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Wanneer men nog behoefte zou hebben aan nadere bewijzen voor de stelling 
dat onze kennis omtrent het feitelijk gebeuren beter en betrouwbaarder wordt 
geschraagd door gegevens ontleend aan diplomatisch of archivalisch materiaal 
dan door de berichten van min of meer contemporaine geschiedschrijvers, 
dan zou een fraai bewijs te vinden zijn in de Utrechtse geschiedenis van de der
tiende eeuw. En daarbinnen bestaat geen beter voorbeeld dan de geschiedenis 
van de elect Jan van Nassau (1267-1290). 
De eerste die een verantwoorde studie aan hem wijdde was S. Muller Fzn1) 
Na een korte vermelding van enige voorgangers volgt bij hem reeds in de in
leiding een klacht over de contemporaine geschiedschrijvers en met name over 
Beka, die over Jan van Nassau bijzonder weinig mee te delen heeft. „Summa 
summarum", zegt Muller, „weten wij dus van het bestuur van bisschop Jan van 
Nassau nog volstrekt niets." 2) Hij laat daar dan op volgen: „Gelukkig zijn er 
echter in den loop der eeuwen ook andere bronnen ontsloten. De oorkonden 
uit Jan van Nassau's tijd zijn in grooten getale bijeengebracht". En die bron 
stelde Muller inderdaad in staat de geruchtmakende figuur wat beter te leren 
kennen. Geheel in de lijn van deze ontwikkeling ligt het feit dat het juist Ket-
ner was die ons een nieuwe diepgaande studie kon aanbieden over Jan van 
Nassau.8) Keiner immers had als uitgever van het Oorkondenboek van het 
Sticht Utrecht dat „bijeenbrengen" en bestuderen van al het overgebleven oor-
kondenmateraal tot een goed einde gebracht; hij kon toen nieuwe steekhou
dende dingen over de elect opmerken. Er bestaat bij dit onderwerp dus een 
duidelijke relatie tussen de beschikbaarheid van oorkonden en geschiedschrij
ving. 

Deze gang van zaken illustreert hoe weinig in vele gevallen en in dit geval in 
het bijzonder de historiografie als historische bron waard kan zijn en van hoe 
fundamentele betekenis de ontsluiting van het archiefmateriaal voor het on
derzoek en de beschrijving van het middeleeuws verleden is. Maar - ik schreef 
het al - dat is geen hemelschokkende ontdekking. Nu is het ook een feit dat 
een historicus, die, zoals hier onvermijdelijk was, zijn gegevens alleen put 

1) S. Muller Fzn. De elect Jan van Nassau. Je Maintiendrai I (1906). blz. 31-59: her
drukt in zijn Schetsen uit de Middeleeuwen II (Amsterdam 1914) blz. 66-104. 
2) Ibidem blz. 68: spatiëring van Muller. 
3) F. Ketner. De elect Jan van Nassau en zijn tiid (1267-1290). Biidr. voor de Gesch 
der Nederlanden XII (1957) blz. 1-25. 
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of liever putten kàn uit de oorkonden, duidelijk het gevoel heeft dat hem in 
zijn werk beperkingen zijn opgelegd, juist door het vrijwel geheel ontbreken 
van mededelingen van tijdgenoten. Zeer sterk geldt dit wanneer als voorwerp 
van onderzoek een persoon wordt gekozen. Dan is het uiterst belangrijk in de 
beoordeling mee te laten tellen wat de tijdgenoten van de hoofdpersoon von
den, hoe zijn handelen werd gewaardeerd, welke uitleg de tijdgenoten daaraan 
gaven, welke achtergronden of motieven men meende te ontwaren. Dat alles 
vertellen ons de oorkonden niet of nauwelijks, en daarom kan een studie over 
een man als Jan van Nassau niet meer, maar ook niet minder, geven dan een 
relaas van het juridisch en politiek handelen waarvan immers de oorkonden 
bij uitstek de officiële neerslag zijn. Het klaarblijkelijk ontbreken van berich
ten van de hand van tijdgenoten is daarom ronduit een gemis. 
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Zegel (1) en tegenzegel (2) van elect Jan van Nassau, 1276-1290. 

Dat gemis roept een vraag op: Waarom heeft de middeleeuwse historiografie 
Jan van Nassau zo stiefmoederlijk behandeld? Als we te rade gaan bij Ro
mein,4) nog steeds ons onontbeerlijk overzicht van de Nederlandse middel
eeuwse geschiedschrijving, krijgen we als antwoord dat het met de Utrechtse 
historiografie van de dertiende eeuw, zelfs tot het midden van de veertiende, 
zeer slecht gesteld was. Romein wijt dat aan het feit dat Utrecht in die perio
de nog altijd was, of weer geworden was, „een vrijwel onbeschaafd 
milieu",5) een taxatie die ik graag voor rekening van de schrijver wil laten. Hoe 
dan ook, het is een feit dat in het Sticht na de auteur van de Quedam Narra-
cio,6) die in detail zekere Stichtse ontwikkelingen uit de eerste decennia van de 
dertiende eeuw beschreef (tot 1233), tot aan Beka, of liever Johannes de Be-

4) J. Romein. Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Mid
deleeuwen (Haarlem 1932) en het supplement daarop van H. Bruch (Haarlem 1956). 
5) Ibidem blz. 39. 
6) C. Pijnacker Hordijk ed.. Quedam Narracio de Groninghe e tc . Werken van het His
torisch Genootschap NR 49 (1888). 
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ke, in het midden van de veertiende eeuw geen geschiedschrijver iets van bete
kenis heeft geproduceerd; er is tenminste niets van overgebleven. Dit geldt 
derhalve niet alleen voor de periode van Jan van Nassau, maar voor het 
grootste deel van de dertiende eeuw. Dat er een aanzienlijke historiografische 
productie zou zijn teloor gegaan is niet erg waarschijnlijk, want reeds de veer-
tiende-eeuwse compilator Beke had bijzonder weinig tot zijn beschikking. 
Het blijkt dat ons probleem zich reeds enigszins heeft verschoven omdat het 
nu geldt voor ruim een eeuw, terwijl nu ook een tweede vraag zich aandient: 
Is de middeleeuwse geschiedschrijver, wanneer hij perioden beschrijft die hij 
niet zelf heeft beleefd, geheel afhankelijk van wat eerdere geschiedschrijvers 
hem aan gegevens leverden, of was het hem mogelijk ontbrekende gegevens 
van elders aan te vullen? Kwam het hem eventueel gewenst voor dat te doen? 
Er is geen twijfel aan dat er tijdens de Middeleeuwen - er zijn zowel uit de 
vroegere als uit de latere Middeleeuwen voorbeelden van te geven - geschied
schrijvers zijn geweest die de door hen gebruikte voorgangers-historiografen 
hebben willen aanvullen met andersoortige gegevens, waartoe zij, bijvoor
beeld door hun verblijf in de omgeving van vorsten, toegang konden krijgen. 
Tallozen echter hadden, bijvoorbeeld als kloosterlingen, weinig ander materi
aal tot hun beschikking dan datgene wat zij aantroffen in de bibliotheek van 
hun klooster; afhankelijk van de ligging en de betekenis vân, en de frekwentie 
en de kwaliteit van de bezoekers âân hun klooster konden zij nog wel het een 
en ander aan de weet komen. Doch voor het wat verder verleden waren de 
meeste historiografen in de allereerste en vaak enige plaats afhankelijk van 
oudere historiografen in wier werk zij doorgaans ook nauwelijks kritische 
verbeteringen konden aanbrengen. 

