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Flehite 56 JOS C.M. HILHORST Figuur 1 De ligging van Zonne.Uit: C. Dekker en M. Mijnssen-Dutilh,De Eemlandtsche Leege Landen (Utrecht1995) 52. loren. In de jaren 1328-1336 was de situatie dezelf-de, zoals blijkt uit de rekeningen van de schoutvan Amersfoort en Eemland en van de rentmees-ter van de bisschop uit die tijd. Maris25 vermoedt dat Eme stadsrecht kreeg in1337. In de bevestigingervan uit 1363 staat over degrenzen van Eme, dat beide eunden lagen tussenGooiland en De Haar, terwijl als zuidgrens werdgegeven de weteringe uan Zeldrecht ende die uanBaerne en als noordgrens die uan Emenesse endieuan Bunschoten.2-6 Rechts van de Eem strekte hetgerecht van Eme van noord naar zuid toen dus vanBunschoten tot de Zeldertse Wetering en van GERECHTSHEREN,TIENDEN EN GRONDHERENIN EEMBRUGGE-DE-OOSTZIJDE 1254-1450 Het gerecht van Eme In 1254 wees de bisschop het gerecht en de tiendvan Eme oostelijk van de Eem toe aan Jan vanLochorst ter oplossing van een geschil tussen Janen zijn familielid

Adam. Jaarlijks moest Jan aan deSint-Paulusabdij een tijns voor beide rechtenbetalen,23 die dus toekwamen aan de Sint-Paulus-abdij. In 1300 waren de gerechten oostelijk enwestelijk van de Eem met elkaar verenigd24 enhad de Sint-Paulusabdij zowel het gerecht als detiend op de oostelijke oever aan de bisschop ver- 23 osu: nri32i. 24 AJ. Maris, Eemnes, Utrecht,1947:12.25 Maris 1947: 62. 26 Ib.: 63.





Flehite 58 JOS C.M. HILHORST aan elkaar. Kennelijk was er na 1254, toen de tiendaan de oostzijde van de Eem nog als een geheelwerd uitgegeven, iets gebeurd waardoor splitsingvan de tienden nodig werd. Hetzelfde gebeurdemet de gerechten. De grondheren in Eembrugge-de-Oostzijde. Het al genoemde rapport van Aelman bevat eenlijst goederen oostelijk van de Eem die volgensonder meer de secretaris van Eembrugge te Baarnonder de linde33 tijns aan de grafelijkheid ver-schuldigd waren, welke tijns de graaf dus in pachtzou hebben gehouden van de abdis van Elten. De gepubliceerde lijst geeft van de meestestukken land oppervlakte en naam van bezitter,maar van enkele komen alleen de naam van hetgoed en de oppervlakte voor. Dit zijn Grymme-steyn, Bloemenberch, Dashorst [dit moet zijnRamshorst34], Hoech Netelenberch en GroetSonnen. Niet bij name worden genoemd de ookoostelijk van de Eem gelegen stiftse leengoederenVoorbroeken Walkenberg. In de i6e eeuw werdendelen van beide goederen door de abdis van Eltenin

leen gegeven aan lieden die in Aelmans lijst alstijnslieden voorkomen. Daarnaast zijn van drie van de vijf in Aelmans lijst alleen bij name vermelde goederen leen- entijnsakten van derden bekend. Die betreffenBloemenberg, Ramshorst en Netelenberg. Ookbestaan er zulke akten over het niet door Aelmanbij name genoemde en nabij Bloemenberg gele-gen Zeelhorst. Een daarvan is een machtiging uitdecemberi389 van de abt van de Sint-Paulusabdijvoor een van zijn monniken om tiinsmeisterendehof te iuesen [...} om den alinghen hahen goede terZiilhorst als Wouter Jan Kaermans soens [...] plachte wesen?s De abdij had dus niet alleen hetgerecht over en de tiend uit de goederen Bloe-menberg en Zeelhorst, maar ook recht op de tijnsuit minstens de helft van Zeelhorst, want dit is debetekenisvan de machtiging voor de monnik omals hofgerecht en als tijnsmeester over de over-dracht van de halve Zeelhorst te zitten. Dat deabdij slechts de helft van dit goed bezat, wordtondersteund dooreen akte uit 1440 volgens welkeJacob van Gaasbeek de vrouw

