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Merewade 

In de geschiedenis van Gorinchem heeft de aanwezigheid van de ri
vier de Merwede altijd een belangrijke rol gespeeld. In verschillende 
gedaanten heeft de rivier zich voorgedaan: als handelsweg, als grens 
of als waterwolf. Vaak besliste zij over welvaart en verval. 
De naam had oorspronkelijk betrekking op een Merovingisch gebied 
'Silva Miriwido', in de betekenis van een soort vloedbos (meer
woud). De oudste rivier-vermeldingen spreken van 'Meruada' (877) 
of 'Mereuuida' (897), wat zith later tot 'Merewade', Merwede ont
wikkelde. Deze naam was voor de benedenloop - de tegenwoordige 
Noord en Nieuwe Maas - van toepassing; vanaf de dertiende eeuw 
zeker ook voor de bovenloop - de tegenwoordige Boven en Beneden 
Merwede. 
De Stichting Merewade wil de kennis van de geschiedenis van de 
stad Gorinchem en haar omgeving bevorderen door het uitgeven 
van de reeks Merewade. Hierin verschijnen boeken over historische 
onderwerpen, op een leesbare manier geschreven en voorzien van 
vele afbeeldingen. Ook worden resultaten van historisch onderzoek 
naar Gorcums verleden opgenomen, met als doel deze voor een gro
ter publiek toegankelijk te maken. 
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1. Molens in Gorinchem door A. J. Busch, Uitgeverij De Manda
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Te verkrijgen bij de Gorcumse boekhandels of de stichting Merewa
de, Postbus 548, 4200 AM Gorinchem. 
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Titelpagina van het boek van Abraham 
Kemp (1656). 
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Jelfs Heeren, oo~nderdeqra)en-PanHol
land, tot den .Jare 1500. 
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de Vryheden, Keuren, Hant-vetlen, Gewoonten, 

Herkomen ende Ge,vijfdens. 

MI T S G A D E R S, 
De Regeerders der fe l ver Stede ende Lande, tot den Jare I r58. toe: Met 

noch een By-voeg fel getrokken uyt de Aanteykeningc der voorfz. Stede,, 
nopende derftlver Regeerders van de voorfz, Jare 1558. 
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1"{j tJ)'f-gegevm door fijn Soon..., H E N R. 1 x K E M p. 
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Voor PA u Lus V1 N K 1 Boek-verkooper, 16 ;6.. · 
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1. INLEIDING 

De Arkelse Oorlog verdient mijns inziens wat meer de aandacht dan 
tot nu toe in de moderne geschiedschrijving is gebeurd. De hand
boeken en de hoofdstukken in de nieuwe AGN over onze middel
eeuwse geschiedenis, veelal van de hand van H . P. H . Jansen, gaan 
slechts terloops in op deze strijd tussen de graven van Holland en de 
heren van Arkel. Wat men daar leest komt in het kort hierop neer; 
dat er vanuit Hollands standpunt een einde gemaakt werd aan het te 
zelfstandig optreden van de Arkels , en vanuit Utrechts standpunt 
aan de handelsbelemmeringen op de Lek, waar de Arkels overmati
ge tollen hieven. Dat het ontstaan en verloop van deze oorlog ge
compliceerder was dan op het eerste oog mocht lijken leert ons een 
nadere analyse. 
Wie deze oorlog wil beschrijven komt allereerst terecht bij Dirck 
Franckensz. Pauw met zijn ' Kronycke des Lants van Arckel ende 
der Stede van Gorcum ' en door de bewerking van H . Bruch gemak
kelijk te raadplegen. De Gorcumse pastoor Pauw werd rond 1416 
geboren. Omtrent zijn overlijden zijn we minder goed ingelicht 
maar in 1489 leeft hij nog. Zijn kroniek moet hij omstreeks 1483 ge
schreven hebben, gecompileerd uit zijn Chronicon Hollandiae (rond 
1468 geschreven, gebaseerd op zowel de 'Croniken van den Stichte 
van Utrecht ende van Hollant' van Johannes de Beke, eveneens 
door H. Bruch uitgegeven , als een anonieme Arkelse kroniek rond 
1440 geschreven) en zijn Chronicon Universale. De kronieken van 
de verschillende Kempen , met als laatste werk Abraham Kemp's 
'Leven der doorluchtige Heeren van Arkel ende jaar-beschrijving 
der Stad Gorinchem , Heerlijkheid ende Lande van Arkel, onder des
selfs Heeren, ook onder de Graven van Holland, tot den Jare 1500' 
in 1656 door H. Kemp uitgegeven, gaan grotendeels, direct hetzij 
indirect, terug op het werk van Pauw. 1 Ook in 'Die Cronyke van 
Hollant , Zeelant ende van Vrieslandt' te Dordrecht in 1595 uitgege
ven treft men dezelfde gegevens aan. C. van Zomeren in zijn 'Be
schrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel' in 1755 te 
Gorinchem uitgegeven , ging eveneens uit van de gegevens uit de 
werken van Pauw en de Kempen. Toch bespeurt men bij hem reeds 
enkele aanzetten in de richting van de geschiedwetenschap, zoals de
ze volgens Blaas in de achttiende eeuw opkomt.2 Kritischer bronnen
gebruik en het niet langer klakkeloos overnemen uit oudere werken, 
hetgeen niet inhoudt dat aan zijn interpretaties geen fouten kleven . 
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Tenslotte is ieder historicus een kind van zijn tijd. 

Aan het einde van de negentiende eeuw verscheen H. A. van 
Goch's 'Van Arkel's Oude Veste' maar dit geeft geen nieuwe of an
dere visie op de Arkelse Oorlog. Alle tot dat tijdstip verschenen wer
ken zijn vanuit Arkels gezichtspunt geschreven en geven een eenzij
dig beeld. Ook deze eeuw verschenen er studies over de geschiedenis 
van Gorinchem, onder andere van Van der Donk, Van Hoogdalem 
en recentelijk van Bert Stamkot, 'Geschiedenis van de stad Gorin
chem' en A. J. Busch in zijn artikel naar aanleiding van Gorinchem 
600 jaar, beiden in 1982, waarin de Arkelse Oorlog summier wordt 
verhaald. Wel verschenen er de laatste jaren enkele detailstudies, die 
- hoewel meestal zijdelings bij de oorlog betrokken - over bepaalde 
aspecten een duidelijk beeld geven. We denken hierbij aan onder an
dere J. Fox, 'De ontwikkeling van Gorinchem's stedelijke autonomie 
in de Middeleeuwen' uit 1969 en P. J. Meij 's 'De laatste Arkels tus

sen Holland en Gelre' uit 1979, beide artikelen in het tijdschrift 
'Holland'. 

Dat voorgaand historiografisch overzicht niet volledig is ben ik mij 
bewust. Ik hoop echter met een nadere analyse van de Arkelse oor
log een nieuwe aanzet te geven tot verdere discussie over en onder
zoek naar deze periode. Alvorens over te gaan tot het schetsen van 
de achtergrond, waartegen de Arkelse Oorlog plaatsvond, wilde ik 
eerst nog aandacht schenken aan enkele theoretische- en methodolo
gische zaken. In de eerste plaats moeten we ons ervan bewust zijn 
en blijven dat aan het begin en tijdens de oorlog niemand wist of 
kon voorzien hoe, en wanneer, deze strijd zou aflopen. Dat er op 
gegeven momenten andere beslissingen en wendingen mogelijk wa
ren, dat naast processen en structuren ook contingente (toevallige) 
factoren een rol speelden, moeten wij duidelijk voor ogen blijven 
houden. Voorts, dat wij achteraf weten hoe deze oorlog is geëindigd 
mag ons niet verleiden tot een finalistische- of deterministische bena
dering. Juist een possibilistische, waarin ruimte voor het toeval 
wordt opengelaten, aanpak lijkt geboden. 3 Tenslotte zou er een op
werping gemaakt kunnen worden tegen de term 'Arkel se Oorlog' in 
plaats van de veel gebruikte 'Arkelse Oorlogen'. Daar het hier mijns 
inziens gaat om een oorlog tussen de graven van Holland en de he
ren van Arkel - en dan voornamelijk een vete tussen Willem van 
Beieren en Jan van Arkel - tussen 1401 en 1412 met onderbrekin
gen uitgevochten, opteer ik voor de enkelvoudige term. Het blijft 
natuurlijk een interpretatie en als zodanig relatief. 
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Eén van de oudste kaarten, waarop een 
afbeelding van Gorinchem voorkomt is 
vervaardigd door landmeter Pieter Sluyter 
in 1553. D eze tekening sierde ook de om
slag van het boek 'Geschiedenis van de 
stad Gorinchem' en was als illustratie op
genomen bij de artikelen van Fox en 
Mei] &~H,k¾, 
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Een ridder wordt gekleed voor de strijd. 
Miniatuur uit een Frans handschrift (cir
ca 1415). 

Europees geweld 

Wie denkt dat oorlogen, twisten, opstanden en epidemieën, met alle 
gevolgen van dien, alleen de laatste paar eeuwen in West-Europa 
plaats hebben gevonden, komt bij het bestuderen van de geschiede
nis van de veertiende- en vijftiende eeuw snel tot andere gedachten. 
Dat al deze gebeurtenissen veel mensenlevens gekost hebben lijdt 
geen twijfel. Pas na 1400 zou de bevolkingsgroei dan ook weer gaan 
toenemen. 
De grote oorlog die, eveneens met onderbrekingen, woedde was de 
Honderjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk, waarin ook an
dere vorsten zich van tijd tot tijd mengden. De vijandelijkheden wa
ren rond 1340 uitgebroken toen de Engelse koning Eduard III zijn 
vermeende rechten op de Franse troon wilde doen gelden. Hij was 
bang anders zijn Franse gebied te verliezen. Bovendien ergerde hij 
zich voortdurend aan de Franse inmenging in Vlaanderen, dat nau
we economische banden met Engeland onderhield. Deelname van 
Hollandse en Zeeuwse adel aan deze oorlog was gering, wel namen 
veel ridders uit Henegouwen er aan deel. 
Op kleinere schaal, doch vaak onderling met elkaar verbonden, wer
den er in West-Europa diverse adelsvetes uitgevochten. Aanleiding 
werd er veelal gevonden in opvolgingskwesties, de macht in een be
paald gebied of een plaats op het kussen dichtbij de leenheer om zo
doende te delen in zijn gunsten. We denken hierbij aan de vetes tus
sen de Lichtenbergers en de Fresingen in Utrecht rond 1300, later 
tussen de Lokhorsten en Gunterlingen, de Bronkhorsten en de Heke
rens in Gelre vanaf 1350, de Leliaerts en de Klauwaerts in Vlaande
ren, de Bourguignons en de Armagnacs in Frankrijk, de Welfen en 
de Staufen in het Duitse Rijk, de Schieringers en de Vetkopers in 
Friesland (hoewel het hier om twee elkaar bestrijdende kloosters 
ging) en niet in de laatste plaats de Hoekse en Kabeljauwse twisten 
in Holland en Zeeland. 
Waarom was het zo belangrijk voor een groot deel van de adel, met 
name de lagere en minder rijken onder hen, om in de gunst van de 
leenheer te komen? Kort geantwoord: om zich te verzekeren van 
voldoende inkomsten om hun riddermatig bestaan te kunnen voort
zetten. De opbrengsten uit hun eigen bezittingen waren niet langer 
voldoende om er van rond te komen. De opbrengs uit de pacht 
(tijns), aanvankelijk een vast gedeelte van de oogst, later omgezet in 
een vast bedrag in geld, werd naarmate de prijzen stegen, relatief 
steeds minder. Pogingen van deze adel om de zogenaamde vroon- of 
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Een vazal doet leenhulde aan zijn heer, 
door zijn beide handen tussen die van zijn 
heer te leggen. Verder heeft de vazal nog 
drie symbolische handen, waarmee hij 
wijst op zich zelf en op het leengoed. Mi
niatuur in een Duits handschrift van de 
Saksenspiegel (begin 14de eeuw). 

herendiensten weer intensiever te gaan exploiteren waren mede oor
zaak van de boerenopstanden in Engeland en Frankrijk tijdens de 
Honderdjarige oorlog. Door de opkomst van de moderne staat met 
zijn ambtenaren, algemene belastingen, steden, standenvertegen
woordigers en neiging tot centralisatie dreigde de rol van de adel 
steeds onbelangrijker te worden. Voor de feodale ridders was er geen 
plaats meer in de staande legers van huurlingen. Zelf wilden de rid
ders hier niet aan. Zij en de landvorsten beschouwden zich als on
misbaar voor het staatsbestel en hun echte of vermeende vijanden 
moesten bestreden worden. Bovendien was voor de adel vechten nu 
eenmaal een bestaansreden. Verplicht aan hun leenheer of solidair 
met andere adellijke families, maar ook - om met Jansen te spreken 
- omdat zij een animaal plezier in roven, vechten, plunderen en 
brandstichten hadden.4 
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Een koning, gezeten op zijn troon beleent 
een bisschop en abdis met een skepter, drie 

leenmannen door deze een vaandel te over
handigen. Ook ontleent aan de Saksen
spiegel. 

Voor de in hun bestaan bedreigde edelen was vaak de enige moge
lijkheid die overbleef de hofdienst. In de nabijheid van de vorst, 
hertog, graaf of rijke leenheer, die doorgaans gunsten en geschenken 

aan hun vazallen weggaven, kon men dan wachten op een lucratief 
ambt (zoals onder andere dat van rentmeester, tresorier, baljuw of 
drost), waaruit men dan inkomsten kon putten, waarbij corruptie en 
afpersing geen vreemde verschijnselen waren. De edelen dus die de 
steun van de vorst hadden deelden in zijn vrijgevigheid, de overigen 
- voor zover zij zich niet zelf bedruipen konden zoals bijvoorbeeld 
de Arkels, de Brederodes en de Herlaars - moesten de toekomst van 
hun ridderbestaan somber ingezien hebben. Daarom duurden de 
adelsveten zo lang. Een andere mogelijkheid was deelname aan de 
groothandel in de steden, gewone handel was de adel niet toe
gestaan, of een kerkelijk ambt. 
Ook de steden gingen een rol spelen in de strijd. Het patriciaat was 
vaak verwant aan de adellijke geslachten uit de omgeving. Laatstge
noemden bezaten vaak een huis in de stad. Over het algemeen ijver
den de steden voor rust en orde om hun economische belangen te 
beschermen, doch zij waren eventueel bereid oorlog te voeren tegen 
een bevoorrechte stad als bijvoorbeeld Dordrecht, of een lastige stad 
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Een 'pestdokter ', toegerust met een 'sna 
vel ' gevuld met kruiden, waarvan men 
veronderstelde, dat zij de ingeademde lucht 
zouden zuiveren . Franse tekening uit 
1720. 

als Gorinchem , vanwege diezelfde economische belangen. D e enige 
groep in deze streken die niet of nauwelijks aan de strijd deelnam 

5was die der boeren. 
Tenslott e moeten we even stil staan bij de gro te epidemie, de pest of 
Zwarte Dood , die vanaf het midden van de veertiende eeuw in re
gelmatig weerkerende aanvallen veel mensenlevens gekost heeft. De 
ziekte was vanuit het Midden-Oosten door besm ette zeelieden naar 
Italië gebracht en had zich vandaar uit via de handelswegen over 
Europa verbreid . Stierf er door de aard van de ziekte en de sanitaire 
om standigheden wel vijftig procent van de bevolking, in onze stre
ken was dat percentage lager. In Gorinchem bezweken er volgens 
Emck vierhonderd inwoners in 1348 , 6 wat bij grove benadering vijf
tien procent van de bevolking zal hebben bedragen . Ook in 1360 , 
1368 en 1438 sloeg de pest in Gorinchem toe . 

