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Gevecht bij de Vecht in M26 

Ane A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In 1426 bleef een strijd om het bisschopsambt in Utrecht ook voor 
Breukelen en Loenen niet zonder gevolgen. Bij de Vecht vond een ver
woede veldslag plaats. Om te begrijpen wat er aan de hand was, moeten we 
met dit verhaal echter nog wat verder terug in de geschiedenis beginnen. 
Want het was een strijd met een achtergrond van vele, vele jaren. 

Wat in Holland de bekende tegenstelling was tussen de Hoeken en de 
Kabeljauwen, was in het sticht Utrecht de twist tussen de Lichtenbergers 
en de Lokhorsten. De Lichtenbergers waren vooral rijk geworden stedelijke 
patriciërs, die ook op het platteland grondgebied verworven hadden. Sinds 
1340 waren vooral zij het die de zelfstandigheid van stad en sticht Utrecht 
handhaafden, met de Gunterlingen, sinds 1413 Lokhorsten genoemd, in de 
rol van de rebellerende oppositie. 

In 1423 overleed de Utrechtse bisschop Frederik van Blankenheim. Dus 
moest er een nieuwe bisschop komen. Op aandrang van de steden - de door 
de Lichtenbergers gedomineerde stad Utrecht in het bijzonder - en de 
ridderschap kozen de kapittels Rudolf graaf van Diepholt tot bisschop. De 
Lokhorsten schikten zich daarin niet. Ze bewerkten paus Martinus V die 
daarop Rudolf zijn confirmatie weigerde. De door de paus aangewezen 
bisschop droeg zijn aanspraken al snel over aan de domproost van Utrecht, 
Zweder van Kuilenburg. Deze beschikte over machtige vrienden. Nadat de 
paus hem in het bisschopsambt bevestigd had, maakte Zweder zich met 
geweld van het gezag meester, waarop hij in 1425 door de kapittels werd 
ingehuldigd. 

Reeds in 1426 keerden de Lichtenbergers zich tegen het hardvochtige 
bewind van Zweder en sloten hem buiten de stad. Zweder vond steun bij 
Gelre en Holland. Rudolf van Diepholt verzamelde zijn vrienden rond zich 
en kreeg ook belangrijke steun uit Overijssel. En zo kwam het tot een 
gewapende oorlog. 

In 1426 werd strijd gevoerd bij Amersfoort, welke stad door Rudolf 
werd veroverd, op de Veluwe, in de Betuwe, en op en langs de rivier de 
Vecht ter hoogte van Breukelen en Loenen. Zweder en degenen die hem 
steunden leden zware verliezen. 

Zon strijd was voor de betrokken partijen niet voorbij nadat de 
gevechten geleverd waren en de winnaars en verliezers bekend. Een 
belangrijk deel van de nazorg had betrekking op de krijgsgevangenen, 
gewonden en gesneuvelden, van beide partijen. Daar was ook geld mee 
gemoeid. En dus schreef Gheryt (- Gerrit) de Keyser, rentmeester van de 
bisschop van Utrecht, in 1426 vele bladzijden vol met uitbetalingen die een 
direct verband hadden met de gevoerde oorlog. 
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De eerste uitbetaling waarin Breukelen werd genoemd werd gedaan aan 
"Dolle Ponskiin, voer dienst ende richting die hij dede tot Brokele". Hij zette 
de krijgslieden van Rudolf op het goede spoor naar Ghijs Floer en Wisse 
Peterss, twee voormannen uit het vijandelijke kamp, en hun "Pickaers" 
(huursoldaten uit Picardie, in Noord Frankrijk), die daarop allen gevangen 
genomen en afgevoerd werden. Het lot van de twee met name genoemden 
was droef: ze werden opgehangen op last van de ritmeester van bisschop 
Rudolf en de stad Utrecht. Ponskijn werd voor zijn hulp vanwege de 
bisschop geldelijk beloond met anderhalve Beiersgulden. 

De Beiersgulden was een gouden munt waarop Johannes de Doper en Jan 
van Beieren, ruwaard van Holland (1420 - 1425) afgebeeld stonden. 

