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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1925 Mr. H. J. Doude van Troostwijk. Op den elfden Februari dezes jaars overleed op den huizeOver-Holland nabij Nieuwersluis de Heer Mr. H. J. Doude vanTroostwijk, Dijkgraaf van Amstelland en oud-lid van de Provin-ciale Staten van Utrecht. Hij is ook burgemeester van Loenersloot en Ruwiel geweest,doch in den distributietijd heeft hij deze betrekking neergelegd. Zijn optreden in de Statenvergaderingen kenmerkte zich daar-door, dat hij de partij-politiek niet op den voorgrond plaatste.Het was natuurlijk vanzelfsprekend, dat hij zich het meest inte-'resseerde voor de streek, waar hij ,,geboren en getogen&quot; was : deVechtstreek. Vandaar dat hij ook bestuurslid was van ons OudheidkundigGenootschap. Op de voorlaatste jaarvergadering in 1924, washij nog aanwezig en deed hij van zijne belangstelling blijken dooronzen voorzitter een belangrijk archiefstuk ter hand te stellen ^),ter plaatsing in het jaarboekje. Het was de

laatste maal, dat wijhem mochten ontmoeten. Ongeveer acht maanden later ontsliephij op zijne schoone buitenplaats aan de Vecht. Utrecht, 17 November 1925. LAMPSINS VAN DEN VELDEN. ^) Een origineele brief van Paus Adriaan VI. (Zie jaargang 1924).









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1925 De Dood van Floris V beschreven door Melis Stoke. Een van de bekendste gebeurtenissen uit onze Middeleeuwsche geschiedenis is wel de moord op Graaf Floris V. Deze werdveroorzaakt, doordat Floris V zich de haat van vele Hollandscheen Zeeuwsche edelen op den hals had gehaald door zijn begun-stiging van het volk. Toen hij zich nu in den aanvang van hetjaar 1296 aansloot bij den Franschen koning, terwijl hij voor-dien altijd met Engeland verbonden was geweest (zijn zoon werdzelfs in Engeland opgevoed), verbond koning Eduard I van En-geland zich met de ontevreden Hollandsche en Zeeuwsche edelenZij besloten hem op te lichten en naar Engeland te voeren, dochtoen dit mislukte, werd de graaf vermoord. Deze gebeurtenisis door Floris' tijdgenoot Melis Stoke in zijn Rijmkroniek uit-gebreid beschreven en daar dit alles zich grootendeels afspeeltin de gouw Niftarlake, leek het me niet ongeschikt,

Stoke's be-schrijving hier op te nemen. Melis Stoke zelf noemt niet eenandere reden voor den haat der edelen, die veel ter sprake is ge-komen en die in twee latere volksliederen op den voorgrondwordt gesteld. Ook Pieter Cornelisz. Hooft heeft zich in zijndrama ,,Geeraerdt van Velsen&quot; aan deze lezing gehouden. Vol-gens deze zou Floris V zich misdragen hebben tegenover devrouw van Gerard van Velsen, een dochter van Herman vanWoerden, en deze beiden zouden daarover, gesteund door hunvrienden en verwanten, wraak genomen hebben. Dr W. G.Brill'') heeft echter aangetoond, dat er geen historische grondetizijn om dit aan te nemen. Graaf Floris was in Juni 1296 naar de stad Utrecht gegaanom een twist tusschen eenige edelen bij te leggen. Volgens de ') Dr W. G. Brill, Voorlezingen over de Geschiedenis der Nederlan-den, IIT.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1925 dat de graaf 't voor gek-heid hieldlachte: weet ik dat ben ik toch niet Dat de Grave hilt over spel Want hi locch, dat wetic wel;Ende andworde den feilen man;Help, seit hi, in ben nochtan.Arnout sprac: Bi Gode! ghi sijt:Ik moet nu op dese tijtUwen sconen sperivaer draghen,U te lachterc ende uwen maglun. Den sperwaer hi doe gheprant, Ende ruimen hem vander hant. De Grave sloech de hant ten swerde, Als de ghene de begheerde Hem te werne, mocht hem ghescien.Gheraert van Velsen ti'ac mettienSijn zweert, ende swoer bi Gode: Ghi moghet dat ghemaken ode,.... Ie sal u tsweert tote inden tanden. . . .Dit mochte den Grave seer anden.Datten Gheraert wilde ontliven.Daer most hi ghevanghen bliven,Wast hem lief ofte leet.Een cnape daer tusschen reet,De met Janne daer was comen, Ende hadt hem gheerne bekomen. De cnape wort daer ghewont sere,Ende sijn paert, ten selven kere,Wort ghesleghen inden

hals.Dese knape, als ende als, Pijnde hem te zveerne, ende niement el. In can gheweten, hoet ghevel, Dat si de kinder lieten ridenHad sise ghevaen ten selven tiden, Si zvarens al te boven bleven. Ie wanc wel, dat si, beneven Deen den anderen, ter stat waert reden. Si hadden goede paerde bescreden,..... sperwer tot schande van U en Uwverwanten Toen nam hij den sperwer nam hem dien uit de hai d die begeerde zich zoo mogelijk te         i verweren, trok meteen ge zoudt wel eens kunnenmaken dat.... 't zwaard tot de tanden grieven Dat G. hem wilde dooden die en hij had 't hun gaarne belet zeer gewond trachtte zich te verwerenen niemand anders ik kan niet weten, hoe hjtgebeurde gevangen zij zouden 't gewonnenhebben ik denk naast elkaar naar stad bestegen





