


Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 faam als lyrisch dichter leverde hem deerenaam van vader der dietscher dichtrenalgader op. Omstreeks 1266 verhuisde Jacob vanMaerlant naar Damme en werd daar klerkvan de schepenbank. Onder invloed van deburgerij van die toen belangrijke Vlaamsestad ging hij zich toeleggen op leerdichten,waarin hij al rijmend in het Diets zijn publiekwilde onderwijzen. Hij waagde zich aanzulke omvangrijke onderwerpen als de bijbelRijmbijbel, de wereldgeschiedenis, SpieghelHistoriael, en de natuur. Der NaturenBloeme. Het laatstgenoemde werk droeg hijop aan de rijke Zeeuwse edelman NicolaasvanCats. Hoewel zijn leerdichten alsdichtwerken niet veel waarde hebben, warenzij van grote betekenis, omdat hij, vertalendnaar Latijnse voorbeelden, de inhoud ervantoegankelij k maakte voor de Dietssprekende adel en burgerij. Zij n populariteitwordt bevestigd door de vele afschriften dielater van zijn dichtwerken gemaakt werden.In wijder verband wordt Jacob bechouwd alsde culturele

woordvoerder van deeconomisch en politiek zelfstandig wordendeburgerij, met name van Vlaanderen en ookvan Zeeland, dat toen nog sterk onderVlaamse invloed stond. Deels gesteund doorde adel ging de burgerij zich steeds fellerverzetten tegen de vorsten die hun wensen enverlangens niet wilden of konden inwilligen. De roep om zelfstandigheid mondde uit ineen hevige strijd tegen de Franse koning,wiens ridderleger vernietigend verslagenwerd in 1302 in de Guldensporenslag bijKortrijk. Begunstigd door de verwardetoestanden in Holland na de moord op graafFloris V reikte de Vlaamse leeuw tijdelijkzelfs over Zeeland en Holland tot in Utrecht.Hoe de heren van IJsselstein werdenmeegesleurd in de maalstroom van degebeurtenissen, komt straks ter sprake. Het is niet zonder reden, dat Jacob vanMaerlant zi]n Merlijn heeft opgedragen aanAlbrecht van Voorne en zijn Der NaturenBloeme aan Nicolaas van Cats. Beide herenwaren machtige invloedrijke en zelfstandigoptredende edelen, met wie de Vlaamse enHollandse graven ter dege rekening

haddente houden. In hun hoge positie waren zij in degelegenheid om de Dietse cultuur te bevorderen met opdrachten aan een begaafddichter. Hoewel Jacob in zijn opdracht vanDer Naturen Bloeme te kennen gaf, dat hijeen honorarium verwachtte. Om dat mighebreectscats, blijkt duidelijk, dat hij hetwerk ondernam op wens van Nicolaas vanCats, dit dicht ie dorchsinen wille. Nicolaas van Cats Het is in dit kader weinig zinvol omuitvoerig in te gaan op de Zeeuwse loopbaanvan Nicolaas van Cats, de opdrachtgever vanDer Naturen Bloeme. Interessanter is teweten, dat deze Zeeuwse edelman beslistgeen onbekende was in de Lopikerwaard. Hijkomt in 1270 voor het eerst voor,aanvankelijk als knape, maar sinds 1272 alsridder '**. Als vooraanstaand lid van degrafelijke raad van Floris V heeft Nicolaasvan Cats een belangrijke rol gespeeld in hetgrote politieke spel tegen de Amstels en deWoerdens om de macht in het land vanUtrecht. Gesteund door HoUandsgezinde edelen,zoals de heer van Vianen, slaagde Nicolaas erin 1276 in om namens de graaf

de stad Utrechtte bezetten en de stedelij ke regering naardiens hand te zetten. Toen de Utrechtsebisschop Jan van Nassau zich in 1279gewonnen moest geven, was Nicolaas eenvan de voornaamste getuigen van hetverdrag, waarin het Sticht zich voor tientallenjaren onderwierp aan de Hollandse macht ^'.De grote invloed die Nicolaas zich hadverworven in het Stichtse, komt totuitdrukking in de snelle groei van zijnbezittingen in de Lopikerwaard. In februari 1280 verpachtte het UtrechtseKapittel van St. Marie aan hem de gerechten,tijnsen en tienden van Lopik en Bonrepas. Inmaart 1280 verkocht Herbaren van der Ledehem het gerecht van Cabauw. In mei 1280 gafFloris V aan hem het goed van Schoonhovenin leen. En in augustus 1281 bleek Nicolaashet bisschoppelijke deel van de stadSchoonhoven in leen te houden ^'. In kortetijd had Nicolaas zich dus een sterkemachtspositie in de Lopikerwaard verworvenmet Schoonhoven als centrum. Afb. 1 Miniatuur van Si. Christophorus uit Jacob van Maerlant, Der Naturen Bloeme, Universiteitsbibliotheek