Pogen wij ons nu te verplaatsen in de situatie van de geschiedschrijver Johan
nes de Beke, die kort voor het midden van de veertiende eeuw zijn Chrono-
graphia schreef.7) Hij wilde een gecombineerde geschiedenis schrijven van de 
bisschoppen van Utrecht en de graven van Holland. Uit de vele overgelever
de handschriften van zijn werk, uit vertaling, voortzettingen en bekortingen 
blijkt de populariteit die hij in de late Middeleeuwen genoot; voor lange tij
den was zijn compilatie het laatste en belangrijkste woord. Zijn Chronogra-
phia bepaalde de geschiedkennis van vele generaties. Hij moge dan tegen
woordig, juist omdat hij vaak niet meer was dan een intelligent compilator, 
wat in de achting van de historici zijn gedaald, het feit blijft staan dat zijn 
werk in de Middeleeuwen toonaangevend is geweest en als zodanig is en blijft 
hij voor ieder die zich voor de geschiedenis van de geschiedschrijving interes
seert een belangwekkend verschijnsel. En dan sprak ik nog niet van de bete
kenis, die hij met vele compilatoren gemeen heeft, namelijk dat wij uit dit 
soort schrijvers kennis krijgen van materiaal en gegevens die sindsdien verlo
ren zijn gegaan. 

Beke nu geeft teleurstellend weinig over de Utrechtse geschiedenis van de der
tiende eeuw en dat frappeert vooral voor de periode van Jan van Nassau, die 
in de tijd toch niet zo verschrikkelijk ver van hem verwijderd was en boven-

7) A. Buchelius ed. (Utrecht 1643); een nieuwe uitgave door Dr. H. Bruch is in druk 
bij 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën. 
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dien naar we zeker weten geen onbelangrijk man, al was het alleen maar omdat 
het in het Sticht tijdens zijn bewind zo snel bergafwaarts ging. Muller heeft 
al kort en krachtig gezegd waartoe zich Bekes berichtgeving - de periode Jan 
van Nassau beslaat drie folio-bladzijden - beperkt: „Maar als wij die drie 
bladzijden lezen, dan vinden wij: het verhaal van een oproer, waarin de bis
schop geene rol speelt, - berichten over de veldtochten van Floris V tegen de 
Westfriezen, - een en ander over Floris' strijd met Vlaanderen, - een corres
pondentie tusschen graaf Floris en den pseudo-Frederik II, - notities over 
een watervloed en over een brand te Utrecht, - en eindelijk . . . het verhaal 
van 's bisschops afzetting-" 7a). Dat is merkwaardig weinig, vooral als men 
weet wat er allemaal aan werkelijk schilderachtigs over Jan van Nassau te 
vertellen zou zijn geweest: over zijn ruzies met de Stichtse adel, zijn relaties 
met Floris V, zijn chronisch geldgebrek dat leidde tot verpanding van het Ne-
dersticht en zijn uiterst verdachte manipulaties met kruistochttienden. Con
troleert men de berichten over oudere dertiende-eeuwse bisschoppen dan is 
het resultaat niet veel rijker: veel over de algemene geschiedenis, over Rooms
koning Willem II met name, weinig over de bisschoppen en de zaken van het 
Sticht. 
Dit alles verbaast op het eerste gezicht van een auteur die volgens Buchelius' 
titelblad Canonicus Trajectensis was, en men is dan geneigd hem niet alleen ge
brek aan informatie maar ook een gebrek aan belangstelling te verwijten. Het 
is echter steeds duidelijker geworden dat alles wat we weten omtrent de per
soon van Beke naar Holland wijst. Hof heeft hem, met overtuigende waar
schijnlijkheid, teruggevonden in een Egmondse rekening, waaruit blijkt dat hij 
priester was, in dienstverband stond van de abdij en daar ook verblijf gehou
den heeft.8) Op deze wijze is een vrij raadselachtige zaak opgelost: Beke zegt 
immers zelf in zijn voorwoord 9) dat hij te Egmond ijverig alles heeft bijeenge-
gaard uit de historiën, annalen, kronieken, codices, privileges, „dictaminibus" 
(gedichten?) en brieven en dat hij daarover een zevental jaren heeft gewerkt. 
De geleerden hadden trouwens al lang gemerkt dat het materiaal dat Beke 
gebruikt had voor het maken van zijn Stichts-Hollandse kroniek vooral uit 
Holland kwam. We weten nu dat zulks ook voor de hand lag gezien zijn re
laties tot de abdij van Egmond, van oudsher een centrum van historiografie. 
Overigens kon Beke op Utrechtse historiografen ook nauwelijks terugvallen, 
want die waren er niet. 
We zijn op een punt aangeland waarop ons probleem zich wederom ver
schuift. Is de magerte van de dertiende eeuw bij Beke te verklaren uit het feit 
dat geen andere dan Hollandse bronnen ter beschikking stonden en hoe komt 
het dan dat die Hollanders zo bitter weinig te melden hadden over de gebeur
tenissen in het aangrenzende gewest? Op deze vraag wil ik nu nader ingaan aan 
de hand van de Rijmkroniek van Melis Stoke,1«) die een belangrijke bron 
voor Beke is geweest. 

8) J. Hof. Heer Jan Beke. auteur van de Chronographia, BGN XXI (1967) blz. 319-320. 

