
JAN VAN ARKEL, BISSCHOP EN SOLDAAT

In Rhenen Is een straat naar deze spruit uit het Arkelse
geslacht genoemd. De goederen van de familie bestonden uit
een verzameling bezittingen die over een vrij uitgestrekt
gebied verspreid lagen met Gorkum als de voornaamste stad.
De begrenzing in het noorden lag ongeveer bij de Merwede,
in het zuiden bij de Lek. Plaatsen als Leerdam, Heukelom,
Asperen en Zoelen lagen in dit gebied. De heren van Arkel
waren leenman voor de graven van Holland, van de bisschop-
pen van Utrecht en de hertogen van Gelre en Brabant, zodat
ze a.h.w. het "draaipunt" in de toenmalige politiek vorm-
den. De opeenvolgende heersers over dit gebied waren af-
wisselend verbonden met Holland, Utrecht of Gelre, maar
waren toch het meest "Hollands" gericht, vooral toen de
Hoekse en Kabeljauwse twisten deze streken teisterden.

De afkomst van bisschop Jan heeft zijn geschiedschrijvers
nogal wat problemen opgeleverd. De naam "Jan" werd door
vele Arkels gedragen. Daarbij kwam nog dat verschillende
historici een verschillende telling aanhielden en dat
Jan III bij de een "de derde" betekende en bij de ander
"de twaalfde of dertiende". Cp de duur is een theorie op
goede gronden als juist geaccepteerd: De latere bisschop
is, evenals zijn broer Robert van Arkel een zoon van Jan
III en Cunigonde van Virnenburg.
Over zijn jeugd is weinig bekend, hij is waarschijnlijk in
131̂ 4 geboren en door zijn moeder opgevoed. Reeds jong toon-
de hij belangstelling voor studie en heeft hij waarschijn-
lijk aan de Sorbonne te Parijs gestudeerd. De toenmalige
Paus maakte hem op 20-jarige leeftijd kannunik van de Dom
en later van de St. Salvator. Aan deze benoemingen waren
prebendes (financiële emolumenten) verbonden. Toen in 1340
Jan van Diest, een uiterst zwak wereldlijk bestuurder,
stierf, werd Jan met steun van de Gelderse hertog en
Reinoud II, de Hollandse graaf (Willem IV) bisschopscandi-
daat. Er was nog wel een andere gegadigde, maar paus Cle-
mens VI koos voor Jan van Arkel. De paus vertoefde in
Avignon waar Jan hem persoonlijk opzocht en hij zelf een
woning had.



Degenen,die in hem een willig werktuig in hun handen had-
den gezien, kwamen bedrogen uit. Holland b.v. meende dat
hij geheel aan de leiband van de graaf zou lopen, de paus
dat hij in wereldlijk opzicht tegen de Duitse keizer Lade-
wijk zou zijn en in Utrecht zelf hoopten de kannuniken dat
ze meer macht zouden kunnen uitoefenen. Het liep allemaal
anders: Jan van Arkel stelde zich onafhankelijk op en pro-
beerde voor alles de economische toestand waarin hijzelf
en het bisdom verkeerde in orde te brengen. Hij vertoefde
daartoe veel in het buitenland, hetzij om de te hoge le-
venskosten te drukken, hetzij om geldleningen te verkrij-
gen. Met zijn_Utrechtse burgers raakte hij in de beginne
op goede voet door al hun privileges te bevestigen, of- ;
schoon de grote macht van de gilden een voortdurende
strijd voorspelde. Een andere moeilijkheid voor de nieuwe
bisschop lag in het feit, dat de edelen in het bisdom,
oorspronkelijk voortgekomen uit de ministralen oftewel
dienstknechten en begiftigd met een leengoed, zich als
vrije bezitters waren gaan beschouwen en zich rechten had-
den aangemeten die alleen de leenheer toekwamen.
Deze edelen voelden zich op hun kastelen vaak heer en mees-
ter en trokken zich van hun plichten jegens hun heer dik-
wijls weinig aan. De heren van IJsselstein, Montfoort,
Vianen en Culemborg gedroegen zich als zodanig. Zij zoch-
ten voor hun machtstreven steun bij anderen en vonden die
dan bij de graaf van Holland of de hertog van Gélre. In
het Oversticht (Overijssel, Drente en Groningen) was. zulk
een figuur b.v. de heer van Voorst. Gedurende zijn gehele
tijd als bisschop van Utrecht heeft Jan van Arkel deze
machtstrijd moeten voeren en is er vrijwel in geslaagd zich
te handhaven. In de stad Utrecht zelf waren het de gilden
die van zich afbeten, vooral als er weer eens om geld werd
gevraagd. In die gevallen wisten ze steeds nieuwe voorrecht-
en af te dwingen. Bekend is b.v. de keer dat Jan van Arkel
zijn recht op de gruit (de verschillende kruiden die ge-
bruikt werden bij het bierbrouwen, later vervangen door
hop) aan de stad voor vele jaren moest verpanden. Het was
voornamelijk de schuld van zijn onbekwame en verkwistende
voorganger Jan van Diest als bisschop, dat de Tinanciën
dusdanig in het slop zaten.



