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Bijlage 5
Goederenlijst van de Utrechtse St.-Maartenskerk

De goederenlijst van de St.-Maartenskerk te Utrecht is de belangrijkste bron voor vroeg-

middeleeuwse plaatsnamen in het westelijk kustgebied van Nederland. Het is een opsomming 

van de bezittingen die het bisdom opnieuw in bezit wenste te nemen nadat deze tussen 850 en 

885 voor een groot deel verloren waren gegaan door de Noormannenheerschappij in Midden- en 

West-Nederland. Het gros van de lijst is opgesteld in de periode 885-896, waarna in een tweede, 

meer onsamenhangend deel tot 948 nog enkele notities zijn toegevoegd. De historische context 

van de lijst maakt het zeer aannemelijk dat de gegevens in de lijst de bezitssituatie weergeeft 

van vóór de vlucht van de Utrechtse bisschop naar St.-Odiliënberg in 857, waarmee voor de 

meeste plaatsen een terminus ante quem voor hun ontstaan is gegeven.1 Bij de opsomming 

van de bezittingen in het eerste deel is min of meer een geografische volgorde aangehouden, 

die begint in Dorestad en via de Oude Rijn en het Zuid-Hollandse kustgebied eindigt in Noord-

Holland.

Goederenlijst naar kopie C (uitgave in Gysseling/Koch 1950, Diplomata Belgica, nr. 195, inclusief 

de voetnoten). Voor de herkenbaarheid zijn de plaatsnamen vet weergegeven.

Commemoratio de rebus sancti Martini Traiectensis ecclesie, 
que iam olim ibidem a fidelibus tradite sunt. In Dorstado ecclesia que 

uocatur Vpchirica, cum omnibus apendiciis, terris, pratis, pascuis, aquis, aquarumue decursibus, 

piscationibus. Omnia hec cum insula que iacet iuxta ecclesiam sancti Martini circumquaque 

inter Renum et Loccham, et insulam quoque iuxta Buosinhem que propior uille Risuuic. Hec 

omnia sancti Martini. De uico / etiam supra nominato decima pars sancti Martini in omnibus 

rebus ; et inter Holanuuehg et Fengrimahuson Ham siue quod uulgo dicitur Rec, terra illa sancti 

Martini. In uilla Risuuic aecclesie cum terris ad eandem pertinentibus, et tres mansa alia. In Lote 

ecclesias tres cum terris ad aesdem pertinentibus, et VII alia mansa excerpta regali decima ; et 

in Hasehem tertia pars tocius uille, et super mansum I quam Hagabard dedit, uilla Thorhem cum 

ecclesia et omni integritate sancti Martini ; uilla Galana similiter. In uilla UUefrisse mansum I. In 

Turre mansa tres. In uilla Ubburon mansum I. In Gestnipemutha I, uirge simul iacent. In uilla 

Simile mansum I. In uilla Haltna quicquid Herlulfus ibi habuit, et ecclesia cum quinque mansis. 

In Lanthem I iuxta fluuium Laca. In supradicta uilla Turre mansum I quem Herlulfus dedit. In 

Helspenni IIII et dimidium mansum. In Lorek III mansiones. In Rugrum totum sancti Martini. In 

Ruprest similiter. In UUerken due ecclesie, cum terris ad easdem pertinentibus, et octo mansia 

alia. In uilla Iodichem tercia pars uille. In Fresdore ecclesia cum IIII mansis. Bunninchem totum 

1	 	Zie	voor	deze	lijst	vooral	Blok	1957b,	Henderikx	1986;	1987;	1998.
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sancti Martini. Feedna similiter. Nesseshort similiter. Suegon similiter. In Rudinhem IIII partes 

tocius uille. Suegsna similiter. Marsna similiter. In Lonora laca due partes tocius uille sancti 

Martini. In Merchishem similiter IIII partes tocius uille. In pago Germepi tam terris quam etiam 

pascuis seu piscationibus uel de omnibus rebus V pars sancti Martini, sicut etiam Isla aqua 

currit, in siluis et in pascuis seu piscationibus V pars sancti Martini. In Uurdin totom sancti 

