
HET GOED SCHOONEVELD IN HET KERSPEL RHENEN

Uit oude bronnen is hierover het volgende bekend:

1° Oorkondeboek van het Sticht Utrecht, N°1781, d.d. 28.6.1270:
Hierbij bericht Gijsbert, heer van Amstel, aan schout en
schepenen van Rhenen, dat hij de eigendom van het goed
Schooneveld c.a. in de parochie Rhenen overdraagt aan het
Duitse Huis bij Utrecht. Op dat moment is Schooneveld in
vruchtgebruik bij vrouwe Voelfindis, weduwe van heer Hugo
Wulf, totdat hij komt te overlijden.

2° Vrouwe Volfindis doet a° 1285, oorkonde N° 2231, afstand
van b.g. vruchtgebruik, t.b.v. het Duitse Huis te Utrecht.

3° Bentheim, a° 1277, N° 1940, oorkonde van de graaf van
Bentheim, waarbij deze aan de kerk van Rhenen, of het
heerlijk recht van de kerk van Rhenen, de gruit en tiende o.m.
in de Node, die hij aldaar placht te innen, overdraagt met de
bepaling dat deze goederen eeuwig in bezit blijven van het
Duitse Huis.
Deze acte is verleden te Bentheim in tegenwoordigheid van de
instemmende getuigen, onder wie zich bevond Ludolff van
Sconeveld, ridder en kastelein, zoon van Boydekinis.
Ludolf van Sconevelde bevestigt de overdracht a° 1290, N°
2442 en nog eens a° 1293, N° 2569 (Bentheim).

4° In het proefschrift van Willem van Iterson (1932), wordt alleen
het gestelde - en dan in de Latijnse taal sub 1° en 2°
aangehaa!d:°proprietam bonorum de Sconevelt (Rh.)". Hij rept
niet over het Bentheimse gebeuren.

5° Gerecht Rhenen, Transporten, Plechten etc., RAU, Inv.N0 516,
deel 12, d.d. 30.4.1764:
De erfgenamen van Jacomijntje van Schoneveld, wede van
Kasper Flinski (tr.boek Rhenen: "Jocomijn Rijkse van
Schonevelt, j.d. van Achterberg x 5.3/20.3.1712 Casper
Flinski"), transporteren een onverdeelde 1/6 portie in een

99



hofstede c.a., van ouds genaamd Schoneveld, gelegen te
Achterberg, aan Klaas de Ridder en Feijtje Dooreweert.
Pachter van het goed was dan Roelof Evertse, die als j.m. van
Achterberg te Rhenen a° 1733 trouwde met Marietje Geurts.

Na 1764 is tot nu toe het goed Schoneveld geheel uit het zicht geraakt.
Wie beschikt over gegevens omtrent dit aloude goed, de locatie, enz.
en wil dit mij laten weten?
Of de naam ervan ontleend is aan Ludolff van Sconevelt, ridder, b.g. is
niet onmogelijk.
In Jaarboek Grafschaft van Bentheim, a° 1958, treft men de genealogie
van diens geslacht. Een der laatst bekende nazaten t.w. Margaretha van
Schoneveld tr. ca. 1490 met Volkert van Amerongen <stad Utrecht).
Heden ten dage wonen er in den lande en in het buitenland - ook in
Rhenen - nog families van Schoneveld.

C. L van Otterlo
P.C.Hooftlaan 32
3705 AH ZEIST

VAN BRINCKHOUWER BLIJKT VAN BRINCK, BROUWER.

In "Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de
Provincie Utrecht", beschreven door P.C. van Treslong Prins (1919),
wordt bij de Cunerakerk onder nummer 28 de navolgende steen
beschreven:
"Dit graft hoort toe Cornelis Jansz. van Brinckhouer 1648°. Wapen: drie
lelies (2-1).
Een onderzoek naar de identiteit van Cornelis Jansz. van Brinkhouer
leverde geen resultaten op.

In de oorspronkelijke administratie van de grafsteden in de Cunerakerk
(1648 - ca. 1800) komen de volgende twee graven voor:
Nummer 145:
Cornelis Jansz. Brouwer A° 1648 met o.a. Dirk van Brinck als
erfgenaam.
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