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FLOWS V, AANLEIDINGEN TOT ZIJN DOOD 

Een Hollandse graaf in de Vechtstreek 
Anderhalf jaar was Floris V. Toen sneuvelde 
zijn vader Willem II, de roomse koning van 
Duitsland, in de slag bij Hoogwoud (1256). 
'Sneuvelde' is misschien wel te veel gezegd. 
Willem werd door een handjevol Friezen afge
maakt, nadat zijn paard door het ijs was 
gezakt. Veertig jaar later kwam Floris zelf op 
geweldadige wijze om het leven - dit jaar her
denken we zijn zevenhonderdste sterfdag. 

niet in staat hun macht daadwerkelijk uit 
te oefenen. Daarvan werd in Holland en 
Brabant dankbaar gebruik gemaakt om de 
eigen macht te vergroten en in feite souverein 
te opereren. 
Floris V maakte daarbij gebruik van de span
ningen tussen Frankrijk en Engeland, die uit
eindelijk resulteerden in de Honderdjarige 
Oorlog (1337-1453). 

Het graafschap Holland was in de dagen van 
Floris V onderdeel van het Roomse Rijk. 
Daartoe behoorden niet alleen steden als 
Alkmaar en Dordrecht, maar ook roemruchte 
plaatsen als Bologna, Milaan en Venetië. 
Hoe was de positie van Holland in dat Euro
pa? In Hélène Noltenius' boek Duecento, 
Z.werftocht door Italië's late middeleeuwen 
wordt het Milaan van de dertiende eeuw 
beschreven. Die stad telde ongeveer 100.000 
inwoners, 150 ziekenhuizen, 1355 kerken en 
10.000 nonnen en monniken. 
Dat stond in groot contrast met Hollandse 
steden als Leiden, Dordrecht en Alkmaar. Die 
telden hooguit duizend woningen. Dit bete
kent echter niet dat het graafschap van Floris 
V in deze tijd onbelangrijk was. Alleen al het 
feit dat de gesneuvelde Willem II op het punt 
stond gekroond te worden tot keizer van het 
Heilige Roomse Rijk, geeft aan hoe belangrijk 
het Hollandse graafschap was. 
Holland werd omgeven door Utrecht, Bra
bant en Vlaanderen. Floris V was, net als de 
hertog van Brabant, leenman van de roomse 
keizer. De graaf van Vlaanderen was leenman 
van de Franse koning en moest op zijn qui-
vive zijn voor uitbreiding van de Franse 
macht. De Franse koning wilde voornamelijk 
de macht van de grote leenmannen zo veel 
mogelijk beperken. Zo kon hij zelf daadwer
kelijk regeren. 

In Holland en Brabant was de situatie geheel 
anders. De roomse koningen en keizers waren 

Het Gooi 
Het Gooi behoorde tot de bezittingen van 
graaf Wichman II van Hamalant en zijn 
vrouw Hildegardis, een van de dochters van 
de graven van Vlaanderen. Na de dood van 
zijn vrouw en van zijn enige zoon, besloot 
Wichman zijn bezittingen te verdelen onder 
zijn twee dochters. 

Voor de ongehuwde Luitgarde stichtte hij een 
klooster voor adellijke dames op de Elterberg. 
O m het klooster aan inkomsten te helpen, 
schonk hij het goederen. Daaronder waren 
zijn bezittingen in het Gooi en naaste omge
ving. O p 29 juni 968 bevestigde de Duitse 
keizer Ot to I deze schenking, die een groot 
deel van het Gooi omvatte. 
In het zuidoosten van het Gooi verkreeg het 
kapittel van St. Ian (Utrecht) in 1085 de 
rechten. De bedoeling hiervan was, dat het 
kapittel uit de vervening brandstof kon halen. 
In de twaalfde eeuw bouwde het kapittel een 
kerkje op de hoogte van het tegenwoordige 
St. Janskerkhof 

Aan het grondbezit was geen grafelijke macht 
verbonden. Wel groeide er langzamerhand 
een landsheerlijke macht. Keizer Ot to II 
schonk op 14 december 973 aan de abdis van 
Eken de bevoegdheid om kleine misdrijven in 
haar bezittingen zelf te berechten. 
Keizer Ot to III maakte bij een oorkonde van 
18 december 996 Gooiland geheel vrij van 
het gravengericht. 
De abdij van Eken was nu heer en meester 
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in het gebied. De macht van de abdissen was 
gelijk aan die van een graaf. 