Holland en Arkel 

K eren we terug naar ons onderwerp , de Arkelse Oorlog . In de 
graafschappen H olland en Zeeland woedden sedert het midden van 
de vee rtiende eeuw de Hoekse en Kabejauwse twisten en deze zijn 
onlosm akelijk ve rbonden met de Arkelse O orlog . Hoe m en aan de 
naam Kabelj auwen is gekomen is niet duidelijk , Hoeken ligt voor de 
hand. Dit waren de haken waarm ee de K abelj auwen gevangen wer
den. De moeilij kheden waren ontstaan na de dood van graaf Willem 
IV in 1345 , die kinderloos overleed. Zijn oudste zuster Margaretha, 
die gehuwd was m et de Duitse keize r , Lodewijk van Beieren , werd 
door haar ech tgenoot beleend m et de graafschappen Holland , Zee
land , Friesland en H enegouwen. Op haar beurt stelde zij haar der
tienj a rige zoon Willem als stadhouder van deze gewesten aan met 
toevoeging van een raad onder leiding van J an van Beaumont. Ver
reweg de belangrijkste man was evenwel Willem van Duvenvoorde, 
die een hele adelsclan rond zich ve rzameld had en de grote geld
schieter van graaf Willem IV was geweest. Laatstgenoemde had veel 
geld gebruikt voo r toernooien , reizen naar Pruisen en P alestina en 
kostbare oorlogen tegen Utrecht en Friesland. Willem van Duven
voorde en zijn clan hadden grote invloed ve rkregen , de edelen die 
bui ten deze groep vielen werden later bekend als Kabeljauwen. 
M idden 1349 benoemde Willem , die inmiddels zestien j aar oud was 
en graaf van H olla nd en Zeeland , ook Kabelj auwse edelen in zijn 
hofraad als H eem skerk , E gm ond , Arkel en Van de Watering. In 
1350 he rnam Margaretha evenwel haar rech ten op de noordelijke 
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Graq, 
hem J 
gouw 
van ( 

graafschappen, mede daar Willem weinig van het bestuur terecht 

had gebracht. Het land verkeerde in opstand en er was geen geld 
meer te vinden. Bovendien was het gewikkeld in een oorlog met de 
bisschop van Utrecht. Een jaar later sloot Willem zich aan bij de 

Miniatuur uit het Remissorium Philippi 
(een index op de leenregisters van Hol
land, circa 1450). Zij stelt waarschi

j

nlijk 
de vrede tussen de stad Utrecht en graaf 
Willem IV voor (1315). De wapens van 
de voornaamste adellijke geslachten, be
trokken bij de Hoekse en Kabeljauwse 
twisten, zij·n hier afgebeeld. Rechts 
Utrecht, vooraan drie burgemeester (in 
hun hemd), die de stadssleutel aan Wil
lem overhandigen. Linksboven het wapen 
van Arkel. 
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Kabeljauwse partij en kwam het tot een strijd met zijn moeder. 
Overal werden er door Willem Kabeljauwen tot ambtenaren en ra
den benoemd. Na jaren strijd en onderhandelen verzoenden Marga
retha en Willem zich in december 1354. Willem werd graaf van Hol
land, Zeeland en Friesland en zou na zijn moeders dood ook in He
negouwen opvolgen. 7 Vier jaar daarna werd hij , tot krankzinnigheid 
vervallen , opgesloten op een slot in Henegouwen . Zijn broer, hertog 
Albrecht van Beieren , nam als 'ruwaard' het bestuur over en poog
de de Hoeken en de Kabeljauwen met elkaar te verzoenen. Na de 
dood van Willem V in 1389 werd hij graaf in diens landen . 

Graaf Willem I V van Holland. Naast 
hem met skepter Margaretha van Hene
gouwen. Houtsnede van Jacob Cornelisz. 
van Oostzanen (vóór 1519). 
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De moordaanslag op Aleida van Poe/geest 
volgens een 19de eeuwse gravure. 
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Het land van Arkel, tussen Lek en Merwede, ruwweg omvattend 
Gorinchem, Schelluinen, Noordeloos, Hoornaar, Hoogblokland, Ar
kel, Nieuwland, Oosterwijk, Rietveld, Kedichem, Leerbroek, Da
lem, Leerdam en de sloten Hagestein en Everstein; lag ingeklemd 
tussen de hertogdommen Brabant en Gelre, het Sticht Utrecht en 
het graafschap Holland. 
Heer Otto van Arkel overleed in 1396 en zijn zoon Jan volgde hem 
op. Deze had onder Albrecht van Beieren, de graaf van Holland, 
een tiental jaren deel uitgemaakt van diens-ra-ad en van 1392 tot 
1394 het ambt van tresorier (schatkistbeheerder) vervuld. Deze 
laatste positie had hij te danken aan de invloed die de Kabeljauwse 
Aleida van Poelgeest, een jonge schone adellijke dame, op de graaf 
(die weduwnaar was) uitoefende.8 De Hoeken, die nu buiten de Ka
beljauwse clan rond Albrecht vielen, hadden hun toevlucht gezocht 
bij diens zoon, Willem van Oostervant, in de hoop om bij diens op
volging weer te kunnen profiteren van de grafelijke gunsten. Op 30 
december 1392 werd Aleida door enkele Hoekse edelen vermoord. 
Willem van Oostervant moest vluchten evenals zijn Hoekse vrien
den. Hun kastelen werden verwoest en hun goederen verbeurd ver
klaard. Dat Jan van Arkel, uit één der belangrijkste Kabeljauwse 
geslachten, hierin een belangrijke rol gespeeld heeft mogen we wel 
aannemen. Zowel uit hoofde van zijn ambt als met het oogmerk zijn 
positie en die van zijn Kabeljauwse vrienden te versterken. Gorin
chem en enkele andere Hollandse steden werden vrijgesteld van de 
Dordtse stapeldwang. Dit hield in dat zij niet langere goederen aan
gevoerd uit bijvoorbeeld de Oostzeegebieden, Vlaanderen en Enge
land eerst in Dordrecht op de markt moesten brengen. Dordrecht 
was namelijk een bolwerk van de Hoeken. Uit deze periode dateerde 
dan ook de vijandschap tussen Willem van Oostervant en Jan van 
Arkel. In datzelfde jaar 1394, waarin Willem van Oostervant zich 
verzoende met zijn vader, eindigde het tresorierschap van Jan van 
Arkel. 
Langzaam maar zeker verstevigde Willem zijn positie in Holland. In 
1395 werd de Dordste stapeldwang weer van kracht. Graaf Albrecht 
bleek wat seniel te worden en liet het bestuur steeds meer over aan 
zijn zoon. Deze wist zijn vader over te halen tot een gewapende 
tocht naar Friesland, onder andere ter bestrijding van de zeeroverij 
op de Zuiderzee door de zogenaamde Likedelers en tot vestiging van 
het Hollandse gezag in Friesland. De resultaten waren schamel en 
na een aantal tochten werd slechts Stavoren voor enige tijd een Hol
landse stad. Ook Jan van Arkel had met een aantal ridders en man-
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Willem V van Holland-Henegouwen met 
rechts naast zich zijn broer Albrecht. 
Houtsnede van Jacob Cornelisz. van 
Oostzanen. 

schappen aan deze tochten deelgenomen. In 1398 was hiertoe nog 
een maning door de graaf aan hem gezonden waaruit men zou kun
nen afleiden dat Jan van Arkels heervaart niet van harte ging. 
Het zou spoedig tot een breuk komen tussen Jan van Arkel en de 
graaf van Holland. Doordat Willem van Oostervant steeds meer het 
bestuur overnam steeg ook de ster der Hoeken en dit gevoegd naast 
het feit dat de graaf alsnog van de heer van Arkel financiële verant
woording verlangde over de periode van diens tresorierschap, vorm
de voor laatstgenoemde voldoende aanleiding om zijn trouw aan 
graaf Albrecht in 1401 op te zeggen. Dit stond gelijk aan een oor
logsverklaring. 9 Hij verbeurde zijn Hollandse goederen Haastrecht , 
Vlist en Stolwijk en werd zelfs uit Holland gebannen .10 

Wat had Jan van Arkel doen besluiten het tegen de Hollandse graaf 
op te nemen? Zijn geloof in eigen kracht? Door middel van Gorin
chem en de sloten Hagestein en Everstein beheerste hij de Merwede 
en de Lek en kon zodoende afbreuk doen aan de Hollandse handel, 
vooral die van het Hoekse Dordrecht. Voorts rekende Jan van Arkel 
op de steun van de overige Kabeljauwen die weer door de Hoeken 
dreigden overvleugeld te worden. Van de zijde van het Sticht ver
wachtte hij steun van bisschop Frederik van Blankenheim, die van-
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wege de Stichtse belangen in het noorden , m et n am e Groningen , te
gen de Hollandse toch ten n aar Friesland was geweest. Hierbij ge
voegd de animositeit die bestond tussen J an van Arkel en Willem 
van Oostervant en een strijd leek onvermijdelijk. 
Welke redenen h ad Willem van O ostervant aangevoerd om zijn va
der over te h alen dien s vroegere tresorier aan te grij pen? Was het de 
wrok die hij j egen s J an van Arkel koesterde? Was het als leider der 
H oeken tegen één van de belangrijkste K abelj auwen ? Of was het het 
steeds zelfstandiger en on afh ankelijker optreden van J an van Arkel , 
die voor een klein gedeelte van zijn bezit leenroerig was aan de Hol
landse graaf? H ertog Albrecht van Beieren , graaf van H olland , Zee
land , Henegouwen en Friesland , stammend u it het keizersgeslacht 
d er Wittelsbachers, kon di t op treden van één van zijn vazallen niet 
tolereren . D aarbij kwam n og dat de tochten naar Friesland weinig 
resultaat hadden opgeleverd en de ambitieuze Willem van Ooster
vant zijn vader wist over te h alen dan m aar de Arkels aan te grijpen 
om het blazoen wat op te poetsen. Zowel financieel als strategisch 
zou het bezit van de stad Gorinchem de positie van H olland verster
ken. In het eerst e geval door de opbrengsten uit tollen en beden en 
in het laatste geval door de gunstige ligging van de stad aan de ri
vieren en ten opzich te van Gelre en Braban t. O ok een aantal Hol
landse steden , waaronder m et nam e D ordrecht , waren wel te vinden 
voo r de onderwerping van de heer van Arkel , zodat de overmatige 
tollen op hun kooplieden drukkend , zouden vervallen . 11 O ok de stad 
U trecht werd ben adeeld door tollen op de Lek en zou zich later bij 
d e graaf van H olland aanslui ten , ondanks een afwijkend standpunt 
van de bisschop . T enslotte , en zeker niet onbelan grij k , waren de 
H oekse edelen wel te vinden voor een strij d tegen J an van Arkel , 
die ongetwijfeld een rijke buit zou kunnen opleveren . Bovendien wa
ren zij de gebeurtenissen n a de dood van Aleida van P oelgeest niet 
vergeten . Welke positie G elre in zou nem en was minder duidelijk . 
H ertog Willem was een zwage r van Willem van O ostervant maar 
ook van Jan van Arkel. Laastgenoemde h ad ook enige bezittingen m 
G elre . 

Op al deze problem en hoop ik in de volgende hoofdstukken nader in 
te gaan . De inleiding is langer geworden dan de bedoeling was maar 
bleek nodig om een zo goed mogelijk beeld te kunnen schetsen van 
de situatie in deze streken bij h et uitbreken van de Arkelse Oorlog . 
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Dordrecht tydens de Sint-Elizabethsvloed 
van 14 21. Stroomopwaarts linksboven is 
Gorinchem te onderscheiden. Gedeelte van 
een paneel van een anonieme Hollandse 
meester (eind 15de, begin 16de eeuw). 

Een vorst geeft bevelen aan zy'n ridders. 
Pentekening in 13de eeuws handschrift. 

2. AAN DE VOORAVOND VAN DE STRIJD

De wijze van oorlogvoering in de veertiende- en vijftiende eeuw ver
dient allereerst onze aandacht. De graaf van Holland kon zich alleen 
een leger verschaffen als leenheer. Zijn ridderlijke vazallen vormden 
de kern van zijn ruiterij, samen met hun gevolg van gewapende be
redenen of onberedenen. Deze leendienst, zeker in het geval dat de
ze kosteloos was, was meestal van korte duur. Mede daarom zou het 
beleg van Gorinchem in 1402 niet zo lang duren. De kosten die 
voor rekening van graaf Albrecht kwamen werden erg hoog. Vaak 
ook liepen veldtochten uit op plundertochten, zowel uit noodzaak als 
uit pure lust tot roven. Veel buitbelovende tochten hadden een grote 
aantrekkingskracht op vreemde ridders maar ook tegen voldoende 
betaling kon men in ruime mate ridderhulp huren en we komen ze 
dan ook aan beide zijden in de Arkel se Oorlog tegen. Jan van Arkel 
beloonde na het beleg van Gorinchem een aantal ridders rijkelijk. 
Albrecht van Beieren had enige Engelse contingenten in dienst geno
men, die door een adempauze in de Honderjarige Oorlog vrijgeko
men waren. Als voetvolk kwamen de legertjes uit de steden in aan

merking. In de meeste stadsrechten was bepaald hoeveel poorters 
moesten dienen in 's heren oorlog. Maar de hoop op uitbreiding 
van de privileges en een versterking van de veiligheid in hun gebied 
dreef de steden ertoe er meestal meer te leveren dan het aantal ver-
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Een kruisboog (boven). Het wapenschild 
der Arkels: twee dubbel getinneerde fasen 
van keel op een veld van zilver. Helmte
ken: een zwaan. 
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langde. Terwijl de plattelandsbevolking niet of nauwelijks weerbaar 
was behielden de steden hun legertjes en deze speelden een belang
rijke rol tijdens de Arkelse Oorlog. Een stad van enige omvang, zo
als Dordrecht, Gouda en Gorinchem, kon snel een legertje op de 
been brengen van een paar honderd burgers. Zij waren niet zo goed 
uitgerust als de ridderbendes maar hadden wel een sterk saamhorig
heidsgevoel. 12 

Hoe waren nu die ridders en legertjes over het algemeen uitgerust? 
De ridders droegen een maliënkolder, een pantserhemd van metalen 
ringetjes, al dan niet bedekt met ijzeren of stalen platen om beter 
bestand te zijn tegen de verschillende soorten pijlen. Ook de paar
den werden beschermd door metalen platen. Ridder en rijdier wer
den ook uitgedost met felgekleurde stoffen en in sommige gevallen 
met goudsmeedwerk. Wanneer men de dood trotseerde moest men 
toch omringd zijn door enige praal? Men behoorde immers als een 
edelman te sterven. Slechts de ridders mochten strijden met de edele 
wapens zoals de lans en het zwaard. De schilden in hun bonte ver
scheidenheid waren voornamelijk voorzien van de kleuren rood (keel 
genaamd), zilver en goud. De banden van de kleur rood met de rid
derschap waren groot, méér dan zestig procent van alle wapenschil
den maakten er gebruik van. Rood gold ook als een symbool van de 
hoge rechtsmacht. 13 Het wapenschild van de Arkels bestond uit twee 
dubbel getinneerde fasen van keel op een veld van zilver. 
Het voetvolk was minder opzichtig uitgedost. Veelal droegen zij een 
pantserhemd dat veel lichter was dan een maliënkolder ( dat met de 
metalen platen wel vijfendertig kilo kon wegen). Hun taak was de 
aanval van de vijandelijke ruiters af te wachten en te breken. Daar
toe gebruikten zij boog en kruisboog, waarvan het bereik niet meer 
was dan ongeveer driehonderdvijftig meter. Verder droegen zij aan 
hun zijde een bijl, een spies en meestal ook een mes, want het was 
hun taak - indien nodig - de gewonden af te maken Voorts bevon
den zich in de belegeringstroepen mannen die de kanonnen, donder
bussen en veldslangen genaamd, bedienden. Zij stonden in niet ho
ger aanzien dan de begeleiders der voedseltransporten, voorzover het 
leger zich niet door plunderingen van het nodige levensonderhoud 
voorzag. 
De manschappen verzamelden zich rond vaandels en banieren onder 
leiding van de baanderheren, ook wel baanrotsen genoemd, of gewo
ne edelen. Het was moeilijk om van deze eenheden een goed samen
hangend leger te vormen. Tijdens de belegeringen maakte men ge
bruik van gevlochten houten heiningen om zich achter te verschan-



Belegering van een stad. Houtsnede uit 
'Die alder excellentste Cronyke van Bra
bant' (Antwerpen 1497). 