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1925 zoudt er dadelijk gebood ? Ghiisontcr selve om sterven mede. De Grave sende staphmts ter stede Enen brief, ende onhoot Sinen lieden clene ende groot, Dat si thuus al stille zaten;..Hi .hopede corteUke der baten. Dat hi met minnen soude comen uut. Dat volc M^art doe so luut. Dat wel na al was verdovet. Gods hat hebben dies ghelovet!Spraken douden metten jonghen: Sine hebben hiertoe bedwonghen. Dus ne suldi niet ontgaen. ? Als de verraders dit verstaen Waren si te blivene niet bout, Ende wildene voeren in haer behout Verre in een ander lant. Die van Naerden vreeschden te hant, Ende leiden hem ene laghe. Recht op den vijf ten daghe Souden sine voeren haerre voerde: Ende settene op enen paerde, Ende bonden hem sine voete Ondert paert wel onsoete; Ende enen hantscoe in den mont Dat seide mi deent was cont, Ende diene dus ghebonden vant. Doe voerden sine altehant, Tote dat si bi Naerden

quamen. Doe saghen si, ende vernamen De liede ligghen in dat coren. Gheraert van Velsen de reet voren Ende vraghede hem, wat si socbten Dandre seiden: Dat si brochten. Dat wildsi hebben; dat waer de Grave: Dan wildsi laten doer gheen have. Dan sal niet wesen, sprac Gheraert; Ende warp omme metter vaert. Hi trecte tsweert, ende wilde slaen binnenkort dat bijna alles erdoorverdoofd werd gods haat de ouden met de zij hebben hem hiertoegedwongen durfden zij niet , vernamen 't dadelijkhun een hinderlaag huns weegs onzachthandschoendie 't wist wat zij brachten dat wilden zij voor nietslaten wendde zijn paafdtrok 't zwaard





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1925 wie, die hooretwee hazewindendoor zijn nicht Ook werd mij verteld De wonder horen wil, de hore. Twe winde waren hem ghegheven Van siere nichten, de bi hem bleven, Waer hi ghinc of waer hi stont. Oec was mi ghemaect cont. Dat si liepen mede ande vaert, Daer de Grave ghevangen waert, Ende oec mede al tote Muden; Dit merkeden ende zaghen vele liidcn; Ende bleven daer tote op de^n dach, Datmen hem gaf den dootslach. Doe sine voerden, liepen si mede Recht aldaer ter selver stede. Doe menne moorde, si saghen toe. Als hi doot was, si ghinghen doe Bi hem ligghen bede gader, Alst kijnt doet biden vader. De van Naerden vondense daer, Als men mi seide over waer. Doe men den Grave voeren soude, St quamen ten scepe also houde, Ende spronghen in, ende voeren mede Al tote Alcmaer inde stede. Doe si quamen tot Alkemare, Ghinghen si sitten bider hare Ten voeten, voer den ouiaer. Ie sachse

beide sitten daer. Oec seide mi een garsoen, Dese verwaerde in dit doen, Dat si ghevast hadden so langhe, Dat hi hem beiden, bi bedwanghe Moste gheven zoete melc. Oec so seide hi mi, dat elc Gheen van den tween eten wouden, In weet hoet quam ende bi wat scouden, Binnen langher tijt daernaer. Dus bleven si beide aldaer Tater wilen, enten daghe, Dat menne groef met groter claghe. Doe dedemense beide wech leden. lieden tot op dien dag allebei kind bij de baar aan 't voeteneind, voor 'taltaar knaapwaarnam met dwang waardoor tot den tijd ,men hem begroefleiden







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1925 lO neelen waarop hare verschillende episoden zich hebben afgespeeldin het hart en op de grenzen van Niftarlake zijn gelegen i). Datgene wat in de historische beschrijvingen dier tijden doorgebrek aan plaatselijke kennis ontbreekt, wordt echter door deoverlevering aangevuld. Het vastleggen in woord en beeld van die overleveringen,welke ook al langzamerhand beginnen te verdwijnen, is het doeldezer bijdrage. Plaats van het voormalig slot Kroonenburg Zoo zegt de overlevering dat de Graaf, na op den middag van23 Juni 1296 Utrecht te hebben verlaten, in het Westelijk ge- ') Prof. I. A. de Rijk, Wandelingen door Gooi en Eetnland.





























































Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1925 40 alleen verstoord wordt door de razende snelheid waarmede auto'sen motorfietsen langs den straatweg jakkeren, fIk zal hiermede eindigen. In het vorenstaande heb ik zoo on-geveer de geheele geschiedenis van het dorp in vorige eeuwenopgeteekend en het is niet mijne bedoeling om tevens de geschie-denis van den laatsten tijd voor het Oudheidkundig Genootschapte schrijven. Baambrugge, Aug. 1925.            J. G. Th. GREVENSTUK.







