




Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 31 moest worden aangelegd). Dat fresco, dat eveneens duidelijk verbandhoudt met reflecties over de dood, laat de aartsengel Michael zien alszielenweger en Christus, rechtsprekend, op de regenboog. Rechts vanChristus is de hemel afgebeeld als een veilige ommuurde ruimte. Linksvan Hem is veel drukte te zien bij de ingang van de hel.&quot; Ook dezemuurschildering is vrijwel zeker even oud als die met de levenden ende doden, maar moet zijn gemaakt door een andere, wat ouderwetserwerkende schilder.^' De verklaring van deze opmerkelijke schilderingen in de dorpskerkvan Westbroek vinden we in gebeurtenissen die zich rond Sint-Stevensdag 1481 in dit dorp voltrokken. De dag van de heiligeStefanus is 26 december. In 1481 kon men die Tweede Kerstdag inonze omstreken geen feestdag noemen. Naarden dubbel gedupeerd De aanloop tot het drama begon in de nacht van 10 op 11 november1481, toen in het kader van de Stichtse Burgeroorlog een gezamenlijkUtrechts/Amersfoorts leger van ongeveer zeshonderd man zich ver-dekt opstelde in de boomgaarden buiten de omwalling van de stadNaarden. Drie soldaten hadden zich verkleed als vrouwen en dedenvoorkomen alsof zij eieren

en boter op de markt wilden brengen. Voorde zekerheid hadden ze een &quot;echte&quot; vrouw meegenomen die de poort-wachter van Naarden verzocht de poort te openen. Toen dat wasgebeurd, doodden de als vrouwen vermomde soldaten de poortwach-ter door hem zijn keel te doorsteken. Daarna gaven zij een teken aanhun achtergebleven makkers die daarop de stad binnenstormden eniedereen die zij op hun weg ontmoetten van het leven beroofden. Nadatde stad zo bij verrassing was ingenomen, gingen de huursoldaten diedeel uitmaakten van het Utrechts /Amersfoortse legertje over tot plun-dering. Niet alleen burgerhuizen, maar ook kerken en kloosters werdenberoofd van alles wat maar enigszins van waarde leek. De buit was zoomvangrijk dat het een probleem was hoe men al die goederen moesttransporteren. Ze stalen alle wagens die ze vonden, die zo volge-stouwd werden dat enige ervan onderweg in het veen dreigden weg tezakken.*?' Achteraf bleek deze bravouredaad van de Utrechters niet zo ver-standig. Na de overwinning op de Hollanders bij Vreeswijk stelden deUtrechters er een eer in te laten zien dat ze hun tegenstander ook opdiens eigen grondgebied durfden tarten. Maar actie riep natuurlijk reac-tie op en zo begon een keten van gebeurtenissen die

uiteindelijk deUtrechters zwaar opbrak. Al snel waren Hollandse krijgslieden uit Amsterdam en omliggendeplaatsen op weg naar Naarden. Omdat de daar achtergeblevenUtrechters en Amersfoorters weinig nut zagen in het verdedigen van destad, ontruimden ze op 13 december 1481 Naarden. De troepen vande Hollandse stadhouder Joost van Lalaing pakten eerst Eemnes enSoest aan, om geen risico te lopen vanuit het gewest Utrecht in de rugaangevallen te worden. Dat betekende overigens niet een simpelebezetting. Maar liefst zo'n vier- a vijfduizend man overweldigdenEemnes en &quot;sloeghen der veel doot. . . Ende sy pionderden 't ende systaken 't aen ende bernden 't al op vier huysen na of vijf&quot;.&quot; Na die aanval op Eemnes en Soest troffen de Hollanders tot hun ver-bazing een onverdedigd Naarden aan, zodat ze meteen na het binnen-dringen van de stad met roven en plunderen konden beginnen. Zonderscrupules zetten ze de terreur voort waarmee de weggetrokkenUtrechtse troepen hadden moeten ophouden. De inwoners van het inHolland gelegen Naarden, die dus totaal niets met de burgeroorlog inhet Sticht Utrecht van doen hadden, moeten zich temidden van dat wis-selend krijgstoneel wel heel erg ongelukkig hebben gevoeld.&quot; De Hollandse troepen,

overmoedig geworden door het gemak waar- mee ze hun gang konden gaan, zouden hetniet bij hun acties in Eemnes, Soest enNaarden laten. Engelbert van Kleef aangeworven ALS ruwaard Intussen was Jan van Montfoort eringeslaagd Engelbert van Kleef over te halenom aan zijn zijde ruwaard, landvoogd, vanhet Sticht Utrecht te worden.'^^ Dat beteken-de in feite dat hij zich voor de Hoekse partijwat het wereldlijke bestuur betreft als&quot;tegenbisschop&quot; beschikbaar stelde. Dezezet van Hoekse zijde maakte deel uit van hunpogen aan de opstand een wettig karakter tegeven. Jan van Montfoort kon vervolgens probe-ren ook het Oversticht (Overijssel) mee tekrijgen. Dat bleek echter niet eenvoudig. Demensen die in het Oversticht wat te zeggenhadden, mochten dan eveneens allerlei grie-ven tegen hun bisschop hebben, maar inopstand komen tegen hem ging hen te ver.Ze kozen voor een bemiddelende rol tussende in het Utrechtse strijdende partijen, in dehoop dat zij in een succesvolle afloop daar-van ook voor zichzelf voordelen kondenbehalen. Helaas echter slaagden ze er niet inbeide partijen nader tot elkaar te brengen. Op weg naar Utrecht kwam de 18-jarigeEngelbert van Kleef op 23 december 1481in Amersfoort aan. De dag daarop begon hijaan het laatste stuk van

zijn reis naar destad Utrecht. Onderweg zag hij, ter hoogtevan de Amersfoortse berg, dat de Hollandsetroepen van Joost van Lalaing bezig warenBaarn in brand te steken. Hij beschouwdedat als een kleinigheid, die nu eenmaal bijeen oorlogssituatie hoorde, en nam geen ini-tiatief tot een tegenactie.^&quot; Had hij dat noumaar wel gedaan ... De krijgshaftiger enervarener Jan van Montfoort zou in die situ-atie vermoedelijk daadkrachtiger hebbengereageerd. Onverstoord reisde Engelbert van Kleefmet zijn gevolg evenwel door naar Utrecht,waar hij zijn intrek nam in de Bisschopshof. Jan van Montfoort heeft geruime tijd ookgehoopt steun te kunnen verwerven vankoning Lodewijk XI van Frankrijk, die eenfanatieke vijand was van de Bourgondischestaat. Maar van diens kant is nooit een tekenvan belangstelling voor de oorlog van deStichtenaren gekomen. Omdat in die tijd ookde Frans-Bourgondische oorlog nog aan degang was, welke zich toen in belangrijkemate afspeelde langs de grenzen van deZuidelijke Nederlanden, werden wel veelBourgondische troepen in het zuiden vastge-houden, ver van Utrecht.




