9) Beka. blz. 1. , . , , - • • i j -
10) Omtrent titel en auteurschap van deze kroniek spreek ik hier met; in de inleiding 
van mijn komende Rijmkroniekeditie zal ik er uitvoerig op ingaan. 
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De Rijmkroniek n) is kort na 1300 klaar gekomen. Het probleem van de twee 
versies waarin het werk tot ons is gekomen doet in dit verband weinig ter 
zake. Vast staat dat de auteur bindingen had met het Hollandse gravenhuis; 
zeker is dat het geschreven werd ten behoeve van de graaflijke dynastie en 
dat de hoofdbedoeling, althans in den beginne, was aan te geven hoever de 
graaflijke macht zich in rechte in het land van de Friezen uitstrekte. Het werk 
groeide onder de hand uit tot een Hollandse geschiedenis in het algemeen en 
de auteur heeft alle aspecten van de Hollandse politiek en van de expansie 
van de politieke macht behandeld. 
We bepalen ons thans tot de dertiende eeuw en we vragen ons af welke aan
dacht Stoke heeft geschonken aan het buurland, het Sticht Utrecht. We mo
gen natuurlijk niet verwachten dat hij veel versregels besteedt aan interne za
ken van Sticht of stad Utrecht, al heeft veel van wat zich daar in de dertien
de eeuw heeft afgespeeld - al waren het slechts de bisschopsverkiezingen - di
recte invloed gehad ook op de buiten het Sticht gelegen delen van het bisdom. 
We moeten ons er voorts van bewust zijn dat Stoke slechts een deel van de 
dertiende eeuw, de laatste veertig à vijftig jaar, bewust heeft meegemaakt en 
voor de oudere periode zelf weer was aangewezen op het werk van anderen. 
Ook wanneer we dit alles in aanmerking nemen, is wat hij over het Sticht in 
de dertiende eeuw weet te berichten merkwaardig pover. 
Het was ook voor Stoke blijkbaar nog moeilijk informaties te krijgen over de 
eerste helft van de eeuw. Zijn vaste bron voor de periode daarvoor, het 
Chronicon Egmondanum 12), liet hem vanaf 1205 in de steek en kennelijk heeft 
hij voor de decennia vanaf dat moment tot dat waarop hij op zijn eigen waar
neming kon gaan steunen weinig materiaal aangetroffen. Op dit aspect van de 
zaak kom ik nog terug. 

Voor de periode van de eigen waarneming, dat wil zeggen vooral de periode 
van Floris V en nog een tiental jaren daarna, geldt Stoke terecht als een goed 
geïnformeerd man: telkens blijkt hij te weten welke motieven het handelen 
van de door hem vereerde vorst hebben bepaald. Tengevolge van zijn op
dracht moest hij schrijven over de macht van het Hollandse gravenhuis en 
vooral over hun rechten op het Friese gebied. Het is dan ook geen wonder dat 
die kant van de geschiedenis bijzonder veel aandacht heeft gekregen. Doch ook 
de relaties van de Hollandse graaf tot omringende machthebbers komen uit
voerig aan de orde. De kwestie-Zeeland beslaat vele versregels waarin uit de 
aard van de zaak de betrekkingen tot de Vlaamse graaf en de Brabantse her
tog uitvoerig worden besproken. Zeker is dat gebiedsuitbreiding en machts
vergroting - met hun soms droevige tegendelen - in de Rijmkroniek behoren 
tot de voornaamste thema's. 
Om in staat te zijn over het werk van Stoke tot een oordeel te komen, moeten 
we eerst vaststellen wat het over het dertiende-eeuwse Sticht heeft mede te 
delen. Op betrekkelijk willekeurige wijze laat ik die eeuw beginnen met de 
dood van bisschop Boudewijn in 1196 en eindigen met die van Floris V in 
1296. 

11) W. G. Brill ed.. WHG NR 40 en 42 (1885). 
12) Stoke Bk II 1264-1278. 
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In boek II, vs 1143-1204, verhaalt Stoke de dood van bisschop Boudewijn en 
de kwestie van zijn opvolging tot en met de keuze van Diederik van Are. Aan 
de orde komen de befaamde dubbelkeuze van domproost Diederik en de De
venter proost Arnoud, hun beider vertrek naar Rome om daar om de Utrecht
se zetel te procederen, terwijl intussen de oorlog uitbreekt tussen de graven 
van Holland en Gelre en keizer Hendrik VI aan de Hollandse graaf de „vo-
ghedie" over het Sticht opdraagt. Medegedeeld wordt dat Gelre wordt ver
slagen, dat de beide contesterende bisschopscandidaten in Italië overlijden en 
dat Diederik van Are, proost van Maastricht, wordt gekozen. Dit alles ge
beurt in de uiterste bekoptheid, in 60 versregels, en het is weinig origineel, 
Want Stoke deed hier niets anders dan het Chronicon Egmondanum verta
len en berijmen. Wel bracht hij in zijn voorbeeld één „verbetering" aan: er 
stond dat de keuze van Diederik van Are plaats had door de clerus, begun
stigd werd door de graven van Holland en Gelre en met instemming van de 
burgers geschiedde. Stoke vindt die inmenging, resp. toestemming van leken 
blijkbaar maar matig, want hij maakt ervan: „De van Utrecht, papen, clerken, 
ente man der heiligher kerken, de coren enen bisscop." 13) Hij laat dus in 
tegenstelling tot het Chronicon de graven en de burgers bewust weg. Maar 
dat is dan ook in dit bericht zijn enige eigen bijdrage. Men kan bovendien 
stellen dat dit Utrechtse bericht door Stoke min of meer automatisch is opge
nomen, omdat het nu eenmaal in zijn slaafs nagevolgde voorbeeld stond. Bis
schopsverkiezingen in Utrecht interesseerden hem blijkbaar in het geheel niet, 
want de eerstvolgende keuze die hij noemt was die van Jan van Sierck (1291-
1296), een benoeming die volgens Stoke geschiedde „bi den paues", die hem 
vervolgens snel overplaatste, waarna hij te Utrecht „enen andren" aanstelde, 
die uit Mechelen afkomstig was en die door Stoke niet bij name wordt genoemd 
(Willem Berthout 1296-1301). 

