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De Slag op de Grebbeberg

A.J. van Drunen

Inleiding

Nee, hoe belangrijk en belangwekkend ook, ditmaal dus niet wéér de meidagen
van 1940. We doelen hier op een heel andere slag op de Grebbeberg, een strijd die
veel verder van ons afstaat dan de Tweede Wereldoorlog.
We gaan hiervoor terug naar 1196, het jaar waarin de graaf van Holland die van
Gelre op of bij de Grebbeberg over de grens van Utrecht naar moeders pappot
terugjoeg.
Veel meer feiten over dit treffen tussen twee middeleeuwse zwaargewichten staan
ons niet ten dienste. In welk deel van het jaar dit plaatsvond weten we niet, over de
gewonden en gesneuvelden aan beide zijden wordt niet gerept, hoe de overwinning
van Holland gevierd en het verlies door Gelre geïncasseerd werd, we hebben er
geen flauwe notie van.
Toch is het, zoals altijd in de historie, zeker geen losstaande gebeurtenis. Bij nader
inzien blijkt zelfs dit in militair opzicht toch weinig opmerkelijke treffen een inte-
ressante voorgeschiedenis en ook een aantal saillante gevolgen te hebben.
Terzake!

Voorspel

Vanaf de tijd van Karel de Grote (768-814) heerste in ons deel van Europa het
zogenaamde feodale stelsel oftewel leenstelsel.
Een koning of keizer beleende zijn trouwe vazallen vanwege hun diensten bij
gebrek aan contanten met een groot stuk grond. Dit leen viel na de dood van de
vazal weer aan zijn heer toe. Tijdens een sterke vorst als Karel de Grote gaf dit
geen probleem, maar onder zijn zwakkere opvolgers trachtten leenmannen de
verkregen grondgebieden naar hun kinderen door te schuiven. Met andere
woorden, de lenen werden erfelijk.
Omstreeks 950 had de Duitse koning Otto I voor deze uit de hand gelopen ontwik-
keling een alleraardigste oplossing. Hij begon de bisschoppen in zijn rijk met hele
gewesten te belenen. In zo'n bisdom kreeg de bisschop naast de geestelijke dus
ook de wereldlijke macht. Geestelijken trouwden niet, kregen geen wettige opvol-
gers, kortom na hun dood viel het leen automatisch terug aan Otto. Bingo!
Deze slimmigheid is de geschiedenis ingegaan als het Ottoonse stelsel.
Dat dit alleen maar kon in een periode dat de pauselijke macht op een dieptepunt
verkeerde, spreekt vanzelf.
De verschillende Otto's wisten hun aanzien zo te vergroten, dat zij kans zagen om
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De Grebbeberg: achtergrond van hel strijdtoneel in 1196 (foto Stichting Het Utrechts Landschap, juli 1995)
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zich door de paus tot keizer te laten kronen, naar wij weten met het voorbeeld van
Karel de Grote in hun achterhoofd.
Ruim honderd jaar later lagen de kaarten anders. De veelbelovende monnik
Hildebrand manifesteerde zich meer en meer als een stokebrand door scherp stel-
ling te nemen tegen de grote keizerlijke macht tegenover het geringe aanzien van
de paus.
Hij werd dan ook met gezwinde spoed tot hoogste leider van de katholieke kerk
gewijd en nam de naam Gregorius VII aan.
Het Ottoonse stelsel was hem een doorn in het oog, vooral daar hij het als een
ernstige misstand beschouwde dat de keizer zo'n grote invloed op de
bisschopskeuze had. Kortom, na een tientallen jaren durende worsteling maakte in
1122 het zogenaamde Concordaat van Worms tijdens een van Gregorius' opvolgers
een eind aan deze investituurstrijd (investituur = benoeming). Voortaan werden de
bisschoppen niet meer door de keizer aangesteld, maar door hoge geestelijken uit
het bisdom, waarna zij van de paus hun wijding ontvingen.
Daar wist de adel uit de naaste omgeving al heel spoedig wel weg mee. Binnen de
kortste keren was de bisschop toevallig een naast familielid van de machtigste
edelman; voor het bisdom Utrecht dus of een broertje van de graaf van Holland of
het jongste zoontje van de graaf van Gelre.
En zo komen we weer terug bij het jaar 1196.