sen, aarden wallen, blokhuizen, artillerie bestaande uit de eerder ge
noemde donderbussen en veldslangen, ladders en dergelijke. De ver
dedigers stond dan ook nog de kokende olie ter beschikking om over 
de aanvallers uit te storten. Het grootste deel van de belegerings
macht verbleef - wanneer het niet actief was - in tenten rond de 
stad, waarbij de meest kleurige van de legeraanvoerders waren. 
Het innemen van een slot of versterkte stad, zoals Gorinchem, was 
geen eenvoudige zaak. Binnen de kastelen en steden bevonden zich 
naast de eigen ingezetenen en vreemde huurlingen ook vaak vluchte
lingen en vee van het platteland uit de omgeving. De boerenbevol
king, uit hun van hout opgetrokken hoeven en hutten, bleef tijdens 
de plundertochten en gevechtshandelingen weinig keus. Daar de 
boeren over het algemeen niet aan de strijd deelnamen restte hen 
slechts de vlucht in de grienden en rietvelden of in de kerken, steden 
of kastelen in de omgeving, in de hoop dat er na afloop nog iets 
van hun bezittingen gespaard zou zijn. Dit was meestal niet het ge
val. Behalve hun boerderijen, die vaak in brand werden gestoken, 
werd hun vee en oogst geroofd en het gewas vernietigd. Ook ziekten 
en misoogsten eisten hun tol onder de bevolking en maakten hun 
bestaan vrij onzeker en weinig rooskleurig. Dat mede hierdoor de 
bevolkingsdichtheid in het Land van Arkel verminderde mogen we 
wel aannemen, maar juiste aantallen ontbreken. 
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Gravure uit 1755 door J.C. Philips van 
de Sint-Maartenskerk in Gorinchem. 
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Geestelijk leven 

Hoe stond het met het religieuze leven in die tijd? Zowel geloof als 
bijgeloof kenmerkten de samenleving. Grote religieuze conflicten wa
ren er in de Kerk. Het zogenaamde Westers Schisma, met als resul
taat een paus te Rome en een paus te Avignon, had een nadelig ef
fect op het geestelijk leven. Gorinchem en het Land van Arkel be
hoorden tot één der elf aartsdiakenaten van het bisdom Utrecht, na
melijk het kapittel van St. Marie. De pastoors van de diverse kerken 
bedienden de sacramenten, preekten en bezochten de zieken. 
In de veertiende eeuw nam het aantal vicarieën sterk toe. In de St. 
Maartenskerk te Gorinchem bijvoorbeeld waren er verschillende. 
Eén ervan was het St. Pieters-altaar dat met vier missen per weék 
was belast. Als vicaris werd er in het jaar 1405 de kanunnik Jan 
Claasz. genoemd. 14 De vicarie onderhield een eigen altaar en 
meestal wees de familie of een gilde, die het gesticht had, een vicaris 
aan. De gilden in de steden stichtten namelijk vaak een vicarie met 
een altaar voor hun beschermheilige en maakten een onderlinge af
spraak om op gezette tijden aan de eredienst deel te nemen. 
De grote onzekerheid over het bestaan en het hiernamaals deed de 
bevolking de nabijheid van het heilige zoeken. In rampen, ziekten 
en oorlogen zagen de mensen een straf van God of een kwelling 
door de duivel. Zij beseften dan ook dat zij boete moesten doen en 
de tussenkomst van de heiligen moesten inroepen. Intrede in een 
klooster en het betrachten van liefdadigheid waren traditionele vor
men van boetedoening. 
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H et gerestaureerde Gasthuispoortje met 
jaartalsteen 1391. Eén van de restanten 
van het Sint-Elizabethsgasthuis (boven). 

Inhoudspagia en eerste bladzijde van 'De 
I mitatione Christi ' van Thomas á K ern
pis (1380-1471). 

• 

De samenleving in de steden maakte liefdadigheid mogelijk door 
gasthuizen voor reizenden, later ook voor zieken en ouden van da
gen. Zo vinden wij in Gorinchem het St. Elizabethsgasthuis, waar 
we in 1406 als gasthuismeester tegen komen een zekere Dirk van 
Leuven. 15 In de Arkelstraat bevond zich dan ook nog het Heilige 
Geesthuis , waarvan de Heilige Geestmeesteren zorgden voor uitde
ling aan arm en en opvang van wezen. Burgers verschaften de fond 
sen , een vrouwenorde of de begijnengemeenschap nam de zo rg op 
zich. Over het algemeen onderwezen de begijnen op de 'schrijf
school ' lezen , schrij ven en zang. De jongens mochten daarna naar 
de parochieschool die steeds door een koster werd geleid. D e vakken 
waren Latijn, kerkmuziek en logica. Een groep scholieren zong als 
koor bij de mis. De begijnen woonden in het Magdalenaklooster de 
Augustijner kanunnikessen in de Haarstraat. 
Eind veertiende eeuw ve rbreidde zich vanuit de IJsselstreek de 'Mo
derne devotie'. Deze beweging was ontstaan naar aanleiding van 
Geert Grote's predikingen en het geschrift van Thomas à Kempis 
' D e Imi tat ione C hrist i ', in navolging van Christus. Eerstgenoemde 
was in 13 79 in U trecht tot diaken gewijd en hield boetepreken waar-
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Oorkonden nr. 2 76 7 uit het Stadsarchief 
van Gorinchem van de schepenen Florys 
van Beesde en Florys Spronc, de echtge
noot van Else Spronx. Het betreft hier een 
rente met een huis als borg, gelegen Over 
de Haven tussen de erven van Heymerics 
Tymmermans en Dirc Vranckenzoen (fa
milie van geschiedschrijver D. F 
Pauw.?). Gedateerd op 10 april 1399 
(1400). 
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bij zijn argumenten gericht waren tegen het in concubinaat leven 
van geestelijken, het houden van bezittingen door kloosterlingen en 
het verhandelen van kerkelijke ambten. Deze kritiek werd hem niet 
in dank afgenomen en na vijf jaren werd zijn werk verboden. Hij 
stichtte een zusterhuis te Deventer en na zijn dood volgden vele 
stichtingen van de zusters en broeders des gemenen levens zoals ze 
genoemd werden. Zij gaven vorm aan de 'moderne devotie' die het 
best gekarakteriseerd kan worden met ingetogenheid. Om een even
tuele beschuldiging van ketterij te vermijden sloten de mannen
kloosters zich aan bij de augustijner koorheren en de zusters bij de 
derde orde van Franciscus. Tussen de begijnen en de zusters des ge
menen levens bestond zowel qua opvatting als qua levenswijze grote 

16 verwantschap. 
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Margaretha van Kleef met links haar wa
penschild. H outsnede uit de D ivisiekro 
mek. L eiden (1517), fol. CCXXI. 

Een oorkonde uit 1401 van de Gorinchemse schepenen Pieter Beye 
en Gosewijn Dirksz aan Eise Spronx (vrouw van één van de burge
m eesters) vermeldde, dat zij en enkele uit het begijnklooster af
komstige zusters, de beschikking kregen over een huis en erf aan het 
begin van de Boerenstraat. Zij stichtten daar het St. Agnieten
klooster of Zusterhuis. Dat hier sprake was van een vest iging van 
een zusterhui s in het kader van de ' moderne devotie ' bleek in 1404 
toen zij de regel van de derde orde van Franciscus aannamen .17 In 
140ï werd de kapel gewijd , later werd het klooster nog m et enkele 
geconfisceerde huizen uitgebreid. Hiertoe behoorden dat van Jan 
Gerardijn , de proost en deken van het kanunnikale kapittel (het col
lege van geestelijken verbonden aan de Grote kerk) en dat van heer 
Bruenis. Zij hadden een rol gespeeld bij de ove rdracht van Gorin
chem aan Willem van Beieren , de graaf van Holland , toen Jan van 
Arkel en zijn zoon Willem buiten de stad gesloten waren. Op deze 
gebeurtenissen komen we later terug. 
H oe konden ridders en andere st rijders hun vrome leven combineren 
m et het oorlogvoeren? Zij beriepen zich op een ee rlijk gevoerde 
strijd , op een rechtvaardige oorlog . Onder het laatste ve rstond men 
een oorlog om een goede rede. Verder ging men regelmat ig ter 
b iecht, men verfraaide kapellen en kerken en was gul m et geschen
ken . Ook een krui stocht naar het H eilige Land was een eervolle 
zaak. Jan van Arkel schonk in 1406 zijn huis te 's-Gravenhage , het 
zogenaamde ' Hof van Arkel', aan de weduwe van Albrecht van Bei
eren , Margaretha van Kleef, om er een klooster van m aken . 

2ï 



Gorinchem uit het zuiden gezien door 
Frans Hogenberg. Opgenomen in: Braun 
en Hogenberg, Civitatis Orbzs Terrarum, 
1572-1618. 
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GORTCVM, NO: 
BILE HCU..A.'101: 

Economisch leven 

Over de totale bevolkingsgrootte van Gorinchem en het Land van 
Arkel aan het begin van de Arkelse Oorlog tasten we in het duiste r . 
D e gegevens zijn onvolledig en zeer summier, verder demografi sch 
onderzoek zou hier nader licht op kunnen werpen . Voor Gorinchem 
heeft men rond 1350 het aantal inwoners geschat op 'zeker niet meer 
dan vierduizend'. 18 

De stad vervulde een belangrijke economische fu nctie in het riv ie
ren gebied. Het was zeer aantrekkelijk handel te drijven via de Mer
wede, Linge, Zederik, Lek, Maas, Waal en Rijn over de ve rschillen
de landwegen via het veer over de Merwede voornamelijk met Bra
bant, toen ten zu iden van de Langstraat. Lokale produkten ui t het 
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Winkels in een middeleeuwse stad. L inks 
een kleermaker, op de achtergrond toont 
een bonthandelaar z 9·n waren, in het mid
den helpt een barbier zUn klant en rechts 
een apotheek. Miniatuur uit een l 5de 
eeuwse b9.bel. 
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Land van Arkel (zowel akkerbouw als veeteelt) , vis uit de rivier , 
wijn en ander produkten , vonden afzet op de Gorinchemse markten . 
We vinden er naast de genoemde vis en wijn: bier , meel , koren, 
raapzaad , mosterdzaad , rund-, schape- en varkensvlees , laken, vet, 
olie, honing, zeep , zout , wol, vlas en kennep. 19 

De korenmarkt was aan de haven , er was verder een fruitmarkt 
waar de Appeldijk nog aan herinnert , hoewel deze naam van later 
datu m is , een vismarkt en een beestenmarkt , gehouden in de Ar
kelstraat. Wekelijkse markten vooral op maandag, maar ook op 
woensdag en vrijdag, van produkten voor dagelijks gebruik getuig
d en van een levendige handel en nij verheid . Voor het laden en los
sen werd sinds 1395 een kraan aan de Lingehaven ve rpacht aan 
kraanmeester Hendrik Poker. E r was een vleeshal , e r waren wand
snij derswinkels , wijnkelders , pakhuizen , enzovoorts. De meeste hui
zen waren opgetrokken van hout . Langzamerhand ging men meer 
over tot het gebruiken van steen maar dit was veel duurder. Een 
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Een steenbakkerij, afgebeeld in een Hol
landse bijbel uit circa 14 70. 
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steenbakkerij bevond zich buiten de stad aan de Linge, waarschijnlijk 
voor de bouw van de ommuring en de kerk. 
Handelaren uit Luik en Keulen hadden zich te Gorinchem ge
vestigd. Een aantal kooplieden had zich reeds georganiseerd in een 
gilde, het Lakenkopersgilde uit 1392. Van Zomeren kwam tot totaal 
zevenentwintig kooplieden- en handwerkersgilden, 20 maar deze wa
ren er op bovengenoemde na nog niet tijdens de Arkelse Oorlog. De 
gilden waren verenigingen van meester, gezellen en leerlingen. Elk 
gilde had zijn eigen schutspatroon en banier. Alleen poorters konden 
lid zijn en maatregelen werden vastgelegd in een gildekeur. Zij kre
gen van de overheid het monopolie hun bedrijf uit te oefenen. Naar 
buiten manifesteerde zich dit monopolie op het platteland door het 
verbod op de 'buitennering'. Er bestond prijsvaststelling, controle op 
grondstoffen en vakopleiding. De gilden hadden naast een economi
sche functie een sociale functie: ondersteuning van de weduwen en 
wezen van overleden meesters, gasthuizen en armenhuizen; en een 
militaire functie, meestal de verdediging van een bepaald deel van 
de stadsmuur. In sommige steden, onder andere Dordrecht, 
Utrecht, Gent en Brugge, bezaten de gilden politieke voorrechten 
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waardoor zij grote invloed konden uitoefenen op het stadsbestuur, 
maar dit gold mijns inziens niet voor gilden in Gorinchem 

Rechten 

Het poorterschap van Gorinchem kon men pas verwerven na acht 
jaren , het bezit van bepaalde geldelijke middelen en goedkeuring 
door de schepenen . Dit brengt ons bij het bestuur van de stad zoals 
dat ten tijde van de Arkelse Oorlog functioneerde. Het bestuur en 
gerecht van de stad waren aanvankelijk één en ongescheiden en de 
schepenen werden j aarlijks door heer Jan van Arkel aangesteld en 
beëdigd. De twee burgemeesters op hun beurt werden door Jan van 
Arkel in overleg met de oude en nieuwe schepenen aangesteld. In 
1407 , bij het nieuwe handvest door Willem van Beieren, dat vele 
concessies bevatte om de steun van de poorters te verkrijgen tegen 
de Arkels , werd dan bepaald dat er een schout benoemd zou worden 
door de graaf van Holland en dat de zeven schepenen zouden geko
zen worden door de zeven fungerende en zeven oud-schepenen van 
het vorige jaar, waarbij bepaald was dat ze niet elkaar mochten kie
zen. Bij eventuele onenigheid zouden de stemmen van de oudburge
meesters de doorslag geven. De schout was dan de vertegenwoordi 
ger van Willem van Beieren, de graaf van Holland, en gold als 
hoofd van het stadsbestuur en was belast met het handhaven van 
wet en orde. De zeven schepenen fungeerden als rechter en burge
meesters hadden het financiële beheer , maar in praktijk behartigden 
zij de bestuurszaken. Dit handvest was van korte duur want Gorin
chem werd kort daarna door Willem van Arkel heroverd. 
In 1409 onder Gelre trok hertog Reinoud de benoeming van de bur
gemeesters en schepenen aan zich , waarna in 1412 aan het einde 
van de Arkelse Oorlog , Willem van Beieren als landsheer, Arend 
van Leyenburg aanstelde als hoogste gezagdrager in de functie van 
drossaard. Sinds 1400 kende Gorinchem ook nog de raden, gekozen 
door de nieuwe schepenen en die hen 'recht zouden helpen raden'. 
Volgens de Gorcumse kroniekschrijvers bestond de raad in de ruime 
zin uit de twee burgemeesters, de zeven fungerende en de zeven 
oud-schepenen. Daar vrijwel alle ambtenaren door Jan van Arkel 
beoemd werden - de schout , de rentmeester, de bode, ieder met 
hun eigen taak - bestond er de neiging de belangen van de stad ten 
achter te stellen bij die van hun heer. Deze factor heeft ongetwijfeld 
meegespeeld toen in 1407 de heren van Arkel buiten de stad geslo
ten werden , waarover later meer. 
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3. DE GEVECHTSHANDELINGEN (1401-1412) 

Alvorens tot een nade re beschrijving van de gevechtshandelingen te 
komen moeten we de positie van J an van Arkel schetsen. Hij be
hoorde tot de aanzienlijkste adel en als voormalig lid van de grafelij
ke raad van Holland tot de kleine kring van machthebbers. Tevens 
moch t hij de titel van baanderheer dragen. Van 1392 tot 1394 was 
hij grafelijk tresorier. 
H et Land van Arkel en de stad Gorinchem werden door de heren 
van Arkel beschouwd als allodiale heerlijkheid , dat wil zeggen dat ze 
d aarvoor aan niemand leenhulde ve rschuldigd waren, alleen de 
burcht was een leen van Holland. 21 De graaf van Holland was een 
territoriale vorst en als zodanig soevereine heer. Jan van Arkel's be
zit breidde zich aanmerkelijk uit in Holland tussen 1394 en 1398. In 
1400 kocht hij samen met zijn zoon Willem een aantal goederen in 
de Bommeler- en Tielerwaard. Zij oriënteerden zich meer op Gelre , 
mede omdat een goede verstandhouding m et de heren der Gelderse 
tollen voor de Gorinchemse handel van belang zou zijn. De graaf 
van Holland steunde immers Dordrecht en hinderde daarmee de Ar
kelse asp iraties. J an van Arkel kon als feodaal hee r een klein legertj e 
op de been brengen van zijn leenmannen en hij had hiermede ook 
een aantal keren deelgenomen aan de tochten van de graaf van Hol
land naar Friesland. Pauw spreekt van vierduizendzeshonderd, 22 

K emp van vierduizend man waaronder tweeënzeventig ridders, 23 

maar deze cijfers lijken mij aan de hoge kant. 
D at de ingezetenen van Gorinch em zich betrekkelijk veilig voelden 
binnen de muren van de stad moge duidelijk zijn. De situ at ie op het 
platteland en met name in de dorpen en op de verspreid liggende 
boerenhoeven was in deze tijd ve rre van rooskleurig. In de sedert de 
twaalfde- en dertiende eeuw ontgonnen gebieden, leefde een voorna
melijk agrarische bevolking van hoofdzakelijk gemengd bedrijf in 
van hout opgetrokken boerderijen en hutten. Naast de teelt van ak
kerbouwprodukten zoals onder andere vlas, koren , kennep en raap
zaad hield men ook runderen, varkens , geiten en schapen op de 
blauwgraslanden. Dit laatste leidde nogal eens tot overlast zodat er 
in 1393 door de schout en het gerecht van Gorinchem , benevens de 
hoog-heemraad van het Land van Arkel een keur werd opgesteld te
gen het los laten lopen van beesten. 24 Veel produkten werden op de 
Gorinchemse markt gebracht. In hoeverre de pest en de trek naar de 
stad in de veert iende eeuw de bevolkingsdichtheid in de Alblasser-
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Tekening van het slot Giessenburg. 
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waard beïnvloed hebben verdient nader onderzoek. Dat regelmatige 
overstromingen, mislukte oogsten, roof- en plundertochten in het ka
der van de Arkelse Oorlog de bewoners van het platteland een onze
ker bestaan boden lijdt geen twijfel. 