Martini. In Potarnem V mansa. In UUalricheshem V pars ville. In Hermeshem IIII pars. Villa 

Ginnele propria sancti Martini. In Calmere IIII partes tocius uille. In Alfna due partes uille. In 

Braacanhem2 similiter. In Uilishem VII mansa. In Macteshem mansa II. In Upuuilcanhem tres 

mansa. In Suetan similiter. In Hanatce similiter. In Holtlant IIII mansa. In prima Leithon II, in 

secunda I, in tertia I. In Rodanburg quinque mansa. In Legihan V. / In Loppishem duo. In Lippinge 

similiter. In UUatdinchem tres. In Fore similiter. In Foreburg II. In Forschate tres. In Galinghem I. 

In Host Eppinheri mansum unum. In UUest Eppinheri II. In Corscan tres mansa. Thiatlind filia 

Aldberti cum filio suo Reginberto tradiderunt quicquid habuerunt in Uphuson sancto Martino ; 

ecclesia que dicitur Holtsele cum omnibus appendiciis sancti Martini. In Masalandae omnis 

decima sancti Martini et sui nouerit totum Ostburon totum. Similiter ecclesia que dicitur 

Ualcanaburg cum omnibus appendiciis sancti Martini totum et ad integrum. Houerathorp 

totum. In Suthrem quattuor mansa. In Helnere V. In Uabbinghem tres. In Gintasstrip II. In 

Pillinghem I. In Marandi I. In Epbaradum II. In Elfnum II. In UUirthvm II. In Masamuthon quicquid 

Elegsuind ibi hereditatis habuit, uel eius uidebatur esse possessio, totum tradidit ad sanctum 

Martinum. In Ler III. In Rufinghem III. In Husingest III. In Litlongest III. In Langongest mansus et 

dimidius. In Houarathorpa medietatem tocius uille, quicquid ibi tradiderunt Erulfus et Radulfus 

hereditatisque habuerunt. In Rothulfuashem medietas tocius uille sancti Martini, et insuper 

herditas Aldburge, quicquid ibi habuit. Piscatio quam Gerulfus habet in extrema parte Hreni3 

fluminis, VI pars pertinet ad sanctum Martinum. In Heslem mansa V. In Osbragttashem4 II. In 

Heslemaholta III. In Lux III. In Hostsagnem V. In Scata II. In Osfrithem taglingthos tercia pars et 

mansa VI. In UUestsagnem totum absque II mansa. In Liusna V. In UUarmelde III. In Osgeresgest 

II. In Polgest II. In Husingesgest III. In Oslem II. In UUilkenhem cum omnibus apendiciis sancti 

Martini. Similiter in Burem cum omnibus apendiciis, et in Taglingi similiter totum sancti Martini. 

In Brokhem II. In Limbon ecclesia cum mansis X. In Norhtgo VII. In Lethem totum et ad integrum 

sancti Martini cum siluis et omnibus adiacentiis. Similiter Axmeri scota totum sancti Martini. In 

Haralem III. In Uelesan II. In Suattingabvrim X. In Scranaholt X. In Uennapan totum sancti 

Martini. In Tlex II. In Bredhem III. In Batchem II. In Landei III. / In Beinhem VI. In UUesterburghem 

V. In Osterburghem II. In Brokhem I. In Cunulfhem III. In Godolfhem II. In Pischem I. In Ganga VII. 

In Gnisingo totum sancti Martini. In UUiutmundem V. In Husidina III. In Lidum II. In Uagara felda 

