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VOOR\vOORD. 

Naar aanleiding van de in Arkel gehouden opgravine;en 

bes.loot de Nederlandse .J.eugdbond ter Bes tude rine van derrr

<;escllieden:î.s al'deling GorincJ1em en omstreken een speciale 

Scriptum Caspingium te wijden aan de historie van Arkel. 

De t-iooi'dredakteur van deze uitgave is Peter von Hout, een 

Arkelse amateur-archeoloog, die tevens de leiding had over 

de door de NJBG gehouden opgravingen te Arkel. Deze heeft 

voor het grootste gedeelte zelf de stof voor dit boekje moe

ten schrijven, daar er weiniG" inwoners van Arkel zijn, die 

iets over de gescrliedenis van h .un woonpléiats a.fweten. De re

den i1iervoor is, dat de meeste historische �ebeurtenlsssen 

v,1n Arkel s.ime11v;1.lrlenr met die v;1n (ior'.i.nchcm.rr.rr

1\l::; U na li,,t .Lez<':!Jl van dit boekje i11tr-esse kri__jr�t i.n rte (�c:

;:;cl1i.eder1:i.s v;,n i\rknl., of' irt het w1�rl, v,..1n de ·:.l!V�, f�0n ver-. 

oni{:.Ln{.;, die :,,;.i..cl1 tot doel stelt om cle br➔ lc1.ne:ste.l]:i11f',' v0nr 

wenden tot rte hieronder vermelrte personen. 

dij hopen, dat U aan het lezen van dit boekje veel plezier 

zult beleven. 

Het bes tuur der �1 JBG afd. Gori nc lwm e. o, 

V/,: H.uurcl van Donkelaar, Laantje la, 1verkendam 0183'5-l LtJO 
AS: Fokko de Vries, D.F.Pauwstraat 23, C:orinc-lH-' rn cn:�Jo-:22.'11·:i 
PM: Dick Los, Onderweg 18, Arkel 01831-1498 
Hi1: 1,:arti11 Veen, l3arbette 8, Gorinchem 
GS: Jan Casper Zweers, Dorpsstraat 19, Zoelmond OJ45J-407 

Voor _i_;1l.'ol'lllal;ic ovor 1\rknl: 

!'eter voit llout, Kon. ISrnmastraat 20r
1 

.Arkel, 01.831-2039 

https://oni{:.Ln
https://oni{:.Ln
https://ior'.i.nchcm.rr
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r. Arkels vroegste geschiedenis.nnn

Dit is het onbekendste onderdeel van de geschiedenis vap Arkel. 
Hoe komt dat? Nu, dit komt omdat in deze tijd, de middeleeuwen 
dus weinig werd geschreven. De Romeinen schreven tamelijk veel, 
maar nadat deze weggetrokken waren, was de "schrijfkunst" in ver
val g�raakt.
Maar nu iets over Arkel. Als we de geologische kaarten van de om
geving van Arkel bekijken, zien we, dat er in het begin van on
ze jaartelling hier een groot waterrijk gebied moet zijn geweest.
Dit was vooral veengebied. We zien ook op deze kaarten, dat er 
kleisoorten op voorkomen. Deze kleistreken duiden op oude rivier
en kreekbeddingen, die na de bedijkingen (rond het jaar 1000) van 
de hoofdstromen door de inklinking van naastgelegen landen om
hoog gekomen zijn. Vanaf de huidige Arkelse sluis moet er zo'n 
stroompje noordwaarts gelopen hebben naar Ameide. Hoogblokland 
en Hoornaar lagen ook aan zo'n watertje. Zuidwaarts ging er een 
stroompje in de r_ichting van Gorinchem, maar dat boog bij de Lin
gebrug af naar Laag-Dalem. Voor de Arkelse kerk moet er een ri
viertje gelopen hebben naar Wolpheren, dat we moeten zoeken in 
de buurt van Schelluinen. Buitendijks, in het Avelingengebü,d
lH,'<..:!t lwl teqcnwoordig no<] .Middcndiep. De kl<�iruq van dit stroom
p i<' v.i.nclt noq cr�n bc�n,11n-i nq :i.n "de lloql", bij c]c, llaê1rbrurJ. 
\h\ Ho1111'i.n<'n die• cl:i.l. qc'cl<'f'lLri b_innr�nclronqr,n, rn,1<1kLr'n hi. r ·r hun 1n1• 

cJ1•r.w1�CJ<'11, cJ.ir! m1•1':,;L.1l v,,n L<1l,lçr,nbo:-;:-;1}rl q1•rn<Jdl<L wr,nJr•n. 1/,rJ 1/.dl 

er ook zo'n wc:•9 naar lH.recht hebben gelop<�n. Wc1 t nu de Ondcrwc,q
l1oet, kan in dit verband een oversteekplaats geweest zijn van 
liet vrij brede watergebied naar de zanddonkcn in de Stations
straat in Arkel. Langs de Onderweg worden zo nu en dan Romeins� 
scherven gevonden, maar deze zijn van een te klein aantal om te 
kunnen zeggen dat hier een Castellum (legerplaats) zou zijn ge
weest,
Op zaterdag 10 maart 1972 is er een dorpskernonderzoek gedaan
door het NJBG en de conservator van het Rijksmuseum van Oudheden 
te Leiden, Dr.L.P, Louwe Kooijmans. Behalve Romeinse scherven 
vond hij ook nog een enkele ijzertijd-scherf in een slootl<:ant 
tegenover de kerk. Waar deze vandaan komen is moeilijk te zeg
gen. Volgens mij heeft er in deze tij9 een enkele boerderij ge
staan, maar dit zouden we nog geen nederzetting of plaatsvorming
kunnen noemen. 
Maar wan&r is Arkel dan ontstaan? Na de onderzoeken van 1972,
1976 en '77 is wel archeologisch vast komen te staan dat dit 
rond 800 moet zijn gebeurd. Dit hebben we geconcludeerd uit het 
feit, dat er een klein aantal Karolingische scherven zijn ge
vonden, met name Badorf, dat uit het Rijngebied van Duitsland 
werd geïmporteerd. De bewoning moet wel erg klein geweest zijn 
en moet een omvang van zo'n vijf boerderijen hebben gehad, met 
hier en daar nog een enkele schuur. Dit geheel lag rond de koe
pelkerk.
Omstreeks het jaar 1100 gaat de Linge in de richting van Gorin
chem stromen. 
Maar wanneer wordt Arkel voor het eerst in de bronnen vermeld? 
Dit is in 983: in een oorkonde waarin staat, dat bisschop Anfrie 
uit Utrecht he� in leen gaf aan de heren van ter Leede, Arkel 
werd toen met de naam "Arkola" aangeduid. Rond 1200 werden hier 
voor hetn wa_nnneerst dijken aangelegen. Deze dijken, bij de kerk, 
ren grasdijken, die beweid werden. Het verkeer van die. tijd ging 
over de Onderweg. 

