




Historische Kring IJsselstein 83 (dec. 1997). - Dl.83 3.2. MIDDELEEUWSE STOF Terwijl mede onder invloed van Potgieter na 1840 de onderwerpen voor hetgenre van de historische roman voornamelijk ontleend werden aan de zeven-tiende eeuw (de Opstand en de Tachtigjarige oorlog ), zocht men in het beginvan de vorige eeuw naar het voorbeeld van voornamelijk de Engelse romanti-sche literatuur^ de stof in de Middeleeuwen. Men bewonderde die periode uitde geschiedenis omdat de Middeleeuwen werden gezien als een tijd van posi-tieve en organische ordening, waarin de gemeenschap gestaan had boven hetindividu en de vrijheid ingeperkt werd door gezag. In Herfsttij der Middeleeuwenschreef Huizinga in het hoofdstuk 's Levens felheid' over die tijd : &quot;Al wat menbeleefde had nog dien graad van onmiddellijkheid en absoluutheid dien devreugd en het leed nu nog hebben in den kindergeest.&quot; Men kan zich dus gemakkelijk voorstellen waarom Kieviet koos voor deze stofuit de tijd van Graaf Jan I van Holland: er was

ruimte voor veel drama, waar-mee hij zijn doelgroep beslist zou weten te bereiken. Vaderlandsliefde wordt eroverigens door dit verhaal niet veel bijgebracht, maar des te meer burgerzin. Intermezzo 7 De graven van Holland en de bisschoppen van Utrechtin de tweede helft van de dertiende eeuw Drie graven van Holland en vier bisschoppen van Utrecht hebben direct ofindirect een rol gespeeld rond de belegering van kasteel IJsselstein:Floris V werd geboren in 1254; hij werd - nog maar anderhalf jaar oud -graaf van Holland, nadat zijn vader op een krijgstucht tegen de Westfriezenbij Hoogwoud met zijn zwaar gepantserde paard door het ijs was gezakt, enwerd vermoord. Floris werd door drie voogden opgevoed: door zijn oomFloris met de bijnaam &quot;de Voogd&quot; tot diens dood in 1258; door zijn tanteAleid van Avesnes (van Henegouwen), de zuster van zijn vader ; en na deslag bij Reimerswaal die door zijn tante verloren werd, drong de adel eropaan dat graaf Otto II van Gelre voor de opvoeding zorg zou dragen. Floris Vtrouwde

met Beatrix van Vlaanderen, uit de familie die erfvijanden waren vande Avesnes. Om de handen vrij te hebben in noordelijk Holland benoemdehij zijn neef Floris van Avesnes tot stadhouder van Zeeland en baljuw van zui-delijk Holland. In 1272 mislukte de tocht tegen de opstandige Westfriezen enin 1274 stonden de Kennemers en de Waterlanders tegen hem op onder lei-ding van Gijsbrecht IV van Amstel. Deze opstand breidde zich uit naar hetGooi. Floris wist de Utrechters op zijn hand te krijgen, evenals deWaterlanders aan wie hij een eigen rechtspraak toestond. In de volgendejaren nam de macht van Floris richting het Sticht toe, en werd de elect Janvan Nassau meer en meer van hem afhankelijk: deze moest hem hetNedersticht in onderpand geven. Een aanval op Amstel en Woerden leverdesucces op en de goederen van deze heren werden ingelijfd.Met Vlaanderen bleef hij voortdurend met wisselend succes in conflict. Ophet gebied van de 'buitenlandse politiek' was hij aanvankelijk gericht op de 15









Historische Kring IJsselstein 83 (dec. 1997). - Dl.83 3.4- HET handelingsverloop/de DRAMATIS PERSONAE Gijsbrecht en Bertha worden vrijwel onmiddellijk na hun huwelijk'^ gecon-fronteerd met de dreiging van een belegering van het kasteel IJsselstein: aanGijsbrecht wordt door de bisschop van Utrecht op de huwelijksdag een gevaar-lijke politieke missie opgedragen. Wanneer hij die uitvoert, wordt hij in Veeredoor Wolfert van Borsele gevangen genomen. Hij weet te ontvluchten, maarwordt onderweg weer door Vianen gevangen genomen en in Culemborg gevan-gen gezet. Fulco weet het kind van Vianen te ontvoeren. Na een jaar, waarin debelegering door Bertha en haar manschappen wordt doorstaan, wordt het kas-teel toch ingenomen. Ten slotte brengt - tegen de verwachtingen in - het lotBertha en Gijsbrecht weer bij elkaar. In alle fasen van het verhaal speelt deschildknaap Fulco een hoofdrol. Op dit punt aangekomen is het goed een tussenstap te maken: een kortebeschrijving van de het geslacht van Amstel, waaruit de heren van