II. In Edesthorpa III. In Pathem5 II. In Suhthusum totum sancti Martini. In Haragum III. In Suhtrem 

II. In Blectinghem II. In Scoronlo IIII. In Bergum V. In Benetfelda II. In Campthorpa I. In Beccanburen 

I. In Uranlo I. In Texle tertia pars sancti Martini. In UUiron due partes tocius terre sancti Martini, 

cum ecclesiis utriusque terre ; et in Uaroht similiter. Decima quoque nauium que illuc procellarum 

impetu feruntur, ac inuentionis ad sanctum Martinum peritnet, quia teleneum non habetur. De 

teloneis quoque et de negotio aut undecumque ad partem regiam ius fisci censum exigere debet, 

omnis decima sancti Martini est ; similiter et de tributo quod huslotho uocatur. In Uueromeri 

omnis piscatio, et in Uteromeri laxatio retium quod tragal dicitur omnis, et dimidium piscationis 

2	 	Bra/acanhem	op	de	regelverspringing.
3	 	C:	Hrem.
4	 	Osbragt/thashem	op	de	regelverspringing.
5	 	Lees	Puthem?
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ad sanctum Martinum pertinet. In Dalmersce tota piscatio sancti Martini. In Getzeuuald in 

flumine Fennepa omnis piscatio sancti Martini. In Amuthon septem uuere ad piscandum. In 

Almere regalis decima census qui uocatur cogsculd. In Nesse uilla cum omni piscatione. Decima 

etiam in Almeri de sagenis sancti Martini est ; sed modo ille alie partes nouem proprie sunt 

sancti Martini ; sed et alia piscatio in flumine Feht tota sancti Martini, cum omnibus stagnis6 ibi 

adiacentibus, omnesque aque in Niftarlaca, cum omni piscatione sancti Martini. De UUiron in 

Aluitlo mansum dominicatum cum terra salaricia sancti Martini, cum seruis in eadem uilla 

commanentibus, quorum hec sunt nomina : Folkric, Hoffo, Redbald, Saxger, Thietmer, Redger, 

Redulf, Sinath, Reingerd, Saxbraht, Aldo, Ricbald, diaconus, VUibald, Tiebo, Huno, VUlfbold, 

Aldolf, Geldulf, Hildulf, Oatbald, Garhelm, Betto, Saxger, Euorbald, Oslef, Osbruht7, Tatto, Edo. 

Quicquid isti habuerunt nunc computatum est / in XII mansa, quarum Poppo I habet in 

Northanheri, VI in Luddinghem, et in Stene VI. In Huuuido III. In Eddingem sunt mansa regis III, 

et quod superest totum sancti Martini, quod fiunt mansa XXXII. In loca qui uocant beostan 

UUestanne XXV mansa. In Strude sexaginta et XII mansa quae fuerunt Dei sanctorum Martini, 

Bonifacii, VUillibrordi, Liudgeri, Landberti et domni regis in Bante. Abbo, Aldchrafan, Thrudlaf, 

Liudrad, Garhard, Siburg, Refnulf, Bulo, Folkolf, Garburg, Saxbald et frater eius qui Thangburgam 

habuit : isti sunt sancti Martini cum terra quam habuerunt. In UUihtmundhem XIII mansa. In 

Ellunhthem II mansa. In UUemminge V mansa. In Landiage III mansa. In UUestarburghem8 IIII 

mansa. In Ostarburghem II. In Beuerhem VIIII mansa. In Hlithum III mansa. In Hrothaluashem9 

quod modo dicitur Rinasburg, mansa XIII sancti Martini est, de hereditate Radulfi et Aldburge, 

quos ipsi tradiderunt sancto Martino, et mansa iacent binorthan Flieta, sidilia autem que 

ofstedi dicuntur bisuthan Flieta, in quibus etiam supra nominati manserunt. In Beuorhem 

tradidit Gutha ecclesiam necdum consecratam, in ius et dominium sancti Martini, ea uidelicet 

ratione ut post consecrationem eiusdem ecclesie, decime darentur ad supra nominatam 

aecclesiam de uillis his nominibus uocitatis : Beuerhem, Gisleshem, Hegginghem, Schupildhem. 