van Jan van Ame-rongen met het goed Zeelhorst ter Eme beleen-de.36 Er kan dus worden aangenomen dat Gaas-beek en de abdij ieder de helft van het goedZeelhorst bezaten. In 1456 beleende Gaasbeek Jacob Nenninc metde hem van zijn vader aanbestorven hofstedeRamshorst te Bloemenberge bij de Eme}7 rys van Nairden voirscr., [...] (Enklaar, Wandelingen: 147).34 De naam Dashorst is nogal verwarrend. Enklaar iden-tificeert dit als een erf onder Woudenberg of onder Rens-woude. Het lijkt vreemd dat de secretaris van Eembruggedit zou vermelden, dit temeer omdat er wel een goedonder Eembrugge lag dat Ramshorst heette. 35 HUA, KKK505-1: fo 61. 36 S. Muller Fzn, Regesten van het archief derbisschoppen van Utrecht722-1528,3 delen en indices,Utrecht, 1917-1922, [hierna aan te halen als Muller Reg.] II:nr 3123. Jan bastaart van Gaasbeek stond dit goed af voor-dat Jan van Amerongen het in leen kreeg. In de legger vanhet morgengeld van ca 1446 vindt men jan Amerongenvermeld onder Eembrugge die Oestzijde als bezitter van

33dachmaet (hua, SALT332: fo 172V). Dit betreft waar-schijnlijk Zeelhorst. 37 Muller Reg. III: nr 3694. 33 De goederen uit de lijst van de secretaris van Eem-brugge beslaan een oppervlakte van totaal 772 dagmaat.De legger van het morgengeld uit 1446 geeft een opper-vlakte van 703 dagmaat voor de gronden onder Eem-brugge-de-Oostzijde (hua, A.S. Stapel, Inventaris vanhet archief van de Staten van Utrecht in de LandsheerlijkeTijdi375-i$8i [hierna aan te halen als salt]: nr 332, fo 172-173V). Aelmans lijst wordt voorafgegaan door het volgen-de: Hiernae volgen die namen, mitsgaders hoirluyder dam-maten landts, gelegen over die Eem oestwart, die in dethijns te Bairne onder den lynde den graefflicheit vanHollant tsiarlicx schuldich souden zijn, nae vermelden vantwe gebroeders van Bairne, ende voorts bij overleveren vanhoir derde geselle ende lantgenoot Jacob Heynricxzoen, sce-pene ende secretarys ter Eem, mit eenen scedule bij sijn self-fs hantgescr. ende overgegeven in handen van mij, secreta-







Flehite OVER HET BEZIT IN BAARN VAN HET STIFTTE ELTEN 6l Figuur 2 De afwatering van Nederzeldertvia de Wijde Wetering. Uit: C. Dekker enM. Mijnssen-Dutilh, De EemlandtscheLeege Landen (Utrecht 1995) 36. was een der nadelen van de toen verdwenen veen-drempel in het Almere. Volgens Buisman47 von-den in de jaren 1287,1288,1307,1318,1321,1330,1335,1343> i375> 1393 en 1394 stormvloeden langs deNederlandse kusten plaats en waren de zomersvan 1312 tot en met 1316 buitensporig nat. Destormvloed van 1307 veroorzaakte grote beschadi-gingen van de Zuiderzeekust en ook grote delenvan Noord-Eemland moeten onder water hebbengestaan. Nog in 1916 veroorzaakte een stormvloedoverstromingen tot in De Birkt, het zuidoostelijk deel van Soest. De stormvloed van 1375, die de dijkaan de oostoever nabij Eembrugge verwoestte ende heerweg tussen Baarn en Soest beschadigde,heeft ongetwijfeld gelijksoortige effecten gehad.Het ontgonnen gebied werd dus meermaals doorcalamiteiten getroffen en steeds opnieuw

moesthet worden drooggelegd. De regels die golden bij dit soort calamiteitenhouden onder meer in dat de landsheer, zo langde reparatie van ondergelopen land duurde, afzagvan de bede en/of het morgengeld en dat, indien 48 Dit was althans in Holland het geval. In een oorkondedie stamt uit de periode tussen eind 1206 en 27 augustus1215 verklaarde graaf Willem I dat hij de door graaf DirkVII tussen Bergen en Alkmaar aangelegde dijk had latenherstellen, en dat hij het daardoor in cultuur te brengenland beschouwde als zijn eigendom, maar dat hij aan de abdij van Egmond tussen Aremeersweet en Winnemers-weet het slikland schonk en de tiend voorzover zij dieook reeds op het oude land bezaten (A.C.F. Koch,Oorkondenboek van Hollanden Zeeland tot 1299, DenHaag 1970: nr 356).