https://m1�1':,;L.1l
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Arkel was in de 12e eeuw een gunstige handels�laats. Uit deze 
tijd vinden we talrijke scherven, zoals Anden (witgeel aarde
wcrJ{, dat met zoutglazuur versierd werd en dat kwam uit België)
Pingsdorf (beschilderd aardewerk, dat rond Schinveld geprodu
ceerd werd) en wat inheems aardewerk (dikwandig en bruin van 
kleur, meestal kogelpotten).
Rond 1250 werd Gorinchem belangrijker, want de Merwede was toen 
al een flinke rivier geworden, met als gevolg d�t alle handel 
via Gorinchem ging. Gorinchem had ook nog het voordeel dat de 
Lingehaven aanwezig was. 
Maar nu wat over de mensen zelf, Uit de laatste opgravingcr1 zijn 
er wat leuke dingen voor de dag gekomen. We weten nu dat de hui
zen van die tijd uit hout en leem bestonden (hier zijn enkele 
fragementen van gevonden). De mensen die er leefden waren zeer 
eenvoudige boeren. 
Uit een botonderzoek, dat gedaan is door twee biologieleraren
bleek, dat er paarden, koeien, varkens en geitachtigen gehouden
werden. Ook zal er wat aan de visserij zijn gedaan, want in een 
oude sloot werden nogal.veel mosselen gevonden. Er werd ook aan 
ijzerbewerking gedaan, want er kwamen ook nog enkele ijzerslal<:.
k0n voor cJc: daq. Het qraan werd gemalen met maalstenen, die qeïm
por l.c)1, ,�cl wc'r.clc'!l u_i_ L he' L 1;: :i f [clr1c,bi ,,cJ. l)c, hu :i é->Vrou w,,n cJr�rJc•n ook 
.i<1n :--;pin111'11, cliL l,oncir'n wr' conr:JucJr•n'n 11·i1·_ hr'L rr,·iL rJt1L <'r r:n·irJ<· 
: -;pi nl<:. lu� jr,:--; rievondcn wr;rclc:-n. 
Nir:t _ 0llcn rond de� kerk wus er bewoning in dir� tijcl. Waar nu d•s 
loods staat van de mell<:.fabr iek werd door mij en Gerrit ~nm Hr:;s t.
rcnen een afvalputje gevonden. Hieruit kwamen enkele 12e ee1.r,..-ss 
scherven en een fragment van een schaats, zodat het wel zeker is,
dat er in die tijd oolc al in ArJcel geschaatst werd. 
Na 1499, toen het klooster hier gesticht werd, werd Arl<:.el w0er 
belangrijker.

Hieronder de door de NJBG gedane opgravingen te ArJ(el 

,_,,,........_�i--
\ 

i Cj f /-, ' 

https://Arl<:.el
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gevonden
d,:? kerk 

Korjelpot uit 1200, gevonden c.1:_,11 

..-de Onderweg. 

Benen schaat.ca. 1400, gevonden bij de melk.fabriek. 

https://schaat.ca
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II.eeDE HEREN VAN ARKEL.eee

We laten de nuchtere feiten spreken: De naam "van Arkel" wordt 
in de nu bekende oorkonden niet vermeld voor het jaar 1247. Be
halve Jc1n I, heer van Arkel, die van 1253-1264 vermeld wordt, 

·ewordt de naam van Arkel ÓÓk gedragen doqr zijn broer, Otto vaneee
Arkel, heer van Heukelum en Asperen (vermeld 1269-1272) en ÓÓkeee
door een jongere broer, Hugo Botter van Arkel (vermeld 1247-}284).eee
Hieruit mogen wij wel afleiden, dat hun vader� reeds de heer-
1 ijl-chcid Arkel bezat. Die vader voerde echter niet de nc1c1m "vuneee
Arkr.,l", ma;::ir heette Herbaren (I) van de Lede, verm0ld lL'.27--1243 ..eee
IJc:, stëtmvacl'ê'r van de van Arkel' s was dus een "van de"' Lede".eee
Deze Herbaren was geen "heer van de Lede", want deze heerlijk
heid behoorde toe aan zijn broer, Jan I, heer van de Lede eneee
Schoonhoven (vermeld 1247-1255), Na het uitsterven van deze vaneee
der Lede's, is de heerlijkheid van die naam gekomen aan de hereneee
van· Arkel,
De genoemde Herbaren van de Lede (1227-1243) moet een aanzienlijkeee
man geweEist zijn," die z:ich beha.l ve heer van Arkel ÓÓ1-c heer vaneee
Bergambacht, Heukelum en Asperen mocht noemen.eee
:,.ret wie hij q0trouwd was, lezen we niet· in de oorkonden. Het iseee
C'c·hLc'r 11ir,t· onrnoc1r'li jl,, cJ,ii 1/.i jn vrrn,w 7\lvr>rac]<' Vèrn JTr·,uscJr•n J-ir,r-1_-
l t ' , r 1, ': ; 1 l 1 < l 1 < 'I1 < l 1 1: : 11 i l < '< 'I1 r > 1 1 ( 1 t 't 1 , 1, 1 t 11/, i < '11 1 i j !� r I r':; l , 1 r · f 1 1 • 
V,itl'.,,',<•I 1 ::p1·r·l•;r•11rl i11l <'I r•:;:;t'('I 1 <J11:; <l,111 wr•r•t 1lr• Vt <1,111, vJÎ<· rj,. ·;,,r/1•1 
vc1n .ll<}rbctr<,11 l L V<1n clr.:- L,c•clc: qc'wr,c:::iL l,c1ri 1/.ijri. Vull<;<Jrri<·ri 1/.<;J�<-rl1r-i,1 
is hier niet te geven. Wc hebben de keus tussen Folpert van de 
Lede (1204-1214) en Floris van de Lede (1204-1207). Zij worden 
beide genoemd in verband met het slot te Asperen. Aangezien As
peren in het bezit van de Arkelse tak komt, zou Óf Folpert of Flo
ris een directe voorvader van de Arkel's geweest kunnen zijn.
Aangezien de naam Folpert in geen tak van de Lede-Arkel groep ver
der voorkomt, de naam Floris echter wel, gaat onze voor1-;::eur uit 
naar Floris van de Lede als vader van Herbaren II van de Lede. 
Ook deze Floris moet eeri goed huwelijk gedaan hebben. Het is na
melijk vrij zeker, dat hij gehuwd was met een erfdochter van Hugo
Botter, heer van Schoonhoven. 
Onze nie1..n.'r'g ierigheid richt zich dan weer op de vraag, wie de 
vader van Floris van de Lede geweest kan zijn, De enige figuur,
die als vader in aanmerking komt,' is Herbaren I van de Lede, die 
vermeld wordt in een oorkonde van 1143. Prof,Oppermans houdt deze 
oorkonde voor onecht, Aangezien men zich bij het maken van een 
valse oorkonde bediende van namen, die werkelijk in die tijd voor
kwamen (anders liep men de kans dat het bedrog al te gauw aan het 
licht zou komen) kan Herbaren Ievan de_Lede in 1143 toch wel be
staan hebben en de vader van Floris en Folpert van de Lede geweest 
zijn, Misschien is hij getrouwd geweest met een dochter van Willem,
heer van Altena, Een zwak argument hiervoor is, dat zijn klein
zoon heer Willem van Wijffliet (1246-1255) de heerlijJilieid Wijf
fliet in het land van Altena bezat, Aanvankelijk heb ik deze heer
lijkheid gezocht op Noord-Beveland in Zeeland, maar veel logischer
is het Wijffliet in het land van Altena. 

We kunnen ons•de afstamming van de heren van Arkel aldus voorstel
len: 

I Herbaren Ievan de Lede, 1143 (gehuwd met 
Willem, heer van Altena) zijn zoon: 

een dochter van 

II Floris van de Lede (1204-1207), Gehuwd met een dochter 
van Hugo Botter, heer van Schoonhoven), Zijn zoon: 

III Herbaren II van de Lede (1227-1243). Gehuwd met Alverade 

https://noemen.ee
https://Lede".ee
https://1247-}284).ee
https://ARKEL.ee


r 

�-

..; 6 -

van Heusden. Zijn zoon: 
,. 