Tussen 1196 en 1296 blijkbaar geen interessante verkiezingen, maar wat merk
waardiger is, ook geen interessante bisschoppen. Zelfs de toch geruchtmaken
de elect Jan van Nassau (1267-1290) wordt slechts eenmaal genoemd, komt 
in het stuk eigenlijk niet voor. En men vraagt zich af hoe het komt dat de 
hoofdbron voor de geschiedenis van Floris V diens grote tegenspeler en slacht
offer Jan van Nassau zo notoir heeft verwaarloosd. 
Doch keren we terug tot een meer systematische behandeling. 
In 1197 vermeldt Stoke, overigens zonder enige toelichting, dat graaf Dirk 
VII, die toen in rechte „de voghedie" over Utrecht uitoefende, op het kas
teel Ter Horst (bij Rhenen) verbleef en dat daar zijn broer Willem, de latere 
graaf Willem I, in zijn bijzijn verradelijk werd gevangen genomen.12) Een 
Terloopse mededeling in het kader van het verhaal van de spanning tussen de 
graaflijke broers in Holland. 
Van de vele strijd die in de Nederlanden geleverd werd in de eerste jaren van 
de dertiende eeuw en de relatie daarvan tot de Duitse partijstrijd in die jaren 
horen we alleen dat in 1202 graaf en bisschop ruzie kregen: de graaf trok het 
land van de bisschop binnen en plunderde, werd echter bij Heusden versla
gen en gevangen genomen. Stoke zegt dat de graaf een zoengeld moest geven 
van 2000 pond, maar weet niet te berichten dat bij gelegenheid van die vrede 
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's bisschops leenhoogheid over Holland moest worden bevestigd en er
kend.«) 
We blijven nog even in deze jaren, omdat de Utrechtse bisschop partij koos -
waarom wordt niet gezegd - in het dynastieke conflict tussen Willem I en zijn 
nicht Ada, die met Lodewijk van Loon trouwde (1203). Aan de bisschop was 
door Lodewijk in ruil voor een bondgenootschap 2000 mark beloofd. We 
merken dat de bisschop partij heeft gekozen in dit conflict op toevallige wijze 
doordat Stoke vermeldt dat Lodewijk van Loon in Utrecht een toevlucht 
vindt als hij in het nauw zit.«) Even later plunderden Willems trouwe Kenne-
mers Amstelland en andere delen van het Sticht en dat doet de bisschop tot 
de tegenaanval overgaan: hij verjoeg de Kennemers, trok op naar Leiden, 
ging samen met Lodewijk naar Haarlem, dwong de Kennemers tot vrede erï 
de betaling van een zoengeld van 500 pond. Toen Lodewijk vervolgens in de 
richting van Alkmaar optrok werd de bisschop bang dat hij in de rug zou wor
den aangevallen en ging huiswaarts " ) om verder geen rol meer te spelen 
in het verhaal tot op het momtent waarop hij vrede sloot met graaf Willem 
I.16) Tn dit verhaal heeft de Rijmkroniek een opmerking van min of meer ver
klarende aard: er wordt gesuggereerd dat het de bisschop niet in de eerste 
plaats te doen rs om zijn bondgenoot Lodewijk te steunen, maar dat hij een 
geheel eigen politiek bedrijft waarbij hij profiteert van de Hollandse partij
strijd: „Want als een lant in tween hem sceet, so ist te winnen ghereet" i') 
Het is een opmerking die wel wat cryptisch is - al weer wordt gezwegen over 
de leenhoogheid van de bisschop - maar tevens vermoedelijk wel juist. 
In de beschrijving van de nu volgende zestig jaren wordt met geen woord ge
rept over Utrecht, de bisschop of het Sticht, dat alles bestaat eenvoudig niet 
In een opzicht is hiervoor een verklaring te vinden in het feit dat het Chroni-
con Egmundanum nu eenmaal niet verder liep dan het jaar 1205. Tot die tijd 
had Stoke die kroniek angstvallig gevolgd en nu hij op eigen benen stond wek
te hij de indruk niets meer te weten. Dat laatste is op zichzelf natuurlijk wel 
weer merkwaardig, maar dat zal ons later nog bezig houden. 
De stilte wordt verbroken met het bericht „dat bisscop Jan en conde niet 
van Assouwen sijn lant bedwinghen, hine hebbe tote sinen dinghen grave 
Florence tenen gheselle'V») Aanleiding vormde het optreden van de heren 
van Amstel en Woerden tegen wie de bisschop de hulp inriep van mannen en 
verwanten, van alle steden en ook van de graaf. Deze slaagt erin Amstel 
gevangen te nemen, Woerden te verdrijven, waarna zij vrede sloten met de 
graaf en hem zwoeren nooit meer iets tegen hem te zullen ondernemen. Floris 
gaat zich daarna tegen de Friezen keren. Analyseert men dit bericht dan valt 
allereerst op dat Floris gaat optreden als helper van de bisschop tegen een 
paar roerige bisschoppelijke leenmannen en dat dit optreden eindigt in een 
vrede alsof Floris een paar van zijn eigen leenmannen heeft afgestraft: de bis-

13) Ibidem II 1331-1358 
14) Ibidem III 65-66. 
15) Ibidem 105-240. 
16) Ibidem 477-479. 
17) Ibidem 189-190. 
18) Ibidem IV 310-313. 
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schop komt er blijkbaar niet meer aan te pas. Dat is een opzichzelf volstrekt 
onbegrijpelijk verhaal, dat door Stoke zonder commentaar of explicatie wordt 
verteld. Wat verder opvalt is de wijze waarop Jan van Nassau wordt geïn
troduceerd, of liever niet wordt geïntroduceerd, hij is er gewoon. Stoke ver
meldt hier niet - elders ook niet, want Jan van Nassau komt verder niet voor 
- dat deze bisschop in feite slechts elect was en het in alle jaren van zijn op
treden nooit tot bisschop heeft gebracht, een opzienbarende zaak die Stoke 
is ontgaan of die hij zijn lezers heeft onthouden. Evenzeer blijft duisternis 
wat Floris heeft bewogen zo actief te zijn in de rol van „gheselle" van Jan van 
Nassau of wat hij eraan heeft overgehouden, behalve dan de haat van de he
ren van Amstel en Woerden die hem in 1296 noodlottig is geworden. 
Wat het Sticht betreft volgt, na vele honderden verzen gewijd aan Friese, 
Zeeuwse, Vlaamse zaken en aan het Engels huwelijk van Floris' dochter, het 
bericht, reeds hiervoor geciteerd, over de komst en het vertrek van bisschop 
Jan van Sierck en de komst van een „andere" bisschop uit Mechelen.19) En 
dat bericht brengt ons meteen in 1296 en het verhaal van de moord. Dat ver
haal zelf is te bekend om het te herhalen; dat is in dit verband ook in het ge
heel niet nodig, omdat de geschiedenis van het Sticht er geen enkele rol in 
speelt, althans volgens het verhaal van Stoke. Het enige dat ons moet interes
seren is het feit dat Floris zich begaf naar de stad Utrecht met een speciale 
bedoeling. Toen hij namelijk was teruggekeerd van zijn bezoek aan Parijs - be
langrijk en volgens mij ook een bezoek dat getuigde van een goed inzicht in 
de politieke verhoudingen20) - „pijnde hi hem om ene dine, hoe hi dat beste 
conde gheraken, dat hi soendinc soude maken tusschen den heren van den 
ghestichte".-1) Alweer blijft het in de Rijmkroniek volstrekt in het duister 
waarom Floris hier wilde ingrijpen in de interne zaken van het Sticht Utrecht. 
Melis Stoke deed wel een beroep op . . ., ja, op wat eigenlijk? Op het voor
stellingsvermogen van zijn lezers, op hun kennis? Meende hij geen uitleg te 
hoeven geven omdat iedereen geacht werd dit te weten? Maar werd men dan 
niet geacht evenzeer op de hoogte te zijn van Floris' strijd tegen de Friezen of 
de Zeeuwen of de Vlamingen, zaken die Stoke tot in kleine details beschrijft? 

