
Het Stedenspel en de 'Burgemeestersvraag1.

Het Stedenspel RherJen-Haarlemmermeer ligt alweer een
poosje achter ons» maar nog steeds bereiken ons vragen
hoe dat nu precies zit met de niet door Haarlemmermeer
geraden burgemeestersvraag. Welnu, zie hier het ant-
woord:
In de Raadzaal van het oude Stadhuis hangt het schil-
derij 'De inneming van Rhenen door de Kleefsen'. Het
is een (niet fraaie) ccpie van het origineel dat in de
Geschiedenisafdeling van het Rijksmuseum hangt. De
naam van de maker ervan is onbekend, hij staat te boek
als 'De Meester van Rhenen1 en van hem is o.a. ook het
schilderij 'De St. Elisabethsvloed' dat evenzo in dat
museum hangt. Het zal geschilderd zijn in het begin
van de 16e eeuw en is één van onze oudste schilderijen
van. een militaire gebeurtenis. Wie waren die Kleef sen?
Hertog Jan van Kleef had in de winter van 1*498/1̂ 99
met de Grote Gaarde, een huurlingenleger, Doetinchem
belegerd en toen deze onderneming in het Oversticht
geen succes had, vond de hertog het gevaarlijk om de
huurlingen in hun eentje in Salland en Twente te laten
rondtrekken en hij zond ze daarom naar het Nedersticht,
Utrecht dus. De hertog had met de bisschop nog een fi-
nancieel appeltje te schillen. Hulp, die hij in voor-
gaande jaren aan de bisschop had verleend, meende hij
nu op diens opvolger, Frederik van Baden, te kunnen
verhalen en daarmee het conflict gewapenderhand op te
lossen nu hij toch de Grote Gaarde bij de hand had.
Hij liet dus de troepen naar Utrecht oprukken.
Daar zag men de bui aankomen en Prederik van Baden
poogde door een gezamenlijk optreden van de Utrecht-
se steden het grondgebied te kunnen verdedigen. In
het laatst van juni werd de zapk kritiek en op 26 ju-
ni 1499 vroeg Rhenen de bisschpp om hulp omdat het
door de Grote Gaarde werd belegerd. Men had nog wel
kans gezien om troepen in de stad te legeren die onder
bevel stonden van de drie lede»? van de Utrechtse Rid-
derschap, nl. Oijsbert van derf Aa, Steven van Zuylen
van Nijevelt en Borre van Langevelt.



De stad kon het echter niet houden en moest zich over-
geven aan de drie aanvoerders van de Grote Gaarde (of
Garde), Thomas Schlinitz, Jürgen Kobeler en Godert van
Bemmel. Dit is het moment dat op het schilderij staat
afgebeeld. Weliswaar met veel fantasie en vertekening
van de plaatselijke toestand. De bevolking zoekt in pa-
niek troost bij de graftombe van Cunera. Het geheel
laat het oostelijk deel van de stad zien, met op de
voorgrond de Westpoort die juist veroverd wordt.
Merkwaardig is, dat de toren, of zelfs de aanzet ervan,
niet staat afgebeeld, ofschoon toch wel reeds aanwezig.
Het geheel loopt als volgt af: De troepen van de Grote
Gaarde trokken de volgende dag het Bisdom in, plunder-
den het platteland en vielen op 11 en 12 juli de stad
Utrecht aan, maar moesten daar onverrichterzake terug-
trekken. Onderwijl werd de bisschop hier en daar steun
verleend en werden er troepen in dienst genomen. Dit
laatste kostte nogal wat moeite omdat er geen geld was
en men grote leningen moest sluiten. Gelukkig ging het
Johan van Kleef ook niet voorspoedig, ook hij had geen
geld om de Grote Gaarde te betalen. Eén van de onder-
bevelhebbers, Simon Crues, liep zelfs over naar de bis-
schop, waarna naderen volgden en in augustus 1499 ver-
lieten de bezetters wederom Rhenen.
De verdedigers, Gijsbert van der Aa, Steven van Nyevelt
en Bor van Langevelt werden met hun voetknechten in
vrijheid gesteld. Zij kregen behalve het hun toekomende
soldij nog een grote som geld als pleister op de wonde.
De Grote Gaarde viel toen in in het land van Kleef en
pas in september vertrokken ze tenslotte ook daar.

J. Combrink
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