Flehite 02 JOS C.M. HILHORST pen van de oorspronkelijke grondheer. Als verla-ten goed verviel het aan de landsheer, die het aanderden kon toewijzen, vooral aan hen die voor hetherstel hadden gezorgd. Ging het hierbij omZeelhorst ter Eme en Ramshorst of ging het omander goed in het kerspel Eme? Was dit wellichtvoorheen van Elten? In verband met het bezit van de Sint-Paulus-abdij en Gaasbeek in Bloemenberg is het relevantte vermelden dat zij aan het eind van de i/te en hetbegin van de i5e eeuw ieder een gerecht hadden opNederzeldert. De tienden daar werden door hengedeeld. De gronden waren vrij tijnsgoed en over-drachten ervan vonden voor beider gerechtenplaats. Dit betekent ongetwijfeld dat ze voordien ineen enkel gerecht lagen met doorlopende afwate-ringssloten en in ieder geval in dezelfde ontgin- degrondheergeen pogingen deed tot herstel vande ondergelopen gronden, hij derden daaroprecht kon geven.48 In dit licht is een vermeldinguit de regeringsperiode van Guy van Avesnes(1301-1317) relevant. Deze bisschop

beslechtte eengeschil tussen heer Jan en heer Zweder betreffen-de hun rechtop onder meer het goed te Erna.Muller, die de betreffende minuut publiceerde,meent dat het hier gaat om Jan van Woudenbergen Zweder van Abcoude,49 de voorvader vanJacob van Gaasbeek. Gezien het voorgaandeschijnt Zweder door de uitspraak van de bisschophet goed te Erna te hebben verkregen, want Janvan Woudenberg wordt niet onder de grondherenin dit gebied aangetroffen. Vermoedelijk betrofdeze toewijzing gronden die na de stormvloed van1307 opnieuw werden drooggelegd zonder ingrij- 49 Muller Reg: 212. 50 In de lijst van bisschoppelijkelenen uit 1382 komt voor: Item dieselve Evert vorseyt heeftversacht, als een mombaer Claes van der BorchHubertssoen, den tyns ende tiende grof ende smal opSeldrecht alse veer ende alse wijt als des heren daghelix ghe-rechte van Abcoude gheet (S. Muller Fzn, De Registers enRekeningen van het bisdom Utrecht, 1325-1336, 2 dln,Werken Historisch Genootschap, nos 53 en 54, Den Haag1889-91, [hierna aan te

halen als Muller Rek.] II: 694-5).Op 19 maart 1361 beloofde Adam van Lochorst ten over-staan van de bisschop zijn leen van de tijns en tiend in hetdagelijks gerecht van de heer van Abcoude, dat Adamtoen in dienstmansstat hield, over te dragen aan Evert vander Borch (hua, BA 273: fo 19), waarmee diens zoonHubrecht op 7 januari 1362, ook in dienstmansstat, werdbeleend (hua, BA 275-2: p 2). Het is redelijk te veronder-stellen dat het testament van Adam van Lochorst dat in1327 ontstond en waarin hij zijn kleinzoon Adam debelangrijkste familiegoederen vermaakte, dezelfde tiendbedoelde. De jonge Adam kreeg toen ondermeer den tiendende de gerechte van Seldrecht (A. Matthaeus, RerumAmorfortiarum, Scriptores duo inediti, Leiden 1693: 200-01). Dit gerecht is vermoedelijk bij de verkoop vanLochorsts bezit in Eemland in 1325 ook aan de heer vanAbcoude gekomen, ook als leen van de bisschop. Dat ertwee gerechten op Zeldert Benedenweegs lagen blijkt uithet volgende. In 1401 op 23 maart werd hetzelfde goedtwee maal overgedragen,