Eerste schermutselingen 

Wanneer we nader op de eerste schermutselingen ingaan zien we het 
hiermede gepaard gaande leed. Nadat Jan van Arkel in 1401 zijn 
trouw aan hertog Albrecht van Beieren, de graaf van Holland, had 
opgezegd, begon hij met de vijandelijkheden. Zijn eerste onderne
ming was geen succes. Oudewater sloot voor hem de poorten. Na 
Jan van Arkels mislukte aanval op Oudewater werd op zijn terug
tocht het slot Giessenburg veroverd, geplunderd en verwoest. Een 
zelfde lot ondergingen daarna Werkendam en Alblasserdam met om
ringende dorpen, waarbij laatstgenoemden in brand werden gesto
ken. Dit was de gebruikelijke oorlogsvoering in die tijd en voorna
melijk de plattelandsbevolking werd het kind van de rekening. De 
steden vormden vaak te sterke bolwerken om in te nemen. 
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Overval op een dorp, waarna het wordt 
geplunderd en in brand gestoken. Teke
ning uit het Mittelalterli-Hausbuch (15de 
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D eze acties in 1401 van Jan van Arkel lokten natuurlijke reacties uit 
van Hollandse zijde. Onder leiding van Willem van Oostervant , de 
zoon van de graaf van Holland , trok een Hollands leger tegen de 
Arkels op. Een aantal dorpen werd geplunderd en in brand gestoken 
waarop Jan van Arkel de Hollanders tussen Hoornaar en Blokland 
in de flank aanviel en verdreef onder achterlating van de buit en een 
aantal gevangenen, die naar Gorinchem gevoerd werden. 25 De over
gebleven dorpsbevolking , die of gevlucht was of deelgenomen had 
aan de strijd , keerde naar hun bezittingen of wat daarvan nog restte 
teru g . Het leed moet hier groot geweest zijn en m en kan het lezen 
tu ssen de regels der oude kronieken. Met deze nederlaag van de 
Hollanders bij Hoornaar was de strijd allerminst afgelopen . 
J an van Arkel trok in de herfst van 1401 de Krimpenerwaard bin 
nen en roofde en brandde opnieuw enkele dorpen. Bij zijn terug
tocht werd hij bij Nieuwpoort door een legertj e uit Schoonhoven en 
D ordrecht aangevallen. Opnieuw werden de Hollanders verslagen. 
Nu viel er een legertj e vanuit Rotterdam en Schiedam het Land van 
Arkel binnen en roofde en plunderde op zijn beurt. Wat de boer 
nog bezat ontnam men hem. Willem van Oostervant m et een aantal 
K ennemers, Gooi- en Waterlanders, Rijnlanders, burgers uit Haar
lem, Leiden , Amsterdam en andere Hollandse steden, viel daarop 
H agestein aan , waarbij het stadj e en de molen ve rbrand werden en 
enkele dorpen geplunderd. Jan van Arkel nam op zijn beurt Nieuw
poort in , plunderde het en stak het in brand. De plattelandsbevol
king zocht een veilig heenkomen. 26 

Albrecht van Beieren , de graaf van Holland , en zijn zoon Willem 
van Oostervant zagen in dat met wederzijdse plundertochten de 
strijd niet zou ophouden en besloten de stad Gorinchem zelf in te 
nemen om daarmede het sterkste bolwerk van de Arkels in handen 
te krijgen. Zij verzamelden een leger uit hun landen , aangevuld m et 
Engelse huurtroepen, sloten een verdrag met de stad Utrecht en met 
steun van hertog Adolf van Kleef sloegen zij het beleg voor Gorin
chem in de zom er van 1402. 
Op 29 juni 1402 h adden de ve rschillende legertj es hun posities rond 
de stad ingenomen. Hertog A]brecht van Beieren en zijn zoon Wil
lem waren met hun manschappen aan de noordzijde van de stad, op 
de Arkelse dijk , gelegerd. H ertog Adolf van Kleef en jonker Walra
ven van Brederode met de meeste troepen uit de Hollandse steden 
en enkele Engelse troepen lagen aan de oostzijde bij de burcht en de 
Dalemse dijk. De legertjes uit Ut recht en het Sticht hadden hun ten
ten opgeslagen in het noordoosten, bij de burcht in het Wijdschild. 
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Wapenschild van Borselen (boven) en van 
Brederode (onder). 
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De Zuidhollanders en Henegouwers met een aantal Engelsen hadden 
post gevat aan de zuidzijde op de Woudrichemse dijk. De Zeeuwen 
en Friezen namen de westzijde op de Merwede dijk voor hun reke
ning en completeerden de omsingeling. Dat de graaf van Holland 
hier een groot leger verzameld had uit zijn landen, aangevuld met 
die van bondgenoten en huurtroepen, is duidelijk. Of het aantal de 
veertigduizend benaderde zoals de oude Gorinchemse geschiedschrij
vers ons willen doen geloven, lijkt mij wat overdreven. 
Het eerste doelwit van de belegeraars was de burcht van de Arkels, 
die met zwaar geschut werd beschoten. Ook de stad zelf kwam on
der vuur en men probeerde de huizen in brand te schieten. Het 
werd beantwoord door kanonnen. Een legertje uit Dordrecht, dat 
tussen de burcht en de stad probeerde post te vatten, werd daar ver
dreven. De samenhang tussen de legertjes was niet zo sterk, het wa
ren meer zelfstandig optredende eenheden waardoor een gezamenlij
ke, succesvolle actie niet tot stand kwam. 
Bij een uitval aan de westzijde werd door de belegerden gebruik ge

maakt van de sterke noordenwind en een hoeveelheid kalk om zo
doende een rookgordijn te ontwikkelen waardoor het gezichtsvermo
gen van de Zeeuwen en Friezen beperkt werd. Bij deze actie werd 
onder andere Floris van Borselen gewond en gevangen genomen. 
Willem van Reimerswaal overleed in de stad en werd aldaar met 
verschuldigde eerbied in de Grote Kerk begraven. 
Een tweede uitval aan de westzijde op 20 juli 1402, gesteund door 
een aantal manschappen die zich in het duister in vaartuigen de 
Merwede hadden laten afdrijven en achter de belegeraars aan land 
waren gegaan om deze in de rug aan te vallen terwijl de aandacht 
was gericht op de uitval uit de stadspoort, lukte opnieuw. Bij een 
uitval aan de oostzijde op de Kleefse troepen werd onder meer jon
ker Walraven van Brederode gevangen genomen. 
Het beleg verliep voor hertog Albrecht niet volgens verwachting en 
bij de Gorcumse uitvallen werden vele van zijn manschappen uitge
schakeld. Een volgende uitval trof de Henegouwers. Ook hier wer
den een aantal ridders gevangen genomen. Hertog Albrecht probeer
de versterkingen uit zijn landen te krijgen om het beleg succesvol te 
kunnen afronden. Binnen de stad begonnen de levensmiddelen 
schaars te worden. De omsingeling was in dit opzicht meer doeltref
fend. Dat het aantal gesneuvelden, gewonden en gevangenen aan de 
zijde van hertog Albrecht wel tienduizend man bedroeg lijkt mij, 
evenals de grootte van het belegeringsleger, te hoog geschat. 
Na bemiddeling door de elect van Luik, Jan van Beieren, de jongste 
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In de Gorcumse Haarwijk zijn veel stra
ten vernoemd naar figuren die in de Ar
kelse oorlog een rol speelden, zoals Arend 
van Leyenburg. De flats aan deze straat 
zullen eerdaags weer verdwijnen. 

zoon van hertog Albrecht, werd er een vrede gesloten tussen de 
graaf van Holland en Jan van Arkel. Tot de edelen, die met de vre
desvoorstellen over en weer gingen, behoorde onder meer Arend van 
Leyenburg. Hij zou later , toen Gorinchem en het Land van Arkel 
definitief Hollands gebied werden in 1412, de eerste drossaard wor
den. 
De vredesvoorwaarden waren weinig eervol voor Jan van Arkel, het 
enige positieve was dat hij in bezit bleef van Gorinchem en het 
L and van Arkel. Hij moest de poorten van Gorinchem openen voor 
hertog Albrecht en diens zoon en deze als vrienden ontvangen. 
Voorts moest hij voor hertog Albrecht een voetval maken en om ge
nade bidden. Daarnaast moest 's graven vaandel als teken van over
winning een dag lang van de burcht uitsteken. Jan van Arkel zou 
zich hiertoe door zijn vrienden hebben laten overhalen . Het beteken
de na twee jaar strijd het einde van Jan van Arkels zelfstandige op
treden. De graaf van Holland had zijn ongehoorzame vazal tot ge
hoorzaamheid gedwongen. De voorwaarden door Jan van Arkel aan
vaard, betekenden niets meer en niets minder dan zijn nederlaag . 
De situatie was zo precair geworden dat alleen het aanvaarden van 
deze vredesvoorwaarden een totale ondergang van de Arkels kon 
voorkomen. Zij bleven aldus in het bezit van de stad Gorinchem en 
het Land van Arkel. 
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Willem VI van H olland met twee wa 
pens. H et bovenste is van zijn eerste 
vrouw Maria van Frankr9k, het onderste 
van z9n tweede vrouw Margaretha van 
Bourgondië. Houtsnede, Divisiekroniek, 
fol. CCLI. 
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Voor de graaf van Holland was het resultaat voldoende . De kosten 
voor het leger begonnen zeer groot te worden. De stad Utrecht en 
het Sticht hoopten nu verlost te zijn van de overmatige tollen op de 
Lek en aanvallen op hun gebied door de Arkels. Voor Willem van 
Oostervant was deze vrede niet het succes dat hij h ad verwacht n a 
de teleurstellende resultaten in de tochten naar Friesland. Hij was 
ook tegen de vrede geweest , 27 die de Arkels in het bezit liet van Go
rinchem en het Land van Arkel. 

Vernieuwde strijd 

Nadat de vrede tussen Albrecht van Beieren en Jan van Arkel door 
bemiddeling van Jan van Beieren in 1402 was gesloten en het beleg 
van Gorinchem was opgeheven, bleef het een tijdlang rustig. Begin 
1404 overleed h ertog Albrecht en werd Willem van Oostervant door 
de staten ( de vertegenwoordigers der standen) van de landen als op
volger van zijn vade r gehuldigd. 
Als persoonlijke vijand van Jan van Arkel , de vele redenen hiervoor 
zijn reeds besproken, was het duidel~k dat het geringste voo rval de 
aanle iding zou kunnen vormen tot het verbreken van de tere vrede. 
Een eerste incident, naar alle waarschijnlijkheid door Willem van 
Beieren uitgelokt, werd nog door Jan van Beieren bezworen. Een 
schip met kostbaarheden van J an van Arkel bestemd voor een toer
nooi in Den Haag aan het grafelijke hof, was in Rotterdam in 
beslag genomen en de kostbaarheden had men aan graaf Willem ge
zonden, 28 die niet erg genegen was deze aan J an van Arkel te re
tourneren . Kort daarop trok een Arkels legertje vanuit Hagestein de 
Lek over en begon te roven en te plunderen in het Sticht, totdat het 
door een leger uit Gouda en Oudewater werd verslagen. 
Een aantal gevangenen werd naar Woudrichem gebracht in opdracht 
van de graaf van Holland om ze daar , in het zicht van Gorinchem, 
te laten bestraffen. Jan van Arkel wist hen door een li st te bevrijden 
en plunderde tegelijkertijd Woudrichem en stak het in brand. Op
nieuw waren wederzijdse plundertochten het resultaat, waarbij de 
boerenbevolking het weer moest ontgelden . 
De graaf van Holland sloot daarop een nieuw verdrag met bisschop 
Frederik van Blankenheim om gezam enlijk de sloten Hagestein en 
Everstein aan te vallen. 29 Aarden wallen werden opgeworpen, van 
rijshout gevlochten heiningen opgericht , blokhuizen gebouwd, de 
sloten beschoten en stenen naar binnen geworpen. De graaf van 
Holland verove rde Hagestein en liet het tot de grond afbreken en in 

.A.,-,... 
·'-"•·· 

R:ll•~d 
Q -6oe.VC 

~?be. 

Platt 
186; 
vaan 
nog, 
Hall. 
140~ 



e 

:) -

r 

g 

,r 
) -

>r 

Ie 
et 

ht 

:n 

p 

tn 

" '~ Bl 
P, /86'/-

,A Ha'.')es!:e,n 

il \ ' 
~- ' //\'\ Il\ 

\~~·,__./\>4 ~'\ \ ? , .,, 
\\ \ \ \ "- ./ . r·t' ')~ _._<:•\\ \~ç:-

· _ •·-~rf-•: 
1,.,_.kcclil~tl·~ .::Jv~~i.-·c; ;~J;Z· \.~ , 

'3 !be. 