Preterea sunt mancipia que iure debentur propria fore almi Martini iuxta Felisun : Tetta et filius 

eius Abbo, filieque eius III, Betto etiam et soror eius, necnon et Frithesuind et soror eius Erinburg 

cum illorum infantibus. In Tlex ecclesie omnes sancti Martini, et tocius terre que ad regem 

pertinebat, tertia pars sancti Martini, exceptis aliis terris, quas Xristi fideles tradiderunt ob sui 

amorem, que omnia inconuulsa permanserunt usque ad tempora bone memoriae Othilboldi 

episcopi ; cuius etiam temporibus erat quidam presbiter nomine Sibrand, qui iussu supra 

nominati episcopi regebat omnes ecclesias / in eadem insula Texlae, cuius fratres his nominibus 

erant nominati : Othrauan et Liutrauan. In Norhtuualde regalis decima, sicut in aliis locis, et 

insuper Accasthorp totum sancti Martini. In Medemolaca regalis decima, et insuper sicut 

continentur aque que uocantur Uiuuuarflet10 totum sancti Martini, necnon etiam Fresionouuic 

totum sancti Martini, in terris, siluis, pascuis, aquis et piscationibus.

6	 	stagnis:	ten	onrechte	door	gelijktijdige	hand	tussen	a	en	g	n	bovengeschreven.
7	 	Lees	Osbraht.
8	 	g	onmiddellijk	verbeterd	uit	h.
9	 	Lees	Hrothuluashem.
10	 	u i u uuarflet:	de	eerste	vier	letters	zijn	duidelijk	gescheiden,	dus	uitspraak	Viuwar.
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In de Nederlandse vertaling zijn de plaatsnamen vet weergegeven, met daarachter in een 

kleinere letter de moderne plaatsnaam indien hier zekerheid over bestaat. Persoonsnamen in 

cursief (behalve van heiligen). Enkele tekstuele aanvullingen zijn gezet tussen [rechte haken]. 

Zinsneden die volgens Blok (1957b, 99 en 102) oorspronkelijk in de marge waren bijgeschreven 

maar later in de lopende tekst zijn opgenomen, staan tussen {accolades}. Het laatste, geogra-

fisch onregelmatige deel van de lijst is gescheiden door een witregel.

Vermelding van bezittingen van de Utrechtse St.-
Maartenskerk, welke eertijds door gelovigen zijn geschonken. 
In Dorstado Dorestad de kerk genaamd Upchirica Bovenkerk, met alle toebehoren, bouwlanden, 

velden, weiden, wateren, waterlopen en visserij. Dit alles met de waard om de kerk van St.-

Maarten heen tussen de Renum Rijn en de Loccham Lek en de waard bij Buosinhem Beusichem, 

dat dicht bij de villa Riswic Rijswijk (Gld.) ligt. Dit alles behoort toe aan St.-Maarten. In 

bovengenoemde plaatsen behoort het tiende deel van alle zaken tot St.-Maarten; en tussen 

Holanwehg en Fengrimahuson [de] Ham, dat in de volksmond ook wel Rec genoemd wordt, 

is het bouwland van St.-Maarten.In de villa Riswic Rijswijk (Gld.) de kerk met het bijbehorende 

bouwlanden en 3 andere hoeven. In Lote Leut de drie kerken met het bijbehorende bouwlanden 

en 7 andere hoeven, behalve de koninklijke tiend; en in Hasehem Heeswijk? een derde deel van 

de gehele villa, en daarbij nog 1 hoeve die Hagabard geschonken heeft. In villa Thorhem Doorn? 

is de kerk en alles wat daarbij hoort integraal van St.-Maarten.Hetzelfde geldt voor villa Galana 

Galekop (?). In villa Wefrisse 1 hoeve.In Turre Tuur 3 hoeven. In villa Ubburon Opburen 1 hoeve.In 

Gestnipemutha 1 [hoeve], waarvan de roeden bij elkaar liggen. In villa Simile Zemel 1 hoeve.

In villa Haltna Houten al datgene wat Herlulfus daar heeft gehad, en de kerk met 5 hoeven. 