Onmin in Het Sticht

Na het overlijden van bisschop Boudewijn II van Utrecht schoof graaf Dirk VII
van Holland Diederik I, eveneens van Holland, naar voren en vergezelde zijn
kandidaat met een stelletje vechtlustige volgelingen.
Graaf Otto I van Gelre liet zich niet onbetuigd en kwam met zijn trouwe trawanten
naar Utrecht om Arnold I van Isenburg door de kanunniken te laten kiezen.
Twee kandidaten tegelijk dus, die, wel apart, maar in vliegende haast naar Rome
ijlden om zich als eerste door de paus te laten wijden. De paus had geen haast en
de beide rivalen nestelden zich in een, zoals passend voor een toekomstige
bisschop, buitengewoon weelderige en dus kostbare omgeving.
Nu de twee graven op het grondgebied van beider buur toch toevallig in eikaars
vaarwater kwamen, besloten zij van de nood een deugd te maken. De twee
twaalfde-eeuwse macho's lieten deze fraaie gelegenheid om hun natuurlijke vijand
eens flink af te drogen natuurlijk niet voorbijgaan. Zich op de borst rammend en
onwelvoeglijke kreten slakend, trokken zij elkaar tegemoet en zoals in de annalen
vermeld wordt, klonk het wapengekletter apud montem, qui dicitur Heimenberch,
oftewel bij de berg die Heimenberg heet. En elke Rhenenaar is bekend met het feit
dat Heimenberg de naam is die men op oudere kaarten ter plekke van de huidige
Grebbeberg ziet staan. En meer weten we niet.
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Misschien vond de veldslag plaats in de buurt van de zogenaamde duizendjarige linde. Dit gebied

stond al in de vroege middeleeuwen bekend als Villa Hlara (foto AJ. van Drunen)

De beide "legers" zullen, we kennen het van andere middeleeuwse strijdtonelen,
uit niet veel meer dan enkele tientallen volgelingen bestaan hebben, meestal onge-
lukkige jonge jongens die gedwongen waren hun nederig handwerk neer te leggen
teneinde hun heer in het najagen van zijn heilloze hobby's bij te staan.
Vond de confrontatie bovenop de heuvel plaats, dan is het mogelijk dat men
gebruik maakte van het toen ook al eeuwenoude aardfort dat daar nog steeds te
vinden is. Waarschijnlijker is dat men elkaar in het nauw probeerde te drijven in
de vlakte aan de voet van de huidige Laarschenberg, waar moerassige delen en
drogere, want wat hogere, zandwallen elkaar afwisselden.
Zeker is dat de Gelderse graaf aan het kortste eind trok.

Een onverwachte afloop

Hoe ongelofelijk het ook klinkt, tijdens hun verblijf in Italië stegen de beide
bisschopskandidaten in het verre Rome, weliswaar in welstand en weelde maar
niettemin wat voortijdig, ten hemel.
In Utrecht had zich bij het bekend worden van dit heuglijke feit een raad van
burgers (voor het eerst in de geschiedenis!) gevormd, die voldoende invloed kreeg
op de keuze door de hoge geestelijken om eindelijk eens een onafhankelijke kandi-
daat te doen benoemen. De onbesproken Diederik II van Ahr, proost van de
Sint Servaas in Maastricht, werd gekozen en in 1198 door de paus tot bisschop
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gewijd. Ongetwijfeld tot zijn grote verdriet moest hij vele jaren lang botje bij botje
leggen om de riante schulden die zijn beide voorgangers in Italië gemaakt hadden
af te lossen.

Literatuur

Jansen, H.P.H., Middeleeuwse geschiedenis der Nederlanden, Utrecht/Antwerpen
1971
Caenegem, R.C. van, e.a., De Lage Landen van prehistorie tot 1500,
Amsterdam/Brussel 1978

Of vond de veldslag hier plaats? Op de achtergrond de Laarschenberg (foto A.J. van Drunen)
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