijk geval ...... .. . 
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Van een boze 
In vele oude verhalen u 

overlevering komt de duiv 
lerlei gedaanten - om de 
en dit is beslist het geval w 
de wal bij de Tolkazerne s 
gracht die heden ten dag 
velsgracht of Duveltjesg 
Het is zover ik weet gE 
naam, maar dat :zegt nie1 
namen die het vofä gaf wa 
veerzeggender dan die wel 
ciële naamgeving wist te b 

Aan die Duivelsgracht i, 
een pracht verhaal verbonè 
neer u een rondwandeling 
Gorcum meemaakt wordt 
dat stukje wal bij het oude 
slist het verhaal verteld -,; 
steel dat hier eens stond. l 
heeft ,geen enke'le verwants4 
kastelen van Willem van 
Karel de Stoute (De Blau 
die hier eens "echt" stonde 
slot is er terwille van het v, 

In dat kasteel nu woondl 
die ter kruistocht trok. Of 
overtuiging deE!d of toegevt 
modeverschijnsel, vertelt 1 
niet. Wel dat zijn edele ger 
slot aan de Merwede 
Maar.. . niet in'getogen, boe 
deemoedig ·zoals u zou ve 
neen, zij bracht de dage1 
feesten en vrolijk zijn en t 
was er een andere aanleMi: 
te vieren. Zij leefde in zond 
zic'h tegenover het volk 
edelmoedig. H et was een h 
die velen in haar verdorv4 
sleepte. 

Het is nu Kerstavond, 
ogenblikken en men zal he 
het Christuskind in Bethl 
geboren en dan zullen de 
den om een ieder deze b~ 
verkondigen. Op het kas 
men ·zich op dit feest echb 
men heeft het te druk '.""". 
feesten en luid klinkt de 
bokalen gaan ron'd en mai 
niet dat aan de slotpoort 
gaat. Slec'hts een poort,n 
het gemerkt en hij ontdd 

flessen en kannen, van hel fijnste kris
tal en versierd met goud. 

De spelen die overdag opgevoerd 
werden toonden een rijkdom die over
weldigend was en de kleding wisselde 
met de dag, want men wilde steeds 
weer het mooiste tonen dat men had. 
Ook allerlei merkwaardige voorstellin
gen, dwergen en reuzen, mirakel\S en 
gedrochten werden getoond. 

's Avonds op de vijfde juli was er 
weer een groot banket met "26.scho
telen roost, en 26.pasteyen, elk met een 
Pauweljoen" met de wapenen van Her
tog Karels Landen. Op elke pastei 
stond een man met een stuk gereed
schap om de pastei open te maken, de 
een met een spa, de ander met een ha
mer, de derde met een pijl. En over 
het roost stonden tenten, versierd met 
wapens en spreuken. 

En nu komt het grote ogen'blik, 
waarom ik u dit verhaal eigenlijk 'Ver
tel: "Daar wa·s in de Zaal eenen toren 
rijkelijk gestoffeerd, na den toren van 
Gorinchem (verstaat den Blauwen 
toorn, by Her'togh Kaar! gemaakt) 
daar wonder boven wonder in te zien 
was, Geyten die op Trompetten en 
Schalmeyen speelden, Ezels die songen, 
Everswijnen spelende op groote fluy
ten, Beyeren op luyten, elk 't sijn by 
beurten, en boven op den toren wasser 
een die tussen beyden een geneuglijk 
dichtjen seyde. Ten lesten danste een 
Scheminkkel den Morissen-dans, die op 
den toren een Mars-man vond leggen 
slapen, die hy spiegels, spellen, kam
men, en ander goed afnam, en brochtet 
de J"Of-vrouwen, 't welk boertigh om 
sien was, en seer om gelacchen wierd". 

Zo dien1de het Gorcumse ka·steel tot 
vermaak van de bruiloftgasten en zel
den zal deze burcht op zo'n merkwaar
dige wijze gestoffeerd zijn geweest. 
Hoe het zij, Gorcum was toch ook op 
dit feest vertegenwoordigd. 

Ik zou u het feest graag uitvoerig 
beschrijven en u willen vertellen over 
alles, maar ik moet mij beperken. An
ders zou ik de verschillende spelen en 

vdorstellingen nader beschrijven, de 
kleding die men droeg en de spijzen die 
men at. Zo was er een avond dat de 
schotels versierd waren met zwanen 
en pauwen, op de schotels torens met 
een hert er op, kamelen en olifanten 
met kostelijke kruiden, en er was "een 
sot" uit Engeland gelmmen om de gas
ten te vermaken "bedrijvende yuter
maten veel genoeghte, tot verblijdingh 
van een yegelijk". 

Toch moet ik u nog even zeggen ho·e 
Karel de Stoute op een van de dagen 
gekleed was: "met eenen korten paar
sen fluwelen rok, onder den riem be
hangen met kostelijke peyrlen, me
nighte van gr'oote ballaisen, diamanten, 
en ander rijkelijke steenen, sat op een 
swart peerd met swart fluweelen ge
tuygh, geborduyrt met menighte ::an 
groote peyrlen, en ander kostel!Jke 
steenen, 't peerd had een sauphreyn, 
daar in stonden 9.groote ballaisen, en 
meer dan 100.uytnemende kostelijke 
peyrlen, dat hy toens aan had, wierd 
geprijseerd meer dan 2000. goude kroo
nen, syn Paadjen met blau fluweele 
huyken, geborduyrd met gulde tranen 
en sparken". 

