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Noorduyn en Zoon, Gorinchem, 1851,p. 1021. 7     Zie noot 5. 8      Rutgers, C.A., 'De strijd om het bestaan van hetSticht', Jan van Arkel Bisschop van Utrecht, Bijdra-gen van het Instituut voor middeleeuwse geschiedenisder Rijksuniversiteit Utrecht, XXXIV, 1970, p. 78 enp. 80. 9      Ibid. p.79. 10   Ibid. p. 80. 11    Zie noot 4. zich daarbij op 14*-eeuwse bronnen over debelegering van het kasteel van Zweder vanVoorst. Een grote teleurstelling wacht degene diestreeft naar een historische onderbouwing vande belegering en inname van Marckenburg.Rutgers, die een uitvoerig geannoteerde engedocumenteerde verhandeling over het levenvan Jan van Arkel heeft geschreven, vermeldtover deze belegering en inname niet meer danhet feit dat Marckenburg belegerd en ingeno-men is*. Over de belegering en het slopendaarvan schrijft hij verder: &quot; In de oorkondenzijn over beide acties geen gegevens te vinden;(...).'&quot;. Rutgers schetst Van Arkel als een mandie in conflicten geneigd was tot een com-promis en die er naar streefde om feitelijkeoorlogstoestanden te
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