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Hertog Willem I van Gelre 
en Kasteel Ammersoyen

Foto: Thijn van de Ven / Het Woud der Verwachting
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Symbolen van Gelre
De ontstaansmythe van Gelre: twee jonge ridders, de 
broers Lupold en Wichard, gaan onverschrokken een 
monsterachtige draak te lijf, die dood en verderf 
zaait in hun regio. Bij het neersteken van het beest 
slaakt deze de doodsreutel: ‘Gelre, Gelre!’ uit. De 
draak als symbool van het kwaad en drakendoders 
komen in vele culturen voor, denk aan Sint-Joris of 
Sint Michael en de draak. Een Gelderse draai krijgt 
het verhaal als een eeuw later wordt toegevoegd dat 
de genadeslag werd toegedeeld bij een mispelboom. 
De witte bloemen kleurden rood van het draken-
bloed. Op het 17e eeuwse schilderij links, dat in het 
stadsarchief van Geldern hangt, zie je vooraan op 
het gouden schild nog drie witte mispelbloemen.

De mispelbloem werd vanaf eind 12e eeuw een 
symbool van Gelre. Op de gouden wapenmantel 
van Willem I van Gelre (zie foto voorzijde en in 
miniatuur hiernaast) zijn gestileerde rode mispel-
bloemen geborduurd. Of zijn het Gelderse rozen 
met eveneens vijf bladen? Op de graftombe 
van een van Willems illustere voorouders, graaf 
Gerard van Gelre, in de Munsterkerk in Roermond, 
zijn Gelderse rozen zichtbaar. Daar is echter ook de 
gouden Gelderse leeuw geschilderd op een blauw 
fond. Beide symbolen van Gelre werden door 
elkaar gebruikt. 
Omdat Willem I van Gelre een groot liefhebber 
van leeuwen was - hij hield zelf leeuwen op zijn 
Valkhofburcht in Nijmegen - gebruikte hij meestal 
de Gelderse leeuw. Toen hij in 1393 zijn overleden 
vader opvolgde als hertog van Gulik verenigde hij 
beide wapens, de gouden leeuw van Gelre en de 
zwarte leeuw van Gulik tot een dubbelwapen. 
Dit is tot op heden het wapen van Gelderland. Zijn 
helmteken voerde witte pauwenveren (zie p. 8-9)

 
Veel van de Middeleeuwen kan je leren door de herkomst van woorden (etymologie). Voorbeelden: 
Ridder = rijden, ruiter > edellieden die te paard reden, die zo rijk waren dat zij een paard konden  
kopen en onderhouden, tegenover arm voetvolk. Aanvankelijk waren ridders knechten (zie Engelse 
knight), maar door hun rijvaardigheid, essentieel in de krijgskunst, werd hun positie steeds sterker.  
Leger = verblijf- of kampplaats (van soldaten) = in het Duits: Lager. Zie ook: hazenleger
Toernooi = van het Franse tourner > draaien, want het doel van een toernooi is niet elkaar doden,  
maar vreedzaam omdraaien na een rake stoot met lans > ‘een lans breken’
Kamp = strijdplek, zie ook: kemphaan, kampioen, tweekamp
Hertog = in het Duits Herzog  >  Heer = leger; het reizen (togen) en aanvoeren van een leger
Schild = van scilt > schil > een platte schijf. Schilden bewerken, versieren > schilderen. 
Burcht = Burg of Borg > versterkte nederzetting > borgen (veilig stellen), burger, burgemeester, Voorburg 
Ultramarijn = helder blauw > outremer > dit kleurpigment haalde men overzee uit Midden-Oosten 
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Hoe word je een ideale ridder? 
1- door geboorte (schildboortig, door zijn geboorte gerechtigd een wapenschild te voeren) 
 - Willem I werd geboren in het adellijke Huis van Gulik in Heimbach, kasteel Nideggen
2- door opvoeding (de regels van het hof, katholieke geloof), opleiding en studie (talen, vorstenspiegels,  
  de jacht, o.a. de valkenjacht) > virtus (het aanleren van riddereer, principes van hoffelijkheid) >  
  leven naar het goede voorbeeld van de Negen Helden (zoals Karel de Grote, Koning Arthur, God- 
  fried van Bouillon, Alexander de Grote, Koning David en Julius Caesar)  
  - Willem I zag de eerste afbeelding van de Negen Helden (of Negen Besten) in Hanzezaal, Keulen 
3- door oefening in oorlogsvoering, vredelievend in toernooien of bewezen moed op slagveld  
  - Willem I werd geridderd in 1379 tijdens de Slag van Hönnepel, waar hij het leger van zijn tante  
     hertogin Mechteld van Gelre vernietigend versloeg. Hij was toen 15 jaar en volwassen. 
4- in de praktijk door het uitoefenen van een natuurlijk gezag, door de persoonlijkheid van de vorst  
  met naast de noodzakelijke militaire, politieke en diplomatieke vaardigheden ook  in intellec- 
  tueel en emotioneel opzicht kwaliteiten. Geluk en context spelen daarin zeker ook een rol.
Hertog Willem I van Gelre tijdens ‘Ammersoyen Bewoond’ 2018. Foto: Het Woud der Verwachting.

