












Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 van Diivenvoorde, doodgeslagen. Het is niet bekend waar hij werd vermoord,maar het zal wel een wraakneming geweest zijn voor de hoge belastingen. Overdeze doodslag ontstond, zcjals te begrijpen is, grote beroering. Willem van Du-venvoorde legde uit wraak het dorp Ten Gheynem de as. (Bedoeld is het dorpom het Huis te Gein, in het Nederkwartier van Utrecht, ten noorden van Jutf-aas. Het slot werd in 1482, tijdens de drie-jarige oorlog (1481-1483) tegen Maxi-miliaan van Oosterijk, door de inwoners van IJsselstein ingenomen, geplun-derd en afgebrand.^*') De zaak escaleerde snel, want hierop reageerden deinwoners van Utrecht door Nieuwervaart in brand te steken. Daarop brachtWillem van Duvenvoorde een groot leger op de been met krijgslieden uit Hol-land, Gelre en Kleef. Hij voer de Lek op tot Rhenen, ging van daaruit naar deGrebbeberg en brandde een deel

van het dorp Ter Horst plat. Willem van Box-tel, kastelein van het slot van Horst, hield echter stand. (Het kasteel Horst waseen kasteel in het Overkwartier van Utrecht, ten Noorden van Rhenen en werdin 1527 tijdens de oorlog tussen Karel V en Karel van Gelre onherstelbaar ver-nield. '^) Willem van Boxtel was een zusterzoon van bisschop Jan en daaromdiens zaak ten zeerste toegedaan.'^*^ Willem van Duvenvoorde, die geen belege-ringswerktuigen mee had genomen, was genoodzaakt zich uit veiligheidover-wegingen snel naar de stad Tiel terug te trekken. Daar wachtten ridders uit Zee-land en Friesland op hem om te helpen het slot Horst in te nemen. Bovendienvoegden zich Brabanders en Vlamingen, die hun verplichtingen als leenmanten opzichte van graaf Willem III nakwamen, bij hen. (Sommige Brabantse ede-len waren namelijk leenplichtig aan graaf Willem III en niet aan de hertog vanBrabant.) Nu kwam bisschop Jan van Diest in

actie, die het conflict op grotereschaal wilde uitvechten. Zover kwam het echter niet, want graaf Willem IIIkwam uit Henegouwen naar de strategisch gelegen havenstad Dordrecht en be-val Willem van Duvenvoorde de strijd te staken. De graaf wilde namelijk destrijdbijl met Brabant begraven om zodoende sterk te staan tegen Frankrijk.-^^Zo eindigde deze strijd met een sisser. Waarschijnlijk werd nu ook de kerkelij-ke ban, die bisschop Jan van Diest over Floris II, als medestander van Willemvan Duvenvoorde, had uitgesproken, opgeheven. Willem van Duvenvoorde vervulde in 1334 nog verschillende diplomatieke mis-sies om een alliantie tussen de huizen Avesnes (Holland/Henegouwen) enBrabant tot stand te brengen. Hij had namelijk zelf veel bezittingen tussen hunbeider invloedssferen.'''' Graaf Willem III sloot, mede dankzij Van Duvenvoor-de's goede diensten, nog kort voor zijn dood, op 8 juni 1337, een verdrag methertogjan III van

Brabant.*' 29







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 gang door zijn ambacht Moordrecht naar de Hollandse IJssel te graven en gun-de hen de schouw daarvan.'' (Onder /^wren werden de vertegenwoordigers vande inwoners van een dorp verstaan.) Hij verwierf ook persoonlijk eigendom in Moordrecht, want op 27 februari1348 kocht hij een viertel (4 morgen of 3,25 hectare) land daar.'' 3.e. De overige bezittingen van Floris (II) van de Boekhorst Floris was op een onbekend tijdstip in het bezit gekomen van 14 morgen (11,5hectare) land in 's-Gravenhage. Hij droeg dit bezit op 8 april 1344 over aan zijnbroer,Jan Florisz. van de Boekhorst.''' Floris werd in maart 1345 door Jan II van Polanen beleend met 14 morgen inHaagambacht.^'^ Haagambacht lag in Delfland, waartoe ook Scheveningen, Ei-kenduinen, Loosduinen of Nieuwveen en 's-Gravenzande behoorden.'**Floris bezat ook tienden in Zoetermeer. Zijn grootvader Boudewijn had in 1270de tienden in Zoetermeer in