Leiden, BPL 14Afol. 25&quot;. 262

































Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 laten uitvoeren. Van Maerlants dichtregelsover de eenhoorn, de Christelij ke,symbolische verklaring ervan en denarwaltanden van St. Marie geven ons eenbeeld, wat men in de tijd van Jan vanIJsselstein over zaken der natuur wist,meende te weten, dacht en verwarde. 16)  RAUtrecht, Archief Kapittel Dom, inv.no. 3854. 17)  RAUtrecht, Leenhof IJsselstein, inv.no. l,fol.27-v 18)  ARA,Nassau Domeinraad, inv.no. 800. WillemHaaskenz. moet toch gevoel voor humor gehad hebbenom op deze elegante manier te zeggen, dat hij niet eenechte, hele maar een onechte, halve IJsselsteiner was.Het zuiltje zou kunnen duiden op een afstamming vanzijn moeder Haaske uit het wijdvertakte, Utrechtsegeslacht Zuilen. 19)  ARA, Nassau Domeinraad, inv.no. 169. 20)  ARA, Hollandse Leenkamer, inv.no. 76, fol. 47-v -48-v. 21)  RAUtrecht, Archief Bisschoppen, inv.no. 270, fol.2-2-v: bij de ongedateerde belening van Gijsberls soenvan Yselsteyne met de niet onaanzienlijke goederen

vanzijn vader deed zijn voogd Jan van IJsselstein herenGijsbrechtsz. hulde voor hem. Op 11 december 1390volgde een tante, Gysberts susler van Yselsteyne, dejongen op in die bezittingen. 22)  ARA, Nassau Domeinraad, inv.no. 1101. 23)  G ALeiden, Archief Kloosters, inv. no. 664. 24)  ARA, Nassau Domeinraad, inv.no. 130. 25)  RAUtrecht, Handschriften, inv.no. 354, fol. 47-v. 26)  Het optreden van de bisschop en het beleg van hetkasteel van IJsselstein worden verhaald door MelisStokeinzijn/?i/>n^rom7^(B. Huydecoper 1772,dl. 2,blz. 455-474);zie ook J.E.A.L.Struick 1968, blz. 64-65,J. Heniger 1977, blz. 3, J. Heniger 1980, blz. 11-12. 27)  Oorkondenboek Utrecht, dl. 5, blz. 412, dd. 16 juni1299. 28)  Over Wolfert van Borselen zie Nieuw NederlandschBiografisch Woordenboek, dl. 10 (1937), kol. 97-98. 29)  Oorkondenboek Utrecht, dl. 5, blz. 441-443, dd. 21mei 1300. 30)  Over graaf Jan II zie Nieuw NederlandschBiografisch Woordenboek, dl. 6 f 1924), kol. 850-853. 31)  J.E.A.L. Struick 1968, blz. 65-67. 32)  Zie Melis Stoke in zij

n/;iymA;ron(yfc(B. Huydecoper1772, dl. 3, blz. 382-389). 33)  ARA, Nassau Domeinraad, dl. 2, inv.no. 7, dd. 6januari 1309. 34)  ARA, Nassau Domeinraad, dl. 2, inv.no. 11. 35)  ARA, Nassau Domeinraad, dl. 2, inv.no. 130. 36)  De ingewikkelde wordingsgeschiedenis van hetLand van IJsselstein in de Middeleeuwen moet nog Aantekeningen 1)  J. Heniger 1980, blz. 1-17. 2)  Een uitvoerige levensbeschrijving van Jacob vanMaerlant in Nieuw Nederlandsch BiografischWoordenboek, dl. 7(1927), kol. 823-829. 3)  Zie over Albrecht van Voorne, vermeld 1259-1287,overledenin 1287, W.H. Lenselink& A.D.A.Monna1976, blz. 41. 4)  E. Verwijs 1878, dl. 1, blz. XLI-XLVI, waarin kortebiografische schets van Nicolaas van Cats. 5)  F.W.N. Hugenholtz 1966, blz. 64-67. 6)  J.C. Visser 1964, blz. 28,31,36.7 J.C. Visser 1964:37. 8)  J.C. Visser 1964:31,37;H.M. Brokken 1982, blz.209. 9)  G.J. Hoogewerff 1936, dl. 1, blz. 77. 10)  ZieA'aardete;er,no. 4, blz. 27, over de problemenbij het gebruik van Paasdata als middel tot dateren vanMiddeleeuwse

handschriften. 11)  Oorkondenboek Utrecht, dl. 4, blz. 191-192, no.1949. 12)  RAUtrecht, Archief Kapittel St. Jan, inv.no. 778. 13)  RAUtrecht,ArchiefKapittel Dom, inv.no. 1991. 14)  RAUtrecht, ArchiefKapittel St. Marie, inv.no.812. 15)  RAUtrecht, ArchiefKapittel St. Marie, inv.no.825, respectievelijk ArchiefKapittel Oudmunster,inv.no. 1523. Een duidelijke foto van Gijsbrechts zegelvan 1318inL. vanTongerloo 1977, blz. 16. 278