Hertog  
Willem I van Gelre  

1364-1402: 
*  de ideale vorst  
*  een ridder zonder vrees of  blaam
*  de belangrijkste vorst, die Gelre ooit gehad heeft 
    met ‘een rusteloos heldenleven’. 
Ridders spreken tot de verbeelding, zeker als het ideale edellieden zijn, met eigenschappen die we graag 
zien: eerlijk, trouw, moedig, rechtvaardig, wijs en sportief. Ridders beleven avonturen, hebben een spannend 
leven met heldendaden. De roem van historische ridders als Richard Leeuwenhart, Karel de Grote, Frederik 
Barbarossa of Jeanne d’Arc -er zijn ook vrouwelijke ridders- klinkt door de eeuwen heen. We verzinnen 
ridders in boeken, films en stripverhalen, zoals Koning Arthur, Lancelot, de Zwarte Ridder, de Rode Ridder, 
Prins Valiant of Ivanhoe. In Nederland is Floris V, graaf van Holland, de bekendste, en Floris van Rose-
mondt van de TV-serie. Maar wie kent Gelderse ridders? Hertog Willem I van Gelre is de belangrijkste 
ridder van het grote hertogdom Gelre. Zonder hem was Gelre in 1388 in Franse handen gevallen en had 
de kaart van Nederland en Europa er anders uitgezien. Zonder hem kenden we niet de inmiddels wereld-
beroemde kunstenaarsfamilies Maelwael-Van Lymborch. In de Poortkamer van Kasteel Ammersoyen is een 
permanente expositie ingericht over deze bijzondere vorst. 
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Op wat we nu als Nederlands grondgebied kennen be- 
vonden zich in de regeerperiode van Willem I van Gelre: 
1- Twee hertogdommen: Brabant en Gelre 
2- Drie graafschappen, Zeeland, Holland en Zutphen  
     (kwartier van Gelre)... en een stukje Vlaanderen 
3- Het bisdom Utrecht (Sticht en Oversticht)  
4- De vrije Friezen (geen landsheer). 

Zowel de hertogen en graven waren vazallen/leen- 
mannen van hun leenheer: de keizer van het Heilig 
Rooms Rijk, die resideerde in Praag, maar veel door 
zijn Rijk reisde. De hertog van Gelre steunde tegen een 
rijke vergoeding soms de Engelse koning en dan weer 
de Franse koning. De Brabanders waren de erfvijand 
en omdat deze werden gesteund door de Bourgondiërs, 
waren deze eveneens de gezworen tegenstanders van 
een onafhankelijk Gelre. 

 
Kasteel Ammersoyen lag op de grens van het Heilig 
Rooms Rijk en de invloedssfeer van het Franse  
koninkrijk, dat echter sterk verdeeld was door onder-
linge strijd van de Valois-prinsen, met name door de 
expansiedrift van de ambitieuze hertogen van Bour-
gondië. Rond 1400 waren de buren van Gelre onder 
Bourgondische invloedssfeer geraakt: Brabant, Vlaan-
deren, Holland, Zeeland en Kleef. Langs de hele lijn  
van de Maas als frontlinie, en daarmee ook Kasteel 
Ammersoyen, werd voortdurend gevochten tussen 
Gelre en Brabant/Bourgondië. 
 
1371 Slag bij Baesweiler, Brabant tegen Gulik/Gelre: 
  gewonnen door Gulik/Gelre; hertog Eduard  
  van Gelre gedood; hertog Brabant gevangen 
1379  Slag bij Hönnepel, hertogin Mechteld van  
  Gelre tegen hertog Willem I van Gelre;  
  Mechteld vernietigend verslagen 
1386  Brabant valt Gelre aan bij Grave; Arnold van  
  Hoemen kiest zijde Brabant; Willem I  
  herovert kasteel Ammersoyen voor Gelre 
1388 Slag bij Niftrik, Brabant valt Gelre aan; Bra- 
  bantse overmacht vernietigend verslagen 
1388  Verzoening van Körrenzig; Frankrijk, Bour- 
  gondië, Brabant tegen Gelre/Gulik 
1397  Belegering van Schönforst 
1397  Campagne in de Meierij tot Eindhoven 
1399  Gelre steunt Holland in de strijd tegen West- 
    Friezen, die zich niet lieten verslaan. 
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              Ammersoyen in de frontlinie
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Context 1371-1402  
(regeerperiode Willem I):  
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“Een 
strietbaer 
man”
Hertog Willem I van Gelre was volgens middeleeuwse kroniekschrijvers ‘een 
strietbaer man’, een moedig man. Hij wekte in Europa bewondering bij vriend 
en vijand door van veel sterkere tegenstanders te winnen of er zich mee te ver-
zoenen. Voortdurend rusteloos op reis was hij op zoek naar nieuwe avonturen 
in binnen- en buitenland (Litouwen, Jeruzalem, Londen, Venetië, Praag en 
Parijs), naar toernooien, veldslagen en Blijde Incomsten. Hij bevorderde kunst 
en cultuur, hield van vertoon, wat mag blijken uit het leeuwenhuis op Het 
Valkhof. Hij hield zich aan zijn riddereer: toen hij werd gevangen genomen in 
Polen gaf hij zijn woord van eer aan de vijand. Nadat vrienden hem hadden 
bevrijd wilde de vorst tot hun verbijstering per se weer terug de gevangenis in, 
totdat zijn tegenstander - pas na een half jaar, grote druk van de paus en los-
geld van de Engelse koning - zijn toestemming had verleend om te vertrekken.  
 