de eerste keer voor de schoutvan de heer van Abcoude op Zeldert benedenweegs en detweede keer voor de schout van de abt op Zeldert bene- denweegs (hua, Oudmunster 2251:1583 en I583bis Chs).Zulke dubbele transportakten komen vaker voor (Ib.:2224 en 2224 bis dd 25 mei 1439 en Gaa, Poth 590 Ch, dd4 februari 1449). 51 Over het goed Ter Borch bestaanonder meer de volgende berichten: Op 24/2/1434 werdReyner van der Borch door de bisschop beleend met datgoet ter Borch mitter huysinge ende allen timmer dat daerop staet, mit visscherien, mit vogelen, mit eenre halvenhoeve lants, diegeheiten is die Hoeve, die daer bysiden aen-leecht, ende mit allen synen toebehoren boven weghes endebeneden weghes, alstgelegen is op Zeldrecht in den kerspelvan Loesden, ende daertoe den tyns enden den tienden vanZeldrecht, alsoe als die tyns ende tiende Daems vanlochorstplach te wesen (Maris la: nr 217). Het goed lagdus deels zuidelijk van de Zeldertse weg, die de afsluitingvormt van de polder Overzeldert, en deels noordelijkdaarvan.

Het tweede deel van dit leen betreft de tijns entiende die Reyners voorvader in 1362 van de bisschop inleen had gekregen en die gelegen was in het gerecht vande heer van Abcoude Het blijkt voorts dat Ter Borchstrekte tot voorbij de Nieuwe Wetering: op 5/11/1533droeg Willem Verborch op een stuck lants gelegen inNederseldert op die Seldertse weteringe, aen tween cam-pen doergraven, daer westwerdt Jacob Nenninck, oestwertCerrit Gerritsz. naegelaten kynderen, noordtwerdt overdie weteringe die Vogekamp ende zuytwart WilhemVerborch naestgelant ende gelegen sijn, soe tselve stuckelants in voertydenaen den olden goede ter Borch gehoertheeft (Maris LA: nr 217b).



Flehite OVER HET BEZIT IN BAARN VAN HET STIFTTE ELTEN 63 schopjan van Arkel in Utrecht zetelde, dat wilzeggen, tussen 1342 en 1363, of kort daarna, toendeze munt nog courant was. Omstreeks die tijdzou de abdij dit goed dus voorde eerste maal intijns hebben uitgegeven terwijl het na het hersteleen nieuwe naam kreeg. Het belang dat het stift bij het herstel van dezegronden had was van marginale aard. Het stift zalde leengoederen die het in dit gebied bezat heb-ben willen behouden terwijl zijn belang in zijntijnsgoed vrijwel nihil was. Voor het leengoed iswellicht met de bisschop een regeling getroffenwaardoor hij een deel kreeg van Voorbroek, terwijlJacob Nenninc voor zijn werk Groot Netelenbergkreeg en IJsselstein Klein Netelenberg in ruil voorhet behoud voor het stift van Walkenberg. De aanwezigheid van IJsselstein, die meerde-re goederen in Eemland bezat, bij de reparatie-werkzaamheden is te plaatsen in de jaren 1325-41toen hij schout van Amersfoort en Eemland was.De toewijzing van het goed te Erna door bis-schop Guy aan

Zweder van Abcoude verwijstnaar een eerdere periode. Vermoedelijk was ditgoed onder leiding van Zweder van Abcoudehersteld, nadat dit voldoende langonbeheerdhad gelegen. Zoals gezegd betrof deze toewij-zing waarschijnlijk de helft der gronden in hetgerecht Bloemenberg, waar de Sint-Paulusabdijrecht kreeg op de andere helft evenals op hetgerecht en de tienden. Hoewel de polder De Slaag buiten de grenzenligt van het tegenwoordige Baarn is het relevantop te merken dat ook hier sporen van het stift zijnaan te wijzen. Die bestonden uit een deel van hetdaar gelegen allodiaal bezit van de Sint-Paulus-abdij evenals uit het sinds 1425 daar bekende allo-dium van Gaasbeek. In de in 1310 tot het gerechtvan Soest horende polder die toen nog Soest-broek en Soestmaat heette, lagen de Nonnenmaaten de Nonnenslootdieaan het goed Hamelen- 52 hua, kkk 505-1: fo 92. ning.5° Nederzeldert grensde westelijk aan de pol-der Eemland en werd ontwaterd door de Zeldrechten de Nederzeldertse Wetering aan de noordkant,de Overzeldertse