Plattegrond van H agestein omstreeks 
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brand steken. De bisschop van Utrecht nam Everstein in en liet het 
eveneens slope:1 . 30 De handel op de Lek zou niet meer door d e Ar
kels gehinderd kunnen worden zoals voo rheen. Hagestein en 
Haastrecht kwamen nu aan het Sticht , zoals overheen was gekomen 
tussen de stad Utrecht en graaf Willem van Holland. 31 

Vanaf deze tijd lezen we over de onv red e van een aantal welgestelde 
m annen uit Gorinchem en het Land van Arkel over de voortslepen 
de en uitzichtsloze oorlog. Het ve rwoeste land bleef onbebouwd lig
gen en d e gebruikelijke inkomsten daaruit werden niet ontvangen. 
Deze ontevredenheid werd door Walraven van Bredero , sinds 1402 
in gevangenschap van Jan van Arkel , gesteund door Willen van 
Beieren verder aangemoedigd. Hij bracht verdeeldheid teweeg tussen 
Jan van Arkel en diens zoon Willem , m et als resultaat dat tijdens d e 
afwezigheid van Jan van Arkel die door hertog Reinoud was on tbo
den naar Gelre te komen met een aantal ridders, Willem van Arkel 
en een aantal medestanders het bes tuur van d e stad in 1406 overna
men en een vrede sloten met de graaf van Holland. Eén van de re 
denen was dat Willem van Beieren nooit vred e zou willen sluiten 
m et J an van Arkel maar wel m et diens zoon. Hie r bleek weer d e 
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Vier geharnaste Utrechtse burgers, circa 
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animositeit tussen Willem van Beieren en Jan van Arkel. Willem 
van Arkel zag spoedig daarna in dat hij gebruikt was, men had zijn 
bewegingsvr�dheid beperkt en hij werd min of meer als gevangene 
beschouwd. 3 Hij verzoende zich weer met zijn vader. Een andere 
mogelijkheid is dat Willem zich door zijn vaders boodschappers heeft 
laten overreden zich met hem te verzoenen. 33 Vader-zoon-conflicten 
waren niet ongewoon in die tijd. We hebben dit ook reeds gezien bij 
Willem van Beieren en zijn vader hertog Albrecht na de moord op 
Aleida van Poelgeest in 1392. 
De intriganten binnen de stad Gorinchem waren na de verzoening 
tussen de beide Arkels bevreesd voor een aanval van de laastge
noemden, eventueel gesteund door Gelre. Zowel Jan als Willem van 
Arkel bevonden zich in Den Bosch. De intriganten nodigden nu 
Willem van Beieren uit de stad Gorinchem en het Land van Arkel 
in bezit te nemen in ruil voor diens bescherming tegen de Arkels, 
verder tegen een aanzienlijke som gelds, men sprak van tachtigdui
zend Franse kronen, en concessies op het handvest van de stad. De 
graaf van Holland ging hier gaarne op in en zo kwam hij in het be
zit van het gebied van zijn tegenstander. 
In september 1407 slaagde Willem van Arkel er in de stad Gorin
chem te heroveren. De burcht bleef in Hollandse handen. Willem 
van Beieren bracht daarop een leger op de been om de stad opnieuw 
in handen te krijgen. Nu echter mengde hertog Reinoud van Gelre 
zich in het conflict, om 'sijn neve van Arkel' te hulp te komen, 34 en 
trok een leger uit zijn landen samen bij het dorp Spijk. Hij daagde 
de graaf van Holland uit tot een tweestrijd. Deze had zijn tenten la
ten opzetten bij Dalem. Tot een strijd kwam het niet, beide legers 
trokken kort daarop weÎ, net voordat de troepen uit de stad Utrecht
en Vianen aankwamen. 5 

Holland versus Gelre 

Jan van Beieren, de elect van Luik, kwam opnieuw om te bemidde
len tussen zijn broer Willem en Jan van Arkel. Willem van Beieren 
wenste evenwel geen vrede te sluiten met Jan van Arkel en de on
derhandelingen liepen dan ook met Willem van Arkel. Het resultaat 
was een wapenstilstand voor twee jaar. Het zou de situatie niet ver
beteren. Willem van Beieren zou blijven pogen Gorinchem en het 
Land van Arkel bij Holland te voegen. De Arkels besloten daarom 
hun bezit in 1409 over te dragen aan Gelre op voorwaarde dat het 
nooit van Gelre gescheiden zou worden. Zij kregen in ruil daarvoor 
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van hertog Reinoud de heerlijkheid Ooyen met dorpen en tollen 
plus een jaargeld. Jonker Willem van Arkel werd door Reinoud tot 
ritmeester van alle landen van Gulik en Gelre benoemd. 36 

Nu barstte er een stijd los tussen de graaf van Holland, het Sticht 
en de stad Amersfoort enerzijds en Gelre anderzijds. Willem van 
Beieren had de stad Amersfoort overgehaald met hem te strijden in 
ruil voor privileges in Holland en Zeeland. 37 Ook Anton van Bra
bant ontvin~ van Willem van Beieren een bedrag voor zijn hulp in 
deze strijd . 3 Strooptochten door de Hollanders op de Veluwe, in de 
Betuwe en de Bommelerwaard brachten de boeren veel ellende . 
De beide hertogen besloten na verloop van tijd, na vele plunderin
gen over en weer , een bestand voor twee jaar te sluiten . Toen deze 
termijn bijna was verstreken gaf Reinoud van Gelre de stad Gorin
chem weer aan de beide Arkels terug om vandaar uit Willem van 
Beieren verder te bestrijden. Laatstgenoemde wist echter Reinoud 
zover te krijgen dat hij de Arkels zou overhalen af te zien van de 
rechten op Gorinchem en het Land van Arkel en zou daarvoor een 
bedrag van honderdduizend Franse kronen krijgen . Voor Gelre was 
het belangrijkste argument dat het roven en plunderen zou ophou
den omdat aan viel te nemen dat de graaf van Holland niet zou 
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ru sten eer hij de Arkelse bezittingen in handen zou hebben. De he
ren van Arkel werden schadeloos gesteld in Gel re . N aast de heerlijk
heid Ooyen , vijfduizend Rijnse gulden j aarlijks uit de tollen van Lo
bith , de heerschappij over Born met landen en heerlijkheden daarbij 
b ehorend. Hiervoor zou hertog Reinoud de honderdduizend Franse 
kronen houden . 39 

H et verdrag tussen H olland en G elre werd op 26 juli 141 2 te Wijk 
bij Duurstede gesloten en op 24 augustus werd Willem van Beieren 
binnen G ori nchem tot landsheer gehuldigd. D e burcht der Arkels 
werd verwoest, het wapen van de stad , bestaande uit een gouden 
veld beladen m et twee torens van keel , gedekt door een hemelsblauw 
dak , werd gewijzigd in dat van Willem van Beieren , vier leeuwen 
gevierendeeld met het wapen van Holland. Arend van Leyenburg • 
werd aangesteld als ee rste drossaard. Een nieuw kasteel ve rrees aan 
de zuidzijde van de stad aan de Merweqe, waarvoor de Wolpheren se 
poort moes t worden afgebroken. Vanaf nu bleef Gorinchem en het 
Land van Arkel H ollands bezit en de strijd hierom gevoe rd was ten 
einde. 
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Gouden leeuwschild van Albrecht van Bei
eren, geslagen te Dordrecht omstreeks 

1393. Konznkl0k Penningkabinet Den 
Haag (boven). 
L inks en rechtsonder de Hoeken- en Ka
beUauwenstraaten in de Gorcumse Haar
Wl)k 

4. HOOFDROLSPELERS EN HUN MOTIEVEN 

Zoals we reeds zagen steunde Willem van Beieren, graaf van Ooster
vant, de Hoekse partij. Dit manifesteerde zich het duidelijkst in 
1392 tijdens de gebeurtenissen volgend op de moord op de Kabel 
jauwse Aleida van Poelgeest. Zijn vader Albrecht van Beieren, graaf 
van Holland, Zeeland, Friesland en Henegouwen , had tot dat 
tijdstip gepoogd boven de partijen te staan, of althans de strijdende 
partijen te doen zwijgen. Maar door de invloed die de schone Aleida 
op hem gehad schijnt te hebben was hij meer en meer in Kabel
jauws vaarwater verzeild geraakt. Jan van Arkel had zijn benoeming 
als tresorier hier dan ook aan te danken. Hij behoorde immers tot 
één van de leidende Kabeljauwse geslachten . Dit was een doorn in 
het oog van Willem Oostervant , die voor zijn vaders woede had 
moeten vluchten omdat deze hem verantwoordelijk had gesteld voor 
zijn aandeel in de moord op Aleida door zijn Hoekse vrienden. 
Terwijl nu de kastelen van een aantal Hoeken belegerd en verwoest 
werden en de Kabeljauwse partij , mede dank zij Jan van Arkel, in 
de gunst stond bij de graaf, verbleef de toekomstige graaf in balling
schap, wachtend op een gunstig moment om terug te keren naar 
Holland. In 1394 verzoende Willem zich met zijn vader en vanaf 
dat ogenblik herstelde zich de Hoekse invloed. Allereerst eindigde in 
dat zelfde jaar het tresorierschap van Jan van Arkel. Het Hoekse 
Dordrecht herkreeg haar stapelrecht dat de stad in 1392 had verlo-
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ren. Willem van Oostervant wist steeds meer het bestuur van zijn 
wat seniel wordende vader over te nemen. Ambitieus en vervuld van 

ridderidealen wist hij zijn vader over te halen tot enkele gewapende 
tochten naar Friesland om het grafelijk gezag daar te vestigen en te
vens de zeeroverij op de Zuiderzee door de Likedelers te bestrijden, 
die de handel zeer benadeelden. 
Ook Jan van Arkel was verplicht met een aantal manschappen aan 
deze tochten deel te nemen. Hij werd hiertoe zelfs door Albrecht 
van Beieren gemaand. Willem van Oostervant kon nu ook van zijn 
vader gedaan krijgen Jan van Arkel financiële verantwoording te 
vragen over de periode van diens tresorierschap. Na diens weigering 
en opzegging van zijn trouw aan de graaf van Holland begon een 
nieuwe fase in de Hoekse en Kabeljauwse twisten, de Arkelse Oor
log. 
Steeds weer botsten de belangen van Willem van Oostervant met die 

van Jan van Arkel en men kan spreken van een vete tussen beide 
heren. Naast deze vete speelden natuurlijk ook andere factoren mee, 
zoals reeds hiervoor beschreven. Maar deze vete loopt als een rode 
draad door de Arkelse Oorlog. Willem van Beieren, zijn vader in 
1404 opvolgend, zou niet rusten voordat hij de macht van de Arkels 
gebroken had en hun bezittingen aan Holland toegevoegd zou heb
ben. Met Willem van Arkel had hij in 1406 vrede gesloten, met 
diens vader wenste hij dit niet meer. 
Zelfs toen in 1412 Gorinchem en het Land van Arkel definitief aan 
Holland waren gekomen bleef de animositeit tussen Jan van Arkel 
en Willem van Beieren bestaan. In 1415 werd Jan van Arkel alsnog 
in Brabant door de graaf van Holland gevangen gooomen en aan
vankelijk te Gouda opgesloten, later in Zevenbergen. Dat dit lukte 
dankte Willem van Beieren aan de goede verstandhouding met de 
hertog van Brabant. Willems dochter Jacoba zou later zelfs met Jan 
IV van Brabant huwen. Tot 1425, na de dood van Jan van Beieren, 
die na jarenlange stijd met zijn nicht Jacoba zijn broer als graaf van 

Holland was opgevolgd, bleef Jan van Arkel bij de heer van Zeven
bergen in gevangenschap. Bij zijn vrijlating kreeg hij Leerdam en 
Schoonrewoerd weer in bezit. Na zijn overlijden in 1428 werden de
ze bezittingen overgedragen aan de kinderen van zijn dochter Ma
ria, de Egmonds. 
Willem van Beieren had tijdens zijn bestuur over het graafschap 
Holland van 1404 tot zijn dood in 1417 niet uitsluitend strijd ge
voerd tegen de Arkels. Van de Egmonds, een ander Kabeljauws 
geslacht, bemachtigde hij IJsselstein. Ook hielp hij zijn broer Jan 
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van Beieren in diens strijd in het bisdom Luik. Een tocht naar 
Frankrijk in 141 7 om zijn schoonzoon Jan van Touraine van de 
Franse kroon te verzekeren was vergeefs. Uit zijn huwelijk met Mar
garetha van Bourgondië had Willem één dochter, Jacoba. Haar op
volging in zijn graafschappen probeerde hij met Hoekse steun te 
ve rzekeren. Het zou resulteren in een jarenlange strijd tussen Jan 
van Beieren en zijn nicht , waarin uiteindelijk eerstgenoemde zou ze
gevieren. 

Reinoud IV van Gelre 

Willem I van Gelre, die in 1402 overleed , had niet deelgenomen aan 
de strijd tussen Jan van Arkel en de graaf van Holland. Zijn broer 
Reinoud IV , die hem opgevolgd was, deed dit aanvankelijk ook 
niet, ondanks de verwachtingen van zijn zwager Jan van Arkel. Wel 
streden verschillende G elderse edelen aan Arkelse zijde, zoals onder 
andere de heren van Groesbeek, van Zoelen, van Lienden en Otto 
van Vuren. 40 

Eerst toen de graaf van Holland voor de tweede keer het beleg voor 
Gorinchem wilde slaan eind 1407 , met de bedoeling voor goed een 
einde te m aken aan de m acht van de Arkels, verzamelde hertog Rei 
noud een lege r en trok op naar Spijk. Een slag tegen hertog Willem 
van Beieren bleef uit. Om onbekende redenen trokken beide legers 
vrij wel tegelijkertijd weg. Toen het Land van Arkel dus daadwerke
lijk onder Hollands gezag dreigde te raken en de rol van buffer tus
sen Holland en Gelre ve rloren dreigde te gaan greep Reinoud in. 
Eerst door de Arkels te steunen met een leger zoals we zagen, daar
na door Gorinchem en het Land van Arkel van Jan van Arkel over 
te nemen in ruil voo r een jaargeld en de heerlijkheid Ooyen met 
dorpen en bijbehorende tollen in 1409. 
Zoals eerder vermeld ontbrandde er nu een strijd tussen Holland , 
het Sticht en Amersfoort aan de ene kant en Gelre aan de andere 
kant. Plundertochten over en weer op de Veluwe, in de Tieler- en 
Bommelerwaard , deden Reinoud van Gelre, waarschijnlijk hiertoe 
geadviseerd door zijn staten, die vrij veel invloed hadden in Gelre 
en weinig voelden voor een geldverslindende oorlog, inzien dat de 
graaf van Holland zijn aanspraken op Gorinchem en het Land van 
Arkel niet zou opgeven. Hij besloot daarop deze goederen weer aan 
de Arkels terug te geven, zodat zij zelf de strijd tegen Holland kon
den voo rtzetten. Op diplomatieke wijze wist Willem van Beieren 
echter Reinoud van Gelre over te halen hem de Arkelse bezittingen 
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te verkopen voor honderdduizend Franse kronen. De Arkels werden 
in Gelre schadeloos gesteld voor hun verlies. 
Op 26 juli 1412 werd het verdrag tussen Holland en Gelre gesloten, 
op 24 augustus werd Willem van Beieren binnen Gorinchem tot 
landsheer gehuldigd. De vete was nog niet geëindigd. De burcht der 
Arkels werd afgebroken, het wapen van de stad Gorinchem gewij
zigd. Alles wat zou kunnen herinneren aan de Arkels moest verdwij
nen, alleen de term het Land van Arkel bleef. Willem van Arkel 
bleef in Gelre. Zijn oom R einoud was en bleef kinderloos en alge
meen werd aangenomen dat Willem hem als hertog van Gelre zou 
opvolgen. In 141 ï sneuvelde laatstgenoemde in Gorinchem in de 
strijd tegen Jacoba van Beieren , nadat hij m et Jan van Egmond zijn 
vaderstad had veroverd en voo r Jan van Beieren wilde behouden. 
Deze had Willem ook willen steunen om zijn vader uit Hollandse 
gevangenschap te bevrijden. 41 De Egmonds, kinderen van Jan van 
Egmond en Maria van Arkel, Willems zuster, werden nu de erfge
namen van de Gelderse hertogshoed. 
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Zegel van Frederik van Blankenheim, bis
schop van Utrecht (eind l 4de - begin 
15de eeuw). 

Frederik van Blankenheim 

D e rol van Federik van Blankenheim , de bisschop van Utrecht , was 
aanvankelijk tweeslachtig. Hij had met lede ogen aangezien dat de 
graaf van Holland zij n gezag in Friesland trachtte te vestigen. Hij 
was daarom meer geneigd de Arkelse zijde te kiezen in de strijd te
gen Holland. De stad U trecht alsmede Vianen echter hadden andere 
belangen. Hun handel op de Lek werd ernstig benadeeld door de 
overmatige tollen die de heren van Arkel daar hieven vanuit hun 
sloten Everste in en H agestein . D e bisschop moest aan deze belangen 
toegeven , vooral ook toen Arkelse legertjes het Sticht begonnen te 
plunderen, en besloot de graaf van Holland te helpen. In de zomer 
van 1402 zond hij troepen voor de belegering van Gorinchem. Een 
nieuw verdrag in 1404 tussen Willem van Beieren en bisschop Fre
derik van Blankenheim resulteerde in de verovering en verwoesting 
van het kasteel Everstein door de Stichtse troepen , terwij l de Hollan
ders Hagestein veroverden en afbraken . 
In 1409 stond het Sticht wederom aan Hollandse zijde in de strijd 
tegen Gelre, dat in het bezit gekomen was van Gorinchem en het 
Land van Arkel. Dit was des te opmerkelijker daar Frederik van 
Blankenheim eertijds als Gelderse kandidaat tot bisschop van 
Utrecht was benoemd . In 141 2 eindigde de Arkelse Oorlog door de 
vrede van Wijk b ij Duurstede , waarbij zowel Frederik als J an van 
Beieren , de elect van Luik , een rol speelden. Op de opmerkelijke rol 
van de laatste moeten wij ons nu even richten. 