De bijnaam Dolle die aan Ponskijn was gegeven doet vermoeden dat hij 
een geesteszieke was. Dergelijke gehandicapte mensen werden in de 
Middeleeuwen vaak met weinig mededogen bejegend. Men beschouwde ze 
vaak meer als misdadigers dan als patiënten. Door veel geestelijken 
werden geesteszieken, ketters en heksen op één hoop geveegd, als zijnde 
gevaarlijke individuen die een verbond met de duivel hadden gesloten. 
Meermalen werden geesteszieken buiten de geordende gemeenschap 
geplaatst. In de Middeleeuwse stad Utrecht werden gedurende lange tijd 
onbemiddelde geesteszieken die geen burgers van die stad waren buiten 
de stadspoorten gezet. In hun lot kwam pas enige verbetering nadat in het 
midden van de 15de eeuw Willem Arntsz, een welgestelde poorter, een 
som geld naliet voor de stichting van een tehuis "tot behoeff ende tot 
profyt den armen, ellendighen, dollen ende rasenden menschen". 

De Ponskijn uit 1426 zou dus een geestelijk gehandicapte geweest 
kunnen zijn die ooit buiten de gemeenschap gezet was, en vervolgens juist 
tijdens zijn eenzame omzwervingen op het platteland dingen had 
waargenomen waar de overwinnaars in de krijgshandelingen belang bij 
hadden. En misschien had hij naar zijn idee met bepaalde stedelijke 
notabelen nog wel een appeltje te schillen . . . 

In de rekeningen van het bisdom lezen we verder dat door de bisschop 
een bedrag van 1 kromstaart en l!/2 oord werd betaald om "enen 
gewonden Pickaert in te bringen van Brokele mit eenre scuut", dus om een 
gewonde Picardische krijgsgevangene per boot naar Utrecht te brengen. De 
overigen werden over de weg afgevoerd, want er werd "gegeven van 4 
waghen, die de gevangen Pickaers ende Hollanders van Brokele inbrochten 
per wagen een halve Beiersgulden. Een bijkomende onkostenpost was nog 
4 kromstaarten die Jan van Tiel in Breukelen uitgaf voor een hoeveelheid 
touw om "den Pickaers ende ander gevangen mede te bijnden". 

De kromstaart ("cromstert") was in oorsprong een tussen 1416 en 1430 
in Vlaanderen geslagen zilveren munt, waarop een klimmende leeuw stond 
afgebeeld; in andere gewesten werd deze munt veelvuldig nageslagen. Een 
oord of oordje was een zilveren munt van '/4 stuiver. 

De heer van Ter Aa was klaarblijkelijk een medestander van bisschop 
Rudolf, want er werd uitgegeven aan "Ghijsbert van der A ende siin 
gesellen van 3 wagen, die siin gevangen in der stat brochten, ellix '/2 B. 
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gulden". Daarvan kwam 3 oord van 1 Beiersgulden voor rekening van de 
bisschop; de resterende kosten waren vermoedelijk ten laste van de stad 
Utrecht. 

Aan Tyman Willams uit Loenen werd door de bisschop anderhalve 
Beiersgulden betaald om 17 gevallenen die door de Hollanders en de 
Picardiërs te velde "dootgeslagen waren" 'uut den water te winnen ende te 
versamenen ende opt kerckhof te bringen". 

Blijkbaar werden ook gevangenen verborgen ("verstoken") gehouden, 
want vanwege de bisschop werden 4 kromstaarten uitbetaald aan 
"Sceelkiin. een bode, also hi int Sticht gheseint (= gezonden) wort mit 
brieven van mijns heren wegen ende der stat, tot Vredelant, Loenen, 
Brokele, Maersen, om die vorsteken gevangen te voirsciin te bringen". 

De laatste uitgavenpost in de rekening van het bisdom uit 1426 waarin 
Breukelen werd genoemd betrof het bisschoppelijke aandeel van l/2 
Beiersgulden en 11/2 kromstaart in een betaling aan Jan Brunt wegens "bier 
ende broet (= brood), pervande (= proviand), dat die ritmeyster mijns 
heren ende der stat ende die knechten verteerden tot (= te) Brokele ende 
Maersen". 
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