De laatste avond weer een luister
rijk banket, waarop een grote walvis 
van tafel tot tafel ging en de heerlijk
ste wijn liep uit de 'borst van een leeuw! 
Men werd niet moe het meest uitzon
derlijke en mooiste te bedenken. 

En niet ten onrechte zegt Kemp: "De 
kostelijkheyd die Hertogh Kaarl op 
deze Bruyloft dê was sonder gelijk, 
noyt in Kristenrijk gesîen"'. Een brui
loft die veertig dagen duurde! 

---0-

Het was mij een vreugde u even te 
kunnen noden op het feest van Karel 
en Margriet en u te laten genieten van 
dit huwelijksfeest, dat zijn weerga niet 
vond en zeker een plaats in deze sterke 
Gorcumse verhalen verdient, ook al 
speelde het dan geheel te Brugge, maar 
daar kwam dan f)ooh maar onze Blau
we Toren op tafel! Met ezels en geiten, 
everzwijnen en beren! En... het was 
"boertlgh" om te zien. 
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nader beschrijven, de 
droeg en de spijzen die 

'll"LS er een avond dat de 
waren met zwanen 

_ de schotels torens met 
• - kamelen en olifanten 

kruiden, en er was "een 
_ "'.i gekomen om de gas
.aken "bedrijvende yuter
~ hte, tot verblijdingh 

: ik u nog even zeggen hoe 
- - -: " op een van de dagen 
-• '"met eenen korten paar-
- rok, onder den riem be-

kostelijke peyrlen, me
poote ballaisen, diamanten, 
~1ce steenen, sat op een 
~ met swart fluweelen ge
aduyrt met menighte van 
""rlen, en ander kostelijke 
peerd had een sauphreyn, 
::tden 9_groote baUaisen, en 
100.uytnemende kostelijke 

.- hy toens aan had, wiero 
meer dan 2000. goude kroo
'a.adjen met blau fluweele 
borduyrd met gulde tranen 

t.e avond weer een luister-
waarop een grote walvis 

Jt tafel ging en de heerlijk
' uit de borst van een leeuw! 
niet moe het meest uitzon
mooiste te bedenken. 
m onrechte zegt Kemp: "De 
rd die Hertogh Kaar! op 
oft dê was sonder gelijk, 
istenrijk gesien". E•en brui
rtig dagen duurde! 

---0-

mij een vreugde u even te 
len op het feest van Karel 
i en u te laten genieten van 
:sfeest, dat zijn weerga niet 
:er een plaats in deze sterke 
verhalen verdient, ook al 
dan geheel te Brugge, maar 
dan tooh maar onze Blau

? tafel! Met ezels en geiten, 
en beren! En.. . het was 

om te zien . 

Van een boze vrouw en de Duveltjesgracht 
In vele oude verhalen uit de volks

overlevering komt de duivel - in ve
lerlei gedaanten - om de hoek kijken 
en dit is beslist het geval wanneer u op 
de wal bij de Tolkazerne staat aan de 
gracht die heden ten dage nog Dui
velsgracht of DuveltjeS'gracht heet. 
Het is zover ik weet geen officiële 
naam, maar dat :zegt niets, want de 
namen die het volk gaf waren tlikwijls 
veel'zeggender dan die welke de offi
ciële naamgeving wist te bedenken. 

Aan die Duivelsgracht is natuurlijk 
een pracht verhaal verbonden en wan
neer u een rondwandeling door oud
Gorcum meemaakt wordt u daar op 
dat stukje wal bij ·het oude Tolhuis !be
slist het verhaal verteld van het ka
steel dat hier eens stond. Deze burc'ht 
heeft geen enkele verwantsc'hap met de 
kastelen van Willem van Beieren en 
Karel de Stoute (De Blauwe Toren), 
die hier eens "echt" stonden, maar dit 
slot is er terwille van het verhaal. 

In dat kasteel nu woonde een ridder 
die ter kruistocht trok. 0.f hij dat uit 
overtuiging desd of toegevend aan een 
modeverschijnsel, vertelt het verhaal 
niet. Wel dat zijn edele gemalin in het 
slot aan de Merwede achterbleef. 
Maar... niet ingetogen, boetvaardig en 
deemoedig ·zoals u zou vermoeden. O 
neen, zij bracht de dagen door met 
feesten en vrolijk zijn en telkens weer 
was er een andere aanlei'd.ing om feest 
te vieren. Zij leefde in zonde en toonde 
zic'h tegenover het volk ,beslist niet 
edelmoedig. Het was een harde vrouw, 
die velen in haar verdorvenheid mee
sleepte. 

