
De ambitieuze Wolfert van Borssele is de 
eerste bekende telg uit de Zeeuwse familie 
van Borssele. Hij was in de jaren na de 
dood op FlorisV de feitelijke machthebber 
in Holland en Zeeland, maar stierf een 
roemloze dood toen hij in Delft in 1299 
door het volk werd vermoord. Zijn nako-
melingen domineerden niettemin het 
adellijke landschap in het laatmiddeleeuwse 
Walcheren tot de laatste tak in 1486 in 
mannelijke lijn uitstierf met de dood van 
Wolfert van Borssele, heer van Veere,Voor 
hem overleden zijn verwanten Filips van 
Borssele (t 1431), Floris van Borssele (t 
1447), Adriaan van Borssele (t 1468) en 
Frank van Borssele (t 1470), de laatste 
echtgenoot van gravin jacoba van Beieren, 
alle zonder wettig nageslacht. 

Over deze uitgebreide en belangrijke 
adellijke familie zijn relatief veel bronnen 
bewaard gebleven. Ben daarvan is recente-
lijk toegankelijk gemaakt voor het grote 
publiek: een cartularium dat om admini-
stratieve redenen werd opgesteld door 
Wolfert van Borssele kort na 1481. De 
codex is via omwegen beland in de uni-
versiteitsbibliotheek van Gent; een werk-
groep van vrijwilligers nam in 1997 de taak 
op zich om een uitgave van deze bron te 
bezorgen.Tienjaar later is het project vol-
tooid met als resultaat een gerestaureerd 
handschrift en een prachtige teksteditie 
waarin de 229 oorkonden uit het cartula-
rium zijn opgenomen. 

De Uitgevers van de teksteditie hebben 
hun taak zorgvuldig uitgevoerd. In de  

inleiding wordt het handschrift uitvoerig 
geanalyseerd wat betreft vorm en geschie-
denis. Het cartularium is kort na 1481 
opgesteld en kent een latere toevoeging, 
een afschrift van de oorkonde waarin kei-
zer KarelVVeere tot markizaat verheft in 
r. Ook de gevolgde regels bij het uit-
geven van de tekst staan in de inleiding 
verantwoord. De transcriptie en de editie 
zijn geheel volgens de regelen der kunst. 
Bovendien zijn de oorkonden nader toe-
gankelijk gemaakt door de uitstekende 
regesten, de datering, het notenapparaat en 
het onmisbare register. De redacteuren 
hebben zich ook moeite getroost om te 
achterhalen of de originele akten van de 
opgenomen oorkonden nog bewaard zijn 
gebleven. 

Wat is de inhoud van het cartularium? 
Zoals de titel van het boek aanduidt, betreft 
het oorkonden van de heren en vrouwen 
vanVeere uit het geslacht van Borssele.Aan 
het einde van de vijftiende eeuw ging de 
hoge heerlijkheid via Wolfert's dochter 
Anna over op haar echtgenoot Filips van 
Bourgondië, heer van Beveren, en zijn 
nazaten. De oorkonden of akten - het 
merendeel dateert uit de vijftiende eeuw 
- hebben als rechtsgeldige bewijsstukken 
uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld 
de beleningen door de graven, transacties 
van onroerend goed, testamenten, huwe-
lijksvoorwaarden, schenkingen, rechterlijke 
uitspraken, benoemingen en handelsover-
eenkomsten. De bron geeft hierdoor ook 
zicht op netwerken waarbinnen de heren  

vanVeere zich bewogen: verwanten, cliën-
ten, politieke medestanders, handelscon-
tacten, opponenten komen alle in beeld. 
Dit levert indirect nieuwe informatie op 
over andere families. Een daarvan is de 

familie Van Renesse, al is in het regest van 
oorkonde 142 een klein foutje geslopen: 
Paulus van Haastrecht zou gehuwd zijn 
met een dochter van Jan van Renesse van 
Everingen. Het omgekeerde - in de oor-
konde en elders overigens wel goed ver-
meld - was echter het geval: Jan was 
gehuwd met Paulus' dochter Zwane. 

Over Hendrik van Borssele (t 1474), 

de vader van de reeds genoemd Wolfert, 
bevat het cartularium de meeste informa-
tie. De macht, de rijkdom en het aanzien 
van deze Zeeuwse edelman waren zo groot 
dat hij in 1445 door de Franse koning als 
luitenant-generaal ter zee werd aangesteld. 
De Engelse koning Edward  IV  benoemde 
hem in 1470 op late leeftijd tot kamerheer. 
Hendrik onderwierp zich ook niet zonder 
slag of stoot aan hertog Filips van 
Bourgondië, de nieuwe landsheer van 
Zeeland. In het cartularium is een oor-
konde opgenomen (nr. 23) - gedateerd op 
26 april 1433, kort nadat gravin Jacoba van 
Beieren op de Paasdag van dat jaar afstand 
had gedaan van haar rechtstitels - waarin 
de hertog Hendrik al zijn breuken en mis-
daden 'jegen onser heerlicheit misdaen' 
vergeeft en hem al zijn verbeurde goederen 
teruggeeft. Deze verzoening is een nieuw 
gegeven, maar over de ontwikkelingen in 
de voorafgaande periode blijft veel ondui-
delijk. 

Voor de bestudering van de heren van 
Veere in de dertiende en veertiende eeuw 
levert het cartularium nuttige en nieuwe 
gegevens op, die een aanvulling vormen op 
andere bronnen. Het is de combinatie van 
bronnen die het mogelijk maakt om de 
geschiedenis van deze familie te reconstru- 

eren. Om het handelen van de heren van 
Veere te begrijpen, zal echter het politieke 
en sociaal-economische landschap waarin 
zij verkeerden bestudeerd moeten worden. 
Een interessante vraag daarbij is bijvoor-
beeld hoe de heren vanVeere zich verhiel-
den tot andere Zeeuwse edelen, tot de 
steden en de landsheren.Want hoewel hun 
belangrijkste goederen op een eiland 
waren gelegen, in hun handelen bevonden 
de heren vanVeere zich zeker niet op een 
eiland. 

Het Cartularium van de heren van Veere 

is geen kost voor op het nachtkastje, maar 
wel een bronuitgave waar menig historicus 
dankbaar gebruik van zal maken. De redac-
teuren mogen dan ook met tevredenheid 
en trots terugkijken op de arbeidsinten-
sieve totstandkoming van deze waardevolle 
uitgave. 
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