Jan van Beieren 

Jan van Beieren, jongste zoon van hertog Albrecht en broer van 
Willem van Oostervant, had op zeventienjarige leeftijd zijn Blijde 
Intrede in Luik gehouden . Hij was nog te jong om tot priester en 
bisschop gewijd te worden, m aar ook later ging zijn ambitie hier 
niet naar uit. Hij zou ook nooit bisschop worden , noch de titel dra
gen. Hij zou achtentwintig j aar lang de 'elect van Luik en graaf van 
Loon ' blijven. Hij was een 'werelds mens ' en verzot op feesten, 
toernooien en het bezoeken van de naburige hoven. Een echte vorst 
wilde hij zijn. Hij was verzwagerd aan vele vorstendommen . Zijn 
zuster Johanna was gehuwd m et Wenceslas, Rooms-koning en ko
ning van Bohemen , zij n zuster Catharina was gehuwd m et Willem 
van Gulik, hertog van Gelre en zijn zuster M argaretha m et Jan zon
der Vrees , hertog van Bourgondië. 42 Tijdens zijn eerste rustige rege-
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ringsperiode in Luik bleek Jan van Beierens betrokkenheid bij de 
politieke ontwikkelingen in het graafschap Holland. Hij trad ver
schillende keren op als bemiddelaar tijdens de Arkelse Oorlog, tus
sen zijn vader en zijn broer enerzijds en Jan van Arkel anderzijds . 
Een Kabeljauwse gezindheid kan men h em hierbij niet geheel ont
zeggen , dit in tegenstelling tot zijn broer Willem , die duidelijk tot 
het Hoekse kamp gerekend mag worden. Men denke hierbij onder 
andere aan zijn rol bij de moord op Aleida van Poel geest in 1392. 43 

Tijdens het beleg van Gorinchem gedurende de zomer van 1402 was 
het Jan van Beieren die een vrede tussen zijn vader en Jan van Ar
kel wist te bewerkstelligen. Redenen voor zijn bemiddelingsvoorstel 
waren het groot aantal ve rliezen in het leger van hertog Albrecht en 
het uitblijvende succes, naast genegenheid voor zijn vader ook gene
genheid voor de Arkels. Hierbij dacht hij ongetwijfeld aan de 
vriendschap tussen hem en Otto van Arkel , de overleden vader van 
Jan , en die van Jan van Arkel en hertog Albrecht , in vroeger da
gen. Het resultaat was dat de vredesvoorstellen door beide partijen 
aanvaard werden, al waren de bepalingen voor J an van Arkel weinig 
eervol, hoewel materi eel gezien niet ongunstig. 
Lang duurde de vrede niet. Toen begin 1404 Albrecht was overle
den volgde Willem van Oostervant hem op als graaf en landsheer. 
Kort daarop dreigde na enkele incidenten de strijd weer op te laai-
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Jan van Beieren, elect van Luik. Teke
ning uit de Recueil d'Arras (16de eeuw). 

en. Opnieuw wist Jan van Beieren de partijen tot elkaar te brengen 
en werd de schade aan Jan van Arkel berokkend goeddeels ver-
goed. 44 De rust was echter van korte duur. Reeds in april 1404 her
vatte Jan van Arkel de vijandelijkheden, die vanzelfsprekend door de 
graaf van Holland beantwoord werden. Plundertochten en overvallen 
over en weer , waarbij het Sticht zich aan de zijde van de Hollanders 
schaarde vanwege de Arkelse aanvallen op het Neder-Sticht en de 
afbreuk die de Arkels deden aan de handel op de Lek door middel 
van hun sloten Hagestein en Everstein. 
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In 1407 moest Jan van Beieren voor de derde maal als vredestichter 
optreden.45 Willem van Beieren had door intriges Gorinchem in
handen weten te krijgen. Niet voor lang, in september 1407 wisten 
de heren van Arkel de stad te heroveren, met uitzondering van de 
burcht, die in het bezit van de Hollanders bleef. Toen Willem van 
Beieren opnieuw een grote legermacht samentrok om Gorinchem te 
belegeren, mengde zich ook Gelre in het conflict. 

Jan van Beieren was in eigen land verwikkeld in problemen rond de 
Franse kroon. Jan zonder Vrees, de hertog van Bourgondië, en Lo
dewijk van Orleans probeèrden ieder voor zich zoveel mogelijk in
vloed op de koninklijke raad van de krankzinnige koning Karel VI 
te krijgen. Lodewijk van Orleans probeerde zijn invloed uit te brei
den in de richting van het Duitse keizerrijk, onder meer gericht te
gen Ruprecht van Beieren, een neef van de elect. Verschillende gro
te heren in het Luikse gebied behoorden tot de aanhangers van Lo
dewijk en de paus te Avignon. Men vond hen bij de zogenaamde 
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H aidroit s. In 1406 was het tot een uitbarsting in Luik gekomen tus 
sen de elect , m et steun van de pau s te Rome en Jan zonder Vrees, 
en de Haidroits . De elect zou uiteindelijk in 1408 zegevieren. 46 Be
gin 1406 was Jan van Beieren uitgeweken naar Maastricht en in 
september werd hij door de stad Luik en vijftien ' goede steden' en 
in naam van de baronnen en r idders van de troon gestoten. Een bis
schop werd gekozen . Jan van Beieren trachtte in deze periode hulp 
en geldsomm en te verzamelen voor de strijd om het bisdom Luik. 
Was h et doel van zijn bemiddelen in de Arkelse Oorlog steun te 
krij gen voor zij n eigen oorlog? Ongetwijfeld, zoals later zou blijken. 
H et was niet de laatste maal dat J an van Beieren zich zou bemoeien 
m et de Arkelse Oorlog . In 1409 was de strijd tussen Holland en het 
St icht aan de ene zijde en Gelre en Arkel aan de andere zijde weer 
in alle hev igheid uitgebroken naa r aanleiding van de overdracht van 
de stad Gorinchem en het Land van Arkel door de heren van Arkel 
aan hertog R einoud van G elre. Willem van Arkel zou bij het overlij 
den van zijn nog steeds kinderloze oom waarschijnlijk als hertog van 
Gelre gehuldigd gaan worden en daardoor ook weer in het bezit ko
m en van de Arkelse bezittingen. Dit was tegen de bedoelingen van 
de graaf van Holland. Na twee j aar wederzijdse plunder- en roof
tochten op de Veluwe , in de Tieler- en Bommelerwaard wist Jan 
van Beieren in het j aar 14 11 de strijdende partijen tot een wa
penstil stand van twee j aar te bewegen. 
In eigen land werd J an van Beieren inmiddels niet bepaald als een 
vredestichter beschouwd. Door zijn optreden aldaar had hij de b ij 
naam 'J ean sans P itié ' Uan zonder M edelijden) gekregen. Vooral na 
zijn overwinning op de H aidroits bij Othée in 1408 begon de onder
drukking van Lu ik. D e H aidroits en hun aanhangers werden achter
volgd en gedood. Z ijn broer Willem had hem bij zijn overwinning 
geholpen. Er was im m ers even vrede m et de Arkels 1 

Aan het einde van de Arkel se O orlog, bij de verkoop van Gorin
chem en het Land van Arkel door R einoud van Gelre aan Willem 
van Beieren , lezen we onder m eer ' Wij H artoge Johan van Beijeren, 
etc ... ' in de overd rachtsovereenkom st , waaruit blijkt dat zijn rol als 
bemiddelaar nog n iet was afgelopen. 47 Was dit als dank aan Willem 
voor d iens hulp bij Othée? Gorinchem en het Land van Arkel wer
den nu voorgoed b ij Holland gevoegd, ook al zou misschien Willem 
van Arkel te zij ner tij d in Gelre opvolgen. Of zag Jan van Beieren , 
in eigen land gehaat , zich in de toekomst als erfgenaam van zijn 
broers landen ? Willem van Beierens enige dochter Jacoba was im
mers verloofd met de Fran se kroonprins J an van Touraine en zou 
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den 1 december MCCCC XVI en een, 
Doe bleef de eedelen hooch geboren Willem 
van Arkel voor desen steen. In het midden 
het wapen van Gorinchem met het jaartal 
van plaatsing 1549. Later werd de steen 
anders gerangschikt. 
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misschien als koningin van Frankrijk niet in haar vaders landen op
volgen. Mocht dit niet het geval zijn dan kon hij eventueel rekenen 
op de steun van de K abeljauwen , waaronder de heren van Arkel? 
Dat dit laatste uitkwam bleek in 141 7 toen , na de dood van Willem 
van Beieren , Willem van Arkel zou strijden aan de zijde van Jan 
van Beieren tegen diens nicht Jacoba en haar Hoekse medestanders. 
Willem van Arkel zou hierbij sneuvelen in de straten van zijn va
derstad ( een gevelsteen in de R eve tsteeg herinnert aan dit feit), 
evenals Jacoba's lege raanvoerde r Walraven van Brederode. 
Over de rol van deze Walraven van Brederode, J an van Arkel en de 
gevolgen van de Arkelse Oorlog moeten wij nog nader terugkomen 
in het nu volgende hoofdstuk. 

1 

■! ' 
1 

" ., 
1 

i1 

Joh 
star 
seer 
op' 
laat 



Johan van Egmond en Willem van Arkel 
stormen Gorinchem binnen. Geromanti
seerde voorstelling van J. H. l sings jr., 
op de omslag van het bekende boek 'De 
laatsten der Arkels'. 

5. LAATSTE BESCHOUWINGEN 

Toen in 1402 hertog Albrecht van Beieren en zijn zoon Willem van 
Oostervant het beleg voor Gorinchem sloegen , bevond zich in hun 
leger jonkheer Walraven van Brederode, telg uit een der aanzien
lijkste adellijke geslachten. Het stamslot Brederode bij Santpoort, ten 
noorden van H aarlem, dateerde uit de dertiende eeuw. Sinds die 
tijd werden de Brederodes vermeld , spruitend uit de jongere linie 
van het geslach t Teylingen, waardoor zij m et het Hollandse graven
huis verwant zouden zijn , hetgeen overigens niet bewezen is. Zij 
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Ook fantasievol is de tekening van dienst 
maagd Bertha, die op het bordes van de 
edelman Quannevan aan de Kr0'tstraat, 
haar vr0'er Huybert toewuift. In het huls 
van Quannevan zou Walraven van Brede
rode gevangen gezeten hebben. Bertha en 
Huybert zouden diens samenzweringsplan 
nen ver9"delen. Uit: De laatsten der Ar
kels. 
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Verontwaardigd vaart Willem van A rkel 
uit na kennis genomen te hebben van 
Walravens activiteiten in 140 7. Uit: de 
laatsten der Arkels. 

voerden dan ook het wapen van Holland , een rode leeuw op een 
veld van goud, met een barensteel van azuur over de leeuw om deze 
verwantschap aan te geven. 48 Zij behoorden, evenals de Arkels trou
wens , tot de zogenaamde baanrotsen. 49 Ook in de Alblasserwaard 
hebben de Brederodes verschillende bezittingen gehad. 
Tijden s het beleg van Gorinchem werd bij een uitval door de Arkels 
onder meer Walraven van Brederode gevangen genomen. Als lid 
van één der belangrijkste Hoekse families streed hij aan Hollandse 
zijde. Hij had zich in het legertje der H oll andse steden en enkele 
Engelse huurtroepen bevonden , onder aanvoering van hertog Adolf 
van Kleef. Zij hadden tijdens de belegering een positie ingenomen 
aan de oostkant van Gorinchem, bij de burcht en de Dalemse dijk. 
Ook na de vrede tussen hertog Albrecht en Jan van Arkel bleef Wal
raven in Arkelse gevangenschap. Dit zou Willem van Beieren later 
goed van pas komen . 
Tussen Jan van Arkel en zijn zoon Willem waren meningsverschillen 
on tstaan over een eventuele voortzetting van de oorlog met Holland 
en het Sticht in 1405. Het Land van Arkel had enorm geleden on
der de oorlogshandelingen, door plunder- en rooftochten was het 
sociaal-economische leven op het platteland, maar ook in de stad 
Gorinchem , danig verstoord. Willem van Arkel sloot nu een wa
penstilstand voor één jaar met hertog Willem, die zijn vader in 1404 
als graaf van Holland was opgevolgd, zonder zijn vader Jan van Ar
kel daar in te kennen. De graaf van H olland zag nu zijn kans 
schoon om Gorinchem in handen te krijgen. Hij moest dan de con
trove rse die er tussen de beide Arkels bestond verder uitbuiten. Wie 
was hier meer geschikt voor dan Walraven van Brederode , trouw 
aan de graaf en de H oekse zaak? 
De gevangene van J an van Arkel werd het regelmatig, op zijn 
woord van eer , toegestaan naar huis te gaan om zijn zaken te rege
len. Zo kon hij aan Willem van Beieren verslag uit brengen over de 
gespannen situat ie tussen vader en zoon van Arkel en over de on
vrede die er hier en daar heerste in het Land van Arkel en de stad 
Gorinchem over de duur van de oorlog en de schade daardoor be
rokkend aan goederen en handel. 
D e graaf van Holland voorzag Walraven van Brederode van geld 
om, indien nod ig, het smeulende vuur aan te wakkeren . D eze laatste 
wist door zijn langdurige verblijf in Gorinchem wie hiervoor ontvan
keEjk waren. Aldus was hij in staat een aantal van de invloedrijkste 
bestuurders der stad aan de zijde van de graaf van Holland te krij
gen. Hieronder waren onder meer de proost en deken, Jan Gerar-
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In het boek van E. Gerdes, Jonker JiVil
lem van Arkel (circa 1887), spelen 
dienstmeid Jennike en haar vriend Aart de 
hoof drol bij de ontmaskering van Bredero

de. Links wordt J ennike de mantel uitge
veegd door heer Quannevan, rechts overlegt 
zij met Aart. 
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dijn , de broers Jan , Gerrit , Koenraad en Arend van Herlaar en Jan 
van den D onk, een bastaard van Arkel. 50 In hoeverre deze Herlaars 
verwan t zijn aan de heren van Ameide , Poederoyen of Nieuwaal is 
mij niet bekend. Wel kwam er in Nieuwaal sinds 1390 een Arend 
van Herlaar voor , maar of deze dezelfde was die m ede tegen de Ar
kels zou intrigeren, waag ik te betwij felen .51 

Willem van Beieren wilde wel vrede sluiten met Willem van Arkel 
maar niet met diens vader. D e intriganten wisten Willem van Arkel 
voor deze plannen te winnen. Na een mislukte poging in 1405 lukte 
h et in 1406 bij afwezigheid van J an van Arkel, die in Gelre bij zijn 
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zwager hertog Reinoud op bezoek was, de stad in handen te krijgen. 
Willem van Arkel zette de slotvoogd af, zijn medestanders vervingen 
de stadsbestuurders en raden die Jan van Arkel trouw gebleven wa
ren. Ook te Leerdam geschiedde hetzelfde. De vrede met Willem 
van Beieren werd nu een feit. Inmiddels was het Willem van Arkel 
duidelijk geworden dat hij was gebruikt. Dat het naar alle waar
schijnlijkheid niet slechts de bedoeling was van de graaf van Holland 
om vrede met de Arkels te sluiten maar om de stad Gorinchem en 
het Land van Arkel geheel in handen te krijgen en aan zijn gezag te 
onderwerpen. Willem van Arkel verliet de stad en verzoende zich 
met zijn vader. 
Bij zijn terugkeer naar Gorinchem , met het doel de intriganten te 
straffen, werden de poorten voor hem gesloten en was hij genood
zaakt naar Gelre terug te keren. Voor de nieuwe stadsbestuurders 
was de situatie nu precair geworden. Zij hadden hun heren van Ar
kel buiten de stad gesloten en het viel te verwachten dat deze beiden 
met Gelderse steun zouden proberen hun bezittingen weer in han
den te krijgen. De burgers en geestelijken binnen Gorinchem waren 
verdeeld . Voor ongeveer tachtigduizend Franse kronen en bescher
ming tegen Jan en Willem van Arkel waren de intriganten bereid de 
stad Gorinchem en het Land van Arkel aan Willem van Beieren 
over te dragen. De steden Dordrecht , Gouda, Haarlem, Delft, Lei
den en Amsterdam verschaften de graaf gaarne het benodigde geld 
om zich in Gorinchem te laten inhuldigen en zodoende een einde te 
maken aan de Arkelse afbreuk van hun handel. 52 