IHet is nu Kerstavond, nog enkele 
ogenblikken en men zal herdenken dat 
het Christuskind in Bethlehem wero 
geboren en dan zullen de klokken lui
den om een ieder deze blijde mare te 
verkondigen. Op het kasteel bereidt 
men ·zich op dit feest echter niet voor, 
men heeft het te druk met zijn eigen 
feesten en luid klinkt de vreugde op, 
bokalen gaan ron•d en men hoort lbijna 
niet dat aan de slotpoort de klopper 
gaat. Slec'hts een poortwachter heeft 
het gemerkt en hij ontde'kt een arme 

bedelaar, die om "een dronke melks" 
vraregt, In een andere versie van het 
verhaal is 'het een monnik, die om on
derdak vraagt, maar dat verandert 
niet veel aan het verhaal. 

De kasteelvrouwe, gestoord in <de 
feestvreugde, wijst dit verzoek om 
hulp lbotweg van de hand en ,ziet er 
aanleiding in voor een mooie •grap, die 
haar gasten zeker zal behagen. Zij 
geeft opdracht om voor de ogen van 
de hongerige bedelaar het kasteelplein 
met melk te sc'hvobben, tonend haar 
macht. Ze heeft wel melk, maar niet 
voor een arm mens, dat van honger 
bijna omkomt. 

De bedelaar wordt hardvochtig de 
winteravond ingestuurd en het feest 
gaat door. Natuurlijk lbeseft de ka
steelvrouwe met haar gasten niet, dat 
het kwaad toch eens gestraft wordt en 
de duivel het onderspit moet delven. 

Toen, rond klokke twaalf, toen het 
feest op zijn hoogtepunt was en de wijn 
nog steeds stroom<de, klonken de 
Kerstklokken overal op, maar de 
feestgangers beseften niets van de 
ware betekenis, zij lachten en dansten, 
dronken en aten, totdat. __ 

Totdat het sterke en machtige kas
teel plotseling op :zijn grondvesten 
trilde, de muren brokkelden af, daken 
stortten in en langzaam verdween 
alles in de diepe slotgracht, totidat er 
niets meer van de eens zo t rotse 
burcht te zien was. Deze was in het 
water ondergegaan met al zijn bewo
ners, wier feest tot een vernietiging 
werd . Het was de straf voor hen die in 
hoogmoed leven en feesten op het 
ogenblik dat ·zij aan God en Zijn Zoon 
behoren te denken. 

Kijk eens in de Duivelsgracht, daarin 
ligt het kasteel verzonken en denk aan 
dit verhaal, dat evenals alle andere de 
bedoelïng had u te waarschuwen voor 
het kwade. 

-0-

In deze geest heb ik het verhaal van 
de Duveltjesgraicht, uiteraard in een 
eigen versie vele malen verte'ld, staan-
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spronkelijke Gorcumse niet 
rug te vinden. Vindt u het e 
want de grote vraag is w 
het oorspronkelijke Gore 
haal is. 

-0--

Is het wonder dat de legi 
Duivelsgracht ook inspin 
voor een openluc'htspel, dat 
jaren geleden op een Km 
werd opgevoerd? 

H. A. Ravenswaay schl 
nu ik het stuk weer eens 

de 1bij het Tolhuis op de wal. En altijd 
weer is het mooi, ook al is er dan geen 
steek van waar, en al vertelt een ander 
het weer op zijn manier. 

Graag wil ik u laten horen hoe b.v. 
Van Goch dat in zijn "Van Arkel's 
Oude Veste" deed: ,,Als kinderen wis
ten wij elkaar wonderlijke dingen te 
vertellen van deze geheimzinnige diep
te ( de Duvelsgracht) met 'haar stil
staand water en haar glanzendgroene 
pompe-lbiaderen. Met angst en met on
bedwingbare nieuwsgierigheid tevens, 
keken wij van den hoo:gen walmuur 
neer in dat drabbige water, voor onze 
verbeelding onpeilbaar van diepte, 
huisplaats van een grijze sage, sluier 
van een diep mysterie. ' t Rechte van 
wat er op deze geheimzinnige plaats in 
overoude tijden gebeurd was, wist nie
mand, maar dat er iets gebeurd moest 
zijn stond bij ons vast. De naam "Dui
velsgracht" had al zoo iets griezeligs, 
iets om vreeselijke dingen te vermoe
den! En wie er met ouderen over ·ge
sproken en uit den mond van hen wel 
eens iets over opgevangen had, wist in 
den kinderlijken kring, met kinderlij
ken vertelgloed, een fantastisch ver
haal te doen van een goddelooze edel
vrouwe, die in den middeleeuwschen 
tijd, ter plaatse van de gracht of daar
omtrent, een trotsc'hen burcht 'bezeten 
had, een burcht met gekanteelde torens 
en rondeelen, met val'bruggen en ha
meien, onneembaar door de dikte zijner 
muren en de sterkte van zijn bezetting. 
Doch - als een ander vrouwtje van 
Stavoren - had ook deze verwaten 
vrouw het durven bestaan God te tar
ten. Geld en goed, aanzien en macht, 
door iHem in hare handen gelegd als 
een blijk Zijner Genade, als een middel 
tot uitbreiding en verheerlijking van 
Zijn Rijk der Liefde op aarde, werden 
door haar niet geacht, doch - wat er
ger is - misbruikt in den dienst van 
den Booze. Liever dan de hongerige te 
voeden, den naakte te kleeden en den 
weenende te troosten, joeg zij den arme 
en /bedrukte met stokslagen en hoon 
van haar poorte, terwijl ,zij, !badende in 
weelde en overdaad, zich vroolijk 
maa:kte over leed en •ge·brek. En - o 
gruwel der gruwelen - met melk, me'i; 
onvervalschte melk, volle melk, in 
plaats van met Merwewater, deed zij 