  Boven: miniatuur Slag bij Niftrik. Links achter: Nijmegen, rechts: Grave. Op zon- 
dagmorgen 30 juli 1388 verraste hertog Willem I van Gelre met 300 ridders en 
400 Nijmeegse burgers het Brabantse leger van 10- tot 20.000 man (kroniek Jean 
Froissart, 15e eeuw). Rechts boven: Gouden Rijnsgulden met hertog Willem I op 
troon (ca. 1390); rechts onder: Keizer Karel IV op troon (Gouden Bul, 1356).
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Willem I van Gelre, korte biografie
5 maart 1364   Geboren als zoon van hertog Willem II van Gulik en Maria van Gelre
22 augustus 1371    Slag bij Baesweiler tussen Gulik en Brabant. Gelderse hertog Eduard gedood. 
25 december 1371  Na dood Reinoud III ‘Eerste Gelderse Successiestrijd’ tussen de zusters Mechteld en Maria  
    van Gelre, die beide de troon opeisen. Maria van Gelre doet dat voor haar zoon Willem. 
29 november 1377   Belening hertogdom Gelre aan hertog Willem I door keizer Karel IV 
oktober 1378    Slag bij Hönnepel, overwinning op Mechteld-fractie; ridderslag door zijn vader  
18 september 1379  Huwelijk met Catharina van Beieren-Holland, de weduwe van Eduard en dochter van de  
    graaf van Holland, Albrecht van Beieren-Straubing
winter 1383-1384  19 jaar, 1e Pruissentocht tot Hamburg  > terug 21-03-1384 vanwege aanval hertogin Johanna  
    van Brabant, zij steunt Mechteld en krijgt militaire steun van de Bourgondische hertog,  
    Filips de Stoute. Brabanders staan in voorjaar 1384 voor de torens van Nijmegen. 
1383    Na huwelijk met Heylwich van Herlaer wordt Arnold van Hoemen Heer van Ammersoyen
28-11-1385 t/m 27-03-1386 2e Pruissentocht, bereikt niet Litouwen
juni 1386    Zijn raad en vriend Arnold van Hoemen loopt over naar Brabanders en Van Heeckeren 
    partij. Een verbond van edellieden met Brabant trekt op vanuit Middelaar en Ammersoyen  
    tot voor de muren van Nijmegen.
augustus 1386     Hertog Willem I herovert Ammersoyen, neemt Arnold van Hoemen gevangen 
14 september 1386   Hertog Willem I van Gelre verklaart Brabant de oorlog, dat met steun van Bourgondische  
    soldaten oppermachtig is. Schoonvader Albrecht, graaf van Holland, bemiddelt >  
    23 oktober 1386 verdrag van Heusden.   
winter 1386 -1387   3e Pruissentocht, 
10 juni 1387    Verdrag verbond Engeland-Gelre, hertog Willem I wordt leenman van de  Engelse koning  
12 juli 1387  Willem I verstuurt een smaadbrief aan de Franse koning, op papier, niet op perkament en  
    zonder zegel, waarin hij zich tot vijand van de Franse koning verklaart.
september 1387     Verovert Brabants-Bourgondisch leger delen van Millener Land.
mei 1388   Johanna van Brabant opent de aanval op Grave met 40.000 man. 
30 juli 1388  Onder aanvoering van Willem I verslaan 300 Gelderse ruiters en 400 burgers uit Nijmegen  
    de duizenden Brabanders bij de Slag van Niftrik, die in paniek de Maas in vluchten. 
aug.-september 1388    Na verlies Brabanders trekt een Frans leger van 100.000 man vanuit Parijs via de Ardennen  
    naar Gulik en Gelre, zet legerkamp op bij Körrenzig. Willem I trekt zich terug op Nijmegen. 
12 oktober 1388   Willem I doet knieval voor koning en sluit vredesverdrag 
winter 1388-1389    4e Pruissenreis, gevangen genomen in Stolpe, halfjarig gevangenschap in slot Falkenburg.  
    Met steun van paus en geld van Gelre en Engelse koning wordt Willem vrijgekocht en  
    keert via Bohemen terug
11 mei 1390      In Londen wordt Willem I benoemd tot lid van de Orde van de Kousenband 
zomer 1390    Reis naar Marseille, Genua en Venetië, neemt niet deel aan Barbarenkruistocht
juni 1391 – februari 1392   Pelgrimstocht naar Palestina, keert terug met relikwieën uit Heilig Graf
mei 1392     2e maal bezoek aan koning Richard II in ‘Wensoer’ (Windsor), Londem
19-11-1392 t/m 14 april 1393 5e Pruissentocht tot aan de Memel en inname kasteel
13 december 1393     Overlijden van zijn vader hertog Willem II van Gulik, die hij opvolgt: sindsdien personele  
    unie Gelre-Gulik: hertog Willem I van Gelre / Willem III van Gulik. Sinds 1393 nieuw  
    dubbelwapen Gelre (tot heden wapen van Gelderland; met Gelderse en Gulikse leeuw)
27 februari 1393    Stichting klooster Mariëndael
20-11-1395 t/m 10-04-1396 6e Pruissentocht in december in Pruissen
juni 1397    Strafexpeditie op Den Bosch
9 juni 1399    Vrede van Ravenstein, verzoening tussen Gelre en Brabant; Gelre verwerft Oyen, Turn- 
    hout, Grave en Land van Cuijck
23-09-1399 t/m 11 februari 1400 7e Pruissentocht onderweg ziek, nieuwjaar in Elbing 
11 november 1400   Overlijden Catherina van Beieren-Holland 
april 1401     Reist met 500 man naar Mouzon en wordt vazal van hertog Lodewijk van Orleans
2 mei 1401    Feestelijk intocht in Parijs van de Gelderse hertog met Gelderse en Gulikse edellieden.  
4 juni  1401  Onderwerping aan de Franse koning  
1402      Nijmegen opgenomen in Hanzeverbond dankzij jarenlange onderhandelingen
16 februari 1402    Overleden, wordt begraven naast zijn vrouw in Kartuizerklooster Monnikhuizen in Arnhem 
    Op graf wordt in Brugge vervaardigde graftombe en effigies (gelijkende beelden ware grootte) 
     geplaatst. Deze beelden zijn rond 1580 in nasleep van de Beeldenstorm vernietigd.