Het probleem is nu duidelijk. Hoe is het mogelijk dat Stoke zo summier is -
en de schrijvers die na hem komen en op hem steunen onvermijdelijk ook -
over Stichtse zaken? Bestudeert men de geschiedenis van Floris V dan is het 
zonder meer duidelijk dat hij zijn aandacht heeft moeten verdelen over drie 
gebieden, Friesland, Zeeland (en Vlaanderen) èn het Sticht. Uit het overgele
verde oorkondenmateriaal blijkt zonneklaar dat hij bijzonder veel aandacht 
heeft besteed aan zijn politiek in oostwaartse richting. Men kan zelfs stellen 
dat het een van de gebieden is geweest waar zijn politiek grote successen heeft 
geboekt. We weten ook dat zijn optreden in het Sticht in hoge mate is be
gunstigd door de uiterst zwakke positie van Jan van Nassau, die tenslotte po
litiek, militair en financieel volstrekt van hem afhankelijk is geworden. Heeft 

19) Ibidem 1069-1076. 
20) F. W. N. Hugenholtz. Floris V (Bussum 1966). 
21) Stoke IV 1110-1113. 
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Melis Stoke van dat alles niets gezien? Heeft hij het wel gezien maar niet 
willen beschrijven? 
Om tot een inzicht in deze vragen te komen moeten we onderscheid maken 
tussen Stokes berichtgeving tot het jaar 1205, die over het midden van de eeuw, 
en tenslotte die over de periode vanaf het begin van het optreden van Jan van 
Nassau, dus 1267. 
De eerste periode is die waarin Melis Stoke geheel en al afhankelijk is geweest 
van het Chronicon Egmundanum 22) een van de bronnen die hij te Egmond 
heeft leren kennen; zelf erkent hij immers zijn gebruik van bronnen in die ab
dij. Deze afhankelijkheid van het Chronicon verklaart zowel de omvang van 
de mededelingen als de aard ervan. Stoke heeft weinig pogingen in het werk 
gesteld om het verleden beter te leren kennen dan de paar door hem gebruikte 
voorgangers dat reeds deden; zelfstandig onderzoek heeft hij niet verricht, en 
zo bepaalt hij zich tot vertalen en berijmen. Wat het Chronicon heeft, heeft 
Stoke ook, zeker niet meer dan dat. We constateerden dat de berichten rond 
het jaar 1200, voor zover ze op de Stichtse geschiedenis betrekking hadden, bij 
Stoke erg onduidelijk blijven; handelingen en eventuele positiebepalingen van 
de bisschop worden niet uitgelegd of begrijpelijk gemaakt. Dat kan niet wor
den verklaard door aan te nemen dat Stokes lezers niet dit van node hadden, 
omdat zij van al die zaken geheel op de hoogte waren; het is in hoge mate on
waarschijnlijk dat zij omtrent gebeurtennissen die een eeuw geleden hadden 
plaats gevonden zoveel wisten dat zij voldoende zouden hebben gehad aan 
een paar losse mededelingen zonder veel onderling verband. We moeten de 
verklaring zoeken in een geheel andere richting, namelijk bij Stokes bron. Dat 
Chronicon Egmundanum moge dan als een kroniek bekend zijn gebleven, in 
feite was het werk nog sterk annalistisch, gebaseerd als het op zijn beurt weer 
was op de Annales Egmondenses.23) Het Chronicon vertoont nog duidelijk 
zijn annalistische herkomst doordat de mededelingen nog in geen ander ver
band tot elkaar worden gebracht dan in een puur chronologisch en doordat 
er dus tussen de verhaalde gebeurtenissen geen andere relaties, als bijvoor
beeld causale, worden gelegd. In dit genre is zeker een explicatie of het schil
deren van achtergronden of motieven niet op zijn plaats. Stoke veranderde aan 
deze berichten niets en nam ze in hun annalistische onverklaardheid op; ver
moedelijk zag hij zelf ook nauwelijks verband. Romein 24) heeft er verder al 
op gewezen dat het Chronicon vergeleken met de Annales een „nationaler", 
lees: provincialer karakter heeft doordat het zich tot zuiver Hollandse ge
schiedenis beperkte. Voor de geschiedenis van het Sticht werd Stokes bron 
daardoor helaas nog minder geschikt. 