IJsselsteinzijn voortgekomen. Intermezzo 2 De Heren van IJsselstein Om de familierelaties tussen de Van Amstels en de heren van IJsselstein watduidelijker te maken, het volgende: De oudste meldingen over een lid van het geslacht van Amstel zijn te vin-den in documenten uit 1105 en 1126 en betreffen ene Wolfgerus. Dezewordt in 1105 'scultetus {=schout) de Amstelle' genoemd.^^Egbert van Amstel wordt van 1131 tot 1172 in een aantal oorkondengenoemd. Hij oefende als ministeriaal van de bisschop van Utrecht de func-ties van schout en meier in Amstelland uit, waar hij macht naar zich toetrokdie aan de bisschop toebehoorde.Dan wordt in oorkonden sinds 1222Gijsbrecht II van Amstel heer van Amstel genoemd. Toen hij in 1203 Ada van Holland en haar gemaal Lodewijk van Loon tegenWillem I van Holland steunde, verwoestte de Kennemers zijn slot te Oudkerk.Aan de zijde van de bisschop van Utrecht streed hij tegen de Drenthen in deslag bij Ane in 1227. Door het huwelijk van Gijsbrecht III met Bertrade van IJsselstein kwamen

hethoge en lage gerecht van Benschop en Noord-Polsbroek, met andere rechtenen goederen, alsmede het halve gerecht van Opburen aan het Amstelse huis.Bertrade stamt waarschijnlijk af van de heer van IJsselstein die in 1144gesneuveld is.^^ Gijsbrecht IV van Amstel was de oudste zoon van Gijsbrecht III en een broervan Aernoud van Amstel, heer van IJsselstein. Aernoud^^ had in 1267 bezittingen in de Achtersloot; in 1275 ontving hijvoor zichzelf en zijn oudste kind van de deken en het kapittel ten Dom tienhoeven^^ lands en alle anderen goederen en rechten van dit kapittel inAchtersloot in lijfpacht. In 1277 kocht hij van Wouter Van Utengoye hetgerecht, de tijns, het veerschip en de visserijrechten te Eiteren welke goede- 19





Historische Kring IJsselstein 83 (dec. 1997). - Dl.83 'Het goedetegen het slech-te.' Gijsbrecht vanIJsselstein ver-slaat Hendrikvan Vianen teDordrecht in eenrechtstreeksduel. Detail van detekening op pag.178 van 'Fulco deMinstreel' uit1970. Let op de stads-wapens vanIJsselstein enVianen. 3.6.  INDIVIDUELE I.P.V. POLITIEKE PROBLEMEN Binnen het kader van dit verhaal past het ook dat Kieviet politieke problemenversmalt tot individuele sympathie of antipathie; het abstracte(re) politiekemachtsspel wordt tot een persoonlijke confrontatie vereenvoudigd: De politiekemacht van de graaf van Holland en zijn kring wordt samengebracht in Hendrikvan Vianen, die wordt voorgesteld als een brallende machofiguur; hij wordt tij-dens een toernooi door Gijsbrecht verslagen. &quot; Zijn ogen stonden somber en dof, en er kwam alleen gloed in als hij Heer Gijsbrechtaankeek...het was de gloed van de haat. Want hij haatte de fiere, jonge edelman,tegen wie hij, de trotse Vianen, die zich zo graag &quot;de onoverwinnelijke&quot; noemde, wasoverwonnen.