I.V Jan I heer van Arkel (1253-1264). Gehuwd met Bertha 
van Ochten Ricoldsdochter. Stamvader van de Arkel's. 
Zij�zoon: 

V Jan II heer van Arkel (1269-1296). Overleden 27 maart 
1297. De naam van zijn vrouw is onbekend. Zijn zoon:e

VI Jan III heer van Arkel (1297-1326). Eerst 
. 

getrouwd met 
Mabelia van Voorne en daarna met Cunegonde van Virnen
burg. Zijn zoon: 

VII Jan IV heer van Arkel (1322-1359), overleden in mei 
1360. Gehuwd met Magaretha (volgens de traditie:_ Erm
gard)van Cleve. Zijn zoon: 

VIII Otto, heer va� Arkel (1360-1396), overleden 26 maart 
1396. In 1360 gèhuwd met Elisabeth van Bar, vrouwe van 
Pierpont. Zijn-zoon: 

IX Jan V, heer van Arkel, geb. 1362, overl. aug. 1428. Hij 
was in 1376 gehuwd met Johanna van Gulik, erfdochter 
van Gelre. Heer van Arkel (en Gorinchem) was hij van 
1396 tot 1402. · 

In navolging van Kemp wordt hij hovaardig en trots genoemd en wordt 
vermeld, dat hij weigerde rekening te houden met het feit, dat hij
verantwoording aan de graaf af moest leggen. Het komt mij voor,
dat dit oordeel onjuist is. Er is geen enkele reden om te veron
derstellen, dat Kemp gelijk heeft. Het komt mij eerder voor, dat 
dergelijke praatjes rondgestrooid zijn om het gedrag van hertog
Willem van Beijeren tegenover de Arkels een schijn van rechtvaar
digheid te geven. We moeten niet vergeten, dat Jan van Arkel door 
;djn huwelijk vrij zeker hertog van Gelre geworden zou zijn. Dit 
kon h<�rtog WilJ.um, dus grû.af van Holland niet dulden. Bovendien 
had ,Jan van Ar'kel de partij van hertog Albrecht ( hertog Willem' s 
vader) gekozen en hertog Willem zelfs belegerd op het slot Altena. 
,Jan van Ark()l was hic�rciour <X)n tcqc'ni:-:Ldncic�r qPworcic•n v,.m hc•rl:oq
W.illc"rn, cJ.ic� tol: r�l-ke pri.j::; V<�t:-lli<.'LÎ.qd moc•::;L worcJ,.•n. l·:r zul:lc•n b<"
tere bewij�en dan nu voorhanden zijn, bijeangebracht mo<�Lcn wordr::'neee
om "schuld" van Jan van Arkel aan de gang van zaken vast te stel
len. Zelfs het accepteren van vernederende voorwaarden door de vaneee
Arkel's, kon de woe:de van hertog Willem'niet tot bedaren brengen.eee
Onder de Arkels is Gorinchem tot grote bloei gekomen en de Gorkum
mers waren de Arkels toch over het algemeen welgezind. Speelt de 
rivaliteit van Dordrecht soms ook nog een rol in het gedrag van 
hertog Willem? 
X Willem van Arkel (1400-1417), gesneuveld 1 dec. 1417. 

Hij is niet gehuwd geweest, doch liet wel (onwettige)
afstammelingen na. Tijdens zijn leven nog gingen de 
stad Gorinchem en de heerlijkheid Arkel, met nog vele 
andere bezittingen voor zijn geslacht verloren. De heer 
W.F. Emck merkt in zijn "Kroniek van Gorinchem", 1929, 
op dat Willem nog drie korte perioden baas in Gorinchem 
is geweest, n. 1. 14 sept. 1406. - 6 aug. 1409; 2 6 juli
1412-24 aug. 1412; 21 nov. 1417-ldec. 1417. 

Tot slot willen we nog enige aandacht schenken aan de vraag of er 
nog afstammelingen van het oude geslacht in leven zijn. Ik ben ge-

,'
1 

https://V<�t:-lli<.'L�.qd
https://brengen.ee
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neigd die vraag met ja te beantwoorden. In de eerste plaats be
grijp ik daaronder de afstammelingen in vrouwelijke lijn.
Arkel-dochters huwden met leden van andere geslachten, die zich 
voortgeplant hebben. Bovendien produceerden de adellijke heren 
vaak een behoorlijk aantal bastaarden. Op de door mij gepubli
ceerde stz:unboom zult u daar verscheidene onwettige afstammelin
qen terugvinden en daar ontbreken zelfs nog enige Gorkumse re
�eringsfamilies� die wel hoogswaarschijnlijk uit de Arkels voort
komen, maar waarvan de afstamming uit Arkel niet dadelijk blijkt.
In Brabant en elders komt nog steeds een uitgebreide familie "van 
Grevenbroek" voor, die afstamt (onwettig) van Robbert van Arkel, 
heer van Bergambacht (1338-1347).
Ik herinner verder aan Otto van Arkel, heer van Heukelum en As
peren (1269-1272), een wettige broer van Jan I, heer van Arkel. 
Uit hsrnstammen families,die de namen van Asperen en van Heukelum 
droegen, doch in wettige vorm wel uitgestorven schijnen te zijn.
Ook de "van Slingelande's" behoren tot de Arkel-clan. Deze familie 
behoort thuns nog tot de Nederland=3e adel, al is vrij recent ûc.rn
qetoond, dat de ufstummtng via een basL.aard loopt. 
Né..1 het ui tstervcn van de hoofd tal<. hebben leden van dr� familie! 
"Vëln Heukelum" de naam "van Arkel" weer opgenomen, en zijn zich 
"van Arl<.el van Heukelum" gann noernen, of "van Arkel" zonder d_eze 
toevoeging. Ool<. zij lieten soms weer bastaarden na, die zich een
voudig "van Arkel" noemden. 
Voorzover mij bekend is echter geen enkele hedendaagse "van Arkel" 
<·'r in geslaagd, zijn afstamming uit de oude Arkel-groep te bewij
zen.eee

De volgende twee pagina's_ tonen ean door mij in de "Nederlandsche 
Leeuw'' gepubliceerde stamboom van de Heren van Arkel. 
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Tabel I Vertakkingen van het geslacht 

van Arkel. 

Herbaren rnn der LedP, ,ermC'ld 1227-1243. 

Jan I heer i:an Ar).;cl, llt'rbarcn 
l 253-12(i4,aaa he,•r i·.011 dei, Bergl1e, 

X 1254, 
Bcrrhfl t'an Ocliten 

Jan II, heer Arnoud I, Arnoud 
i·an Arkel, hC'cr 1·an J, oord doos, i·an Licsrrld. 

t 129i 1289--1:{07, 
X van 1l<•11 Rrrghe, 

Al<'id J �77•--J :!00, 

,!011 1 Il. heer H aba rrn, hC'l'r 1/odof, I:fruud, ,l a·n. I, lieer Hcrl,arc71, 
1·an .·frkfl, rnn il<' Grote dood t l ,121 t·an Zodt'n, J,per 
]:!97-1326, Waard, 1358 DJ2-B52. nm drn 

X 13()5-1321, Baghr. 
1.a.lfobdi.aa X Bli-l::ll9. 

ran roornc::a Elisabtfh 
�- (1111-<gondaa

ra11 ï-inwnburg 

1 

.11111 Jr. IH•er Jan. J.'obert, b. Jan. Arnoud II, 
ran -�1-/:d. bisschop t l:l4i, Dirk 1352, hPC'r 

t 1:lGO, yan X Alrai;, X rm, Zoden, 
X 1:.:!ï? lit n·,·ht, Alt-id B:2ö B, alrix 1:t19-1362, 
Ern1.onr,I t ] :,ïi r .. ·fspcren. l3H. nm d,· X 
ran Kiel[

