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Borselen was. Zijn voornaam (Nicolaus, Olaes) komt in 
deze tijden in Zeeland veelvuldig voor. Van hem zijn 
ons drie kinderen bekend: 

Petrus, stamvader van den oudsten tak, Henricus, 
stamvader van den tak der heeren van Vere, en een 
dochter, waarvan wij niet meer weten, dan hetgeen 
omtrent haar in een hierna te noemen oorkonde van 
1263 vermeldt wordt. 

Oudste Tak. Heeren van Borselen. 

I I . 1. Dominus Petrus de Bersalia, miles, heer van 
Goes en Borselen. In 1263 geven P. en H. milites, filii 
quondam domini Nicolai de Bersalia, aan abt en con
vent van Middelburg een kwitantie van 1673 ponden, 
die deze geestelijke heeren aan domina M., zuster van 
P. en H . voornoemd, afbetaald hadden op een som van 
3000 pond, die de abt verschuldigd was „recolende 
memorie domino N. patri nostro". 1 5) Beide broeders 
doen het volgende jaar (1264) een uitspraak over een 
twist, welke de Vlaamsche Cisterciënser-abdij Duins 
met eenige personen h a d 1 6 ) ; zij heeten daar voluit: 
Petrus de Barselo et Henricus dictus Wisse, milites. 
Het volgende jaar (1265) wordt een twist beslecht, die 
dominus Godefridus de Cruninghen en dominus Petrus 
en dominus Henricus de Bersalia, deze beide laatsten 
broeders, met de gravin-weduwe Aleyd van Holland 
hadden 1 7 ) , terwijl in 1266 Petrus de Bersela en Hein-
ricus dictus Wisse, milites, een overeenkomst ten be
hoeve der abdij Duins bezegelden 1 8). In evengenoemd 
jaar gaf graaf Floris V aan zijn verwant (consanguineus) 
dominus Petrus de Borsalia, miles, diens mannen van 
Goes tolvrijheid 1 9 ) , waaruit blijkt dat hij heer dier plaats 
was. Wij weten niet of hij ze uit de vaderlijke nalaten
schap hield, want al is het bekend dat hij met zijn 
broeder Henric de goederen zijns vaders deelde, zoo is 
het stuk daaromtrent niet tot ons gekomen. Evenmin 
weten wij iets naders over de tienden, die heer Petrus 
in leen hield van de St. Paulus-abdij en van het kapittel 
van St. Pieter, beiden te Utrecht, ook de daarop be
trekking hebbende stukken zijn verdwenen 2 °). In 1276 
kwam dominus Petrus de Borsalia, miles, te Leiden 
onder de getuigen van graaf Floris V voor 2 1 ) en het 
laatst ontmoeten wij hem in 1278 in een stuk, dat bij 
zijn dochter Jutte ter sprake zal komen. Zijn kinderen, 
twee dochters en een zoon, waren : 

U I A . 1. Jutte huwde in 1271 Henricus de Lecke. In 
dat jaar a 2 ) gaf heer Petrus zijn dochter 1200 pond 
holl. ten huwelijk, en in 1278 bleven verschillende 
edelen borg voor de betaling 2 3 ) . Henric stamde uit het 

, 6 ) Oork. Holl. I I . n°. 99. De voornamen zijn in deze oorkonde 
alleen met voorletters aangeduid. 

>6) Bijdr. Hist. Gen. Utr. 47, bl. 209. 
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betrekking een stuk van 1272: graaf Floris V blijft bij de gravin
weduwe Aleijd borg voor een som van 1000 pond holl., welke heer 
Petrus en de zoons van zijn broeder, heer Henricus, haar schuldig 
waren (Afschrift in rol Aroh. Rijssel B 398, Godef. no. 1085bis, stuk 
n°. 16, onuitgegeven). 

I S ) Bijdr. H . G. 47, blz. 211; met hun beider zegels. 
'») Oork. Holl. Nalezing n°. 42. 

2 0 ) Hun bestaan blijkt uit een oorkonde, door mij afgedrukt Bijdr. 
H . G . 34, blz. 494. 

") Oork. Holl. I I . n«. 321. 
") Als voren n°. 224; het stuk is van 30, niet van 26 Ootober. 
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oude geslacht van der Lecke, niet te verwarren met den 
gelijknamigen zijtak der Polanens 2 4 ) . Door dit huwelijk 
kwamen de voornamen Peter en Jutte in Henric's na
geslacht. 

2. Een dochter, wier voornaam onbekend is; zij huwde 
heer Willem, laatsten heer van Strijen uit den ouden 
s t a m 2 5 ) . 

3. Heer Horens, heer van Borselen, G o e s 2 6 ) en Oloe-
tinge. 

Wij moeten er terstond de aandacht op vestigen dat wij 
in Florens van Borselen en zijn neet Wolfaert, naast 
de heeren van Cruiningen, de aanzienlijkste en mach
tigste edelen van het Zeeland uit het laatste kwartaal 
der dertiende eeuw hebben te zien, die zoowel wat af
komst en rijkdom als wat positie betrof, een eerste rol 
speelden. Fiorens komt het eerst voor in een oorkonde 
van 1282, waaruit blijkt dat hij toenmaals reeds ge
huwd w . s 2 7 ) . De naam zijner echtgenoote vernemen 
wij echter uit geen enkel stuk. In evengenoemd jaar 
1282 gaf hij aan het klooster Jeruzalem, bij Biezelinge 
op Zuid-Beveland gelegen, een schuldbekentenis voor 
383 ponden Vlaamsch, waarvoor hij als onderpand twintig 
gemeten tienden in het ambacht van Cloetinge vast
zet te 2 8 ) ; wij mogen in hem dus wel den ambachtheer 
van Cloetinge zien. Bij de bekende gebeurtenissen van 
1290, waarover bij Wolfaert ( I I I B . 2) nog meer te zeggen 
zal vallen, koos ook hij de Vlaamsche zijde 2 a ) , doch 
verzoende zich enkele maanden later reeds met den 
Hollandschen graaf, die hem voor levenslang tot zijn 
raad aanstelde 3 0). Ook den zoon van Floris V, den 
jongen graaf Jan, bleef hij als raadsman getrouw 3 1 ) 
en werd door hem geridderd 8 2 ) . Na den dood van graaf 
Jan I (10 November 1299) volgde echter heer Floris de 
zijde van diens opvolger Jan van Avesnes niet, doch 
sloot zich aan bij den graaf van Vlaanderen, Robert I I I 
van Béthune, die, naar allen schijn, Zeeland binnen
kort aan zijn kroon zou toevoegen. Heer Florens werd 
door dezen graaf met het ambacht Hulst en uitgebreide 
goederen aldaar begiftigd 3 3); wel trachtte de Fransche 
koning bemiddelend op te treden 3 4 ) , doch nog in 1304 
streed heer Florens aan Vlaamsche zijde in Duiveland S 5 ) . 
Nog in 1309 vinden wij hem onder de raden van graaf 
Rober t 3 6 ) , zoodat het ons niet kan verwonderen dat 
graaf Willem I I I in 1315 aan zijn broeder Jan, heer 
van Beaumont, afstond al het goed, „dat heer Florens 
van Bersele houdende was, doen hij leste ons lant rumede, 
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