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Zelfs als Floris V (1254-1296) niet op 19 juli 1272 een oorkonde had uitgevaardigd, waarin hij met  een soort U-

bochtconstructie de stadsrechten van Leiden ook aan Gouda verleende, dan was het nog een goed idee om vanuit 

een Gouds perspectief te kijken naar deze Hollandse graaf. In de lezing zullen de hoofdlijnen van Floris’ leven 

worden geschetst tegen de achtergrond van de politieke verwikkelingen in Europa. Floris moest binnen die 

kaders een eigen plaats zien te verwerven en gelijktijdig ‘afrekenen’ met de slagschaduw van een vader, die hij 

nauwelijks gekend heeft, maar hem als ‘koningszoon’ had opgezadeld met ongebreidelde ambitie en een 

verplichting tot wraak. In de periode van de stadsrechtverlening moet de jonge graaf nog nadrukkelijk zijn 

positie veiligstellen door strategische allianties met Hollandse en Zeeuwse edelen en door te laveren tussen 

Avesnes en Dampierres. Gelijktijdig was Holland nog steeds een lappendeken van deelgewesten, die nauwelijks 

bereid waren hem in zijn streven naar landsheerlijke unificatie te volgen. Gouda had letterlijk en figuurlijk een 

marginale plek in de machtsontplooiing van Floris, gelegen in de Utrechtse flank van zijn gebied. Door de 

schaarse echo’s uit Floris’ tijd goed te beluisteren, kunnen we het verhaal van de Hollandse ontwikkeling beter 

begrijpen.  

Dick E.H. de Boer (1947) studeerde Geschiedenis en Nederlandse Taal en Letterkunde aan de Universiteit van 

Leiden, waar hij in 1971 afstudeerde. Hierna was hij o.a. werkzaam als wetenschappelijk medewerker 

Middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Leiden, waar hij in 1978 de doctorsgraad behaalde met de 

dissertatie Graaf en grafiek, over de middeleeuwse pestepidemieën in Holland. In 1985 werd hij bevorderd tot 

universitair hoofddocent. In juli 1992 trad hij in dienst van de Universiteit Groningen als hoogleraar 

Middeleeuwse Geschiedenis. In 2002 werkte hij als gasthoogleraar aan de Universiteit van Michigan (MI, USA). 

Van 2006 tot eind 2010 was hij o.a. directeur van de Landelijke Onderzoekschool Mediëvistiek en lid van de 

Raad van Toezicht van het Groninger Museum. In 2011 ging hij met emeritaat, maar tot 1 september 2013 

behield hij een aanstelling als coördinator van het onderzoeksproject ‘Cuius Regio’ van de European Science 

Foundation. Begin 2011 vestigde hij zich opnieuw in het westen en woont nu in Leiderdorp.  

De Boer is gespecialiseerd in middeleeuwse stadsgeschiedenis (sociaal en cultureel), Hanzestudies, 

mirakelverhalen, bronnenedities, Europa en de buiten-Europese wereld; middeleeuwse en klassieke muziek. Zijn 

publicaties bestrijken een zeer breed terrein, van studies over mirakelboeken tot loterijgeschiedenis en van 

Hollands-Beierse relaties tot Hanze.  

 