1
Mcrwede il eijlwirl, 

1,·. I'olanen 

11 

. fan, (JfffJ, he•�r b TAK • Ton 11, f,r•,•raaa ()//(!,a
t 1::G:!. 1·un Ark(;l, l, 'ol,1:rl 11. van 11nn 1/,0,·l,71.,aaa1 :�,i� - '!►;)_ 
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X 1376aaa Bertha ran 
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1311-10-fa 

Jan II, heer 
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1 
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Otto I heer t:an Hu-go Botter, 
He11kelom en .dsperen, 1247-1284, 

. 1269-1272, 

•l 
Otto, heer Arnold, heer va11, Leyenburg, Herbcrcn 

_can .dsperen, 1318-1336, t·an lfru1,elom, 
t 1344'45. X t 1333, 

1. Geertru,id van TVijffliet; X 

2. Mcchtclàaaa .�gn,·sc ·ra11 Jfirl,r, r 
Kok van Wecrdenlncrg.. 

. 1 
1 1 1 1 

Olto, heer Gerrit, heer b. b. Jan van Gerrit, Otto, Ot!o, heer h. 

rnn_ Asperen, van Tull, Pc-ter, Olivier, Leijenburg, 1:rnt-'59. 13tl-'5!J. van .dckoy, [Alll l"t lt t. 

t 1345, en 't ,vaal 1:tl4-'46. 1329-'41. 1327-48, 1333-'S:! J�:!O-i:;.;�1. 

X t ± 1380, x· X 

.:lleida, b. X Clem. t•lm 2. Ei. i·a11aaa
t·a11 A·ve11es Elis. rnn Be1csinchem Maldeghem. 

Cu-ijck. van 
Sclwnauwen

1 1 
1 

Otto!, Hrndri1.:!, Gijsbrecht!, TAlt Rerberen, Walra·ven, b. b. 

1:-130-1363 13ti3 X 1:-163 van heer 13i6-1407, Brustijn, G, rrit. 
Elscbcne LEIJENBERCH van .dckoy, X l4tl2-":!4. 14<)2-":;i. 
u. Dale-m van 13.84-1411, Johanna 

SCHONAUWEN X van de 

(vgl. Ned. Leeuw Katharina llf'"rtcede 

1 

Otto; Otto, Otto, Jan, Otto, b. b. 

1414--l-U6, 1366-1407, 1389-1407, t 1427, X :::1420 Otto, Joh,rn, 

(X 1-Wi (l-!2-U) verkor,ht Catharina l�-l:!-�'-1::, 1-1,;:: _·,1 
ArJnP,.,!J Ar.koy h. X 

1417. Vtln lkir·rc·r.. .lf,·chld,la
u: l�oon. 

1 

.·ldom? Otto? Walrnvrr,. 
1-Hl!-'7;'; 145/l (14fi01) 1Hl--'4!.! 

X ( t voor 1 -�8/i) 
,1•11,tte van 

C1ûemborg? 

1 i 
van 

HEUKELOM 
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III DE REGERING VAN ARKEL NA DE ARKELS 

Het Arkelse huis werd opgevolgd door het Beierse huis, met 
Willem van Beieren als eerste heer. Op 26 oktober 1413 gaf
hij Gorinchem en het land van Arkel in leen aan Magaretha 
van Beieren, echtgenote van Jan van Beieren. 
Deze heren regeerden niet rechtstreeks over het Land van Ar
kel, maar stelden een drossaard (rentmeester) aan, welke 
dross4ard zorgde, dat de rechten van zijn heer nageleefd
werden .. 
Naast deze drossaard werd een schout benoemd, die belast was 
met de rechtspraak.
In 1413 was Arend van Leijenburg drossaard van Gorinchem en 
Arkel. 
In juni 1417 l<:wam het leen van vrouwe Jacoba van noi eren, die 
reeds in 11\1() h<1ar rechten ovcrcJroeg aan hc1ur oom ,-r,,n v;_m Br'-L
l.::!L-L)n. Doorc1E1t de wc)duwc) v,Jn ,Jan van Bc!.i_c)ren ·hdcir. .r<;ch·I <:n ovr:r
droeg aan Philips van Bou'gondië, kwam in november 1425 het 
Botfgondische huis aan de regering.
Uit dit huis noemen we Philips van Bourgondië, Karel de Stoute 
en daarna het Oostenrijkse huis, Maria van Oostenrijk, Philips
de Schone, Kar81'. V en Philips Il. Bij de afzwering van PhilipsTJ
kwum ook Arkel rechtstreeks onder de SLaten Ccr�rilal. 
Ook geduren.de h(:;t Oostenrijkse en Bourgondische huis hadden 
Gorinchem en Arkel een drossaard en schout. 
1n de s tPden 1<:omt tijdens het Bourqondische hu is dr: burgr�ri i "np"
111t'l cic-wn vroc'dsch;::ip. Dcy:c vroc'dsch.:1p nccrnL L1nq:?.urncrh,1ncll'C11 

de heerlijl<:e rechten van de vroegere heren over doordat, o.m. 
Karel Vnaan de steden rechten en privileges toekent in ruil voor 
het geld, dat hij zo dringend nodig heeft voor het voeren van 
zijn oorlogen, Het platteland en ook Arkel, wordt hierdoor \'anuit 
de steden (Gorinchem) geregeerd.
Een vroedschap bestond uit 24 personen, die o.m. aan de navolgen
de eisen moesten voldoen: de rijkstenj de vreedzaamste en de be
kwaamste. De drossaard, dieniet werd gekozen maar benoemd, wasn
het 25ste lid der vroedschap.
Zoals reeds is opgemerkt bezit Arkel geen eigen "geschreven" ge
schiedenis, maar is die verweven met die van Gorinchem. Verschil
lende gebeurtenissen te Gorinchem geboekstaafd, vermelden het 
"wingewest der regenten" Arkel,
In 1653 komt te Gorinchem de vroedschap bijeen, teneinde het jacht
gebied te verdelen. De vroedschap verordineert dat in het land 
van Arkel niemand anders wild mag jagen, dan de leden der vroed
schap, de secretarissen en hun kinderen. Uit dit besluit blijkt 
wel zeer duidelijk, dat Arkel een wingewest van Gorinchem was. 
Op 9 december 1727 wordt te Gorinchem een gezelschap gesticht,
genaamd "De Negenden". Dit gezelschap was een geheim genootschap,
dat uitmaakte hoe Gorinchem zou worden geregeerd en besliste, dat 
alle te Gorinchem en in het Land van Arkel te vergeven baantjes
zouden worden bekleed door "De Negenden" en hun familie, Dit ge
richt tegen een andere groep regenten, zodat men de bekende fami
lieregering kreeg. In 1662 stelde de vroedschap in een resolutie 
vast, dat het opperste g�zag en toezicht over de kerken en de we
zen aan de burgemeesters behoorde. 
In 1734 werd weer een ander genootschap opgericht onder de naam 
"De Vriendelijke Bijeenkomst", Het streven van dit genootschap 

https://geduren.de
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was in te gaan tegen "De Negenden''. Deze "Vriendelijke Bijeen
J<omst" bracht veel bezwarende zaken van "De Negenden" aan het 
licht, o.m. waren de verpandingen op de bezittingen veel te 
hoog. Het teveel ontvangene kwam in handen van de regenten. Die
cleril< van Blciswi jk, de stadsontvë].nger vertelt hier ov.er onder 
111<'C't" d;J t. 11 ij opdL1ch t had gckn.è'gen hogere lasten te inrien ten 
bettt:� van de stë1clsrinanciën. Het Lanavan Arkel betaalde door de
ze verhoging Fl. 71808,- Doordat een belangrijk bedrag niet in 
de J<as der stad terecht kwam, was het gevolg, 4dat veel zaken,
welke dringend noodzakelijk waren, o.m. het versterken der dij
ken, niet uitgevoerd werden. 
In 1816 kwam aan deze toestand een einde. Bij artikel 141 der 
Grondwet kregen ook Arkel en Rietveld hun zelfstandigheid als 
gemeente. De burgemeesters en wethouders werden door de Kroon 
benoemd. 
Het Arkelse grondgebied was verdeeld in 2 delen, n.l. Arkel bo
ven en Arkel beneden de Zouwe. Arkel boven de -Zouwe en de polder
Rietveld behoorden tot het waterschap De Vijfherenlanden, Arkel 
beneden de Zouwe tot Alblasserwaard. 