pand gekregen. '?' Mogelijk was dit pandrecht na1270 op een onbekend ogenblik omgezet in een leenrecht. 3.f. Baljuw van West-Friesland en Amstelland tussen 1341 en 1351 Net als zijn schoonvader Willem veren Baartenz. werd Floris tot rentmeestervan West-Friesland en Amstelland benoemd. Hij fungeerde als zodanig tussen1341 en 1351.''&quot; Hij ontving daarvoor een salaris van 80 pond Hollands perjaar.''' In 1342/43 kocht hij samen met zijn zwager, Gijsbrecht Dullaard, in Am-sterdam hout in opdracht van graaf Willem IV.''&quot;^ Ook was Floris in het boekjaar1343/44 speciaal belast met de aankoop van runderen en bier.''^ Toen er in1344 moeilijkheden ontstonden tussen de Utrechtse bisschop. Jan IV van Arkel(1342-1364), en zijn onderdanen, vertegenwoordigd in het kapittel-generaal,werd Floris enige malen door graaf Willem IV naar Utrecht gestuurd.''&quot;*Floris was bovendien lid van de Raad van Willem de Verhelder, de latere graafWillem V (Afb. 6), waar we

hem sinds 1339 aantreffen.'''' Als zodanig werd hijtussen 1346 en 16 juni 1350 ter (iagTyaart opgeroepen.'''' (Een daguaart wsls eenvergadering van de standen: geestelijkheid, adel en steden, als een met gezagbekleed lichaam, gevormd door mensen die uit verschillende plaatsen warenopgeroepen.) Hij was door Willem IV in 1342 aangesteld als kastelein van het slot Vreeland,waar hij met enige tientallen soldaten verbleef.''' Dit slot was door de Utrecht-se bisschop Hendrik van Vianden (1250-1267) gesticht. Zoals reeds vermeldwerd, had bisschop Jan van Diest het in 1327 al aan zijn financier Willem vanDuvenvoorde in pand moeten geven.''** In de praktijk zwaaiden graaf Willem IIIen zijn opvolger graaf Willem FV er de scepter.Toen deze laatste de tocht naar Friesland voorbereidde, die bij Warns zo jam- 32







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 Afb. 6. Willem V, graaf van Holland. Kopergra\'ure. Foto: Iconografisch Bureau, Den Haag. 35





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 1359 een renteleen (een soort obligatie) van 100 gouden Vlaamse schilden aande vader van zijn vrouw Katrien, Jan Jansz. Bugge, verkocht.^'*Op 10 februari 1360 bezegelde Floris (II) de akte waarbij zijn zoon Gijsbrecht Ivan de Boekhorst afstand deed van zijn aandeel in de Roestkamp in Noordwijk,die zijn oom Masijn Agniezenz. (Afb.7) (buitenechtelijke zoon van Floris (II)van de Boekhorst) aan de kinderen van Floris U's andere zoon, Floris (III) Flo-risz., verkocht had. We treffen bij deze gelegenheid de dochter van Floris (II):Alverade voor het eerst aan. Omdat zij een zesde deel bezat van de Roestkamp,werd zij gecompenseerd met de helft van zes koeweiden op Akkerend. Uit deRoestkamp kwamen 28 schelling inkomsten, waarvan er 10 voor 7\lverade wa-ren.^''Zij was op 15april 1361 nogongetrouwd,^'''maar trouwde nadien meteenoom van Floris U's oude vriend Albrecht

van Egmond: Wouter Albrechtsz. vanEgmond van Merenstein als zijn tweede vrouw. Deze Wouter leefde nog op 6juli 1392.-&quot;' Op 15 april I36I vermaakten de kinderen van Floris (II): Floris (III), Gijs-brecht en Alverade van de Boekhorst, alle inkomsten boven 15 pond uit een be- Afb. 7. Zegel van Marijn Agnie-zenz., bastaard van Floris Flo-risz. van de Boekhorst. Charter28 juni 1373 (ARA, Abdij vanLeeuwenhorst, nr. 243). jmm ,'<f*^. ^ r. * k: ' f 37