Machtsverhoudingen 
Hoe in dit tijd de machtsverhoudingen lagen, 
is onduidelijk. Wel betaalden de Gooiers 
belasting aan de Eltense abdij over hun agra
rische opbrengsten en over aangeslibde wei
landen in het noordoosten van het Gooi. Het 
is onduidelijk, of de bevolking gerechtigd was 
om naar believen grond in bezit te nemen. 
Uiteraard gebeurde dit wel; er lag immers veel 
onverdeelde grond in een uiterst dunbevolkt 
gebied. Toch wisten de abdissen hun positie in 
het Gooi met behulp van de keizer te verster
ken. 

Het Gooi kreeg vanaf 1230 indirect te maken 
met de graven van Holland door twee fami
lies, de Van Amstels en de Van Woerdens. Zij 
breidden hun machtsgebied in het grensge
bied tussen Holland en Utrecht sterk uit en 

werden leenman van zowel de graaf van Hol
land als de bisschop van Utrecht. Zij kregen 
de tol van Muiden in pacht van de bisschop, 
en bovendien het Gooi (of een deel daarvan) 
van de abdis van Eken. Het tussenliggende 
gebied tussen Amstel en het Gooi (met Die-
men en Weesp) hadden zij reeds van de bis
schop in erfpacht ontvangen. Naar het zuiden 
reikte hun invloed aan de ene kant tot Loenen 
(met het bisschoppelijk kasteel Kronenburg) 
en Loosdrecht, en aan de andere kant tot Ben
schop en IJsselstein. 

Familieleden van de Van Amstels en de Van 
Woerdens waren proost (voorzitter van een 
kapittel van kanunniken) van St. Jan. Zij 
beheerden de Proosdijlanden. De bezittingen 
van Van Woerden en van Van Amstel besloe
gen zo het hele grensgebied. 

Vreeland 
De laatste Van Amstel wist in 1276 door een 
geldlening aan de bisschop-elect Jan van Nas-

Schodfkat: 

de moord cp Fbris V. 
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Het slot Kronenburg in de 

middeleeuwen waar Fiom V 

vlak voor zijn dood een dag 

gevangen heeft gezeten. 

Uit: dr. S. van der Linde, 

Duizend jaar dorpsleven aan 

de Vecht, Loenen aan de 

Vecht 1954. 

sau, het slot Vreeland aan de Vecht in pacht 
te krijgen. 
De Utrechtse burgers namen het Gijsbrecht 
van Amstel niet in dank af, dat hij op de Vecht 
bij Vreeland tol ging heffen. Zij beklaagden 
zich luidkeels bij hun heer, de bisschop-elect 
Jan van Nassau. Deze verbood Gijsbrecht nog 
langer tol te heffen en bood aan het pand-
schap op Vreeland af te lossen. Jan van Nassau 
kon dit vrij eenvoudig doen; hij liet de gelden 
die bijeen waren gebracht voor een nieuwe 
kruistocht, stelen. 

Gijsbrecht eiste echtet een hoge rente die Jan 
van Nassau niet wilde betalen. Onder leiding 
van Floris V werd in Wassenaar een verdrag 
gesloten. Daarbij werd bepaald dat Gijsbrecht 
nog een jaar na terugbetaling van de pacht
som Vreeland mocht behouden. 
Jan van Nassau besloot het slot terug te ver
overen, maar werd door Gijsbrecht vetslagen. 

Hierop zocht de bisschop contact met Floris 
V, leende van hem 1500 pond om het 'geleen
de' geld voor de kruistocht terug te betalen en 
verpandde aan hem alle inkomsten uit het 
Sticht. 
Waar de bisschop faalde, had Floris succes. In 
1280 versloeg hij de gebroeders Van Amstel 
en zette ze gevangen in Zeeland. Hun goede
ren werden geconfisqueerd. 

In 1285 verzoende Floris zich met de Van 
Amstels. Ze kregen hun goederen terug, maar 
nu met de graaf van Holland als leenheer. De 
bisschoppelijke leengoederen werden slechts 
een achterleen. 