I \T HET ARK ELS KASTE ET,. 

ll('L ondc"rwr'cp cl,1L w<' hif'r q;-ian hr'hc1nèlc:-lr'n :is voor- rJr, l\rJ-:-:r•J�;r· 
ttlW011<'t·:; .il! i jfl IH•I r,1:;r·inr•n•rirl:;l(• CJC'W<'r':-;I. ·w1• vJ<•l<'l'I riif•I 1,1,1r,-

IH'1'1· 111•! ;\1·k,·l:;1· l·:,1::I ,,,,1 ,11•::I ir·l1! 1/.011 1/.i j11. W,1,11·::•·l,i j11I ijl'. h-r1 -
,1,, A1·1,.,,1 .i 1 1·1'11 l,111·<'111 i 11 rl,· 1 i jrl rl.11 IH·I (j,.,, 1 11 i I frl,1,il".I <· '✓,l11 l1r•I 
<il>ll\v 'l\•i:-;L1·rl),11_1<!. 1\11cl<'L1/,ijcl:-; 1�.<itl dil uni, vur;r cl<· !1r•r-r:n v�1n d<·r 
ln,l'clè ( T.cc-=-rc.lam) dé s Lamvaders van de l\.rl<els geJ.den. Als het. l<.ûs
teel door de Arkels gesticht zou z±.jn, dan zou dit Herbaren vannnn
der Lede moeten hebben gedaan. Het kasteel was wel voor kortennn
duur, want toen het gebied der Arkels uitgebreid werd met dennn
heerlijJ�heid Wolpheren, achtten zij· het l�a.steel niC't meer vannnn
·waarde. Zij stichtten net buiten Gorinchem in het Hijdschildnnn
een nieuw l<asteel, dat de naam droeg van "De EeizerlijJ�e burcht".nnn
Dat kasteel moet tussen 1230 en 1267 gebouwd z,j:jn.
Waar moet het kasteel te Arkel dan hebben gele�gn? Volgens Kemp,
die van een sterke stenen kamer (=kasteel) wel ömgraven (=omge
ven door een gracht), westwaarts van de Arkelse kerk spreekt.
De plaats waar de kerk staat wordt.sinds 1267 vermeld, Dit geheel
stond op een hogere plaats, die een oeverwal was van de oudennn
Linge-loop, die daar met een bocht naar de Haar ging en de nolnnn
naar Schelluinen en de Avelingen. Ook de naam "Poelstraat" zounnn
hier misschien vandaan kunnen komen (m.i. de Haarweg). Als hetnnn
kasteel hier zou hebben gelegen is het.niet duidelijk of het kas
teel ten westen of ten oosten van de Onderweg, ofwel ten noordennnn
of ten zuiden van de Haarweg/Kerkstoep gelegen heeft. Er zijn,
volgens anderen nog twee plekken die hiervoor in aanmerJ�ing zou
den komen. 1 Nabij het voormalige klooster "Oudenhage", ondernnn
Rietveld; 2 Rechts van de Onderwegstoep, waar een verbouwde boer
derij omgeven is door een ·rechtb.oek.ign�sl<<Dtenstelsely die een ofnnn
twee grachten geweest zouden kunnen zijn.
Hoe zou zo'n kasteel er uit gezien kunnen hebben in die tijd?
Dit is zeer móeilijk te zeggen, omdat we gebrek aan bronnen heb
ben. Volgens Abraham Kemp zou dit een stenen kasteel geweest moe
ten zijn, maar die beschrijving is van een veel latere tijd.
In de tijd dat het gestaan zou moeten hebben, waren het meer ver-

'·) sterkte boerderijen. De omwonenden konden bij gevaar hier naar toe 
vluchten. In ieder geval is het niet erg groot geweest. Er gaat
bij de Arkelaren een verhaal, dat er onderaardse gangen van over 
zijn. Dit is en blijft een verzinsel. 

https://rechtb.oek.ig
https://burcht".nn
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V DE KERK. 

Wanneer de kerk te Arkel is gesticht is nog een raadsel. Er 
zijn beweringen dat deze in 641 zou zijn gesticht en dat hij
in 694 zou zijn herbouwd na een plundering door Noormannen. 
In 698 zou de nieuwe kerk door de evangelieprediker Zwitbert 
ingewijd zijn. Hierna zou in 1267 de kerk afbranden, waarna 
zij herbouwd is zoals wij haar kennen op de 17e eeuwse pente
kening van de bekende Rademaker. Het betreft hier een kerkje
in de vorm van een kruis met een klein spitsje er op, zonder 
uurwerk of slagklok.
De eerste predikant na de refomatie was Henricus Spudeus, Hij
werd in 1589 beroepen,
Nadat de kerk weer verloren was gegaan, werd er in.1851 een 
koepelkerk gebouwd (ook wel de "ui" genoemd in de volksmond). 

De koepelkerk 

Een brand op 15 juni 1921 verwoestte bijna de gehele kerk. De 
oorzaak was, dat enkele loodgieters bezig waren met herstelwerk
zaamheden en terwijl zijn in het café,.dat een klein eindje ver
deropi hun brood zaten op de eten, brak er brand uit. De brand
weer was er snel, maar kon niet verhinderen dat het kerkje af
brandde. Het herbouwen van de kerk heeft ruim een jaar geduurd.
De eerste dienst na de restauratie vond plaats op 29 oktober 1922. 
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VI EEN SCHONE ZWAAN KWAM GEVLOGEN. 

