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positions existat live ordinations ; nos, qui salutem anima-
rum querimus et augmentum religioni affectamus, ipsam
domum, ut inibi ad honorem Dei religio plantetur et yin
religiosi devote deservientes Domino collocentur, cum emu
nitatibus, sepultures, iuribus sues et pertinentijs universes

predictis preposito et conventuj de Betleheym contulimus
et tenors presentium conferimus tenendam et perpetuo
possidendam eo iure, quo alias domus sue ordinis tenere
et possidere consueverunt, nostril et ecclesie nostre om-
nino salves iuribus et illesis. Jn cuius rei testiatonium
et munimen perpetuum nostrum sigillum presentibus duxi-
mus apponendum. Actum et datum Traiecti anno Dominj
m, cc°. nonagesimo secundo .

Met een fraai zegel des Bissehops nan
rood zijden draden .

JETS OVER liE OCI)STE IIEEREN

VAN

J3eversvaard under erkhoven.

Medegedeeid door

JHR . J . J . DE GEER VAN OUDEGEIN .

Somwijlen komt in de oude oorkouden een en dezelfde
persoon onder verschillende geslachtsnamen voor. Als

voorbeeld daarvan kan aangevoerd worden een der oudste
heeren van het riddermatige slot Beverwaard, onder de
gemeente Werkhoven in de provinces Utrecht gelegen .

Deze komt in de maand December van bet jaar 1277 in
twee verschillende oorkonden voor onder de namen van



Iet over de oudse 7eerei, van Beverwaard enz .

	

97

Sweden van Sulen, schildkiiaap, maarschalk van den ver-
koren bissehop van Utrecht, ,,Suederus de Suleit, famu-
lus, rnarscalcus domini electi", en van Sweden vaii Bever-
werde, ,,Swedherus de Beverwerde". Den zeifden Sweden
van Sulen of van Beverwerde ontmoeten wij vervolgens in
eene oorkonde van het jaar 1288 als ridden onder den
naam van Swecler van Wiltenborch , zegelende met het
wapen van Zuylen en bet omsehrift S SVEDERI BE SULEN

MILITIS ; terwj1 hij zich eindelijk in eene oorkonde van bet
jaar 1299 weder noemt Sweden van Sulen, ridden, anders
genaarnd van Beverwarde, ,,Suederus de Sulen, miles, qui
alio nomine vocor de Beverwarde" . Zie vender Archieven
den Ridderlij/ce Duiscke orde, Balie van Utrecht, I . n . 203,
264 en 276 en Inventaris van het Arehief den Provincie
U&echt, I, n . 607 .

Deze Sweden van Zuylen, van Beverwaaid of van Wilten-
burg nu was zoon van eene Hadewich vrouwe van Sulen
en Wiltenborch en echtgenoot van eene Hildegunde, die
hem de beerlijkheid van Beverwaard zal aangebracht hebben .
Na den flood van ,,veren Hildegonden, die wijien wijf was
heren Sweders van Beverwerden" wend een Nicolaas van den
Velde in het jaar 1296 met bet kasteel Beverwaard en
40 morgen lands, daarbij gelegen en daartoe behoorende,
benevens bet wereldlijk gerecbt en de tienden van Oud
Kamerijk, door bissehop Willem van Mechelen beleend,
om bet als dienstman (ministerialis) van den bissehop en
de kerk van Utrecht to houden . Sedert hertrouwde onze
ridden Sweden van Sulen, anders genaamd van Beverwarde,
met cane Berta, wier geslacbtsnaam niet vermeld wordt,
en bleef den naam van Beverwaard nog voeren, totdat hj

in bet jaar th04 in den strijd tegen de Viamingen sneu-
velde. 'Jgl . Inveniariz van /ie Arc/iief den Provincie Utrecht,
IL . n . 578, 587, 607 ; Beka p. 106 .

Na den boven genoernden Nicolaas van den Velde droeg
liens zoon Gerard bet kasteel Beverwaard in 1307 aan
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den bisschop van Utrecht op, tijdens deze eenen rechtsdag
hield to Jutphaas ,,in Heymeries huffs van den Rine (RU-
rtenburg)". Sedert kwam Beverwaard door huwelijk eener
Machteld van Boverwaard in hot geslacht van Vianon en
voorts aan Johanna van Vianen en Beverwaard, op wie
do navolgende oorkonden betrekking hebben,

Anna van Borselen, vrouwe van Brigdamme en
weduwe van Gijsbrecht van Vianen en Beverwaard,
Gijsbrecht van Vianen van Rizenburg, Gijsbrecht
van Rzenburg, dims zoon, en Arend van Ame-
rongen, verkiaren ontvangen to hebben van den
Landcommandeur en het Duitsche huffs van Utrecht
aizulke goederen, kleinooden, juweelen en have,
als onder doze gezet waren en toebehooren aan
jonkvrouwe Johanna, dochter van wUlen Gijsbreeht
van Vianen en Beverwaard. 1436, September 25.