het /binnenplein van haar kasteel 
schrobben. Toen was de maat harer 
gruweldaden vol, en God, Die lank
moedig hare uittarting geduld had, 
deed ·Zijn toorn vaardig over haar wor
den en vernielde met één bewegen van 
Zijn hand haar en haar trotsche burcht. 
Sinds dien tijd noemde men de gracht, 
waarin het bouwwerk verzonk, de Dui
velsgrachl''. 

U ziet het, Van 'Goch wist zijn fan
tasie ook te laten gaan toen hij in 1898 
dit verhaal in zijn boek opnam. Hij 
zegt er nog meer van, maar hel ver
haal ·heb ik 'hie:r,boven weergegeven. 
Aan het slot van zijn /betoog wil ik u 
hem toch nog even laten horen: ,,Nog 
eens angstig een blik gewaagd aan 
dien poel van zonde en jammer, die de
monische gracht, nog eenmaal omge
keken naar de plaats, waar zoveel 
heerlijkheid in één ogenblik tot stof 
verging". 

-0--

Nu zijn verhalen over verzonken '.kas
telen in ons land niet zeldzaam en er 
komen er verscheidene voor, steeds 
weer wat anders van opzet, maar 
meestal met dezelfde wijze les. Zo las 
ik in "Alle klokken luiden" eens een 
verhaal van P. J. Meertens over "ver
zonken klokken''. Hierin wordt gespro
ken over de burchtheer van Heythui
zen, die op Kerstavond, in plaats van 
naar de nachtmis te gaan, een groot 
feest op zijn kasteel gaf. Een 'bede
laar kwam en vroeg om nachtverblijf, 
maar de burchtheer wees hem eigen
handig de deur. Het feest ging door, 
maar de grijsaard kwam in deze win
ternacht om van honger en ellende. Als 
straf verzonk het slot in de diepte en 
toen de kerkgangers van de nachtmis 
terugkwamen vonden zij op de plek 
waar het slot gestaan had slechts een 
waterpoel, waaruit in de Kerstnacht 
nog altijd het sombere gelui van de 
burchtklok klonk. 

U ziet het, ook weer een pracht ver
haal, met overeenkomst in versie, maar 
ook met verschillen. Er zijn meer van 
deze verhalen en wanneer je dan zelf 
de Gorcumse sage meermalen hebt ver
teld, dan is er een mengse'l van al die 
verhalen ontstaan, waaruit het oor-
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l!llpein van haar kasteel 
. Toen was de maat harer 
:-- vol, en God, Die lank-
2i-e uittarting geduld had, 
:oorn vaardig over haar wor
~de met één bewegen van 
tiaar en haar trotsche burcht. 

tijd noemde men de gracht, 
~ bouwwerk verzonk, de Dui-

- : Van °Goch wist zijn fan
te laten gaan toen hij in 1898 
!.l in zijn boek opnam. Hij 
,g meer van, maar het ver
ik hiel"lboven weergegeven. 

;lot van ziJn 1betoog wil ik u 
nog even laten horen: ,,Nog 
ltig een blik gewaagd aan 
ran zonde en jammer, die de
gracht, nog eenmaal omge
ar de plaats, waar zoveel 
id in één ogenlblik tot stof 

-0--

erhalen over verzonken kas
ns land niet zeldzaam en er 
· verscheidene voor, steeds 
: anders van opzet, maar 
iet dezelfde wijze les. Zo· las 
Le klokken luiden" eens een 
in P . J. Meertens over "ver
Jkken''. Hierin wordt gespro
de burchtheer van Heythui
P Kerstavond, in plaats van 
1achtmis te gaan, een groot 
zijn kasteel gaf. Een 'bede
n en vroeg om nachtverblijf, 
burchtheer wees hem eigen-

deur. Het feest ging door, 
;rijsaard kwam in deze win
m van honger en ellende. Als 
onk het slot in de diepte en 
erkgangers van de nachtmis 
nen vonden zij op de plek 
slot gestaan had slechts een 

waaruit in de Kerstnacht 
het sombere gelui van de 

{ klonk. 
tet, ook weer een pracht ver
overeen:komst in versie, maar 
•erschillen. Er zijn meer van 
1len en wanneer je dan zelf 
1se sage meermalen he'bt ver
is er een mengse'! van al die 
ontstaan, waaruit het oor-

spronkelijke Gorcumse niet meer is te
rug te vinden. Vindt u het erg? Ik niet, 
want de grote vraag is wat eigenlijk 
het oorspronkelijke Gorcumse ver
haal is. 

-0--

Is het wonder dat de legende van de 
Duivelsgracht ook inspiratie schonk 
voor een openluc'htspel, dat een tiental 
jaren geleden op een Koninginnedag 
werd opgevoerd? 