Over het tijdperk tussen 1205 en 1267 kunnen we, met Stoke, kort zijn. De 
Rijmkroniekschrijver beschikte wel over een enkele bron voor die periode, 
maar die leverde hem naast Hollandse en algemene rijkszaken niets over het 
Sticht, zijn bisschoppen of hun stad. Hieruit nu meteen de conclusie trekken 

22) A. Kluit ed., Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae (Middelburg ! 777) 

23) O. Oppermann ed., Fontes Egmundenses. WHG 3de R 61 f1933) 
24) Romein blz. 51. 
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DEN DOM Ol ' IT , S' M \ R I T NS KERCK m nwv^si^^^^M'1-^^^^^^^ 

„Onze elect, Wien de politiek z.o weinig voldoening had gebracht, 
heeft in de bevordering van dit groote werk allicht eene vergoeding 
gezocht en gevonden voor de teleurstellingen zijner carrière". S. 
Muller Fz., Schetsen uit de Middeleeuwen, II, pag. 98, Amsterdam, 
1914. De Dom van Utrecht, a°. 1660, gravure naar S. van Lams-
weerde. 

dat het Sticht voor Stoke een quantité négligeable was is nog te vroeg. De in
formatie over het Sticht was schaars in Holland. De Hollandse geschiedschrij
ver die in de tijd op Stoke volgt, Willelmus Procurator,25) wist toen hij in de 
jaren twintig van de veertiende eeuw zijn Chronicon schreef evenmin iets over 
het Sticht in de dertiende eeuw, al moet tot zijn eer gezegd worden dat hij op 
het jaar 1227 tenminste de slag bij Ane tussen de bisschop en de opstandige 
Drenten vermeldde. De enige bisschoppen die hij noemde zijn Otto van dei 

15) Stoke IV 309-3H. 
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Lippe, gesneuveld bij Ane, Jan van Nassau en Willem Berthout van Meche-
len. Op een uitzondering na dus al even kaal als zijn voorganger. 
Tenslotte dus de periode vanaf 1267, waaraan wij belangrijk meer aandacht 
moeten geven. We zullen hierbij ook de vergelijking met de berichten van Wil-
lelmus Procurator en Johannes de Beke moeten maken. 
Nadat Stoke heeft verteld dat de bisschop zijn zaken niet kon regelen zonder 
daarbij gebruik te maken van de diensten van zijn „gheselle" Floris V, volgt 
wel uitleg: Amstel en Woerden hadden resp. de kastelen Vreeland en Mont-
foort (Stoke zegt niet van wie die kastelen waren, maar doet vermoeden dat 
ze bisschoppelijk waren) in bezit, zij vreesden de bisschop niet, zodat deze de 
hulp inriep van de hierboven reeds genoemde categorieën van personen en 
instellingen. De graaf helpt, Amstel wordt gevangen, Vreeland veroverd na 
een langdurig beleg, Montfoort eveneens en er komt tenslotte - aldus nog 
steeds Stoke - een verzoening tussen Amstel en Woerden en de graaf, die daar
door de handen vrij kreeg om tegen de Friezen op te trekken. In welk jaar dit 
alles speelt wordt niet vermeld. 

Noch op deze plaats noch elders wordt door Stoke gezegd dat Jan van Nassau 
eigenlijk geen bisschop was, althans de bisschopswijding niet ontvangen had 
en nooit ontvangen zou. Evenmin wordt iets gezegd over de langdurige rela
tie tussen Jan van Nassau en graaf Floris. Alleen tenslotte, op het jaar 1296 
wordt verteld hoe graaf Floris vrede wilde maken tussen de heren van het 
Sticht, zich daartoe naar Utrecht begeeft met het bekende fatale gevolg. 
Voordat ik probeer deze lacuneuze berichtgeving te verklaren wil ik eerst 
Willelmus Procurator aan het woord laten; hij zegt ook maar op een plaats 
iets over Jan van Nassau en wel letterlijk: In de tijd van deze graaf (Floris V) 
was er in Utrecht een zekere („quidam") bisschop, bij name Johannes, die 
door zijn eigen ridders, namelijk Gijsbrecht van Amstel en Herman van Woer
den werd belaagd. Dat zinde de bisschop niet, hij poogde hen eronder te krij
gen, zij beklaagden zich bij de graaf, maar die zei niets te willen ondernemen 
tegen de kerk of haar prelaat. Daarna geeft de Procurator een op zichzelf his
torisch juist relaas over het vervolg van deze geschiedenis. De Procurator wist 
dus wel iets meer dan Stoke, al getuigt het gebruik van „quidam" nu niet be
paald op een intieme kennis van het recente verleden. Ook hier ontbreekt 
te enen male de kennis omtrent Jan van Nassau, zijn persoon en zijn status. 
Beke weet dat Jan van Nassau alleen gekozen en nooit gewijd is, zodat hij ten
slotte afgezet moest worden. Hij meldt een optreden van Kennemers onder 
leiding van Gijsbrecht van Amstel, die erin slagen de elect te verjagen naar De
venter; de stad Utrecht verjoeg haar magistraat, die echter terugkeerde en op
nieuw verjaagd moest worden, ditmaal door een als deus ex machina optre
dende Nicolaas van Cats, die toen voogd van de jonge Floris V was. Hierop 
volgt bij Beke een stuk Hollands-Friese en een stuk Hollands-Vlaamse ge
schiedenis. Tenslotte komt Beke heel kort terug op het Sticht. Jan van Nas
sau heeft de kastelen Vreeland en Montfoort aan resp. Amstel en Woerden 
in pand moeten geven tegen een som geld en daarmee begint de ziekte van het 
bisdom. Nadat Jan als leek 21 jaar aan het hoofd van Utrecht had gestaan, 
en door allerlei schulden en verpandingen gebonden was, schreef de Utrecht
se geestelijkheid aan de paus over de ellendige toestand van het Utrechtse 
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land; dan volgt de afzetting.26)Johannes de Beke weet dus wel veel meer dan 
Stoke en de Procurator, al is het nog maar een droevig beetje en al is vooral 
de chronologie bij hem wel wat vreemd geconstrueerd. Wat hij tot de kennis 
bijdraagt is tenslotte alleen het niet gewijd zijn van Jan van Nassau en het feit 
dat er veel door de elect in pand gegeven is wegens schulden. Omtrent de oor
zaken van een en ander laat hij ons, net als zijn voorgangers, in het ongewisse, 
evenals van het feit dat er naast Amstel en Woerden vele andere heren waren 
die het de elect lastig maakten en dat het in de stad Utrecht toch ook niet 
alles pais en vree was. 
Bestonden er overigens andere bronnen die geraadpleegd hadden kunnen wor
den? Natuurlijk waren er voor de drie genoemde auteurs (ouder) tijdgenoten 
die inlichtingen hadden kunnen verstrekken. Voor de auteur van de Rijmkro
niek zou dat zelfs de graaf of diens directe omgeving hebben kunnen zijn: 
hij geeft er immers herhaaldelijk blijk van achter de politieke schermen te 
hebben kunnen kijken of althans inlichtingen te hebben gekregen van mensen 
die dat konden. Op diverse plaatsen getuigt de dichter van relaties met de 
hofkring, zelfs van een zekere intimiteit met de graaflijke omgeving waar Sto
ke zelf tenslotte ook als clerc werkzaam is geweest. Of dat laatste nu impli
ceerde dat hij ook toegang zou hebben gehad tot het graaflijk oorkondenbezit 
is wel de vraag; het blijkt nergens. Jammer genoeg, want wie het nu nog res
terend oorkondenmateriaal kent kan een aardig gedetailleerd beeld krijgen 
van de intense bemoeiingen van de graaf met bisschop en Sticht. Stoke heeft 
zeker niet de officiële documenten - in zijn dagen ook nog niet systematisch 
geordend zoals ten tijde van de graaflijke clerc van een halve eeuw later, Phi
lips van Leiden - gebruikt. Of hij deze ook heeft willen gebruiken? Daarvan 
geeft hij alweer nergens blijk. In dit opzicht is Beke veruit zijn meerdere, om
dat deze de uiterst schaarse berichten van zijn voorbeelden althans heeft aan
gevuld met gegevens van overigens onbekende herkomst; vermoedelijk heeft 
hij moeten steunen op het niet al te sterke geheugen van zegslieden. 
Men kan natuurlijk ook veronderstellen dat Stoke meer heeft geweten dan 
hij zijn lezers wilde vertellen, dat hij bepaalde zaken liever wilde verzwijgen 
en dus met andere woorden tendentieus was. Vast staat dàt hij tendentieus 
kon zijn 27) als vurig partijganger van Floris V. Ik zie echter geen reden voor 
Stoke om over de Stichtse geschiedenis expres het stilzwijgen te bewaren. 
Hoogstens zou men kunnen vermoeden dat het in zijn kraam niet te pas kwam 
te vertellen dat Floris V een excommunicatie heeft opgelopen doordat de 
elect aan de graaf het wereldlijk gezag over het Nedersticht wilde opdragen.28) 
Is het mogelijk Stoke ervan te verdenken dat hij ertegen was dat zijn vereer
de graaf met een niet gewijde bisschop samenwerkte? Naar mijn mening niet, 
gezien de hierboven geciteerde passage waaruit die samenwerking juist blijkt. 
Wanneer we dan in aanmerking nemen dat deze passage een van de zo schaar-