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1925 '43 volwa«'^cn leeftijd bereikt, evenals zijne zusters Helena, geborenin i^jg en Anna, in 1672. De zoon is altijd ongehuwd gebleven.Van de meisjes trouwde de jongste het eerst. Op 25 Mei 1698compareerde Anna Brants, oud 26 jaar, wonende op de Key-sersgracht, ouders overleden, geassisteerd door haar broederChristof f el Brants, om in den huwelijksstaat te treden met GerardHilken, oud 33 jaar, koopman op de Gelderschekade. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen gesproten, Helena en Mach-teld, die naar luid van het testament van Ohristof f el, beide in 1700of in 1701 werden gefboren en dus tweelingen moeten zijn ge-weest. Helena Hilken trouwde met Coenraad Willem te Linteloen zij overleed in 1774. Machteld huwde eerst met Enno Christof-fel Jager, daarna met Carel Horizadi; zij is in 1755 overleden. De oudste zuster, Helena Brants, trouwde op 20 Mei 1705, 36jaar, wonende op de Keizersgracht,

geassisteerd door haar broe-der Christoffel, met Jacob Lups, koopman, oud 32 jaar, geboor-tig van Glabbeek (Glabbeck bij Rheine in Westphalen), wonendeop de Heerengracht. De Hollandsche tak van het geslacht Brants is met Christoffel









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1925 47 invoer van verscheidene Fransche goederen verboden. Dit be-lemmerde ook den invoer van wijn en brandewijn in Rusland, totergernis van Peter, die zijn kelders moest aanvullen. Om hem terwille te zijn, verleenden de Staten-Generaal, bij resolutie van iMaart 1704, vergunning aan Lups, Thesing en Brants, om tw':>emet geoorloofde goederen bevrachte schepen, onder Russischevlag naar Bordeaux te zenden, daar wijn te laden en dan recht-streeks naar Archangel te varen&quot;). Tot deze uitreeding heeftBrants waarschijnlijk medegewerkt terwijl hij nog in Ruslandwas, maar spoedig daarna was hij toch in het vaderland terug. Op 7 Mei 1704 werd hij als Christoffel Brant (niet Brants) teAmsterdam als poorter ingeschreven. Een jaar daarna, 20 Mei1705, is hij getuige geweest bij het huwelijk van zijn oudste zus-ter Helena met Jacob Lups. Wanneer Scheltema (als voren dl.III, blz. 191) stilstaat bij den grooten

naijver en de daaruitvoortvloeiende beschuldigingen, welke omstreeks 1707 het ge-volg waren van de bevoorrechting door den Tsaar van de Hol&quot;landsche handelshuizen Lups en Thesing, voegt hij er bij, datBrants zijn zaken naar Amsterdam had verplaatst. Ook hij echterstond zoo hoog in de gunst van Peter, dat de kleinere firma's hierte lande daarover steen en been klaagden. In 1712 heeft Brans weder een bezoek gebracht aan de baker-mat van zijn geslacht. Op 12 Mei van dat jaar stond hij te Wit-mond, te zamen met zijn zuster Helena, de vrouw van JacobLups, als peet bij den doop van Emma Brantina, dochter vanEnno Brants Wilke. Wellicht is hij toen doorgereisd naar Rus-land, maar zoo dit niet het geval is geweest, dan heeft hij tochden Tsaar ontmoet. Te Greif swald in Pommeren, een cp de Zwe-den veroverde stad, teekende Peter den i2den Septemiber 1712, dein het Russisch gestelde acte van Ridderschap, waarbij de aan-zienlijke koopman Christoffel Brants,

woonachtig te Amsterdam,die hem in vele gevallen belangrijke diensten had bewezen, werdgerechtigd om den degen aan zijn zijde te dragen, overeenkom-stig de gewoonte in zijn land voor aanzienlijken. Weinig tijds later in dat jaar was de aldus geridderde Brantsin yVmsterdam terug, want op 12 November 1712 werd hij eige-naar van een deftig huis op de Keizersgracht bij de Wolven-straat, dat hij reeds eenigen tijd als huurder had bewoond, voor ^) Ibidem, blz. 169, 170.
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