6



7

Ridders beschermden zich in de Middeleeuwen met een lang en zwaar 
maliënkolder, maar dat werd na ca. 1300 vervangen door een harnas 
met smeedijzeren platen. Die waren lichter en boden meer bescherming. 
Alleen om de hals bleef een deel van de maliënkolder over. Ook paarden 
konden van een harnas worden voorzien van wel 45 kilo. 
Het harnas in de Poortkamer weegt tussen de 15 en 20 kilo en een ridder 
kon zich daar prima te paard mee bewegen. Het is vervaardigd door 
Klaas Kloosterhuis en Aebele Trijsburg na lang onderzoek en naar het 
voorbeeld van de Knieval in Körrenzig (zie miniatuur boven). 

Gelre bleef onafhankelijk  
dankzij Willem I 

 
Terwijl alle buren -Holland, Sticht, Brabant, Kleef, Vlaanderen, Zeeland - 

 eind 14e eeuw-begin 15e eeuw onder gehele of gedeeltelijke macht en 
invloed van Bourgondië kwamen, heeft Gelre zich daar lang tegen verzet. 

Nadat hertog Willem I in juli 1388 de Brabanders bij Niftrik had verslagen 
stelde de jonge Franse koning Karel VI een gigantisch leger samen dat een 
maand later zich door de Ardennen een weg baande naar Gulik en Gelre. 

Een jaar eerder had de hertog op een velletje papier de Franse koning zeer 
beledigd en uitgedaagd, dat zette kwaad bloed. In Körrenzig, 100 kilometer 

onder Nijmegen, zetten de koning, Filips de Stoute, Jan zonder Vrees, Jan 
van Berry, Lodewijk van Orleans en hun leger een tentenkamp op. De vader 
van de Gelderse hertog sloot snel vrede om zijn hertogdom Gulik te redden, 

maar zijn zoon stribbelde lang tegen ondanks de overmacht. Uiteindelijk 
besloot Willem I zich te verzoenen en reed op 12 oktober naar de Franse 

koning voor een knieval, zie de miniatuur boven. Gelre was gered en bleef 
langer onafhankelijk dan de andere gebieden.

Foto: Thijn van de Ven 
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Het oorspronkelijke Wapenboek Gelre opent met de befaamde Keizer- en Gelretekening en toont keizer  
Karel IV tijdens de speciale ceremonie waarin hij Gelre beleent aan de 14-jarige Willem I op 29 november 
1377. Omringd door zes keurvorsten en de heraut Gulik. De menselijke en realistische wijze, waarop de 
Maelwaels de intelligente, maar oude, kwetsbare keizer hebben afgebeeld, is baanbrekend. Coll. Koninklijke 
Bibliotheek, Brussel, Ms 15652-56.    
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Zo trots als een witte pauw...

Het belangrijkste wapenboek 
van Europa uit de Middeleeuwen, 
vervaardigd tussen 1394 en 1402 
in opdracht van Willem I van 
Gelre, met de wapenschilden van 
ruim 1760 ridders en edellieden 
uit vele landen. Mogelijk hebben 
de Nijmeegse kunstenaars  
Herman en Willem Maelwael 
zowel de tekeningen als de  
wapens getekend en geschilderd.  
Coll. Koninklijke Bibliotheek, 
Brussel. 