In Lanthem 1 bij de rivier de Lek. In de bovengenoemde villa Turre Tuur 1 hoeve die Herlulfus 

geschonken heeft. In Helspenni 4 en een halve hoeve. In Lorek Loerik 3 hoeven. In Rugrum behoort 

alles tot St.-Maarten. Hetzelfde geldt voor Rumpst Rumpst. In Uuerken Werkhoven de twee kerken 

en de bijbehorende bouwlanden, en nog 8 andere hoeven. In villa Iodichem Odijk het derde deel 

van de villa. In Fresdore Vreeswijk? de kerk met 4 hoeven. In Bunninchem Bunnik behoort alles 

tot St.-Maarten. Hetzelfde geldt voor Feedna Vechten. Hetzelfde geldt voor Nesseshort Horst?. 

Hetzelfde geldt voor Suegon. {In Rudinhem een vierde deel van de gehele villa.}Hetzelfde geldt 

voor Suegsna Zwesen.Hetzelfde geldt voor Marsna Maarssen. In Lonoralaca Loenersloot? behoort 

tweederde deel11 van de gehele villa tot St.-Maarten.{In Merchishem geldt hetzelfde voor een 

vierde deel van de gehele villa.} 

In de gouw Germepi zijn niet alleen van de bouwlanden, maar ook van de weiden alsmede de 

visserij een vijfde deel van St.-Maarten, evenals waar de rivier de Isla IJssel stroomt, is van de 

bossen en de weiden, alsmede de visserij een vijfde deel van St.-Maarten. 

In Vurdin Woerden behoort alles tot St.-Maarten.In Potarnem 5 hoeven. In Walricheshem een 

vijfde deel van de villa. In Hermeshem een vierde deel. De villa Ginnele is eigendom van St.-

Maarten. In Calmere een vierde deel van de gehele villa. In Alfna Alphen aan den Rijn tweederde 

deel van de villa. Hetzelfde geldt voor Braacanhem. In Vilishem 7 hoeven. In Macteshem 2 

hoeven. In Upwilcanhem 3 hoeven. Hetzelfde geldt voor Suetan Zwieten. Hetzelfde geldt voor 

Hanatce. In Holtlant 4 hoeven. In het eerste Leithon Leiden/Leiderdorp 2, het tweede 1 en het 

derde 1. In Rodanburg Rodenburg/Roomburg 5 hoeven. In Legihan 5. In Loppishem Lopsen 2. 

Hetzelfde geldt voor Lippinge Ter Lips. In Watdinchem Ter Wadding ? 3. Hetzelfde geldt voor Fore 

11	 	Twee	delen	betekent	tweederde	deel	(zie	mededeling	door	prof.	dr.	P.A.	Henderikx	in	Van	der	Linden	1998,	25	(noot	13).
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Veur. In Foreburg Voorburg 2. In Forschate Voorschoten 3. In Galinghem 1. In Hosteppinheri 1 hoeve. 

In Westeppinheri 2. In Corsan Kars 3 hoeven. Thiatlind, de dochter van Aldbertus, met haar 

zoon Reginbertus, hebben wat zij in Uphuson hebben bezeten aan St.-Maarten geschonken. 

De kerk genaamd Holtsele = Hontsele = Naaldwijk met alles wat daarbij hoort is van St.-Maarten. 

In Masalandae Maasland behoort de gehele tiend tot St.-Maarten en Suinouerit Swindrecht (bij 

Maasland)? in zijn geheel en Ostburon Oostbuurt? in zijn geheel. Hetzelfde geldt voor de kerk 

genaamd Valcanaburg Valkenburg dat met alle toebehoren in zijn geheel en integraal van St.-

Maarten is. Hoverathorp Katwijk? in zijn geheel. In Suthrem Zuidwijk? 4 hoeven. In Helnere Hilnaar 

5. In Vabbinghem 3. In Gintasstrip 2. In Pillinghem Hillinghem = Hillegom?1. In Marandi Mare? 1. 

In Epbaradum 2. In Elfnum 2. In Wirthum De Woerd 2. In Masamuthon Monster is datgene wat 

Elegsuind heeft geërfd, of in zijn bezit scheen te zijn, geheel overgedragen aan St.-Maarten. In 

Ler De Lier bij Naaldwijk 3. In Rufinghem 3. In Hustingest 3. In Litlongest Luttige Geest bij Valkenburg/

Katwijk? 3. In Langongest 1 en een halve hoeve. In Hovarathorpa Katwijk? de helft van de gehele 

villa, of hoeveel het ook is, afkomstig uit de erfenis van Erulfus en Radulfus.