Jan van Arkel moest het gebied aan de Linge verlaten, omdat de 
Friezen, Denen en Noormannen het daar onveilig maakten. Hij trok 
naar Pierlepont in Frankrijk.
Zijn kleinzoon Jan kwam door de merkwaardige Arkelse drift in 
moeilijkheden en moest Frankrijk ontvluchten. Hij had zijn va
der vaak horen praten over het Land van Arkel, en zo trok hij
met zijn "wijf ende kijnderen ende alle sijn huysgesin" naar 
onze streken. Hij kwam tenslotte terecht op de Alm in de heer
lijkheid Altena en voer daar op Gods genade, want hij kende het 
land niet. Maar ziet "daar quam onversins vliegen een schoon 
swaen", zegt Pauw. Bij Kemp gaat het wat anders "een schoone 
swaan komt snorren, over langhs, over dwars, dan voor en dan 
achter, dan aan d'een, dan aan d'anderere zy van de schepen, als 
of sy desen aankomenden Heer wilde begroeten en geleyden, daald 
end'lick in 't water, en swemt vooruyt". Kunt u begrijpen dat 
Jan van Arkel verwonderd en verblijd was? Jan van Arkel gebood
de zwaan te volgen en zo kwam men tenslotte op d0 Linge bij d0 
Arkelse Dam, de plaats, die men de nerewaard noemde en waar la
te.!r hel HC'qul.ariss('ni<:loosh"r stond. TTicr qinq cJr-., 1/.waan aan .lé:ind 
(•n dil W,JS voor V<Jn 7\rkc'] [l('l l().k()n! Hij "onLdckLr..' �-d._jn Lr:ril_c�, 
pë:1pilonr�n of Le� pc-1uwr)l iunC?n", :,.cgl. Pauw en volqons K<�rnp: "ont
clo(�t s.i. jn pëwkciqi"c, sp,in l  !,i jn m<'rg0brochle huyscn, en sJ.aëll .. ·;i,·h 
clZtar. nc,d<'r, urn Le' bl.i jvc�n wooncn, onLw:i jssclick, bouwde� c�n st..·i, h
t0nde, ' L g<�n<:) door dc!n Lijd onder 'L stof leyd" . 
De reeds door de eerste heer van Arkel gestichte kerk wordt her
bouwd in het jaar Onzes Heren 694, Gelove wie het wilt. 
Vindt u het vreemd, dat Jan van Arkel va.n die tijd af nam "voor 
sijn helmteyken om sijn wapen twee witte Zwaensvogelen met de 
witte wapen van Arckel verciert". Dit lag wel in de lijn van de 
dankbaarheid aan de zwaan die de Arkels zo prachtig leidde :"En
de alle sijn nacomelingen hebben en hielden 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. 

Dit geheel was natuurlijk een verzinsel. Het Arkelse huis was 
verwant aan Kleef, Indien Jonker Willem van Arkel geen vroeg
tijdige dood was gestorven, zou hij het Gelderse en Kleefs 
grondgebied geërfd hebben. 
Door huweli jl<.:, vooral met het huis van Kleef, werden de wapens 
gecombineerlJ waardoor de zwaan in het Arkelse wapen kwam. 



De A:rkelse zwaan. 

VII EEN DUIVELSE DAAD IN DE HEILIGE KERSTNACHT. 

Dit is het verhaal van Folpert van der Lee of Leerdam - een boos 
mens, "ontziende God noch mensch". Hij benijdde Jan van Arkel (de
Sterke) zijn voorspoed en dit was nog wel zijn bloedeigen neef. 
Nu was het geen wonder dat deze Folpert een zo boos mens was: men 
zegt "dat hy den duyvel lijf en ziel gegeven had, dat hy langh le
ven sijn vyanden krenkken, en sijnen quaden wil volbrengen moclit". 
'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 "milct dagh 
en nacht op desselfs val", hoewel Jan van Arkel hem nooit "leet ofte 
quaet hadde gedaan". In dit door de duivel vergiftigde brein rijpte 
een vreselijk plan. Vier dagen voor de Heilige Kerstnacht ontbood. 
Folpert van der Leed de koster van de Arkelse kerk. Hij ontvouwde 
hem het volgende plan: Als Jan van Arkel in de kerstnacht ongetwij
feld "in den Gods-dienst waar" moest <de koster alle deuren van de 
Ar�else kerk sluiten, zodat er niemand uit kon. De koster moest dan 
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een teken met de klok geven en zelf uit de kerk sluipen. Fol
pert zou zich verstopt houden, met veel volk, oostwaarts van 
de kerk in de grienden aan de Linge. Als de koster hem het te
ken gaf zou Folpert komen en de heer van Arkel gevangen nemen. 
En de koster, die lelijke verrader, kreeg "groot gelt", "gelijk
Schelmen met geld te bekoren zijn". Nadat de koster "ten heyli
ge (ja, u leest het goed) gesworen hadde" deze daad te volbren
gen, ging hij blijdelick weder tot zijne huyse" en hij overdacht 
hoe hij zijn daad zou volbrengen, 

Toen kwam de kerstnacht en velen van Arkel gaan ter kerke, ook 
heer Jan met acht of tien jonkers en hun knechten. Maar niet 
ZlJn vrouw Bertha, daar die "bevrucht was ende groff van kinde 
ginck", Zij liep dus op alle dagen en hoewel de Keizerlijke Burcht 
in Gorinchem 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 bezig. Nog een 
c�nkel ogenblik, en ieder zit opgesloten:· "Maer Godt, die den 
sommi9en b�schcrm t tcqen den onversicnd<:m doot ende verhout in 1_ 

1.,,vcn om bct0rs wille, cJ i_c heeft desem qocd,)n hce:r v,:1n i\rf�r:1 hr• -

:.:;c·IH'nnl v,,n ctc,,- c.lool" . 
Wd11L, w.il cp'IJ1•11r-l. c•r·:• Al:..; cl,· Jço::t,,,- 11uq hij de• w1•::Lr·l ijl'.<' dr•1ir· 

bt..)zig is };:rijgt Jan van Arkel - hoc� heilige bc�slic�rj_ng! - "rcK·-· 
ringh in de dermen", zegt Kemp en Pauw zegt het nog wat duidelij
l<:er, hij werd "alsoo weeck sijnen buyck, dat hij op een secreet 
gaen moste". Hij stond 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 gemerkt, hij gaf het afgespro
ken 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 gehoor vloog hij met ZJ. Jn 
mannen uit de hinderlaag, omsingelde de kerk en stak deze in al
le hoeken in brand, En al het geestelijk en wereldlijk volk, Toe
zieners, Heren en Jonkvrouwen ]�wamen om in de vlammen in deze 
kerstnacht, Allen, behalve een, want in al het kwaad had Folpert 
van der Leede toch nog iets goeds in zich, Hij zage" een jonck
knecht dat hij int dopsel geheven hadde" en deze jongeling werd 
door een venster door hem gered en bracht het er levend af. 

En wat zegt onze vriend Kemp over deze gruweldaad? "Alder-schelm
achtigst feyt, broednest van alle grouwelen, de. Gods-dienstige 
soo.·. te vermoorden, booswicht, arger dan Hatto, eerst bisschop 
van Mentz aan Rijn die in 't jaar 914 in een groote duyrte, veel 
arme, hongerige luyden bij een versaarnde in een schuyr, als wilde 
hy die spijsen", Maar hij spijzigte dit verzamelde arme volk niet, 
neen, hij stak de schuur in brand onder de opmerking "'t waren 
muyzen die 't koooren wreten, en nergens nut toe zijn", Maar god
straft immers het kwaad, want deze Hatto kwam om in een toren, vol 
van muizenbet�n en daarom heette in Kemp's tijd die toren bij Ling
in Rijn nog "den Muyzen toorn", 

Terug naar heer Jan, die dus aan de brand ontkomen was, Deze had 
westewaarts van de Arkelse kerk aan de Poelstraat een sterke "stee
nen Kamer", door grachten omgeven, Hij vluchtte hierheen en liet 



