VAN BORSSELESTRAAT Beverwijk, 8 september 1983
Wolfert van Borssele is geboren rond 1250 en in 1299 in Delft
vermoord. Zijn invloed op graaf Floris V van Holland was zeer
groot. In 1290 koos hij echter de zijde van de Vlamingen tegen
graaf Floris V. Vlak voordat Floris V overleed, verzoenden zij
zich echter en op 1 mei 1296 sluit hij samen met een paar
andere ridders een verbintenis met Floris V, na uitlandig te zijn
geweest. Na de dood van Floris V van Holland in 1296 keerde
diens jonge zoon Jan I van Holland terug van het hof van
Eduard I van Engeland waar hij opgegroeid was.
Replica van het ridderzegel
Eduard van Engeland stelde Wolfert met Jan III van Renesse aan
van Wolfert van Borssele
als regent. Wolfert probeerde deze in diskrediet te brengen bij Jan I, dit lukte niet
helemaal in zijn voordeel. Wel wist hij eigen bezit heel wat te vergroten: hij deed zich
belenen met Woerden, Beverwijk, Oudewater.
In 1297 vond de Slag bij Vronen plaats. Hierbij had Jan III van Renesse de leiding, maar
werd omsingeld en daarop verbannen uit Holland. Hieraan had bijgedragen dat Wolfert
zich met zijn troepen terug had getrokken. Wolfert had nu het bestuur naar zich
toegetrokken, wat hem echter in verschillende kringen gehaat maakte. Door zijn invloed
op de jonge graaf wist hij in 1298 te bewerkstelligen dat Beverwijk stadsrecht kreeg.
Na een conflict met het stadsbestuur van Dordrecht werd hij in 1299 gelyncht in Delft.
GRAAF JANSTRAAT Beverwijk, 30 november 1955
Deze straat heette voorheen de Adrichemstraat.
Jan I (1284 - Haarlem, 10 november 1299) was graaf van
Holland en zoon van Floris V van Holland. Jan werd
direct na zijn geboorte verloofd met Elisabeth, de
dochter van Eduard I van Engeland aan wiens hof hij ook
werd opgevoed. Na de dood van zijn vader, in 1296,
mocht hij naar Holland terugkeren, onder de belofte dat
hij zich hield aan de door de koning toegevoegde
raadslieden. Onder deze waren Jan III van Renesse en
Wolfert I van Borsselen. In eerste instantie stond de
jonge graaf geheel onder invloed van Jan van Renesse.
Op 30 april 1297 droeg Jan I echter het bestuur over aan
Wolfert I van Borselen, tot aan zijn 15e verjaardag. Na
een conflict met het stadsbestuur van Dordrecht werd
Van Borselen op 1 augustus 1299 vermoord. Hierna
benoemden de steden Jan van Avesnes, graaf van
Henegouwen als regent en op 27 oktober 1299 droeg Jan
I de regering voor een periode van 5 jaar aan hem over.
Twee weken later stierf Jan, 15 jaar oud, en met hem
stierf ook het Hollandse Huis uit.

Graaf Jan I van Holland

GRAAF FLORISLAAN Beverwijk, 30 november 1955
Floris V van Holland, geboren te Leiden op 24 juni 1254, graaf vanaf 1256 tot hij vermoord
werd op 27 juni 1296. Hij is een zoon van Willem II. Hij heeft de bijnaam ‘der keerlen god’
(god van de boeren), was graaf van Holland en Zeeland en vanaf 1291 liet hij zich 'heer van
Friesland' noemen, ofschoon hij alleen in West-Friesland feitelijke macht uitoefende. Op
tweejarige leeftijd werd hij graaf van Holland en Zeeland. Zijn vader was een half jaar
daarvoor vermoord. Zijn oom, Floris de Voogd, nam voogdij over hem op zich. Zijn tante
Aleida nam kort daarna voogdij over na de dood van Floris de Voogd. Op twaalfjarige
leeftijd, in 1266, werd de jonge Floris officieel meerderjarig verklaard, en op 14-jarige
leeftijd trad hij in het huwelijk met Beatrix van Vlaanderen (van Dampierre). Zijn eerste
wapenfeit was het neerslaan van de Opstand der Kennemers. Vervolgens wilde hij wraak

nemen op de Friezen omdat zijn vader tijdens een
veldtocht tegen de Friezen door hen was gedood. Toen hij
in 1282 de Friezen in West-Friesland had verslagen, liet
hij zich 'Heer van Friesland' noemen.
Aan hem wordt, ondanks zijn strijd tegen de Friezen, een
relatief vreedzaam regime toegeschreven, naast
modernisering van het bestuur, bevordering van de
handel, behartiging van de belangen van de boeren ten
koste van de adel, en inpoldering van Hollandse wateren.
Floris' populariteit bij de boeren komt waarschijnlijk voort
uit zijn streven andere lokale machthebbers dwars te
zitten. Het Binnenhof, waarvan de bouw werd begonnen
door zijn vader, is door Floris afgebouwd. Ook het kasteel
Radboud in Medemblik en het Muiderslot zijn in opdracht
van Floris V gebouwd. Floris V werd vermoedelijk in de
abdij van Rijnsburg begraven. In de Grote of SintLaurenskerk in Alkmaar staat echter een kist met daarbij
een plaquette uit de 17e eeuw waarop staat dat de kist
de ingewanden bevat van Floris V en dat hij in deze kerk
begraven is vóór het hoofdaltaar onder een "wittige
steen".
Graaf Floris V van Holland

--Het verhaal gaat dat de Engelse koning enkele ontevreden edelen zou hebben gevraagd
hem gevangen te nemen. Tijdens een valkenjacht werd Floris gevangengenomen door
Gijsbrecht van Amstel, Herman VI van Woerden, Willem van Zaanden en Gerard van
Velsen. Het nieuws van zijn gevangenneming lekte echter snel uit en onder het volk, waar
Floris erg populair was, ontwikkelde zich het plan hem te bevrijden. Toen de edelen met
hun gevangene op 27 juni 1296 het Muiderslot verlieten met Van Velsen en enkele
schildknapen voorop als verkenners, kwamen ze bij Muiderberg een groep Gooilanders uit
Naarden tegen die Floris in levende lijve kwamen opeisen. Hierop reed Gerard van Velsen
terug, trok zijn zwaard en doodde graaf Floris. Floris was weerloos doordat in zijn mond
een handschoen was gepropt, zijn handen en voeten vastgebonden en zijn vingers gekloofd
of gespleten waren. Toen Van Velsen zijn zwaard trok, steigerde het paard van schrik,
waardoor Floris door de eerste zwaardslag zijn beide handen verloor en zijdelings van het
paard viel, waarop Van Velsen naar Floris liep en op hem bleef insteken, gevolgd door de
anderen. Vervolgens namen de ontvoerders de vlucht. Floris werd naar het buitenverblijf
Florisberg te Muiderberg gebracht, waar hij bezweek aan de toegebrachte 22
steekwonden. Gerard van Velsen werd later gepakt, gemarteld en ter dood gebracht.
Gijsbrecht van Amstel (de vierde met die naam uit het bekende geslacht van de Heren van
Amstel) en Herman van Woerden sleten de rest hun leven als ballingen en verloren al hun
bezittingen.--