26) Beka, blz. 92-95. 
27) J. W. Berkelbach van der Sprenkel. Geschiedenis van het bisdom Utrecht van 1281 
tot 1305 (Utrecht 1923) blz. 6. 
28) F . Ketner ed.. Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, IV ('s Gravenhage 
1954) nr. 2068 en andere oorkonden, die in Stokes tijd zeker in het bezit waren van de 
graaflijke kanselarij in wording. 
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„Land zonder grenzen". Het grensgebied van het Nedersticht en 
het graafschap Holland, naar een kopergravure van G. Blaeuw, 
ca. 1635. 





se is over Jan van Nassau, dan wordt die veronderstelde afkeuring van Stoke 
al heel onwaarschijnlijk. Indien hij bovendien anti Jan van Nassau zou zijn 
geweest, dan zouden er voor hem zeer vele schone kansen voor het grijpen 
hebben gelegen om de elect in een kwaad daglicht te stellen; hij had er niet 
eens voor hoeven te overdrijven. Constateert men dan tenslotte dat Willelmus 
Procurator, die geen speciale redenen had om partijdig te zijn, van Jan van 
Nassau nagenoeg niets meedeelt, ja zelfs door zijn woordgebruik verraadt dat 
deze figuur voor hem een nogal schimmige was, dan is er geen reden om aan 
te nemen dat speciaal Melis Stoke de neiging heeft gehad dingen te verzwij
gen die in zijn tijd wel bekend hadden kunnen zijn. We zullen de oorzaak van 
de schaarse berichtgeving over het Sticht elders moeten zoeken. 
Wanneer we de geschiedenis van Floris V overzien, dan zijn er weliswaar 
drie terreinen te noemen waarop de graaf een actieve „buitenlandse" politiek 
of een expansiepolitiek heeft gevoerd, het Friese land, Zeeland-Vlaanderen 
en het Sticht Utrecht, maar slechts op twee van die terreinen werden specta
culaire successen behaald of gebeurden er in het oog lopende dingen. In het 
Noorden werd het lijk van Willem II op de Friezen heroverd en de Friezen 
werden zelf definitief onderworpen. In het Zuiden gebeurde veel dat het ver
tellen de moeite waard maakte, oorlog, opstand, de gevangenneming van de 
graaf in Biervliet, het optreden van allerlei machthebbers; verhalen over de 
graaflijke contacten met de hertog van Brabant, de graaf van Vlaanderen, 
ja met de koningen van Frankrijk en Engeland zullen de tijdgenoten hebben 
aangesproken en op hun verbeelding hebben gewerkt. Daarbij vergeleken wa
ren de gebeurtenissen in het Sticht van minder allure; er werden geen belang
rijke veldslagen geleverd, grote calamiteiten kwamen in de Hollands-Stichtse 
relaties in die tijd niet voor. Het geduldig gebruik maken van de economische 
en politieke zwakte van Jan van Nassau - en dat deed graaf Floris - haalde 
zouden wij nu zeggen de voorpagina's niet. Achteraf is gebleken dat Floris' 
optreden jegens het Sticht voor Holland zeker zo belangrijk is geweest als dat 
op de andere fronten. Tenslotte resulteerde het in een zeer aanzienlijke uit
breiding van het Hollands territorium zoals op de huidige provinciekaart nog 
duidelijk is te zien. Dat resultaat echter werd pas duidelijk nâ Floris en nâ 
Melis Stoke. We kunnen hoogstens zeggen dat Floris V ten opzichte van het 
Sticht een politiek heeft gevoerd - niet eens principieel verschillend van die 
van zijn voorgangers - die een belangrijke territoriale winst heeft voorbereid, 
die onder zijn opvolgers werd binnengehaald. Dit is er een van de redenen van 
dat Stoke, die nu eenmaal niet in de toekomst kon kijken en die blijkbaar toch 
ook weer niet zó goed op de hoogte was van wat er in graaflijke raadkamers 
werd bedisseld, de Stichtse politiek van de graaf en daarmee de Stichtse ge
schiedenis als zo onbelangrijk ervoer dat hij er weinig van meedeelde en ver
moedelijk ook weinig van meende te hoeven weten. Dat wij meenden hem een 
gebrek aan kennis te moeten verwijten sproot dus voort uit het feit dat wij 
de geschiedenis in ander perspectief kunnen zien dan Stoke heeft gekund. Hij 
vond andere dingen belangrijker dan wij nu. 