Maar niet alleen het Nedersticht gaf moeilijkheden,, het
Oversticht was met de steden Deventer, Kampen en Zwolle
zorgenkinders voor de bisschop: Ze wensten zijn steun maar
streefden voortdurend naar meer eigen macht, ze werden
daarbij toch weer vaak gesteund door bisschop Jan.
Voor Rhenen is Jan van Arkel belangrijk geweest doordat
hij , volgens overlevering, de stad met muren omringde. Dat
laatste bleek nodig omdat én Gelre én Holland voortdurend
deze zuidoosthoek van het bisdom bedreigden. Rhenen kreeg
zo in 13̂ 6 stenen muren, de stad zal voordien al wel een
verdedigbare palissade (kring van houten palen) om zich
heen hebben gehad. Het aanbrengen van de stenen muur ver-
liep vrij snel: Men begon op 13 mei 13̂ 6 te bouwen en was
het volgende jaar klaar, wel een prestatie. Het geld voor
de muur verkreeg de bisschop door "De Horst" te verpanden
aan de heer van Culemborg.
Het stadje kreeg hierdoor een behoorlijke "bevestiging"
die in de volgende eeuwen vaak dienst heeft moeten doen en
waarvan we de nu gerestaureerde resten nog kunnen zien.
Dat Jan van Arkel, naast geestelijk heer, ook wereldlijk
van zich deed spreken is uit het bovenstaande wel duide-
lijk.Bekend is dat hij tochten naar Pruisen maakte en deel
nam aan het Friese avontuur van graaf Willem IV, waarbij
deze bij Warns in 13^5*sneuvelde. Bisschop Jan had zich
echter toen al van de vloot teruggetrokken, omdat er on-
rust in de stad Utrecht heerste. Zijn bekendste wapenfeit
is de verovering van het roofslot "De Voorst" bij Zwolle.
De Hanzesteden Deventer, Zwolle en Kampen hadden van de
heer van Voorst veel te lijden, hun handel liep terug en
de bisschop besloot deze ontrouwe vazal voorgoed het zwij-
gen op te, leggen door de verwoesting van zijn kasteel. In
1362 werd met groot materiaal en met hulp van bovengenoem-
de steden het beleg van het kasteel begonnen, dat 15 weken
zou duren. "De Voorst" stond als onneembaar bekend, het
was dan ook een geduchte sterkte: Muren van 80 voet hoog
en 12 voet dik, het geheel omgeven door twee grachten.
De bisschop leidde zelf de aanval met behulp van veel toen
gebruikelijk materiaal als blijden, stormkatten en spring-
galen. De stad Zwolle leverde 4 enorme blijden, slinger-
apparaten om stenen, kogels maar ook drek en vuil binnen
de muren te werpen. In Zwolle heet een plein in die stad
nog de "Blijmarkt" als herinnering aan dit beleg. Het slot



werd tenslotte'met de grond gelijk gemaakt, de stenen wer-
den gebruikt voor kerkebouw binnen Zwolle, terwijl ook
Kampen zijn deel kreeg, o.a. een zware, met ijzer beklede
deur.
In 1364 wordt Jan van Arkel ddor de Paus naar Luik overge-
plaatst., Utrecht in heel wat beter financiële toestand ach-
terlatend dan hoe hij het had aangetroffen.
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WAAR BLIJFT DE VROEG-MIDDELEEUWSE BEWONING?

Eind november van dit jaar kregen we de gelegenheid iets
meer te weten te komen over de bewoningsresten te Rhenen,
direkt tegen de kerktuin aan. Terwille van rioleringswerk-
zaamheden werden diepe sleuven gegraven aan de oost- en
noordzijde van de kerk. Hierbij werd het mysterie van Rhe-
nen weer actueel: Waar hebben de mensen in de vroege Mid-
deleeuwen, van 400 - 800 n. Chr., gewoond? Hun grafveld is
aan de voet van de Donderberg gevonden. Ergens werd een
Merovingische pot gevonden bij de restauratie van de kerk.
Maar de sporen van hun houten woningen en huishoude-
lijk gerei zijn nog niet ontdekt.
Rioleringswerken te volgen vergt uithoudingsvermogen en
geduld. Bij m'n aankomst bleek er reeds een groot blok na-
tuursteen te zijn gevonden, iets ten zuiden van het Raad-
huis, een flinke prestatie uit de ijstijd. Van zuid naar
noordwest beschreven vonden we in het stort, om met het
oudste te beginnen: 3 Romeinse wandscherfjes, waarvan één
het glanzende Terra sigellata was, maar o zo klein. Het
Romeins is rond Rhenen vroeg of laat doorgedrongen, wat
niet te verwonderen is met de Betuwe tegenover zich.
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