  

de brug optreJ<:ken en zag van daaruit ziJn kerk branden en hij
hoorde het volk in de kerk kermen, maar hij kon het niet helpen,
w�1nt de kerk was omgeven door veel gewapend volk van die ver
m,1lc --cli jdc� Folpert vzm der Leede. Deze Folpert," zeer verblijd
cLJL hij sijnen heen� c,nde neve van Arkel met sijn volck gedoot
hadde, reysde met grooter hasten weder nae Leerdam". 
De volgende morgen ging het volk van Arkel naar de kerk en toen 
vernam Jan vun Arkel dat zijn neef Folpert van der Leede deze 
schanddaad had verricht. Hij ontbood priesters en ging met hen 
de verbrande kerk in "jammerlijcke seer weanende, sijn handen 
vringende". En wat zag hij: dat zij allen nagenoeg dood lagen,
maar .•. niet verbrand. Zij lagen voor het altaar van het Heilige
Kruis, behalve de priesters, die het meest verbrand lagen voor 
het Heilige Sacrament in het Hoge Koor. Heer Jan liet de doden 
begraven voor het altaar van het Heilige Kruis. 
En nu nog een wonder: Al brandde de gehele kerJ<:, de houten beel
den van"Joschep van Arimatien ende Nicodemus dat wereldlijck li
chaam ons Heere van der cruyse dede ende gavent Maria de moeder 
Godts, met Sint Jan Evangelist'' bleven niet verbrand staan en zij
stonden du.ar v0.le jaren "oft sij versinqent waren geweest" totdat 
1/.i j in de� tijd vc:m Dircl<: Frankcnsz, Pauw weer opnieuw 9ev,_:rfd en 
schoongemaakt werden. Een ieder die dit 7,ag hield hr:t voor erm 
mirakel en men loofde god. Dc�e houten beelden stonden bij het 
volk in "qroote cerC) ende revcrcncie" 
�:n hor• lH•t de kost.er verqing? Hij br;leed "sonèlcr pijnen", du'.-'; 1/.r>n

clC'r dat hij dû.arloe onder mishc:tndellngen gcdrevc:�n werd, dal .Fol
pert van der Leede hem tot zijn daad had aangezet. DP heer van 
Arkel liet hem als straf met gloeiende ijzers in het vlees bran
den en daarna werd zijn lichaam verbrand als een afschuwwel<.1<.end 
voorbeeld voor een zo door en door slechte daad. Dit geschiedde, 
zo zegt Kemp, ongetwijfeld binnen Gorinchem, en Pauw eindigt ch t 
deel van het verhaal met de opmerking:" Also,-; st�rff die boose J�os
ter" • 

En nu Folpert. Toen hij hoorde, dat Jan van ArJ<:el ontJrnrnen was, 
werd hij zeer toornig op de koster, hij meende dat deze hem bedrogf�n
had. Toen hij echter de ware toedracht had vernomen "blasfameer-
de hij die duvelen, dat sij hem nyet gedoot en had". Na deze ver
vloeking van de duivelen vluchtte hij naar Hoog-Duitsland uit 
schaamte voor zijn vrienden en de wraak van Jan van Arkel. 
Maar. . . hij 1<.omt terug en "sleept si jn boosheyd noch mé" . Dat 
was op Cl'n winter, de Detuwe stond t.ocn on dr�r water en het wa-
t·(' 1: w,1s IJl·i._jvC'n si,<.1u.n uu.n de DoU�rsloo,t, "cJé..1.L tor�n eenE::-n gor�d(m
cl.i.jcl<. w�1t;" . 1.::n w;:it dü: schelm Van een Folpert? Hij kwam "heijme
lijck varen ende twee ofte drie dijckers met hem ende staken innnn
der nacht dien dijck door" en er verdronken in de Nederwaard veelnnn
mensen en heesten, terwijl onuitsprekelijke schade werd aangericht.
"een nieuw schelmenstuk", zegt Kemp, "spruytende uyt Dliyvelse boosT

heyd, soo een vervloekt mensch betamende".nnn
"Ende alls hij in mennige jaren in quatheyt geleeft hadde ende hemnnn
nyet en beterden" zo gebeurde het dat hij op zekere dag (op onsnnn
Heeren Hemelvaárdsdag, zegt Kemp) in Haastrecht was met veel vannnn
zijn vrienden. Hij was immers ook heer van Haastrecht. Hij gebruik
te daar met zijn vrienden het middagmaal en had veel gedronken. Hij
stond temidden van zijn volk op straat en wat gebeurde er? Hij werdnnn
"in de locht gevoerd, met grooten stank, en wierd noyt we'er gezien".nnn

https://gezien".nn
https://betamende".nn
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Hij verdween dus in de lucht en niemand heeft hem ooit meer ge
zien. "Maar op de plaatsz daar hy gestaan had, bleven drie drop
pelen versch bloed leggen".
En vindt U het nu nog een wonder, dat van die tijd af op.het slot 
te Leerdam vreselijke geluiden gehoord werden en "vervaarlijke ge
daanten van vremde dieren en andere spoken gesien" 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. 

VIII HET NONNENKLOOSTER. 

In 1499 werd hier een nonnenklooster gesticht, dat den naam "Ou
denhage" en vroeger "Mariënhage" voerde, van hetzelve vindt men 
geene overblijfsels of het zoude zijn in een huis midden in een-
en tuin gelegen (1), het welk nog den naam van het klooster voert(2)
In 1558 werden de nonnen uit het genoemde klooster overgeplaatst 
naar ean klooster van de orde "Minimen" binnen Utrecht, welke 
Jçlooster Arkelklooster g�noemd werd of ook wel St. Anneklooster, 
naar de heilige Anna, aan weLk het was toegewijd. 

n. van 't Sant (184S)eee

1 JJi.L v.1.<Jpl n i.<'L, w,inl I i jc.Jc�n:: li<•I p.lO<'CJ<'tl ,1<'111 ,,r l1<'I� oudr• li11 i '.: 
Oud<�nh.::iqr� :-;Lool:tc men op groLc sluJ,lç:c)n sLCC'.n (J,;lcJr)sLcrrnupr:,,_.n)
die de funderingen moeten zijn geweest. 

2 Dit is onlangs afgebroken. 

IX DE PASTORIE. 

Na het herwinnen van onze vrijheid na de Franse tijd, wordt ool, 
Arkel herboren en na veertig jaar vrijheid woont er rond de oude 
Arkelse kerk een invloedrijk geslacht "de Vervoorn". Op de T-krui
sing een boerderij. Op de kerkstoep en tegenover de buitendijk
ook een boerderij en een tweetal naast de pastorie. De dominee 
van die jaren zat bepaald tussen "ge-zeggers", om het zacht uit 
te drukken. Zijn behuising was slecht e.n ook de kerk was na al 
die duistere eeuwen bouwvallig. De notulen van de kerkvoogden
vergadering getuigen daarvan. In 1843 Of 1848 bouwt Jacob van 
Haalen aan de dijk ean nieuw watervrij huis van Fl. 7400.--
Bij de restauratie vonden wij op de achterkant van balkstukken 
notities en o.m. een zinvollen spreuk van een timmerman 

"Zo gij nu zijt, was ik voor deze" 
"Zo ik nu bent, zult gij wèJdra wezen". 

De pastorie van 1848 had toen wij haar in 1938 betrokken nog dui
delijk eigentijdse dingen van de vorige eeuw. Een grote eigen
bakoven, een stenen fornuis met vierkante kookgaten een schouw, 
waar op de haardplaat hout gestookt kon worden en spekgaten in 
de schoorsteen en het ijzer waar de waterketel aan kon worden op
gehangen. Enige malen werden wij verrast door kinderen of" klein
kinderen van predikanten die te Arkel gediend hadden, en hoorden 
wij van het leven in die dagen. De pastorietuin met haar.groot as
scftiment hard- en zacht fruit (moerbeiboom, notenboom, Giessen 
wildeman) het kleinvee dat de dominee hield en het gebrek dat de 
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dominee en ziJn familie leed als dominee dingen op de kansel 
qç7,egd had èli,� de "ge-zeggers" in het verJ-ç:eerde kee1qat waren 
qc•:-;choten. 
1 !c• L ;Jmbt qi nq over van vader op zoon, dr-' Wi jhes, cl0 Schciltc:n:-;,
'-U <-' oµ Jçlomr0n n;__::_ar Corinchem liepen om het Gymnasiun tr::: d,::,or-
i opl'll, l)c, i�r-rl,.(�Jb;_1(:hl: v.d. Sprenkel, het 1-ç:ind cJul. in drè c=;Jor)L 
.1,:!lt,•1� clr• l11i11 vc�nJronk c:-n de BrlsSE.cluar�,, die-' jarc:n het huL,; br•
\•i(Hll\C.lt}tl './,Ol)(i<•r r!lkaar Le praten. Arlzclsr:.' délmcs, die al:,:; jr, rir:rltl()l: 

11,,• i ;.;je c! i.cn�,Lbnci(:è .i.n ck pastorie waren en er bij mij op ëtar.c3rr;:· 
(!(-!1 o;n dit noç: eens op papier te zetten, toen il<: een pret::t.�•-· 
.nnd van de Arkelse kerk. 

de pastorie of "Pinl-ç:sterblom" 

X DE ARKELSE DIJK. 