&quot;^^ Gijsbrecht staat later ook fysiek tegenover Wolfert van Borselen, en Bertha opde kasteeltrans staat oog in oog met Hendrik van Vianen. 3.7.  DE VOLKSJONGEN DIE TOT RIDDER WORDT GESLAGEN In het laatste hoofdstuk worden Jonker Jan van Asperen en Fulco tot riddergeslagen. En Fulco wordt tot kastelein (=kasteelbeheerder) van Heukelum aan-gesteld. Kieviet heeft zijn doel bereikt: de sympathie van de lezer gaat uit naarFulco: een gewone jongen, niet van adel, die door zijn trouw, optimisme, asser-tiviteit en creativiteit bij het oplossen van problemen deze steeds weer tot eengoed einde weet te brengen en die voor die positief gewaardeerde burgerdeug-den beloond wordt. 4. LITERAIRE CONVENTIES Bij het lezen komen allerlei zaken erg bekend voor. Dit komt mede doordat ereen aantal veelgebruikte patronen wordt toegepast; m.a.w. Kieviet heeft eenaantal literaire trucs uit de kast gehaald: 21





Historische Kring IJsselstein 83 (dec. 1997). - Dl.83 Het beeld vanFuico bij deVisbrug in deIJsselsteinse bin-nenstad.Het beeld isgemaakt doorMartijn Vergouwen Peter Siccamaen is in 1983geplaatst.Op de sokkel eensteen met detekst: FuIco 1279 - 1363 &quot;De oude stad van IJsselstein. Laat hier jouw moed en daden fel. Jouw liederen en snarenspel. In brons en steen vereeuwigd zijn.&quot; (zie HKIJ uitgave 22, pag 39 e.v.) 23





Historische Kring IJsselstein 83 (dec. 1997). - Dl.83 In het &quot;Kort Begryp&quot;^ meldt Vondel: &quot;de graefsgezinden[...] belegerden hem in zijn stad een rondjaer lang...&quot; In het tweede hoofdstuk van de &quot;Tegenwoordige Staat van Utrecht&quot;^^ treft men over het kasteel te IJsselstein aan: &quot;De Hollanders [...] sloegen 't beleg voor 't Slot te Ysselstein, welk [...] nadat het een rond jaar belegerd [...] was, bij verdrag overging.&quot;^ Een derde aspect betreft de spion. 'Vosmaer de Spie' weet bij Vondel het ver-trouwen te wekken van Gijsbrecht, en hij laat de vijandelijke troepen binnendie verborgen zitten in een schip met rijshout. In &quot;Fulco de Minstreel&quot; varieertKieviet op dit gegeven: Peer wordt op kasteel IJsselstein binnengehaald nadathij Fulco heeft geholpen bij het ontvoeren van het kind van Vianen. Hij wordtin vertrouwen genomen, en moet zelfs deelnemen aan de wacht. Wanneer deval van het kasteel ten slotte dreigt, is hij bereid verraad te plegen om zijn eigenhachje nog te redden. Nog juist op tijd kan

men verhinderen dat hij de sluip-poort opent voor Vianen. Ten slotte is er nog de voorspellende droom. Kort voordat Amsterdam dreigt tevallen praat Badeloch met haar man Gijsbrecht over haar angstdroom dat zijhem zal verliezen: &quot; My leit, 'k en weet niet wat, een zwaerigheid op't hart. lek heb in mijnen slaep yet schrickelijx vernomen. Een droom bezwaert mijn hart. Gezichten doen me schroomen.&quot;^^. Wanneer Gijsbrecht bij Kieviet afscheid neemt van Bertha om zijn politiekemissie te gaan uitvoeren, vraagt hij haar: &quot;En waarom ben je dan nu wel bevreesd?&quot;Zij antwoordt dan: &quot;Omdat ik... O, Gijsbrecht, 't was zo akelig, o, ga toch niet naar he hof teVeere ... Omdat ik zo'n vreselijk nare droom gehad heb.&quot;^^ 5. RUIMTELIJKE INFORMATIE: Kieviet schrijft zijn verhaal vanuit een historische en literaire invalshoek&quot;*^. Deinformatie m.b.t. de omgeving waarin het verhaal zich afspeelt, rammelt aanalle kanten. 5.1. HET RIVIERENGEBIED Dat bij de tochten tussen Heukelum en IJsselstein zowel de Linge als de

Lekmoest worden overgestoken, komt nergens in het verhaal voor^&quot;*^. WanneerGijsbrecht en Fulco in het eerste hoofdstuk van het verhaal van Heukelumnaar IJsselstein gaan, komen ze door een bos waarin ze bescherming zoekentegen een onweer. De lezer zal daarbij uit eigen beweging waarschijnlijk nietaan een griendbos of een vloedbos gaan denken. Toch zal dat in het rivierenge-bied de meest waarschijnlijke verschijningsvorm geweest zijn in die tijd. Maarhet type bos doet er hier niet veel toe want het gaat hier om een functie in tra- 25