Wapenboek  
Gelre
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In een platenharnas waren ridders onherkenbaar en dat was tijdens 
toernooien en veldslagen levensgevaarlijk. Daarom bloeide in de 14e 
eeuw de heraldiek op, de wapenkunde. Gelre voerde op haar wapen-
schild een gouden leeuw met dubbele staart op een blauw fond. Nadat 
Willem I van Gelre in 1393 na de dood van zijn vader ook hertog 
Willem III van Gulik werd, onstond er een personele unie tussen 
beide hertogdommen en kreeg Gelre een dubbel wapen: op de heral-
disch belangrijkere rechterhelft de Gelderse leeuw, op de linkerhelft 
de zwarte leeuw van Gulik. Als enige in Europa mocht de Gelderse 
hertog op zijn helmteken witte pauwenveren voeren. Deze waren 
afkomstig uit Staverden op de Veluwe. In de rui vielen de veren van 
de pauwen af en de mooiste werden aangeboden aan de vorst. Dat 
gebeurt nog steeds: periodiek ontvangt de commissaris van de koning 
witte pauwenveren. Ook het wapen van Gelderland is heden ten dage 
het wapen dat Willem I verkoos.

Pronkhelm en helmteken van Willem I. Door  
Klaas Kloosterhuis en Aebele Trijsburg

Links: Wapen en helmteken van Gelre sinds 1393,  met rechts oude wapen 
van Gelre. Bergshammar Vapenbok, 1441-56. In Brabant vervaardigd.

Het Hof van Gelre met hertog Willem I van Gelre tijdens Ammersoyen Bewoond, 2018. Het Woud der Verwachting. 

Gelderse leeuw in Armorial Bellenville.

Zo trots als een witte pauw...
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Een overloper... 
Arnold van Hoemen, Heer van Ammersoyen: van vriend naar vijand en daarna 
weer vriend. 
Vriend, vertrouweling en raadgever. 
De loopbaan van Arnold van Hoemen (Houmen/Heumen) geeft een mooi inkijkje in de middeleeuwse 
verhoudingen. Aanvankelijk stond Van Hoemen aan de zijde van Willem I, want diens vader, de hertog 
van Gulik had met vooruitziende blik al jaren voordat zijn zoon op de troon kwam, nauwe banden 
aangeknoopt met edellieden in Gelre. Met name de Van Bronckhorstpartij wist hij aan zich te binden en 
daartoe behoorde ook Arnold van Hoemen. De adellijke familie Van Bronckhorst streed om de suprematie in 
Gelre met het geslacht Van Heeckeren, een twist die Gelre tot op het bot verdeelde. Van Hoemen tekende 
als een van de vertrouwelingen van Willem I in 1379 het vredesverdrag tussen hem en de verslagen her-
togin Mechteld, die steunde op de Van Heeckerens. De hertog zei over hem: ‘Aernd van Hoemen, onsen 
lieve knape ende raed’ en hij kreeg als dank enkele gunsten, o.a. het recht een windmolen te bouwen in 
Middelaer, waar boeren uit de wijde omtrek verplicht werden hun graan te malen. Van Hoemen vergezelde 
de hertog bij zijn Blijde Incomsten in Tiel en Zaltbommel. In 1379 trouwde hij met Heylwich van Herlaer, uit 
een Brabants adellijk geslacht dat echter de Van Heeckerens steunde. Zij was de enige dochter en erfgenaam 
van Arnold van Herlaer, vanaf 1354 de eigenaar van Kasteel Ammersoyen. Het geslacht Van Herlaer heeft 
waarschijnlijk het kasteel opgebouwd. In 1383 beleende hertog Willem I zijn vriend en vertrouweling Van 
Hoemen met dit kasteel, waardoor hij zich Heer van Ammersoyen, Wordragen, Welle en Middelaer mocht 
noemen. ‘Maar twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen’, zou ook hier blijken.

Verraad, straf en verzoening 
Toen hertogin Johanna van Brabant in 1386 de aanval opende op Gelre zag dat er veelbelovend uit. Van 
Hoemen verloochende zijn leenplicht aan de Gelders hertog en koos de zijde van de Brabantse familie 