Uitgehuwelijkt 
Echt rustige jaren waren het niet voot Floris. 
Tussen Frankrijk en Engeland dreigde een oor
log over het bezit van Aquitanië en Cascogne. 
De natuurlijke bondgenoot van Engeland was 

:., .... 
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Vlaanderen. Floris was met het Engelse 
koningshuis verbonden door het huwelijk van 
zijn dochter Margaretha met Alfons, de zoon 
van koning Edward. Later werd Jan van Hol
land, de enige zoon van Floris V, uitgehuwe
lijkt aan een dochter van Edward. 
Edward wilde de steun van de Duitse keizer 
voor zijn aanspraken. En het was Floris die 
voor hem de onderhandelingen voerde. Als 
dank kreeg Floris hiervoor het Engelse wolsta-
pelrecht in Dordrecht. 

Maar in 1295 waren de betrekkingen met 
Engeland bekoeld. Floris werd door verwan
ten uit Henegouwen en Noord-Frankrijk 
overgehaald de Franse kant te kiezen; in het 
voorjaar van 1296 zwoer hij trouw aan de 
Franse koning. 

Deze overgang schoot Edward in het verkeer
de keelgat. Maar hij had een troef. Jan, de 
zoon van Floris, werd immers opgevoed aan 
het Engelse hof. Als deze Jan na de dood van 
Floris V onder de voogdij van Edward in 
Holland zou kunnen opvolgen, kon Edward 
zijn doel bereiken. 

Jan van Cuyk werd daarop naar Holland 
gezonden. Mer veel geld moest hij een com
plot tegen Floris smeden. Dat lukte; de Van 
Amstels en Herman van Woerden sluiten zich 
hierbij aan. 

Algemeen wordt aangenomen dat zij St. Jans-
dag vierden en dus met velen bijeen waren 
gekomen bij het kerkje op het huidige St. 
Janskerkhof. Vandaar trokken zij op richting 
Muiderberg en zetten de wegen af om zo te 
voorkomen dat de edelen zouden ontsnappen. 

Warrige tijden 

Na de dood van Floris ontstonden watrige tij
den. De bisschop van Utrecht trok het Gooi 
binnen, veroverde het Muiderslot en liet het 
tot de grond toe afbreken. 
In de loop der tijden volgden nog vele scher
mutselingen tussen Holland en Uttecht. Iets 
daarvan is nog te zien in de grilligheid van de 
provinciegrens. Maar het Gooi werd definirief 
Hollands gebied. 

J. Lahnstein, Muiden 

Kuil 
Een nieuwe bron uit het archief van Wenen, 
gepubliceerd door J.W. Verkaik, geeft een 
andere lezing van de moord op Floris dan tot 
nu toe. Uit deze bron blijkt dat het wel dege
lijk de bedoeling was Floris re vermoorden. 
Er was door de edelen een kuil gegraven om 
Floris levend in te begraven. Toen de ontvoer
ders met Floris vanuit Muiden, waar hij op 
het slot gevangen was gehouden, daarnaar op 
weg waren, kregen die van Naarden luchr van 
wat et aan de hand was. 

Zij trokken op richting Muiderberg, legden 
een hinderlaag in her koren en de edelen die 
Floris wilden ombrengen, werden in hun 
voornemen belemmerd. Daarop doodden zij 
Floris rer plekke. 

Ook de boeren uit het Gooi, die Floris goed 
gezind waren, trokken op om hun graaf te 
ontzetten. 

LITERATUUR 

- Noltenius, H., Dueccnto. Zwerftocht door Italie's late mid

deleeuwen, Utecht/Anrwerpen 

- Verkaik. J.W., De moord op graaf Floris V (Hilversum 

1996) 

- Verkaik, J.W., Floris V en her Muiderslot, in: Tussen Vecht 

en Eem, 14e jaargang, nummer 2, mei 1996 

- Verkerk, C.L.. Floris V en de achrergrondcn van zijn dood, 

in: Stichts historisch contact 16. 

- Vrankrijker, A.C.J.. Floris V, leven, wonen en werken in 

Holland aan het eind van de derriende eeuw, voordracht tij

dens symposium te Muiderberg (29 en 30 september 1978) 