H. A . Ravenswaay schreef het en 
nu ik het stuk weer eens gelezen heb 

moet ik zeggen dat hel een knap stuk 
werk is, uiteraard met een eigen han
deling, maar de boze 'burchtvrouwe, 
de melk en het verzonken kasteel ont
breken niet. Een aparte en voor een 
openluchtspel dankbare plaats heeft 
Ravenswaay gegeven aan de Water
duivel, zijn helper Slik en vele 'kleine 
waterduveltjes. 

Het spel gaat over Heer Hugo Ze
venzwaard en zijn huis, het kasteel aan 
de Merwe. Dit huis wordt belaagd door 
de Waterduivel, die zijn vonnis over 
het kasteel uitspreekt: ,,Eens zal deze 
burcht, die ik liefheb om zijn schoon-

Het slot stortte in en verdween in de diepte. 
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Het mu 

in di1 

Dit is dan het laatste ste 
da:t ik u in deze serie vertel 
mirakel van Sinte Barbera, 
in Gorcum is g eschied. EeJ 
haa;I over een man die ver 
de Heilige Barlber a , die 
lange tijd nadien in groot a. 
Merkwaardig dat het verl 
woordig bijna onbekend 
vertel ik het u om het aan 1 

heid te ontrukken . 
Tot goed begrip diene, dB 

Franckensz. Pauw als leidSI 
die in zijn "Kronijcke des 
Arckel ende der Stede va 
het verhaal uitvoerig bescli 
is er in een latere tijd heel 
mee en wijdt er slechts eve 
aan. Wel zegt hij, dat er 
kerk van Gorcum in 1~ 
beeldhouwer Adriaan Jans 
maakte Tafel" ( een a.ltaaJ 
Van Zomeren "een deftig A 
genoemd) voor het altaar 
Bar'bera werd gemaakt, · 
Heilige en haar marteldood 
geheeld. Aan dit altaar wa 
derschap verbonden en elke 
er een H. Mis gelezen. 

De H. Barbera wordt = 
gesteld met een toren. -
straf voor haar overgang -
tendom door haar vader 
werd opgesloten en da.ariJI 
lares stierf. Zij is de _ 
steenhouwers en metselaaa 
het verhaal over het =~ -
cum. 

--0--

heid en haat om zijn verzet, worden 
neergehaald naar mijn rijk in de diep
te" . 'Zijn duveltjes knagen aan de fun
damenten van het kasteel, totdat de 
waterduivel tot de conclusie komt, dat 
het verderf niet beneden, maar boven 
bij de mensen moet beginnen. 

Heer Hugo, rec'htschapen en mild 
voor de armen, wordt opgeroepen voor 
een edele strijd tegen het onrecht en 
dan krijgt de Waterduivel vr ij spel, 
want Aleida, de vrouw van Heer Hugo, 
is een gemakkelijke prooi voor h~t 
kwade. De Waterduivel houdt haar m 
het water van de gracht een spiegel 
voor en fluistert haar in : ,,De eenzaam
heid en het lange wachten hebben u 
geen goed gedaan. Nog zijt gij schoon, 
maar toc'h . . . " . Of met andere woorden, 
geniet van het leven, pluk de dag! Als 
de marskramer Jochem verschijnt en 
in de nog eenvO'lldige Aleida niet de 
burchtvrouwe, maar een dienares ziet, 
is de maat vol en de eens zo eenvou
dige en behulpzame Aleida wordt een 
hooghartig en gevoelloos we'zen en te
r echt zegt een heraut: ,,Al wat de 
geest verdierf gaat snel verloren, wan
neer verderf de harten binnensluipt". 

Aleida gaat 'zich overgeven aan ~et 
feestvieren, zij handelt onrechtvaard~g, 
vernedert haar getrouwen, is verkwis
tend, verhoogt de pachten onrechtma
tig en geeft zich over aan een andere 
man. En het ergst van al is dat zij het 
geld verkwist dat haar man voor de 
kerk'bO'llw heeft gespaard. 

Door misoogst is het volk verarmd 
en als haar onderdanen 'bij 'het kasteel 
komen om hulp en een moeder voor 
haar kind een beker melk vraagt, ver
jaagt zij hen, erger, een van de lboer~n 
wordt tenslotte op het kasteelplem 
met een pijl neergeschoten. Onschul
dig vergoten bloed. En de duiveltjes 

'hebben inmiddels vanzelfsprekend het 
grootste plezier. 

Aleida wil het bloed laten verwijde
deren maar het Merwewater wast het1 

niet af en dan laat zij met melk 
schrobben, m a ar ook dat helpt niet. 
Nu verschijnt er een arme bedelaar, 
die wat melk vraagt "In naam van 
Heer Hugo Zevenzwaard, de :13urcht
heer, smeek ik u .. . ", maar Aleida laat 
zich niet smeken en zegt dat 'Hugo 
nimmer zal terugkeren en in de strijd 
gebleven is. Maar dan k';>m:t h~t grote 
moment de bedelaar richt zich op, 
gooit zij~ armoedige mantel van zich af, 
verwijdert met een enkele 'handgreep 
zijn vermomming en daar staat Heer 
Hugo Zevenzwaard, die terug~ekomen 
is en reeds wist tot welke zondige staat 
zijn vrouw vervallen w~. .. . 