Het gewapend escorte van hertog Willem I met de bannerheer 
van Baer en heer van Culemborch. Het Woud der Verwachting, 2018.  
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van zijn vrouw. Hij opende de poorten voor de soldaten van hertogin Johanna van Brabrant, waardoor 
het kasteel feitelijk tot het Brabants grondgebied ging behoren. Met Brabantse edellieden trok hij op tot 
de poorten van Nijmegen. De hertog was pijnlijk verrast door dit verraad van een vriend en raadsheer. 
Om zijn manschappen van krijgsvoorraad en levensmiddelen te voorzien toog Van Hoemen op 24 juni 
1386 van Den Bosch naar zijn slot in Middelaer. Op de rechteroever van de Maas, tussen Gennep en 
Mook, werd hij uit een bos komend, onverwachts overvallen door een Gelderse bende onder leiding 
van Gerard van Oyen. Voor de hertog gevoerd kon de overloper kiezen uit volledige overgave van zijn 
kastelen of de dood. Hij antwoordde onverschrokken dat hij liever verkoos te sterven dan zijn eed van 
trouw aan de Brabantse hertogin te breken. Een moedige 
houding, die de hertog bijzonder aansprak. Hij liet hem 
in leven en opende zelf de aanval op Kasteel Ammersoyen 
dat met een list, een vlot met soldaten verraste de ver- 
dedigers, werd heroverd. In september waren Middelaer 
en Ammersoyen weer Gelders en zouden dat blijven. 
Ook na de verzoening tussen Gelre en Brabant in oktober 
1388 bleef Van Hoemen gevangen. Pas in 1391 kwam hij 
vrij, maar de eigendommen in Ammersoyen en Midde-
laer kwamen niet meer in zijn handen, die gingen naar 
vrienden van de hertog, zoals zijn rentmeester Gadert 
van Stramprade en later zijn bastaardzoon Willem. Toen 
bleek dat Van Hoemen van de hertogin in Den Bosch geen 
compensatie kreeg voor de betaalde 2.000 gulden losgeld 
keerde hij zich tegen haar en werd weer in genade opgenomen in de hofkringen van de hertog. Hij 
kreeg nieuwe lenen aan de Maas, maar veel verder naar het zuiden en minder prestigieus. Desalniette-
min wierp hij zich weer op als de  grootste verdediger van de hertog van Gelre. Diens wijsheid, ridder- 
eer en verzoeningspolitiek bleek ook in dit geval een goede afloop mogelijk gemaakt te hebben. De 
hertog was strijdlustig, vastbesloten en onverschrokken t.o.v verraders, maar eveneens verzoenend.

Chronologie eigenaars Kasteel Ammersoyen in de 14e eeuw 
1325, kort na  Dirck van Herlaer, getrouwd met Heylwich van Arkel, laat Kasteel Ammersoyen bouwen 
1351-1354   Gerard van Herlaer en Agnes Bokel 
1354-1383   Arnt van Herlaer en Beatrix van der Dussen 
1383-1386   Heylwich van Herlaer en Arnold van Hoemen 
1386    Willem I herovert kasteel Ammersoyen en brengt het terug in Gelders rechtsgebied
1390 – 1392   Otto Bollixsoen, namens Willem I
1392 – 1402   Gadert van Stramprade, de oud-muntmeester en oud-landrentmeester van Willem I 
1402    Willem, bastaardzoon van Willem I

Chronologie Arnold van Hoemen
1375      Benoemd tot burggraaf en ambtsman van Nijmegen, als vertrouweling van Gulikse 
   hertog en lid van de Van Bronckhorstfractie
1375       Toestemming bouw waterburcht Huize Middelaer en windmolen
1379      Begeleid jonge hertog Willem I bij intredes in Tiel en Zaltbommel 
1379   Getrouwd met Heylwich van Herlaar, uit oud Brabants geslacht, lid van de 
   Heeckerenfractie en erfdochter van Arnold van Herlaer, Heer van Ammersoyen
1382, 28 juli     “Aernd van Hoemen, onsen lieve knape ende rait ende synene erven
1382, 2 oktober “Aernt van Hoemen, onse lieve knape ende raet”
1384, 25 april  Arnold van Heumen krijgt Kasteel Ammersoyen na overlijden Arnout van Herlaar
1386      Steunt hertogin Johanna van Brabant bij haar aanval op Gelre en roept vete uit; strijdt 
   met zijn leger tot aan poorten van Nijmegen en wordt door Willem I gevangengenomen.
1391, 17 juni  Vrijgelaten, maar Huize Middelaer en Kasteel Ammersoyen verdeeld onder vertrouwelingen 
1391      Keert zich af van Brabant en wordt aan de Maas in Overkwartier vazal van Willem I en  
   weer opgenomen in zijn raad.
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REIZEN VAN HERTOG WILLEM I  
VAN GELRE, 1364-1402

‘Een rusteloos heldenleven’ 
Willem I van Gelre trok zeven maal op kruistocht naar de Staat van de Duitse (Teutoonse) Orde in Pruis-
sen, waar in Mariënburg en Königsberg de Europese adel samenkwam om de Litouwers te kerstenen. Drie 
maal voer hij het Kanaal over naar Engeland, waar hij als eerste ridder van ‘Nederlandse’ bodem werd 
benoemd tot Ridder in de Orde van de Kousenband. Tweemaal ontmoette hij zijn zwager, de Roomskoning 
Wenceslaus in Praag. Tweemaal probeerde hij in het Heilig Land te geraken, de eerste maal reikte hij niet 
verder dan Venetië, de tweede maal slaagde hij er wel in en kwam terug met relikwieën van het Heilig Graf. 
Alle veldslagen waaraan hij deelnam sloot hij of zegevierend af, of met een verzoening. Naast de voort-
durende oorlogsvoering hadden toernooien zijn grote belangstelling. Hij nam niet deel aan de Barbaren- 
kruistocht, omdat de grote Genuese vloot niet alle edellieden, soldaten en paarden kon herbergen. Of hij 
in Rome is geweest en in Boedapest is niet bewezen. In Londen, Parijs, Praag en Keulen nam hij deel aan 
pompeuze Blijde Incomsten. 