Walraven van Brederode had zijn taak goed vervuld. Doch nog in 
hetzelfde jaar werd Gorinchem door Willem van Arkel heroverd. De 
rol van Walraven van Brederode was voorlopig uitgespeeld . Pas in 
1409 lukte het hem door een list uit de Arkelse gevangenschap te 
ontsnappen, die na zijn intriges verzwaard was. In 1414 huwde hij 
met Johanna van Vianen en Ameide en van 1416 tot 141 7 was hij 
stadhouder van Holland onder Willem van Beieren. 
Nog eenmaal zou Walraven van Brederode de strijd aanbinden tegen 
de Arkels. Hij voerde in 1417 de vloot aan van de Hoekse Jacoba 
van Beieren tegen Gorinchem , waar de Kabeljauw Willem van Arkel 
de stad veroverd had ten gunste van hertog Jan van Beieren, d e 
elect van Luik , in het kader van de opvolgingsstrijd over d e landen 
van de overleden Willem van Beieren. Zoals reeds ee rder gememo
reerd , sneuvelde zowel Willem van Arkel als Walraven van Bredero
d e. Rest ons nog één van de belangrijkste hoofdrolspelers uit de Ar
kelse Oorlog nader te beschouwen , namelijk Jan van Arkel zelf. 
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Jan van Arkel 

J an van Arkel , zoon van O tto van Arkel en Elisabeth , vrouwe van 
Pierrepont , uit h et geslacht van de graven van Bar, we rd in 1362 
geboren en te Gorinchem gedoopt. In 13 76 werd er een huwelijk 
voorbereid m et J ohanna van G elre dat ook werd gesloten . Reeds in 
1385 had hij zitting in de grafelijke raad. T oen in 139 1 een aantal 
K abeljauwse H ollandse en Zeeuwse edelen zich verbond tegen een 
ieder die hen van Albrecht van Beieren en diens zoon Willem van 
Oostervant wilde wegdringen , stonden Otto en Jan van Arkel als 
ee rsten bij de ondertekenaars. Otto trad evenwel later terug achter 
zijn zoon. H et gezag van J an van Arkel nam steeds m eer toe en van 
1392 tot 1394 was hij grafelijk tresorier van Holland . In 1396 over
leed Otto van Arkel en volgde zijn zoon J an h em op. 
W a t was Jan van Arkel voor een man kunnen we ons afv ragen. Vol
gens de kroniekschrij vers was hij vroom , dapper en trot s m aar ook 
hoogmoedig . Direct na de begrafenis van zijn vader sloot hij de 
poort van de burcht voor zijn moeder , een reden hiervoo r is niet te 
vinden , die daarop geen andere keus overbleef dan n aar Pierrepont 
teru g te keren , alwaar zij h aar laatste leven sjaren zou slijten. 
Willem van Oostervant , zoon van hertog Albrecht van Beieren , 
graaf van Holland , Zeeland , Friesland en H enegouwen , leider der 
H oeken was inmiddels Jan van Arkels persoonlijke vijand geworden. 
H et aandeel van laatstgenoemde in de verwoesting van Hoekse 
kastelen en goederen na de m oord op Aleida van Poelgeest in 1392 , 
ook Willem van O ostervant had moeten vlu chten , en de benoeming 
van vele Kabelj auwen in di ve rse ambten , waren hier de oorzaak 
van. 
N a de verzoening tussen hertog Albrecht en zijn zoon in 1394 begon 
de sterke positie van Jan van Arkel in H olland af te brokkelen. Wel 
m oest hij nog deelnemen aan de tochten naar Friesland m aar naar
m a te Willem van Oostervants invloed op het bestuur toen am werd 
het conflict h arder. Willem slaagde er in zijn vader te overtuigen om 
van J an van Arkel rekenschap te verlangen over diens tresorier
schap , hetgeen laa tstgenoemde weigerde . De machtstrijd tu ssen de 
K abeljauwen onder leiding van Jan van Arkel en de H oeken onder 
leiding van Willem van Oostervant om de gunst van de graaf zou m 
het voordeel van de Hoeken uitvallen. 
J an van Arkel , ondanks zijn bestuurlijke ervaring, bleef in hoofd
zaak vervuld van ridderidealen. Vechten was voor hem één van de 
voornaamste bestaansreden en. Bekwaamd in de strijd h ad hij zich 
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Daar zat de eens zo trotse Jan van Arkel, 
gevangen in een kerker te Z evenbergen. 
T ekening in het boekje 'Sterke Gorcumse 
verhalen' van wijlen H. F. van Peer 
(1962). 

onder meer reeds in een oorlogje tegen de heren van Vianen in 1388 
en tijdens de tochten naar Friesland tussen 1396 en 1400 . Tijdens 
deze laatste tochten werd hij door de graaf van Holland tot ridder 
geslagen. Toen zijn Hollandse goederen, na zijn weigering reken
schap af te leggen , ve rbeurd verklaard werden en hij zelfs uit het 
graafschap werd gebannen, zegde hij zijn trouw aan de graaf in 
1401 op. Dit betekende niets anders dan oorlog met Holland. Het 
was juist dàt wat Willem van Oostervant beoogde te bereiken . 
Deze strijd tegen Willem van Beieren heeft in grote mate de rest van 
J an van Arkels leven bepaald en duurde zelfs voort nadat Gorin
chem en het Land van Arkel in 1412 voorgoed aan Holland waren 
gehecht. In 1415 werd hij in Brabant gevangen genomen en aan 
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beeldhouwwerk door Marcus R avenswaay 
aan de voorgevel van de Jan van Arkel
school. 
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Willem van Beieren overgedragen . Na een opsluiting te Gouda werd 
hij later overgebracht n aar Zevenbergen , waar hij ook na de dood 
van Willem ( 141 7) gevan gen bleef tot na de dood van Jan van Beie
ren in 1425 . Ondanks de steun die Jan van Beieren Willem van Ar
kel had toegezegd om dien s vader te bevrijden , toen eerstgenoemde 
verwikkeld was in de m achtstrijd met Jacoba van Beieren en haar 
Hoekse aanhangers, was Jan van Arkel de gevangene gebleven van 
de heer van Zevenbergen. Door toedoen van Filips van Bourgondië 
kwam Jan van Arkel vrij. Hij kreeg Leerdam en Schoonrewoerd 
weer terug tot zijn overlijden in 1428. 
Dat Jan van Arkel slechts feodale ridderidealen nastreefde bleek dui
delijk uit het verloop van de Arkelse Oorlog. Door zijn onderwer
ping aan hertog Albrecht , de graaf van Holland , na het beleg van 
G orinchem en de vredesbemiddelingen van de elect van Luik in 
1402, leek de oorlog ten einde . Nadat evenwel Willem van Ooster
vant zijn vader in 1404 was opgevolgd laaide de strijd weer op. 
Voorzag de graaf van Holland zich steeds van voldoende bondgeno
ten , Jan van Arkel moest voornamelijk op eigen kracht de strijd vol
houden. Hierbij h ad hij onvoldoende oog voor de belangen van de 
stad Gorinchem en het Land van Arkel, die enorm te lijden hadden 
onder de oorlogsh andelin gen . In de m eeste gevallen begon Jan van 
A rkel de vij andigheden en verbrak regelmatig wapen stilstand en vre
de . Hij beschouwde het gebied als persoonlijk eigendom en uit de 
opbrengsten d aarui t bekostigde hij zijn bestuur. In 1405 kwam hij m 
conflict met zijn zoon Willem van Arkel, di e tegen een hervatting 
van de oorlog tegen H olland en het Sticht was om de sociaal
economische belan gen van G orinchem en het L and van Arkel niet 
lan ger te schaden. Buiten m edeweten van zijn vader sloot Willem 
van Arkel een wapen stil stand met hertog Willem van Beieren. Zoals 
we gezien hebben wist laa tstgenoemde handig gebruik te maken van 
deze controverse tussen vader en zoon , m et de hulp van Walraven 
van Brederode kwam hij in het bezit van Gorinchem . Maar zoals 
ook Willem van Beieren zich met zijn vader verzoend had, zo ook 
verzoende \tVillem van A rkel zich met zijn vader en heroverde in 
1407 Gorinchem. 
Noch van Kabelj auwse zijde, noch van G elre heeft J an van Arkel 
veel daadwerkelijke steun on tvangen. O verschatte hij zijn eigen 
kracht , was hij misschien te trots om hulp te vragen of kon hij geen 
bondgenoten vinden ? In 1409 ruilde hij zijn bezit m et zijn zwager 
R einoud van G elre tegen onder meer de hee rlijkheid Ooyen. Liever 
aan Gelre dan aan H olland ! Of voorzag hij toen reed s dat zijn zoon 
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'De laatste der Arkels ' (Willem) vecht 
zy·n wanhopige stryd (links). R echts 
'Den Onder-Gang van l onk-H eer Willem 
van Arkel'. Titelblad van een treurspel 
door Johan van Pajfenrode en uitgegeven 
in 1662. 
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Willem een goede kans had om in Gelre op te volgen en daardoor 
ook wee r in het bezit zou komen van de Arkelse bezittingen? Het 
zou anders lopen. Hertog Reinoud van Gelre liet zich in 1412 door 
Willem van Beieren overhalen Gorinchem en het Land van Arkel 
aan hem te verkopen. Willem van Arkel sneuvelde in 141 7 voordat 
hij in Gelre kon opvolgen. Rond zijn eventuele opvolging en de op
volgingsstrijd in Holland , Zeeland, Friesland en Henegouwen ont
stond een m ythe waar we hier even nader op in willen gaan. 
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Een huwelijk? 

Zoals Van Rappard reeds vermeldde in zijn 'Contra-m emorie' , 
schreven de oude Gorinchemse geschied schrijve rs over een mogelijke 
huwelijksverb intenis tu ssen Jonkheer Willem van Arkel en Jacoba 
van Beieren , de enige dochter van hertog Willem, de graaf van Hol
land. Van Goch echter leek dit onwaarschijnlijk. Het zou hier om 
een romantische inkleding van het verhaal der oude schrijvers gaan , 

53 aldus Van Rappard. 
Om ons in dit probleem te verd iepen zouden we allereerst de politie
ke ontwikkelingen in deze gebieden moeten schetsen ten tijde van 
Willem van Beierens overlijden eind m ei 141 7. Opvolgingskwesties 
en dynastieke verwikkelingen waren enkele der belangrijkste elemen
ten in de samenleving aan h et begin van de vijftiende eeuw . Onze 
streken vormden een ware lappendeken van h ertogdommen, graaf
schappen , bisdommen, heerlijkheden , enzovoorts, onderling met of 
tegen elkaar verbonden in kleine of grote machtsblokken zoals onder 
andere het Bourgondische, Beierse of Wittelbachse, en Luxemburg
se. Deze laatsten waren op hun beurt weer verbonden m et partijen 
in de Franse troonstrijd tussen de zogenaamde Armagnacs en Lode
wij k van Orleans aan de ene kant en de Bourguignons en Jan zon
der Vrees (van Bourgondië) aan de andere kant. Kortom een inge
wikkelde situ atie van tegengestelde belangen en factievorming. 
Eind veertiende begin vijftiende eeuw begon de macht en invloed 
van de Bourgondiërs zich vanuit hun stamgebied en Artois naar het 
noorden te verplaatsen . Na het graafschap Vlaanderen ( 1384) ver
wierven zij Brabant en Limburg in 1406. Willem van Beieren, uit 
h et Wittelsbachse huis, zag di t met lede ogen aan, alhoewel hij een 
zwager was van Jan zonder Vrees. Hij besloot dan in 1416 zijn 
dochter Jacoba uit te huwen aan de Franse kroonprins Jan van Tou
raine, zodat zij te zijner tijd als koningin van Frankrijk de landen 
van haar vader zou kunnen erven en onafhankelijk besturen zonder 
d at deze door de Bourgondische gebieden opgeslokt zouden worden . 
Ook keizer Sigismund uit het Luxemburgse huis , was sedert 1413 
een grote campagn e begonnen tegen Bourgondië en stond derh alve 
aan de zijde van Lodewijk van Orleans en de Armagnacs. Aan Si
gismunds kant stonden Gelre, Friesland en bisschop Frederik van 
Blankenheim met het Sticht, 'alsmede Jan van Beieren, elect van 
Luik , die later zelfs de nicht van de keizer , Elisabeth van Görlitz , 
weduwe van Anton van Brabant , zou huwen .54 
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Symbolische vispartü aan het hof van 
Willem VI. Links Jacoba van Beieren 
met haar hofdames, rechts haar vader de 
graaf, met haar successieve echtgenoten. 
Schilderij uit de school van de gebroeders 
Van Eyck (vroeg 15de eeuw). 

Met het huwelijk tussen Jan van Touraine en Jacoba dacht Willem 
van Beieren de probleemloze opvolging in zijn landen verzekerd te 
hebben. In april 14 17 overleed echter plotseling Jan van Touraine 
en werd Willem van Beieren opnieuw geconfronteerd m et het opvol
gingsprobleem in zijn landen. Hij m oest opnieuw een geschikte kan
didaat vinden voor zijn dochter. De tijd hem beschoren was zeer 
kort. Eind mei overleed Willem van Beieren, waarschijnlijk aan de 
gevolgen van een hondebeet. In deze korte periode, tussen Jan van 
Touraines dood en die van Willem van Beieren , zou de laatste een 
huwelijk overwogen hebben tussen J acoba en Willem van Arkel. De 
voornaamste reden zou geweest zijn dat Willem van Arkel de toe
komstige hertog van Gelre was, wanneer diens kinderloze oom Rei
noud van Gulik en Gelre zou komen te overlijden, en zodoende met 
H olland , Zeeland en H enegouwen een bolwerk zou kunnen vormen 
tegen de opdringende Bourgondische macht. Bovendien zou dit hu-
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Jacoba van Beieren voor Gorinchem op 1 
december 141 7. Schoolplaat, getekend 
door J. H. Isings. 
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welijk de strijd tussen de Hoeken en Kabeljauwen kunnen doen 
beëindigen , hetgeen ook een waarborg zou zijn voor een vredige 
successie . Deze redenen lijken niet onaannemelijk. Aan de andere 
kant zou een eventueel huwelijk van Willem van Beierens dochter 
met de zoon van zijn grootste vijand, niettegenstaande deze tot de 
aanzienlijkste adel in deze streken behoorde , voor de Hoeken onver
teerbaar en onbegrijpelijk geweest zijn . Zij vreesden de Kabeljauwse 
factie. 
Indien Willem van Arkel inderdaad door de drossaard Arend van 
Leyenburg over een eventueel huwelijk met Jacoba van Beieren 
werd gepolst dan weten we helaas niet of en hoe deze heeft gerea-
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Anoniem portret uit de Hollandse school 
van Jacoba van Beieren (tweede helft J 6de 
eeuw naar ouder origineel). Rijksmuseum, 
Amsterdam (links). 

Jan van Brabant, de tweede echtgenoot 
van Jacoba van Beieren. Uit handschrift 
Succa. Koninklij"ke Bibllotheek, Brussel. 

~

r"''' 
~ 

{v •\! ""..j' 1 

~ ., .. /\ 

geerd. Hiervan is niets in de bronnen te vinden. Dit zou weer plei
ten voo r Van Goch' s opvatting. Hoe het ook zij , Jacoba luisterde 
naar haar vaders laatste wens om te trouwen met haar dertienjarige 
neef Jan van Brabant. Want verbonden met de Bourgondiërs zou zij 
h aar vijanden de baas kunnen worden , waaronder keizer Sigismund, 
voo r wie een huwelijk met Willem van Arkel niet onwelkom geweest 
ZOU Zijn. 

Op 1 augu stus 141 7 werden te Biervliet de voorwaarden voo r het 
huwelijk tussen Jacoba van Beieren en Jan van Brabant , in het bij
zijn van onder meer de elect van Luik, opgesteld. Laastgenoemde 
zou niet lang daarna de strijd tegen zijn nicht opvatten, gesteund 
door keizer Sigismund. In deze str ijd sneuvelde op 1 december 1417 
Willem van Arkel in de straten van Gorinchem . Dat hij bij aanvang 
van deze gevechten, eind november , een huwelijksaanzoek van Jaco-
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ba van Beieren zou hebben afgeslagen beschouw ik inderdaad als 
ontsproten aan de fantasie van zowel vroegere al s latere geschied
schrij vers. J acoba's aanstaande huwelijk stond immers al vast. 
D at een eventueel huwelijk tussen Jacoba van Beieren en Willem 
van Arkel tot de m ogelijkheden behoord h eeft en door hertog Wil
lem van Beieren ove rwogen kan zijn , mogen we niet uit sluiten. 
M aar of het werkelijk gebeurd is zal wel nimmer meer te achterha
len zijn. M et deze opvolgingsperikelen zijn wij aan het einde geko
m en van een beschrijving van de Arkelse Oorlog en rest ons nog 
slech ts het resumeren van onze bevindingen. 