Hij wil niet langer bhJven bJJ Aleida 
en op het kasteel - dat ten dode is 
opgeschreven door het verderf van de 
zonde en de vernielzucht van de water
duivel - en verlaat met zijn getrou
wen de burc:Jlt, Aleida achterlatend in 
grote vertwijfeling. Zij richt zich naar 
het water, dat een vreemde en duivelse 
aantrekkingskracht heeft. Het water 
stijgt en als in een vloedgolf word't 
tenslote het gehele kasteel door het 
water verzwolgen en daar ligt het nu 
op de •bodem van de kasteelgracht: de 
Duvelt jesgracht. 

Ik noemde het een knap verhaal -
waard om nog eens als spel opgevoerd 
te w orden, want Ravenswaay heeft er 
alle factoren tot succes voor geschapen. 
Past het niet meer in onze tijd? Och, 
de romantiek en de legende gaan nim
mer verloren en de Gijsbreght doet het 
elk jaar ook weer! 

In ieder geval heeft de legende van 
de Duivelsgracht in zijn verschillende 
versies mij veel plezier geschonken 'en 
naar ik hoop ook u. 

78 



"''"'.." vanzelfsprekend het 

het bloed laten verwijde-
- bet Merwewater wast he't 

dan laat zij met melk 
ma.ar ook dat helpt niet. 
-- er een arme bedelaar, 

.- vraagt "In naam van 
. - Zevenzwaard, de Burcht

ik u. .. ", maar Aleida Iaat 
ameken en zegt dat Hugo 

terugkeren en in de strijd 
lira.ar dan komt het grote 

- bedelaar richt zich op, 
~ ge mantel van zich a:f, 

- • een enkele 'handgreep 
~g en daar staat Heer 
~ die teruggekomen 

wut tot welke zondige staat 
irervallen was. 

.::let lan-ger blijven bij Aleida 
bsteel - dat ten dode is 
- door het verderf van de 
· vernielzucht van de water
en verlaat met zijn getrou

sdlt, Aleida achterlatend in 
I.Wijfeling. Zij richt zich naar 

-=.,_: een vreemde en duivelse 
egakracht heeft. Het water 
als in een vloedgolf wordt 
at gehele kasteel door het 
a..>lgen en daar ligt het nu 

van de kasteelgracht: de 
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.. ., het een knap verhaal -
nog eens als spel opgevoerd 
want Ravenswaay heeft er 

e::i tot succes voor geschapen. 
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iek en de legende gaan nim-
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weer! 
geval heeft de legende van 

igra.cht in zijn verschillende 
veel plezier geschonken ·en 

,op ook u. 

Het mirakel van Sinte Barbera 
in die stede van Gorcom 

Dit is dan het laatste sterke verhaal 
dat ik u in deze serie vertel. Het is het 
mirakel van Sinte Barbera, dat in 1447 
in Gorcum is geschied. Een mooi ver
haaJl over een man die vertrouwde op 
de Heilige Barbera, die in Gorcum 
lange tijd nadien in groot aanzien was. 
Merkwaardig dat het verhaal tegen
woor'dig bijna onbekend is, daarom 
vertel ik het u om het aan de vergetel
heid te ontrukken 

Tot goed begrip · diene, dat wij Dirck 
Franckensz. Pauw als leidsman nemen, 
die in zijn "Kronijcke des Lants van 
Arckel ende der Stede van Gorcum" 
het verhaal uitvoerig beschrijft. Kemp 
is er in een latere tijd heel voorzichtig 
mee en wijdt er slechts even aandacht 
aan. Wel ·zegt hij, dat er in de oude 
kerk van Gorcum in 1489 door de 
beeldhouwer Adriaan Jansz "een vol
maakte Tafel'' ( een altaartafel, door 
Van Zomeren "een deftig Altaar-tafel" 
genoemd) voor het altaar van de H. 
Bar'bera werd gemaakt, waarin deze 
Heilige en haar marteldood waren Uit
gebeeld. Aan dit altaar was een Broe
derschap verbonden en elke week werd 
er een H. Mis gelezen. 

De H. Barbera wordt meesta l voor
gesteld met een toren, omdat zij t ot 
straf voor haar overgang tot het Ohris
tendom door haar vader in een toren 
werd opgesloten en daarin als marte
lares stierf. Zij is de patrones der 
steenhouwers en metselaars. Maar nu 
het verhaal over het mirakel in Gor
cum. 

--0-

Het gebeurde in Sinte Augustijns
nacht. Een oud man van zeventig jaar, 
Hendrick Cock, vleeshouwer van be
roep, die een grote verering voor de 
Heilige Barbera had, kwam 's avonds 
vermoeid van het werken op zijn stukje 
land thuis in zijn huisje in Gorcum en 
hij ging naar bed om te rusten van zijn 
zware dagtaak. 

Om e1lf uur is het gebeurd - het 

huis stond in brand, "alsoo daer veel 
corens ende stroo int huys was wantet 
een bauman was, daer bij quade avon
turen die keerse in gevallen was". 