Wij Roedoiph, bij der genade G(ods) bisehop tUtrecht,
doers coed enz., dat voor ons, onsen manners ende dour-
weerdere gecomen sijn Anna van Borssele Vr(ouwe van)
Brigdamme ende wede za(liger) GUsberts van Vianen ende
van Beverweerde, Ghijsbert van Vyanen van Rijsenborch,
GUsbert van Rijsenborch, sijn soon, eiide Aernt van Ame-
rongen, ende belijden voir hem ende voir hoir erffnamen
aen onse hande in behoef des eerbaren lantkomptuers ende
Ufl buys tot Utrecht Duytsen oirdens, dat sij ontfangen
hebben vanden lanteomptuer code sijnen huyse voirs . alle
alsuicke rurende goeden, cleyiioten, juwelen ende haven,
die onder hare geset waren, als iiiu toebehorende joncfr.
Johanna Ghijsberts dochter van Vyanen ende van Bever-
weerde ende die toebehoren plagen harm vader voorseyt
mt lest van sijnen levers, alsoe die nu genotelt, vergadert,
gewoerdeert ende bescreven staen in tween cedelen, bese-
gelt met onsen segel, die een vuyter andere gesneden,
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ende die joncfr, van Borsselen, Giijsbert van Vianen van
Rijsenborch, Gijsbert, sijn soon, ende Aernt van Ameron-
gen hier omme voir ons ende once hant geloift hebben in
behoef des lantcomptuer ende sijnen hose voors ., alse waert
saecke, dat sij (hun) tot eeniger tijt eenige aenspraecke,
hinder ofte scale van ymant om des goets wille geschiede,
dat sij dat terstont of does zullen, ende dat met recht
verantwoirden sonder hoiren cost ; ende of sij des niet en
deden, soe hebben sij verder geloift den voorn . lanteomp-
tuer ende hose al dat voorseyde goet ofte de weerde daer
voor na wtwisen der cedullen wederomme to leveren den
lantcomptr . etc. voornt. mit alien costen daer bij geleden
tot hares simpelen woorden to betalen, als goede cooplu-
den sonder wederseggen . Alle desen punters sonder arge-
list. In kennisse der waerheit hebben wij Rodulf, bisehop
tUtrecht voorn ., onse segel aen desen brief gehangen jnt
jaer o. h. 1436, des dynsd. na St. Mattheus d. des hey-
ligen apostels .

A. van Buchell Ms . get. 21 B £ 89 (Prov . Utrecht) .

Adriaan van Borselen, heer van Brigdamme, Dui-
veland en voogd van Bergen in Hen egouwen,
en Jacob van Borselen, beer van Soutenland,
beloven binnen bepaalden tijd voor bet gerecht
to Werkhoven al hun recht en toezeggen op bet
goed ten Veers onder Werkhoven to zullen over-
dragen ten behoeve van Janna van Vianen van
Beverwaard, gemalin van Johan van Bouchout .
1441, Augustus 22 .

Allen den ghenen, die desen brieff sellers sien off hoeren
lesen, doe wij verstaen Adriaen van Borsselen, heer van
Brugdam, van Duvelant ende voecht van Bergen in He-
negouwen, ende Jacop van Borsselen, heer tot Souten-
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lands, ghebroedere, alse principals zacwoude '), Aerndt van
Arnerongen ends Jacop van Arnerongen, gebroedere, as
borgen, dat wij geloeft hebben ends geloven voir ons ends
voir once erffnamen mit gesamender handt, dcx voir all
ends ongesceyden, aen hands Johans van Bouchout ends
sijneri erffnamen, gebrake sijns 2 ), often houder van deesen
brieve, also dat wij Adriaen van Borsselen ends Jacop van
Borsselen, gebroedere voirs, of onse erffnamen, gebrake
onser, tusschen dit ends since Gelys loch, alse van nu
since Geys loch naestcomende over een jaer, Jonkfrou
Janna van Vyanen van Beverweerde, getruwede echte
wijif Johans van Bouchout voirscr . , off hoeren erffnamen,
gbebrake haer, overgeven ends tot hare behoeff vertyen
sullen, alse recht is, voir den scouts, lantgenoten ends
buere inden gherecbte van Wercunden, van alle rechts
ends toeseggens dat wij hadden off hebben moeghen in
enigerwjs aen dat goet ten Veen, eggen ends eynden,
mit alle sijrien toebehoiren, alsoe alse dat gelegen is inden
gherechte van Werkunden voirs ., streckende uten Rjn in
Langebroicker weteringe, ends mitten nedersijde strec .
kende allanges die Veensche steege, alsoe dat sus (sij des)
vaste ends seecker is sonder arch . Ends waert sake, dat
wij off onse erffnarnen des nyet en deden, soe hebben wij
Adriaen van Borsselen ends Jacop van Borsselen, gebroe-
dere, alse principals zacwoude, ends wij Aerndt van Ame-
rongen ends Jacop van Amerongen, ghebroedere, alse bor-
gen voirs., verder geloeft ends geloven voir ons ends voir
onse erfuamen mit gesamender hunt dcx voir all ends
ongesceyden, also dat wij dun ter eerster maninge Johans
van Bouchout voirs . off siju erffnamen ofte houder van
deesen brieve off hoirs gewaerden bode in comen sullen

1) Het Hoogd . Sackwalt, d . i, persoon, die in eene rechtszaak be-

voegd is .