Eerste Gelders-Brabantse Oorlog 
(Februari 1366-19 oktober 1368) 

1371 Slag van Baesweiler 
1371-79 Eerste Gelderse Successieoorlog 

1379 Slag bij Hönnepel 
1384-1400 zeven Noordelijke Kruistochten 
(1384, 1385, 1386, 1388, 1392, 1395, 1399) 

Tweede Gelders-Brabantse Oorlog 
(mei 1385-23 oktober 1390) 

 1386 Beleg van Grave 
1388 Slag bij Niftrik/Ravesteijn 

1388 Verzoening Körrenzig 
1389 Gevangenschap Falkenberg/Polen 

1391-92 Pelgrimage Jeruzalem 
1393 Slag bij Memel 

Derde Gelders-Brabantse Oorlog 
(22 augustus 1397-9 juni 1399) 

1396 Beleg van Schönforst 
1397 Campagne tegen Den Bosch

12

© André Stufkens
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Een vorst van Europees formaat
Op 25 april 1390 deed Willem I van Gelre de verzamelde edel-
lieden van Engeland en het parlement versteld staan door zijn 
welbespraaktheid, zo meldt The Westminster Chronicle uit die tijd. 
In het Frans wel te verstaan, want dat was de taal aan het hof. 
Terwijl Willem twee jaar eerder bij zijn knieval aan de Franse  
koning zich niet had verwaardigd hem in het Frans aan te 
spreken, maar hem toesprak in zijn eigen taal! In Londen verbleef 
Willem een maand bij de Engelse konig, nadat deze hem had opge-
nomen in The Most Noble Order of the Garter, de hoogste orde 
van de Kousenband. Toen op 17 juni 2019 koning Willem-
Alexander dezelfde eer te beurt viel schreef de Nederlandse pers 
dat deze traditie al terugging op prins Maurits in 1612. Daarbij 
voor het gemak vergetend dat de Gelderse hertog ruim twee eeuwen 
eerder die eer te beurt was gevallen. Direct na Londen vertrok hij 
met zijn ordegenoot Henry Bolingbroke naar Marseille, maar toen 
deze neef van koning Richard II negen jaar later onrechtmatig de 
Engelse troon veroverde, keerde Willem I zich van hem af. Hij had 
zijn principes. Het woord prins stamt af van principe. 
Om een ideale vorst te worden spiegelden middeleeuwse prinsen 
zich aan illustere voorgangers, zoals de Negen Helden: o.a. Karel de 
Grote, Alexander de Grote, koning David, Julius Caesar of koning 
Arthur. Ze lazen in Vorstenspiegels hoe monarchen zich verhielden 
tot hun onderdanen, aan welke normen en waarden zij zich moesten 
houden. Jacob van Maerlant vertaalde een antieke vorstenspiegel in 
het Nederlands, maar is mogelijk ook de bedenker van de Negen 
Helden: Van neghen den besten (1291). 
De Gelderse hertog stond in Europa op goede voet met de hoogste 
wereldlijke en geestelijke leiders. Tussen het Huis van Gulik en keizer 
Karel IV was een speciale band gegroeid. De hertog en hertogin 
kenden Raymond van Capua persoonlijk, de vernieuwer van de 
Dominicaanse Orde, naar wiens voorschriften in heel Europa 
kloosters nieuw werden ingericht, zoals Westroijen (Tiel).  
De bekende kroniekschrijver Jean Froissart schreef over Willem I 
dat hij in vele landen in het nieuws was en in prachtige woorden over 
hem werd gesproken door de hoge heren die hem hadden ontmoet. 

Beeldenrij van de Negen Helden in de Hanzezaal van het stadhuis in Keulen, 1320-30.

Koning Willem-Alexander in de kleding 
van de Orde van de Kousenband, Londen. 

Hertog Willem I van Gelre in de kleding 
van de Orde van de Kousenband, Londen.  
(reconstructie naar Bruges ordeboek)

Kousenband 
met wapen  
Gelre 
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Hoewel de Gelderse hertog met name bekend is geworden vanwege 
zijn kwaliteiten als legerleider, kruisvaarder, diplomaat en avontuurlijk toernooiridder ligt zijn meest 
wezenlijke belang op een ander vlak. Hij bevorderde door zijn komst naar Gelre de kunst en cultuur. 
Dankzij zijn beleid kwamen drie tot mogelijk vier nu wereldberoemde kunstenaarsgeslachten naar 
Gelre, naar Nijmegen. De Maelwaels verhuisden uit het graafschap Kleef, de Van Lymborchs uit het 
hertogdom Lymborch (tussen Aken en Luik; niet te verwarren met de provincie Limburg) en Van 
Aken-Bosch uit Aken. Johan Maelwael, Herman, Paul en Johan van Lymborch en de overgrootvader, 
grootvader en vader van Jheronimus Bosch, allen ook schilder, werkten in Nijmegen. Mogelijk hebben 