Hendrick en zijn zoon Andries wer
den "onsachtelijck" door "den brande 
geweckt" en zij "quamen met grooter 
vreese uuyten huyse". Andries was wel 
gewond, maar hij kon het huis toch 
goed verlaten. Hendrick was ongedeerd 
uit de brand gekomen, maar to·en hij 
buiten stond werd hij "denckende om 
sijn gelt". Hij sloeg een krulsteken en 
ging in het huis terug om zijn geld te 
halen. Dit was natuurlijk erg gevaar
lijk, maar hij Jette er niet op en ging 
onvervaard het brandende huis binnen. 

"Ende slet! eer hij in die camere 
kende komen daer dat gelt lach, stor
tede dat geheel huys neder ende beviel 
hem". Daar stond Hendrick temidden 
van het brandende houtwerk en stro, 
met rond zich de vurige vlammen. 
Hendrick hier staande, "siende den 
doet voor sijn oogen, alsoo hij jammer-

Het laatste sterke verhaal 
Dit is het mirakel van Sinte 
Barbera. Een mooi verhaal dat 
zich afspeelt in het vijftiende 
eeuwse Gorcum. Het laatste ver
haal in deze serie. Ik vertelde u 
deze verhalen met plezier en heb 
me er dikwijls kostelijk mee ge
amuseerd, want mooi zijn ze, die 
verhalen uit oude kronieken, die 
verhalen die men van vader op 
zoon aan elkaar overgaf en die 
ons met al hun fantasie en le
gende ook vandaag nog iets te 
zeggen hebben. Ik weet zeker 
dat u het goede al lang uit deze 
verhalen hebt geput en ik dank 
u tot slot vriendelijk voor de 
trouw waarmede u deze sterke 
verhalen hebt gevolgd! 
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Daar verse· 
als 

lijck verbrandt worde, suchte ende be
droeffde hem uuytermate seere, dat hij 
alsoo moste sterve sonder biechten en
de sonder ontfangen der heyliger sa
crementen des heylige kerckes". 

Toen hij daar in zijn rampspoed 
stond dacht Hendrick aan de Heilige 
Barbera, die hij altijd in zijn leven had 
gediend en die hij zeer vereerde. Daar
om sprak hij tot haar: "Heylige maget 
ende martelarsse, wilt mij, arme, on
salige, sondige mensche te hulpe co
men in deser grooten noot, dat ick in 
mijne sonde niet en smore noch en 
sterven, opdat ick door uwen verdien
sten ende belooften vercrijgen mach 
vergiffenisse ende waerachtige biecht 
mijnre sonden, ende dat ick ontfangen 
mach dat heylige ware sacrement mit
ten heylige olije, eer ick van deser we
reldt scheyde". 

Hij bad zeer ootmoedig en zijn gebed 
werd prompt verhoord, want daar 
openbaarde zich de Heilige Barbera 
"in sulcken schijn, als men haer beelde 
in de kercke maeckt". Zij stond in het 
m'idden van de brand en sloeg met haar 
mantel de vlammen weg van Hendrick. 
Zij nam de oude man bij de hand ien 
leidde hem uit het huis de straat op en 
sprak tot hem: "Slet! Want ghij mij 
dagelijcx trouwelijck hebt gedient ende 
hebt mij in desen uwen noot aengeroe
pen dat ick u te hulpe comen woude, 
soo sulstu levende blijven tot in der 
dageraet, opda:ttu alle dine sonden 
waerachtïgelijck biechten moechste en
de ontfangen die sacrementen der hey
liger kercken". Toen zij dit gezegd had 
was zij even plotseling verdwenen als 
zij hem in de vlammen verschenen was. 

De nachtwakers van de stad, het 
vuur ontdekkende, lieten de klok luiden 
en we'kten de burgers om te helpen 
deze grote brand te blussen, want er 
gingen reeds meer hui'zen aan het 
branden. 

En nu het grote wonder - hoewel 
deze Hendrick Cock verbrand was van 
het hoofd tot de voeten, zodat men zijn 
ingewanden zag, stond hij daar toch op 
stra:at, "s'Wart als een kole van den 
brande". Hij zag er vreselijk uit door
dat het "vley,'3 aen dat gebeente nyet 
gebleven en was, ende hing hier ende 

daer aen stucken aen sijn gemeenten". 
En, o wonder, "sijn oogen, sijn tonge 
ende sijn herdt: dese waren bij groote 
mïrakelen door verdienste der heylige 
maget S.inte Barbera levendich geble
ven", terwijl verder zijn hele lichaam 
verbrand was. Zijn lichaam was dood, 
maar zijn ziel leefde. 

En hij liep alleen van zijn huis door 
twee lange stegen naar de Molenstraat 
waar zijn dochter woonde, wat een 
flink eind was. "Ende die vingeren en
de theen van sijnen handen ende voe
ten vielen al gaende hier ende daer 
opter straten, ende die goede luyden 
namen se ende begroeven se bij sijn 
lichaam, doen hij doot was". 

Toen hij op bed gelegd was in het 
huis van zijn dochter begeerde hij zijn 
biechtvader bij zich. Hij biechtte en 
ontving de laatste Sacramenten en hij 
vertelde aan de geestelijke op welke 
manier Sinte Barbera hem uit de brand 
verlost had en op welke manier God 
zijn barmhartigheid aan hem toonde. 