2) d . i . wcznneer hj ontbreken mocht.
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mit ons seiffs live binnen den stele van Vyanen in eon
goede eersame herberge, aldair sij ons in wijsen oft loon
wijsen, also wij Adriaen van Borsselen ende Jacop van
Borsselen, gebroedere voirg ., dcx van ons beyden mit
drier knechten ende mit vier peerden, ende wij Aerndt
van Amerongen ende Jacop van Amerongen, gebroedere
voirs., elcx van ons beyden mit serer knechte ende mit
twee peerden ; ende aldair to logger ende to leysten 1 )
ende rechte maeltijden to houden nae goeder manne sole,
ons selven the winne ende to quytena aenden werdt, after
weerdinnen, ende uter voirs. leystinge ende stele van
Vyanon riyet to sceyden nosh leystens op to houden in
geenrewijs, Joncfrou Janna van Vyanen van Beverweerde
voirg. off hoiren erffnamen en waren eerst overgegeven
ende ghevesticht inden goode then Veen, geiijc bier voir
bescreven staet, ende lair toe vernoicht ende voldaan van
suicken costs ende made also sijder dan bij geleden ende
om gedaen hadden, ende hem des to geloven tot hoirs
self's sempollen woirden sonder erde a) ende lair toe den
weert often werdinuen vernoecht van baron costs . Ends
alle dose voirser. punter ende geloften ende dcx bijsonder
hebben wij Adriaen van Borsselen ende Jacop van Bors-
selen, gebroedere, als principals sacwoude, ende wij Aerndt
van Amerongen ende Jacop van Amerongen, gebroedore,
also borgen voirg ., geloeft ende gelovon voir ons ende voir
once effnamon mit gosameder handt elcx voir all ende
ongesceyden bij orison truwon, eron ende sekerhoit in
rechter eedstat 3), also goode marine all vaste ende stele
to houdeie ende voltedoen ende lair nyet weder to seggen

11) in gijzeling verblijven . Kiliaan verklaart leyster door gjzelaar, obses .
2) Dit moot zoo veel beteekenen als bet Hoogd . 0/see Fe/sc/i : wellicbt

is bet woord bet Hoogd . fire, ten ware erde eerie schrijffout zij voor erg .
3) Wederom Hoogd ., hetgeen zoo kort na bet Beijersehe tijdperk riot

vreemd is ; in bet Hoogd, zegt men ; siren Rid abstatten .
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noch tegens to doers noch ons des niet to weeren off does
verweerden mit eenigen rechte geestelick oft weerlick,
nochte mit antlers gheenen saicken, hoe Batmen Bat fysie-
ren,') proeven off noemen mach in eenigerwijs, alle arge-
list, ferpel 2) ofte nyevonden hier in uuytgesceyden . In
kennissen der wairheit, soc hebben wj Adriaen van Bors-
selen, Aernt van Amerongen ende Jacop van Amerongen
voirscr. dcx onsen segell aen desen brieff gehangen . Ende
want ick Jacop van Borsselen voirs . op deese tijt selve
geen segel en hebbe, sae heb ick gbebeden die edel eer
bare m(jnre liever moeder, joncfrou Anna van Bontswt 3 ),
vrouwe van Brugdam, van Duvelant ende voechdinne van
Bergen in ilenegouwen, desen brieff over mij to besegelen
mit horen segell . Ende ick Anna van Bontswt, vrou van
Brugdam, van Duvelant ende voechdinne van Bergen in
ilenegouwen voirs ., heb om belle wille Jacobs van Borsse-
len, mijns liefs soens voirg ., mijnen segell merle voir aen
deesen brieff gehangen . Ghegeven mt jair ons ileeren
duysent vierhondert ende eenenveertich des dinxdages na
onser Vrouwen dash assumptio .

Gecollationeerd afschrift der 16e eeuw, in bet
archief van het Duitsche Huffs to Utrecht .

1) d, i, visieren, bedenken .

2) Waarsehijnlijk verbastsrd van het Hoogd . Frevel.
3) Zou hier gelezen moeten worden : Boutswt, d, i . BOUsSUU of Boussu,

Boscu? De naam van 't kasteel, waarnaar liet geslaeht heet, luidt in
't Latiju Burudis .