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 was mogelijk ongetrouwd, maar zeker kinderloos, want anders zouden zijn kin-deren in zijn testament genoemd zijn. Katrien Florisdr. van de Boekhorst trouwde voor 26 november 1368 met Bart-holomeus uter Wijk.'&quot;*^ Op die datum verkocht dit echtpaar aan hun halfbroerMasijn Agniezenz. 4,5 morgen land en 1/3 deel van een huis in Maasland, gren-zende aan het land van hun broers en zusters Van de Boekhorst. Daarnaast wer-den 8 margen (5 hectare) land in Schadewacht in Rijswijk en 10 hond (1,3 hec-tare) in Vrouwenambacht in Dorp verworven.'&quot;?' (De heerlijkheid Dorp lag bijDelft;''&quot; en is tegenwoordig een wijk van Schipluiden.) In 1378 werd deze Bart-holomeus als eigenaar vermeld van vijf morgen (4 hectare) land in Monster. Op25 mei 1404 was hij overleden. Zijn vrouw leeft dan nog en Gijsbrecht van Die-penburg, ridder, treedt op als haar voogd.

Een kleinzoon van Floris (II) Floriszvan de Boekhorst, Floris Willemsz. van de Boekhorst, noemt Katrien van deBoekhorst bij die gelegenheid zijn tante.'&quot; (Omdat we deze Willem niet in hettestament van Floris U's zoon Gijsbrecht uit 1360 genoemd wordt lijkt het waar-schijnlijk dat hij voor ditjaar overleden was.) Floris (lil), Gijsbrecht, Katrien en Alverade van de Boekhorst werden later aande Noordkant van de Oude of Sint-Bartholomeuskerk in Delft begraven.&quot;^Waarschijnlijk isjohanna van de Boekhorst, die in 1369 en 1373 kapittelzustervan Leeuwenhorst was&quot;^ en als zodanig volwassen en bij de besluitvorming inhet klooster betrokken, later ook daar begraven. 6. Een of meer buitenechtelijke kinderen van Floris (II) Florisz. van de BoekhorstFloris (II) had een buitenechtelijke zoon Masijn Agniezenz., die tussen 3 no-vember 1357 en 1389 als rentmeester van het kloosterLeeuwenhorst genoemdwordt. In 1362 was hij schout van

Noordwijk. (Een schoutwas belast met de or-dehandhaving en fungeerde als openbaar aanklager.) Uit zijn testament blijktdat hij heel rijk geworden is. Hij vermaakte daarin aan de priester van de pa-rochiekerk in Noordwijk 45 stuiver om de memorievan Masijns (half?)broer, Wil-lem Vlamink, priester, te verzorgen. Deze was voor 30 april 1389 overleden enis waarschijnlijk priester in de Sint-Jeroenskerk in Noordwijk geweest. (Het isniet gezegd dat Willem Vlamink eveneens door Floris (II) van de Boekhorstverwekt is.) Masijn had een dochter: Aleid, die in Noordwijk woonde, en Claas en Gijs-brecht Gheyevenz., priesters, waren zijn jzewen.&quot;* Omdat al gemeld is dat hetwoord neefin de middeleeuwen een andere betekenis had dan tegenwoordig,is het niet duidelijk hoe de relatie van beide priesters tot Masijn precies was.Ookjohannes Hugenz., kapelaan in Rijnsburg, zijn zuster en haar man GerritKerkman waren bloedverwanten van

Masijn.&quot;'' m






















