


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Afb. 1. De schoolplaat van J.H. Isings: &quot;De gevangenneming van Floris V op de Egelshoek' klaar stonden om hem te volgen. Wat kon hem gebeuren in dit gezelschap, te-midden van heren die al jaren aan het hof verkeerden? Hij lachte toen men eenhalve mijl buiten de stad zijn paard bij de teugels pakte en hem toegevoegd werd&quot;Uwe hoghe spronghe sijn ghedaen&quot; &quot;ghi moet bliven onse ghevanghen&quot;, dachtdat het 'n goeie grap was. Pas toen men hem ook nog zijn jacht vogel, een fraaiesperwer, afpakte drong de ernst van de situatie tot hem door. Hij was verradendoor zijn eigen edelen, de raadslieden met wie hij kort tevoren in opperbestestemming aan tafel zat. Waar speelde dit verraad zich af? Wie de Grote Winkler Prins raadpleegt (7e drukdeel 9 p.481) of het Floris V-pad van de Stichting LAW wandelt krijgt hetzelfdeantwoord als Portengen gaf:

ten westen van Hollandsche Rading bij de boerde-rij Egelshoek, te bereiken over de Graaf Floris V weg. Veel verder van de staddan de halve mijl waarover de kroniekschrijver Beke het in het midden van deveertiende eeuw had. Bron van dit idee blijkt een handschrift van LambertRijkszoon Lustigh, de Huizer schepen en locale &quot;oudheidkundige&quot; (1656-1727), te zijn: &quot;Den graave, seer groote genuegte en plaijsier hebbende in 't ja-gen en in 't vederspul, die rede met een schoonen valck op de hant, en met weij-nigh knegten bij hem den stad van Utrecht uijt. Ende koemende ontrent den bos- 107









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 &quot;Tune ipsum subtus dicum aqua lutosa gladio oeciderunt&quot; (Toen doodden zij hem met hetzwaard onderaan een dijk in het modderige water), aldus de laat dertiende-eeuwse Vlaamsekroniek van Jan van Thi(e)lrode. Sierksma (zie n.3) hoorde van wijlen de heer Six van Wimmenumde familietraditie dat zij in het bezit waren van de plek waar graaf Floris werd vermoord, &quot;een&quot;eilandje&quot; ten westen van de Muider Berg, aan de voet van de dijk&quot;. Toeval, of toch een geloof-waardige overlevering? 111