De Arkelse Onderweg is oorspronkelijk de enige verbindingsweg
met Gorinch0m geweest en liep van de Dam tot aan de .Merwede. Dr:•...,.r
,'.e Onderweç:1 was vroeger een kweldijk. De Lingedijk was een onbe
gaan�are wa�erkering.
t\;.:tpoleon on'cwierp op 16 december 1811 het Tableau van Keizerlijke
Wegen, waarQ_p ook de Arkelse dijk voorkwam. Deze dijk werd daar
cloçu;- een onderdeel van de weg Parijs-Amsterdam. 
Het zeer veel spoed is deze dijk begaanbaar gemaakt, want reeds 
in 1813 maakten de keizerlijke troepen reeds van deze weg gebruik.
Het .M�rwedel<:anaal was en is van zeer veel belang voor de ArJç_else 
indi.i.strie. Ook door de spoorlijn nam Arl<el zeer in beteJç:enis toe. 
Op 1 december 1884 werd de spoorlijn Arl<el - Geldermalsen geopend,
terwijl op 16 juli 1885 de lijn Arkel-Gorinchem-Dordrecht in ge�
b.t:'uik werd genomen.
Als waterweg had reeds vroeger de Linge vanzelfspreJç:end voor het 
açhterliggende land zeer veel betekenis. Nieuwland grensde naast 
de_Arkelse Dam aan de Linge, zodat de plaats waar het klooster 
he�ft gestaan Nieuwlands grondgebied was, In 1824 werd hieraan 
een einde gemaakt, omdat deze strook grond bij Arkel werd gevoegd, 
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Villa Schoonzicht was het landhuis van het geslacht, van Hoeij,
regent te Gorinchem. 
De laatste eigenaar van dit buiten: van Eeten, was in de vrouwe
li jJ<:e linie een afstammeling van dit geslacht. Regent van Hoei j 
v�s de qrootste grondbezitter van Arkel. 

XI DE NAAM SCHOTDEUREN. 
Ten�i�cte het overtollige water-uit de Vijfherenlanden af te voe
ren, werd van de Zederik naar de Merwede een vliet (de Schotdeu
rense Vliet) gegraven. Omdat men echter in de Alblasserwaard niet 
altijd genegen was dit water te ontvangen en een en ander in ei
gen handen wenstte te houden, werd in deze gegraven vliet een 
"sehotdeur" aangebracht. Kreeg men in de Vijfherenlanden een te
veel aan water, dan diende men naar Gorinchem te gaan en aldaar 
te vragen of de schotdeur opengezet mocht worden, Deze Schotdeu
rense Vliet diende tevens als waterweg tussen Gorinchem en Vianen,
waardoor Arkel dus een rechtstreekse verbinding kreeg met deze 
beeide plaatsen. In de jaren 1824-1825 werd het Zederikkanaal ge
graven, waardoor de Schotdeurense Vliet haar betekenis als water
w�g verloor. 

XrT rn-:•1• CF:Ml\7\J. l·'.N Dl� STHTS. 

le11 1 B.l <) W<'nl l <'I":" hocx1l·,, v,.Hl cJc /\r-I,c�.1 s<: l),Hn r�r·n 1Li l.v.:1ri rv-1:-;�;] u·i 1-;eee
CJ�bouwd, wë1<1rcJoor hcL 1/.ccJcril(k0naal 7.icb onllastte in de: Linq<:,
het zij door n0tuurlijke uitvloeiing, het zij met bchllp vun eeneee
stoommachine. Uet stoomqemaal werd gebouwd in lf325. Het deed hr:t:eee
\ve,rl<: van 2 3 wind-wu tcrmolens. Dit gemaal, waarin drie stoomma.chi
nes stonden, voorzien van drie raderen, had een vermogen van_,:-
90 PK. Thans doet het gemaal geen dienst meer, want het werd'�eee
vervangen door een electrisch gemaal. Het huidige gebouw vaneee
het oude g.emaal wordt gebruikt door een kunststofhandel, di_�eee
jammer genoeg enkele jaren geleden de schoorsteen afbrak. Deeee
oude stoommachines - zijn helaas al lang verdwenen. Ze staan"eee
tegenwoordig in een museum te Haarlem.eee

XIII DE MOLENS VAN ARKEL, 

Vroèger bezat Arkel vele molens, waarvan er nu maar een is over
gebleven. Dit is de welbekende "Jan van Arkel", die gebouwd is 
in 1851. De eerste steen werd gelegd door w.c.P.E. de Klopper, 
oud zes en een half jaar, volgens het opschrift van de ingemet
selde steen, Vroeger waren er veel meer molens te vinden in Ar
kel, In de omgeving van de kerk was ",de Voormolen" . Ook op de 
grens van Arkel en Kedichem stonden er twee n.l. de "Laaglandsè
Molens", En ook tussen de middenwetering en de zandwetering op
de Polder Rietveld kon men er twee vinden, die men de "Achter-

, molens"noemde, En als laatste bij de Arkel se Dam, waar men er 
wel vijf stuks kon vinden , voordat. het stoomgemaal er kwam in 
1825, Van deze molens zijn er nog uitwateringen te vinden, die 
de jeugd van Arkel beschouwde als de Onderaardse gangen van het 
Arkelse kaste�l, die naar men zegt onder de Linge moeten lopen. 

https://Haarlem.ee


  

 

  

   

 
 

  

 

·-

" -

,r-:!I_,,...., . ........ 

,, . -= · 

·�.•;•• : 
': {, 

• 1 11 V
,. 

• 22 • 

1 1 

=si·•!·. 1-\�1 :1.; 



XIV LITERATUUR 

- 23 -

A.J. v.d. Aa :"Aardrijkskundig woordenboek", 1839 

\v. iloxma : "Do /\.lblassorwaard" 

v.eeLc1111e p· eneee
llo.fdijkeee : "Merkwanrdige kas telen in Nedur-lnnd". 

P.v.Houteee :"Op{':ravin.g Arkel" Scripturn r:aspinr;iuni jr1::·6 nr.? 
"Opgraving Arkel" Scriptum r:aspine;i11m jrf� 7 rJr.l 

F.ev. Hou·t;eee "l[oe oud is Arkel?" Nieuwsblad voor Gorini::hern e.,;. 
5 januari 1977 

H.F.v.Peer :"Sterke Gorcumse verhalen", 1962 

D.v. 't Santeee:"Beschrijving van de Alblasserwaard en de VijI'
heeronlan.dene11 

M.e\{ 0 Scllnkel : "De 1vatorwolf"eee

Verder zijn er nog oen aantal artikeltjes gehaalci uit enn 
boekje over Arkel, dat door de Arkels'e t•;emec�nte -ï.s 11:i.tr�e1:·evr)n. 
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