Historische Kring IJsselstein 83 (dec. 1997). - Dl.83 13   Op de plaquette onder het beeld op de Visbrug staan de fictieve jaartallen van geboorte enoverlijden vermeld: 1279- 1363. [Een grapje van de beeldhouwers P.Siccama enM.Vergouw] 14   Nuyens stelt het voor dat het paar al meer dan vijftien jaar getrouwd is, want het heeft algrote kinderen [Zie Bijlage 1 ] 15   WA, VAN SPAEN, Historie der heeren van Amstel, van IJsselstein en Mijnden. Den Haag,1807 p.119-163, het deel over de historie van het Huis van IJsselstein. 16   O.B.U.nr 273 (Oorkondenboek Utrecht) 17   Zie voetnoot 3 18   Het wapen van IJsselstein was zijn persoonlijke wapen: een balk met een andreaskruis er-overheen. Zie L.J.GOEDEMONDT:'Stadswapenwandelingetje'. HKYnr.16 (nov.1980)p.19-23. 19   Een hoeve lands bestond uit 16 morgens; een morgen was in de Rijnlandse maatvoering600 roeden; dat is 8514,35 m2. Een hoeve had dus een oppervlakte van 13,62 ha.; eenviertel = vierde deel van een hoeve = vier morgen 20   O.B.U. 1277 sept. 9, nr. 1949. 21   In de

overeenkomst wordt melding gemaakt van het feit dat Gijsbrecht brieven heeftgezien en horen voorlezen waarin stond dat zijn ouders en voorouders heren zijn geweestover Benschop, Noord-Polsbroek en IJsselstein. Dit zou dan in verband gebracht kunnenworden met de eerdergenoemde Jan van IJsselstein. 22   Hierbij niet te denken aan de gronden aan het latere Kronenburgplantsoen, maar aan delatere &quot;Hofkamp&quot;. 23   Opburen lag voorzover men heeft kunnen achterhalen, in de polder Over-Oudland langsde Kromme IJssel. 24   O.B.U.1285okt. 12 nr. 2242 25   Kieviet gaat uit van 1297, Nuyens van 1298. 26   Bij Kieviet naar Culemborg, bij Nuyens naar Vianen; Wagenaar (zie volgende voetnoot)geeft alleen dat Gijsbrecht niet aanwezig was; de ontvoering van het kind van Vianen zaldaarmee ook op de literaire rekening van Nuyens komen staan; Kieviet heeft deze vondstdan overgenomen. 27   In WAGENAAR: Vaderlandsche Historie deel III p.113 -114: (1749 - 1759) &quot;Wolferd (van Borselen) riedt den Graave [=Jan I], dat

men zig van 't Slot te Ysselstein, opde grenzen van 't Stigt gelegen, verzekeren mogt. Dit Slot behoorde onder de goederen derHeeren van Amstel, waarom Graaf Jan, dien het gezigt van de Moorders zyns Vaders zozeer trof dat hy de oogen altoos naar de aarde geslaagen hieldt, oordeelde, dat hy 't metregt bezetten mogt. Doch Gysbrecht van Ysselstein, zoon van Arnoud van Amstel, dieMaarschalk vjn 't Stigt was, weigerde 't Slot den Graave in te ruimen. Terstond daarop,deedt de Graaf, op Wolferds raad, Heirvaart beschryven, en 't Slot belegeren. Al wat deKrygskonst dier tyden hadt kennen uitvinden, werdt in 't werk gesteld, om 't Slot te win-nen. De muuren werden gebeukt, door de geweldige zwaare steenen, die de Blyden uit-wierpen. De Burgzaaten, die zig op de transen vertoonden, werden, door de Boogschutters,van de Katten en Evenhoogen, welken men voor 't Slot geplant hadt, geveld.Gysbrecht zelf was niet op 't Slot; dog zyne Egtgenoote, Vrouw Baarte, stondt de felstestormen door, zonder van opgeeven te willen hooren. Het

vangen van Heere Gysbrecht,die, door Huibrecht van Kuilenburg, verrast was, benam haar den moed niet. Zy gaf voor,dat zy, buiten goedvinden van haaren Man, 't Slot niet durfde opgeeven. Omstreeks een 29
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