Wetering aan de zuidgrens en detussen beide laatste gelegen Nieuwe Wetering (ziefiguur 2). De Nieuwe Wetering kwam pas na eerde-re ontginning van Nederzeldert tot stand. Dit blijktuit bisschoppelijke beleningsakten voor het inNederzeldert gelegen goed Ter Borch. De tot ditgoed behorende gronden werden doorsneden51door de Nieuwe Wetering die uitmondde in de Eemvia wat nu de Wijde Wetering heet. De achtergrondvan de ongewone deling van rechten in Nederzel-dert bestaat vermoedelijk uit het voorkomen vancalamiteiten. Wat is er gebeurd? De stormvloeden die in de i3e en i4e eeuw ditgebied teisterden zijn er vermoedelijk de oorzaakvan dat het stift zijn in en bij Bloemenberg gele-gen bezit heeft verlaten. Daarna zijn de daar beterbekende en over meer mankracht beschikkendeLochorst (tot 1325, toen hij zijn rechten aanAbcoude verkocht), Gaasbeek en Sint-Paulus-abdij, al of niet met toestemming van het stiften/of de bisschop, overgegaan tot herstel van deoverstroomde gronden, onder meer door het gra-ven van de Nieuwe

Wetering. Een aanwijzing voor een van de periodes waar-in een deel van de herschikking van rechten in hetgebied rechts van de Eem heeft plaatsgevondenkomt uit een in 1395 door de Sint-Paulusabdijgegeven tijnsakte betreffende dat erue dat nueheyt Daerbuten ende ter Borchorst [...] mitten husedat daerop staet [...] an de ander side die Zut-iveynde.s2- Dit erf lag, gezien de naam Borchorst,zeer waarschijnlijk nabij de NederzeldertseLodijk, die ook gezien kan zijn als een zijdwend. Inde akte wordt een tijns genoemd van drie Arkelsegroete. Deze muntsoort werd nadien niet door deabdij benut en zeer vermoedelijk is de tijns vanBorchorst daarom ontstaan in de periode dat bis-



Flehite 64 J°s CM- HILHORST ter van verschillende goederen in dit gebied. Ookhiertreffen we dus een ongewone delingvaneigendomsrechten. Hamelenberg was in 1381 een leengoed van deSint-Paulusabdij in handen van Jan van Croene-woude.56 Het is zeer goed mogelijk dat ookHamelenberg tot het bezit van Elten heeftbehoord. Net als Krachtwijk was dit een op hoge-re grond gelegen goed, zodat het voor de handligt te vermoeden dat Hamelenberg tegelijk metKrachtwijk is ontgonnen. Hamelenberg en hetdeel van het Kleine Broek van het Domkapittelwerden in erfpacht uitgegeven.57 Uit de erfpacht-brief voor het Kleine Broek blijkt dat dit ook aanKrachtwijk grensde, zodat het ook hierom waar-schijnlijk is dat het Kleine Broek oorspronkelijkdoor de rechtsvoorganger van het stift of het stiftzelf is ontgonnen. Daarnaast had Abcoude /Gaasbeek een grootaantal dagmaten in allodiaal bezit, zowel in DeSlaag als in Zeldert,58 nog afgezien van zijn algenoemde bezit elders langs de Eem. Het feit dat De Slaag volgens de uit 1306-10stammende

grensomschrijvingtot het gerechtvan Soest behoorde hoeft niet in te houden dat detwee belangrijkste grondheren in deze poldertoen al de Sint-Paulusabdij en Lochorst (wiensrechten daar Abcoude in 1325 had gekocht) waren.Veeleer volgden de oorspronkelijke rechten op degrond in De Slaag uit de rechten van de 21 hoeven berg grensden. Hoewel de abdij pas in 1399 toe-stemmingvan de bisschop kreeg haar tijnsgoed inSoest in leengoed te veranderen, hield Abcoudede Nonnenmaat in 1380 al in leen van de Sint-Paulusabdij. De Nonnensloot werd als belendinggenoemd van gronden die deze abdij vanaf 1400eveneens in leen uitgaf.53 De Slaag grensde aanhet in Koel horst gelegen goed Krachtwijken ditgoed had recht op een uitslag in De Slaag, waaruitvolgt dat het stift rechten had op de daar van oor-sprong gemene grond. Het ligt daarom voordehand te vermoeden dat de in de namen Nonnen-maat en Nonnensloot bedoelde nonnen debewoonsters van het stift Eken waren, dat zij devoormalige eigenaars waren van de Nonnenmaat,en dat