Er rest nu nog één probleem. Wat betekende het Sticht eigenlijk voor Stoke 
en zijn tijdgenoten? Was het volgens hen een territoir, een territoriale een
heid, een fenomeen dat van aard gelijk was aan het hertogdom Brabant en 
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het graafschap Vlaanderen, welomschreven vorstendommen met definieerba
re machthebbers, goed te onderscheiden van het eigen Hollandse vorstendom 
en ten opzichte van Holland dan ook echte „buitenlanden"? Er is over dit pro
bleem al het een en ander in de literatuur te vinden en een zekere communis 
opinio bestaat er onder de historici wel: het Sticht was in de dertiende eeuw 
bezig zich te territorialiseren, zich territoriaal aaneen te sluiten, zich een ter
ritorium te gaan voelen, maar dit proces was in de veertiende eeuw nog geens
zins voltooid.29) In dat open territoir, staande onder het gezag van een vorst, 
die als bisschop voortdurend gerechtigd was in kerkelijke zaken in te grijpen 
in gebieden ver buiten zijn vorstelijk territoir, het Neder- en het Oversticht, 
die bovendien als leenheer in Holland zekere bemoeienis kon hebben, was 
in het verleden door machtigen in de omgeving, vooral door de graven van 
Holland en Gehe, voortdurend ingegrepen zowel op verzoek als op eigen ini
tiatief als ook op grond van feodale verplichtingen. Floris V stond in die 
traditie. Ik acht het zeer twijfelachtig dat hij er zich van bewust zou zijn ge
weest dat zijn ingrijpen in het Sticht gelijk zou staan met „het zich bemoeien 
met de interne aangelegenheden van een ander land." De wederzijdse bemoei
ing van bisschop en graaf op eikaars terrein was eerder normaal dan uitzon
derlijk. Dit feit werd nog versterkt door de op geen enkele manier als afkeu
renswaardig gevoelde gewoonte dat bisschoppelijke leenmannen ook lenen 
van de graaf kregen en omgekeerd, een verschijnsel dat zich in allerlei territo
ria tot in de late Middeleeuwen bleef voordoen. Voor Stoke kon de leenver-
houding van Amstel en Woerden ten opzichte van Floris V noch vreemd noch 
erg belangrijk zijn. 

Nu kent Stoke wel grenzen. In zijn strijd tegen Ada en Lodewijk van Loon 
laat Willem 1 - zo vertelt Stoke - de heren van Teilingen en Wassenaar be
waren „tlant dat bi den Rine leghet, dat den bisdoem gheweghet" (grenst 
aan het Sticht).30) Hij erkent impliciet ook het Sticht als hij spreekt van „den 
heren van den ghestichte".31) Dat zou de indruk kunnen wekken dat Stoke 
het Sticht zag als een duidelijk omschreven territorium. Bij nader inzien zegt 
de tweede tekst niet veel, het kan een geografische aanduiding zijn. De eerste 
tekst staat in een verband waarin sprake is van een verwachte inval in het 
Hollandse: mijns inziens heeft die tekst dan ook veeleer betrekking op de 
grens van het duidelijke territorium Holland dan op die van het Sticht. 
Op vele andere plaatsen suggereert Stoke juist dat er geen grenzen waren: 
Hollandse graven en hun vertegenwoordigers treden immers voortdurend op 
in het Sticht zonder dat onze auteur het nodig vindt als verklaring enige rechts
grond te vermelden. Hier is een verschil te signaleren met een passage bij 
Beke, die naar aanleiding van de afzetting van Jan van Nassau zegt dat Flo
ris naar Utrecht gaat met andere edelen, „opgeroepen zijnde voor een bij-

29) H. Obreen. Floris V (Gent 1907) blz. 64; P. W. A. Immink. A. J. Maris ed.. Regis
trum Guidonis (Utrecht 1969: Werken der Ver. tot uitgaaf der bronnen van het Oud-
Vaderlandsche Recht. 3e Rks 23) blz. 29; C. A. Rutgers. Jan van Arkel. bisschop van 
Utrecht (Groningen 1970) blz. 82; P. van den Maagdenberg. Balans van een onderzoek 
naar de verschijnselen ..konflikt" en ..macht" in de tijd van bisschop Guy van Avesnes 
(Onuitgegeven scriptie. Instituut van Geschiedenis Utrecht 1972) blz. 48 e.v. 
30) Stoke III 123-124. 
31) Ibidem IV 1113. 
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eenkomst van het Utrechtse kapittel", hetgeen althans een poging tot verkla
ring van dit ingrijpen in het Sticht inhoudt. Ik herinner ook nog even aan de 
uitspraak van Willelmus Procurator, die Floris laat zeggen dat hij Amstel en 
Woerden niet wil helpen omdat hij niets wil doen tegen de kerk en haar pre
laat. Afgezien van het feit dat dat Floris door de auteur maar in de mond 
gelegd is, is het voor een geestelijk schrijver en tijdgenoot toch maar een merk
waardige opmerking: het steunen van die heren zou nooit tegen de kerk ge
richt kunnen zijn, wel tegen de bisschop als vorst. Deze opmerkingen over 
de historiografen kunnen misschien een aanvulling vormen op de rechtshi
storische literatuur die zich met de territorialiteit van het Sticht heeft bezig
gehouden. De tijdgenoten schrijven over het Sticht als over een vrij vaag ge
bied, waarbinnen de omringende machthebbers nog betrekkelijk vrij kunnen 
opereren zonder daarvoor rechtsgronden te hoeven aanvoeren. 
Op deze wijze wordt ook de zwijgzaamheid van Stoke over het Sticht begrij
pelijker: graaf Floris deed niet anders dan zijn voorgangers altijd hadden ge
daan, optreden in een land zonder grenzen, een land zonder macht en een 
land met een vorst van twijfelachtige status. Hij kon niet voorzien dat juist 
zijn graaf Floris door zijn optreden zo grote winst voorbereidde; voor Stoke 
was het Sticht inderdaad een quantité négligeable. 

Het droevige feit deed zich vervolgens voor dat, toen in het vervolg van de 
veertiende eeuw de historiograaf Beke moest schrijven over een zich toen ter
ritoriaal afsluitend Sticht, deze zo bijzonder weinig kon putten uit een van 
zijn voornaamste bronnen, Melis Stoke. 
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