-0-

Als het volk over dit wonder dat 
aan Hendrick Cock geschied was hoor
de, liep men naar het huis van zijn 
dochter om hem te zien, ondanks het 
feït dat andere hui•zen en ook het 
klooster van Sinte Agniet vlam had
den gevat. Hij vertelde aan een ieder 
over Gods barmhartigheid en de hulp 
die Sinte Barbera hem verleend had en 
zei : "Sïet! wanneer die sonne opgaet, 
sa! ick van dese werelt scheyden". 

Tot bewijs van het mirakel liet hij 
zich betasten, keren en wenden door 
"notabele geestelijcken ende waer
lijcken mannen" en hij zei tot hen: 
"Tast mij vrijlijcken aen, want ick 
geen gevoelen, pijn noch wete en hebbe 
in mijn lichaem, want ick alsoo wel 
van binnen als van buyten verbrandt 
ben". 

De mannen betastten hem en zagen 
het grote wonder, dat alleen zijn hart, 
zijn tong en ·zijn ogen nog leefden. Zij 
loofden God, "Die door den verdiensten 
Sijnre uuytvercoren heylige wonder
lijcke teykenen ende mirakelen doet". 

-0--

En als hij zijn biecht, "beginnende van 
sijnre kijntshede tot dien dage toe" met 
groot berouw had gedaan en het Heilig 
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Sacrament en de Heilige Olie vol de
votie had ontvangen, riep hij Sinte 
Barbera en St. Laurens aan, dat zij 
voor hem zouden bidden. 

Nadat hij gebeden had, sprak hij tot 
zijn biechtvader: "0 alle mijn lieve 
vrienden ende besonder mijnen lieve 
heeren mijnen biechtvader, siet ! nu 
coomt die ure dat ick van deser werelt 
sal scheyden, en·de mijn tijt is nuet 
langer; daerom en wilt van mij gaen, 
ende wilt mij troosten ende bijstaen in 
der uuytgange mijnder sielen van mij
nen lichame, opdat ick behouden mach 
bliJven" . En wederom begon hij te bid
den tot God, aanroepende de Heilige 
Maagd Maria, Sinte Barbera en alle 
Heiligen. En toen de dood over hem 
kwam riep hij met zulke luide stem, 
dat het een wonder was: "Heer Jhesu 
Ohrijsti, ontfermt u mijner, ende in 
Dijne handen beveel ick mijnen geest". 
En hiermede was er een einde aan zijn 
leven gekomen. 

-0---

0m de barmhartigheid Gods aan al
len te tonen, werd het dode verbrande 
lichaam van Hendrick voor in het huis 
gezet, zodat alle mensen het wonder 
konden zien. En daar hij een goed en 
vriendelijk mens was geweest, kwamen 
al'le burgers bij zijn begrafenis en zo 
werd hij te ruste gelegd aan de noord
zijde van de kerk, bij het altaar van de 
Heilige Maria Magdalena. 

Dit mirakel werd opgetekend door 
Dirck Francken·sz., die het volgende 
verklaart : 

"ende ick, heere Dirick Franckens
soon, geboren van Gorcom, prister, 
canoniek ende cureyt van des cappit
tels wegen der voors, kercken, allsoo 
ick bij desen verbranden man geweest 
hebbe, sijn biechte viermael dien nacht 
hoorende, ende hebben hem die heylige 
sacrementen der heyliger kercke ge
minstreert ende gegeven, sijn lichaem 
levende ende doet wesende getast ende 
gehandelt, ende is ten lesten in mijnen 
luchteren arme gestorven, soo hebbe 
ick door begeerte van veel devote men
schen totten love Godts ende Sijnre 
lieve moeder ende der 'heyliger jonck
vrouwe Sinte Barbera dit wonderlijck 
mirakel, waerachtich geschiet wesende, 
in schrift geset ende achtergelaten". 

-o-

Verwactit van mij na dit mirakel 
geien commentaar. Trouwens, daar le
nen deze sterke verhalen zich aller
minst toe. U moet ze lezen in de geest 
van de tijd waarin zij ontstonden, u 
moet ze niet zien als mens van deze 
tijd. Maakt u zich even los van die 
realiteit en laat u meevoeren door het 
verhaal van vijf, zes, zeven of meer 
eeuwen ge1eden. Dat was de bedoeling 
en mocht u ze zo gelezen hebben, dan 
heeft u het goede recept geVo'1gd. Bent 
u echter aan het vragen en speuren 
gegaan, wel, dan deed u meer dan er 
van u verwacht werd, want...... sterke 
verha:len zijn immers "sterke verha
len"! 

Nu deze serie van 24 verhalen voltooid is, is het mij een behoefte 
mijn dank uit te spreken jegens de schrijver voor alle goede hulp: 
de levendige voorbespreking, duidelijke tekst, historische kritiek op 
de voorontwerpen en bovendien het verschaffen van een boek over 
costuumgeschiedenis waardoor de taak om mij in te leven in de 
geschetste situat,ie heel veel gemakkelijker werd. 

de Hoon. 
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