zij en hun tijnslieden verantwoordelijkwaren geweest voor het graven en onderhoudenvan de Nonnensloot. De in Amersfoort gevestig-de vrouwenkloosters verkregen in De Slaag pasgronden na 1400, zodat verwijzing naar nonnenuit deze stad niet bedoeld kan zijn. Het goed Hamelenberg grensde ook aan hetin De Slaag gelegen Kleine Broek en daarin lag 8dagmaat die Domproost Sweder Uterloe in 1368aan een door hem in de Domkerk gesticht altaarschonk.54 Een ander deel van het Kleine Broek,ook 8 dagmaat groot, was van de Sint-Paulusabdij,die dit in 1400 in leen uitgaf en dat werd belenddoor grond van Steven van Zuylen.55 Deze wasrentmeester van de bisschop geweest en de bezit- ook zijn vader die had bezeten (hua, kkk 505-1: fo 222).55 HUA, KKK 505-1: fo 178. Ricout Stevens vanHamelenburgh ttansporteerde toen aan Gerrit Rutgers deBeer in het gerecht van Soest, over de Eem, een stuk landgenaamd Cleyne Broec, waar boven en beneden en alom-me Steven van Zulen, Dirk Willam, evenals onder meerEvert van Krachtwijk

en Claes die Rodekenscamp zijn is.Rodekenskamp lag aan de Vuedijk. 56 HUA, KKK 505-1:fo 62. 57 Het Kleine Broek werd in 1382 door hetDomkapittel in erfpacht gegeven voor 10 loot zilver perjaar (Dom: 2865 Ch.). 58 Dit blijkt uit de legger van hetmorgengeld van circa 1446 (hua, Statenarchief in hetLandheerlijkTijdperk: 332). 53 Op 22/7/1402 werd de in De Slaag gelegen Loemaet,zeewaarts belend door de Nonnensloot, door de Sint-Paulsabdij in leen gegeven (hua, kkk 505-1: fo 229). 54 K. Heeringa, Inventaris van het archief van het kapittelten Dom,[Hierna aan te halen als Dom]: 2863 Ch.,dd 1368.De omschrijving van het goed geeft aan dat het oostelijklag van het goed van Tyman van Hamelenberghe. Tymansvader heette Van Boechout, zoals volgt uit een belenings-akte in het archief van de Sint-Paulusabdij uit 1400. waar-in Ricout Stevens van Hamelenburgh Tyman zijn groot-vader noemt (hua, kkk 505-1: fo i78r) en een andere aktevan 10 januari 1402, waarin Ricout Stevens van Boechoutafziet van de erfpacht van het goed

Hamelenberg zoals



Flehite kwamen in 968 terecht bij het stift Elten. Pastweehonderd jaar later, na 1170, konden ook delagere gronden worden ontgonnen, maar die raak-ten meermaals overstroomd. In de periode totomstreeks 1450 werd als gevolg van overstromin-gen een aantal van deze bezittingen meer daneens onbruikbaar. Na 1280 had het stift geenbelang bij het herstellen van de goederen waarvande tijns aan de graaf van Holland was verpacht,wel echter bij het herstel van de leengoederen.Als gevolg daarvan nam het bezit van Elten inNoord-Eemland af. Met het graven van additioneleweteringen werden de effecten van stormvloedenweliswaar verminderd, maar het grootste deel vanhet gebied bleef aan dit risico blootgesteld. te Soest, waarvan de Sint-Paulsabdij er 13,5 en hetstift er 6,5 bezaten en van de rechten van het stiftop Krachtwijk en Koelhorst. Dat Hamelenbergeen leengoed was alvorens de Sint-Paulusabdijhaartijnsgoed te Soest in leengoed om mochtzetten doet vermoeden dat dit een aan het goedgehecht recht was, dat door de

Sint-Paulusabdijvan het stift werd overgenomen. Conclusie De eerste ontginningen in Eembrugge-de-Oostzijde (Baarn ten Oosten van de Eem) hebbenplaatsgevonden voor het jaanooo, toen Wichmangraaf in Naardinkland was. Zijn rechten als grond-heer van de op eilandjes gelegen goederen metrecht op uitslagen in het naastgelegen moeras