• 



6. CONCLUSIE 

Met de verwikkelingen in het graafschap Holland na de moord op 
Aleida van Poelgeest in 1392 begon een nieuwe fase in de Hoekse 
en Kabeljauwse twisten. Waren de partijtwisten onder hertog Al
brecht van Beieren wat bedaard, door de invloed van Aleida op de 
hertog tendeerde laatste meer en meer in Kabeljauwse richting. 
Diens zoon Willem, de graaf van Oostervant, werd algemeen be
schouwd als de leider van de Hoeken. Laatstgenoemden zagen met 
lede ogen aan hoe de Kabeljauwen steeds meer in de gunst van her
tog Albrecht kwamen en de moord op Aleida was dan ook bedoeld 
om aan die groeiende Kabeljauwse invloed een einde te maken . Nu 
richtte de woede van de hertog zich in alle hevigheid tegen de Hoe
ken en ook zijn zoon moest een veilig heenkomen zoeken. Juist in 
deze periode werd Jan van Arkel, baanderheer, uit één der leidende 
Kabeljauwse geslachten, door hertog Albrecht benoemd tot tresorier 
van Holland. Met de verbanning van zijn Hoekse vrienden en de 
verwoesting van hun kastelen werd de haat van Willem van Ooster
vant, als leider der Hoeken, jegens de Kabeljauwen, en met name 
hun leider Jan van Arkel, groter. Vanaf deze tijd , van 1392 tot de 
verzoening tussen hertog Albrecht en zijn zoon in 1394, dateerde de 
vete tussen beide leiders der facties . Opvallend hierbij was dat het 
tresorierschap van Jan van Arkel duurde van 1392 tot 1394. 
Na de verzoening tussen hertog Albrecht en Willem van Oostervant 
werd de invloed van de Hoeken langzaam maar zeker weer hersteld. 
Dit gin g uiteraard ten koste van de Kabeljauwen. Toen Willem zijn 
vader · had overgehaald tot enkele gewapende tochten naar Friesland 
was de bereidwilligheid van Jan van Arkel om hieraan deel te ne
men niet groot geweest. Hij was zelfs door de hertog gemaand om 
aan zijn verplichtingen te voldoen . Inmiddels moet het te zelfstandi
ge optreden van Jan van Arkel in en rond zijn gebied een doorn in 
h et oog van Willem van Oostervant geweest zijn. Een poging om 
zijn tegenstander in diskrediet te brengen was om zijn vader te be
wegen van Jan van Arkel financiële verantwoording te verlangen 
over de periode van diens tresorierschap. Dat deze hierdoor in zijn 
riddereer gekrenkt werd, bovendien te trots was om aan dit verzoek 
te voldoen, kon men verwachten . Het feit dat hertog Albrecht wat 
seniel aan h et worden was en het bestuur meer en meer aan zijn 
zoon overliet droeg tot de harder wordende houdingen bij. Jan van 
Arkel weigerde de gevraagde verantwoording af te leggen en ging 

67 



Het slot te Gouda, waar Jan van Arkel 
ook nog gevangen heeft gezeten . Ets van 
Johannes Bemme Azn. uit 1811 . 

68 

zelfs verder door in 1401 zij n trouw aan de graaf op te zeggen. Hij 
wa s immers voor een aan tal bezittin gen leenroerig aan Holland . Dit 
stond gelijk aan een oorlogsverklaring . Nu zag Willem van Ooster
vant een mogelijkheid om de slech te resultaten in de tochten naar 
Friesland goed te maken doo r Jan van Arkel aan te grijpen. De 
laatste evenwel opende de vijandelijkheden. Deze zouden met onder
brekingen duren tot d e uiteindelij ke onderwerping van het gebied 
der Arkels aan Holland in 1412. 
Dat het primair om een persoonlijke vete gin g tussen Willem van 
Oostervant en Jan van A rkel bleek ook tijdens het verloop van de 
zogenaamde Arkelse oorlog en na afl oop hiervan . Bij het weigeren 
ooit vrede te sluiten m et Jan van Arkel , onder andere in 1406 , kan 
natuurlijk ook het feit m eegespeeld hebben dat Willem van Beieren 
Jan van Arkel en diens zoon u it elkaar trachtte te drijven , om zo
doende Gorinchem in han den te krijgen , hetgeen hem ook gelukt is. 
In ieder geval met Jan van Arkel heeft Willem van Beieren geen 
ve rdrag meer gesloten, wel m et diens zoon . Zelfs nadat Gorinchem 
en het Land van Arkel in H ollandse h anden waren overgaan en de 
oorlog ten einde wa s werd J an van A rkel in 1415 door de graaf van 
Holland gevangen genomen en te Gouda opgesloten , later te Zeven
bergen . 
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Nogmaals een beeld betreffende de samen
zwering van Walraven van B rederode te
gen de Arkels. 

Naast de vij andschap tu ssen Willem van Beieren en Jan van Arkel 
speelden n og andere factoren mee . Stonden de Hollandse steden in 
1392 nog naast Gorinchem om verlost te worden van de Dordtse 
stapeldwang, tijden s de Arkelse Oorlog stonden ze met Dordrecht 
aan de zijde van hun landsheer om hun eigen belangen te verdedi
gen . Jan van Arkel had met de st rategische ligging en van de stad 
Gorinchem aan de M erwede en van de sloten H agestein en 
Everstein aan de L ek de belangrijkste doorgan gen voor de handel 
via de grote rivieren in handen en de tollen door hem geheven wa
ren bovenmati g . M ede hierdoor wist Willem van Beieren ook de 
stad Utrecht en het Sticht aan zijn zijde te krij gen om aan deze han
delsbelemmeringen een einde te m aken . Bisschop Frederik van Blan
kenheim , die tegen de Hollandse tochten naar Friesland was geweest 
in verband m et zijn eigen noordelijke aspira ties, had hier aan de be
lan gen van de stad U trecht toe m oeten geven. 
Ook de hertogen van Gelre men gden zich aanvankelijk niet in de 
strijd , alhoewel de ve rschillende Gelderse edelen aan de zijde van de 
Arkels streden . H et Land van Arkel vormde als het ware een buffer 
tussen H olland en Gelre en de rivali te it tu ssen de beide laatsten uit
te zich onder andere in de bisschopsbenoeming te U trecht. F rederik 
van Blankenheim was een G elders kand idaat geweest maar zou late r 
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in de Arkelse O orlog toch de H ollandse zijde kiezen tegen Gelre. 
D e rollen van een Walraven van Brederode, die de j aren van zijn 
gevan gensch ap in G orinchem gebruikte om verdeeldheid in het Ar
kelse kamp te bren gen , en van Jan van Beieren , de elect van Luik , 
als vredest ichter , blijven opmerkelijk . Laatstgenoemde, in eigen lan 
den allerminst bekend als vredelievend , getuige zijn bijnaam 'Jean 
sans Pitié', had n atuurlijk regelmatig de steun nodig van zijn broer 
om de opstandige heren in het Luikse te b edwingen. Hier liepen ook 
duidelijke ve rbindingen m et de Franse troonstrij d tussen Armagnacs 
en Bourguignon s en de fri ctie tussen de m achtsblokken van h et 
Luxembu rgse, Beierse (Wittelsbachse) huis en erzijds en het Bour
gondische huis anderzijds. K ortom een ingewikkeld politiek en dy
n ast iek m achtsspel in een veelheid van gebieden en gebiedj es. 
H et platteland h ad tijden s de oorlogshandelingen van 1401 tot 1412 
enorm geleden . D e oorlogsvoering in die tijd bestond u it roven , 
plunde ren en branden . De boerenbevolking was betrekkelijk weer
loos en werd daardoor steeds het kind van de rekening. Bovendien 
h ad men daarnaast ook regelmatig te kampen met overstromingen , 
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misoogsten en epidemieën , hetgeen het leven op het platteland niet 
vereenvoudigde . Ook de handel stagneerde tijdens deze periode en 
het was dan ook niet verwonderlijk dat er binnen Gorinchem en in 
het Land van Arkel onvrede begon te heersen over de voortslepende 
oorlog. Tenslotte beschouwde J an van Arkel zijn gebieden als per
soonlijk bezit en de ambtenaren in zijn dien st , waardoor de belan
gen van de stad veelal in het gedran g kwam en . Hier lag ook de aan
leiding voor de tweespalt tussen J an van Arkel en Willem van Arkel 
in 1406, waar Willem van Beieren handig gebruik van wist te m a
ken. 
D e houding van R einoud van Gelre vanaf 1407 was op zijn minst 
tweeslach tig te noemen. De steden en staten in zijn landen h adden 
aanzienlijke invloed op het bestuur en waren waarschijnlijk niet of 
nauwelijks te vinden voor een lan gdurige strijd met de graaf van 
Holland en de bisschop van U trecht om het bezit van Gorinchem en 
het Land van Arkel. Vooral toen duidelijk werd dat Willem van Bei
eren n iet zou rusten eer hij het gebied van de Arkels aan zijn graa f
sch ap had toegevoegd en zeer zeker n iet akkoord zou gaan m et de 
ruil van Gorinchem eri het Land van Arkel m et de Gelderse gebie
den tussen de Arkels en de hertog van Gelre overeengekomen . Ook 
hier wist Willem van Beieren gebruik van te m aken en hertog R ei
noud over te halen de Arkelse bezit tingen voor een bedrag van on
geveer honderdduizend Franse kronen aan hem te verkopen . De he
ren van Arkel werden hier niet in gekend. Zij hadden het te accep
teren. Als troos t mocht gelden dat j onkheer Willem van Arkel over 
het algemeen in G elre werd gezien als de toekomstige erfgenaam 
van zij n oom R einoud , daar dien s huweljk ve rmoedelijk kinderloos 
zou blij ven. Bovendien hadden de Arkels enige G elderse goederen 
en inkomsten gekregen . 
Na de inhuldiging van Willem van Beieren als landsheer in Gorin
chem op 24 au gu stus 14 12 doofd en de H oekse en Kabeljauwse 
twisten voo r een aantal jaren. Een nieuw kasteel werd er door de 
graaf aan de Merwede gebouwd. P as bij de problemen rond de suc
cessie van J acoba van Beieren , na haar vaders dood in 1417 , laaiden 
de Hoekse en K abeljauwse twisten wee r in alle hevigheid op . H ad 
Willem van Beieren aanvankelijk een probleemloze opvolging in zijn 
landen geregeld door Jacoba uit te huwen aan de Franse kroonprins 
Jan van T ouraine , na diens plotselinge dood begin 1417 stond alles 
weer op losse schroeven . Zou er m isschien sprake geweest zijn van 
een m ogelijk huwelijk tussen J acoba en Willem van Arkel , de toe
kom stige her tog van Gelre? Feit blijft dat zij haar vaders laatste 
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wens opvolgde en zou huwen met Jan van Brabant , haar dertienjari
ge neef uit het Bourgondische huis. Hier kwam later Jan van Beie
ren , de elect van Luik , tegenop. Deze zag zijn kans schoon, door 
zijn onderdanen gehaat en op een door hem niet geambieerde post 
als elect van Luik, het bisdom te verlaten en een rol als wereldlijk 
vorst te gaan spelen. Met steun van onder meer keizer Sigi smund , 
en de Kabeljauwen bond hij de strijd aan met J acoba, op haar beurt 
gesteund door de Hoeken, om zijn broer op te volgen en de opdrin
gende Bourgondische macht in te tomen. 
Tijdens de gevechten in Gorinchem tussen de aanhangers van J aco
ba en d ie van Jan van Beieren sneuvelden onder andere Walraven 
van Brederode en Willem van Arkel. De opvolging in Gelre zou nu 
toevallen aan de kinderen uit het huwelijk tussen Willems zuster 
Maria en J an van Egmond. 
Jan van Arkel zou pas door Filips van Bourgondië in het j aar 1425, 
na de dood van Jan van Beieren, vrijgelaten worden. Leerdam en 
Schoonrewoerd kreeg hij terug. Na zijn dood in 1428, kwamen deze 
bezit tingen aan zijn kleinkinderen , de Egmonds , toe te vallen. 
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COLOFON 

De Arkelse Oorlog werd in opdracht van de stichting Merewade te 
Gorinchem in 1986 gezet uit de letter Baskerville en gedrukt bij 
drukkerij Vonk Zeist b.v. 
Technische realisatie, lay-out en ontwerp omslag stichting Matrijs 
Utrecht. 

Herkomst illustraties 

Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage: p. 26; Bibliothèque de l' Arse
nal Parijs: p. 29; drs. J. A. de Boo: p. 220, 36, 44; British Museum 
Londen: p. 12, 70; Centraal Museum Utrecht: p. 40; Foto Unit: p. 
226; Gemeente bibliotheek Arras: p. 49; Germanisches Nationale 
Museum Neurenberg: p. 35; P.A. de Hoon: p. 59, 66, 69; R. 
Kahl: p. 32; Koninklijke Bibliotheek Brussel: p. 250, 456, 65r; 
Hans Kop Jansen/Wim Weenink Dordrecht; p. 11; Musée du Lou
vre Parijs: p. 63; NJBG afd. Gorinchem, p. 42li b; Österreichische 
N ationalbibliothek Wenen: P. 30; Pierpont Morgan Library New 
York: p. 450; Pieter Pauwels: p. 43li b, 51; Henk Platenburg 
Utrecht; p. 13, 14; Wim van der Poel/Gemeente archief Gorinchem: 
p. 8, 26, 28, 39r, 48li, 52, 53, 54, 55, 56, 61; Rijksmuseum
Amsterdam: p. 20; 65li; drs. Arthur Steegh: p. 39li; Wim Thole
naars: p. 24; Universiteitsbibliotheek Leiden: p. 34, 50; mr. W. L.
J. Voogt Gorinchem: p. 256, 37, 430, 48r, 60; Walters Art Gallery
Baltimore: p. 21; Wolters-Noordhof b.v. Groningen: p.64
Mochten er illustraties zonder voorkennis van rechthebbenden zijn
afgedrukt, dan worden deze verzocht contact op te nemen met de
uitgever.
Wij vragen er begrip voor, dat er relatief veel algemene illustraties
zijn opgenomen. Er is helaas weinig beeldmateriaal dat direct op de
Arkelse Oorlog betrekking heeft. Wij hopen er toch in geslaagd te
zijn een sfeerbeeld van dit stukje geschiedenis te hebben kunnen ge
ven.
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Aart Bijl 
De Arkelse Oorlog (1401-1412) 

Een belangrijke en diep ingrijpende periode in de geschiedenis van 
Gorinchem en het omringende platteland was de bestuursovergang 
van de heren van Arkel naar de graven van Holland. Dit ging ge
paard met een heftige en langdurige strijd, waarbij - naast de 
hoofdpersonen Jan van Arkel en Willem VI - ook de bisschop van 
Utrecht, de hertog van Gelre en de elect van Luik betrokken waren. 
Dit conflict wordt de Arkelse Oorlog genoemd, maar kan evenzeer 
gezien worden als een onderdeel van de Hoekse en Kabeljauwse 
twisten en zelfs van het grote strijdtoneel dat Europa toen was. 
In dit boek worden niet alleen de oorzaken en het feitelijke verloop 
van de oorlog beschreven, maar wordt ook bekeken, waarom en hoe 
de belangrijkste kopstukken handelden. De nare gevolgen van de 
krijg voor de gewone bevolking zijn niet over het hoofd gezien, ter
wijl de hartstocht gesignaleerd wordt bij de minnares van graaf Al
brecht en de vergeefse trouwplannen (?) tussen Willem van Arkel en 
Jacoba van Beieren: Willem delft tegen haar het onderspit in de Re
vetsteeg ( 1417), de laatste der Arkels! 
Aart Bijl (1948), met zijn gezin woonachtig te Gorinchem, studeerde 
onlangs af in de nieuwe geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van 
Leiden. Stond in zijn eindscriptie Olivier Cromwell centraal, in arti
kelen voor de Gorcumse Courant en Oud Gorcum Varia hebben de 
middeleeuwse Gorcumse geschiedenis en theoretische aspecten daar
van vooral zijn aandacht. 

Stichting Merewade/Gorinchem 
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