Eerbare kunst  
   & vrome  
         wijsheid  
Willem I als kunstpromotor

Hubert en Jan van Eyck uit Maaseik, direct gelegen aan de 
zuidgrens met Gelre, eveneens hun opleiding in Nijmegen 
ontvangen, zo stellen kunsthistorici voor.  
De hertog en hertogin steunden wat zij noemden ‘de eerbare 
kunst en vrome wijsheid’. De oudst bekende opdracht in de 
hertogelijke rekeningen is van hertogin Catherina van Beieren-
Holland aan Herman en Willem Maelwael.  
Hoewel het maar langzaam doordringt ligt in het hertogdom 
Gelre de bakermat van de befaamde traditie van de Neder-
landse schilderkunst. Aan Rembrandt, Vermeer, Breughel, 
Mondriaan of Van Gogh gaan de Maelwael-Van Lymborchs 
vooraf. De Keizer- en Gelretekening uit het Wapenboek Gel-
re (zie p. 2) is door zijn menselijkheid baanbrekend voor het 
zo kenmerkende realisme in de Nederlandse kunst.  
De Franse vorsten hebben in Körrenzig de kwaliteiten van 
het kunstatelier Maelwael-Van Lymborch gezien en hen, 
zoals tegenwoordig met transfers van dure voetballers 
gebeurt, naar het hof van Parijs en Dijon gehaald. Daar 
groeiden zij uit tot de best betaalde kunstenaars van hun tijd 
en vervaardigden met hun creatieve intelligentie de ene na 
de andere kunstzinnige innovatie: het eerste schilderij op 
doek, het eerste tondo, de eerste sneeuw, weerspiegeling in 
water, bladvullende landschappen... In het Louvre in Parijs, 
het Metropolitan Museum in New York, Musée Condé in 
Chantilly en de Gemäldegalerie in Berlijn, genieten nu dagelijks massa’s van de enkele bladen uit de 
getijdenboeken Les Très Riches Heures du duc de Berry, Les Belles Heures van de Van Lymborchs of de 
Pieta’s van Maelwael. Sinds augustus 2019 komt in het Gebroeders Van Lymborch Huis in de Burcht-
straat 63 in Nijmegen hun leven en werk tot leven.  

1373 Maelwael

1318 Maelwael

Van Lymborch 1355 Van Aken- 
                       Bosch

Van Eyck

HERKOMST KUNSTENAARS 
IN GELRE, 14e EEUW

Kaart van de hertogdommen Gelre, Gulik en 
Lymborch. 

Herman, Paul en Johan van Lymborch, Januariblad uit Les Très Riches Heures du duc de Berry, 1411/12-1416, 
tempera, goud en inkt op perkament. Coll. Musée Condé, Chantilly. Jan, hertog van Berry, ontvangt op een nieuw-
jaarsreceptie zijn hovelingen, waaronder de Nijmeegse hofkunstenaars, en geeft hen dure geschenken.

Johan Maelwael 
Grote ronde Pieta 
ca. 1400, 
Louvre, Parijs 
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Hertog Willem I van Gelre met hertogin Johan- 
na van Brabant, detail 15e eeuwse miniatuur.  
Coll. KB Brussel, Ms. II 88.

Hertog Willem I van Gelre bekijkt de kaart van 
zijn hertogdom in de Poortkamer. Rechts de  
kunstenaar Aebele Trijsburg. Foto: Thijn van de 
Ven / Het Woud der Verwachting, 2019.    

Kaart van het hertogdom Gelre. Vervaardigd voor de expositie in de 
Poortkamer, Kasteel Ammersoyen, door Aebele Trijsburg. De carto- 
grafie in de Middeleeuwen kende geen vaste regels voor de ligging van 
een kaart, denk aan de gekantelde kaarten van Nederland in de 16e en 
17e eeuw. Bovenstaande kaart is ook gekanteld ten opzichte van die in 
de Poortkamer.   

            STUDIES

STICHTING

Sinds 31 maart 2019 is een permanente expositie ingericht over hertog Willem I van Gelre in de Poort-
kamer van Kasteel Ammersoyen door Het Woud der Verwachting. De eerste keer dat er in deze vorm 
speciale aandacht is voor deze unieke vorst van Gelre. Voor openingstijden en kaartverkoop:  
https://ammersoyen.glk.nl 

COLOFON  
© Tekst en vormgeving: André Stufkens, Fotografie: Thijn van de Ven, Het Woud der Verwachting, sep- 
tember 2019. Met dank aan: Jacobus Trijsburg, Elvire Trijsburg-Kluwer, Aebele Trijsburg en de leden 
van Het Woud der Verwachting, Annette Zeelenberg, Leo Weyman. 
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