In Rothulfuashem Rijnsburg behoort de helft van de gehele villa aan St.-Maarten, en bovendien de 

erfenis van Aldburga, alles wat zij daar bezat. Van de visserij die Gerulf bezit in het benedendeel 

van de rivier de Rijn behoort een zesde deel tot St.-Maarten. In Heslem Elsgeest? 5 hoeven. In 

Osbragttashem 2. In Heslemaholta bij Elsgeest? 3. In Lux 3. In Hostsagnem Oost-Sassenheim 5. In 

Scata Schoot? 2. In Osfrithhem Taglingthos het derde deel en 6 hoeven. In Westsagnem West-

Sassenheim alles behalve 2 hoeven. In Liusna Lisse ? 5. In Warmelde Warmond 3. In Osgeresgest 

Oegstgeest 2. In Polgest Poelgeest 2. In Husingesgest 3. In Oslem 2. In Wilkenhem Wilken behoort 

alles dat daarbij hoort tot St.-Maarten. Hetzelfde in Burem met alles wat daarbij hoort en in 

Taglingi Teijlingen behoort eveneens alles tot St.-Maarten. In Brokhem 2. In Limbon Limmen de 

kerk met 10 hoeven. In Northgo Noordwijk 7. Lethem Leeuwenhorst/Ter Lee behoort geheel en 

integraal tot St.-Maarten met bossen en alles wat daarbij hoort. Axmeriscota behoort eveneens 

in zijn geheel tot St.-Maarten. In Haralem Haarlem 3. In Velesan Velsen 2. In Suattingaburim 10. 

In Scranaholt 10. In Vennapan Vennip?/Hillegom behoort alles tot St.-Maarten. In Tlex Texel 2. In 

Bredhem 3. In Bratchem Bakkum 2. In Landei 3. In Beinhem 6. In Westerburghem Den Burg 5. In 

Osterburghem Den Burg 2. In Brokhem 1. In Cunulfhem 3. In Godolfhem 2. In Pischem 1. In Ganga 

7. In Gnisingo behoort alles aan St.-Maarten. In Wiutmundhem 5. In Husidina Huisduinen 3. In 

Lidum 2. In Vagarafelda 2. In Edesthorpa 3. In Pathem Petten 2. In Suhthusum behoort alles 

aan St.-Maarten. In Haragum Hargen 3. In Suthrem 2. In Blectinghem 2. In Scoronlo Schoorl 4. In 

Bergum Bergen 5. In Benetfelda Bentveld? 2. In Campthorpa 1. In Beccanburen 1.In Uranlo Vronen 

1. In Texle Texel behoort het derde deel van het land aan St.-Maarten. In Wiron Wieringen behoort 

twee derde deel van het gehele land aan St.-Maarten samen met de kerken van beide landen; en 

hetzelfde geldt voor Varoth Vartrop. Ook behoren aan St.-Maarten de tienden van de schepen, 

die door de stormen daarheen worden gedreven en van de strandvond, want tol wordt er niet 

geheven. Ook van de tollen en verdere belasting op de handel en het overige waarvan het 

recht van de fiscus cijns kan opeisen ten behoeve van de koning, behoort het tiende deel aan 

St.-Maarten; {zo ook van de belasting die huislade genoemd wordt.} In het Weromeri Overmeer 

behoort de hele visserij aan St.-Maarten en in het Uteromeri Uitermeer het uitwerpen van de 

netten, dat treilvisserij genoemd wordt, in zijn geheel en de helft van de overige visserij. In 

Dalmersce behoort de gehele visserij aan St.-Maarten. {In Getzewald in de rivier de Fennepa 

Vennep behoort alle visserij aan St.-Maarten.} In Amuthon Muiden zeven visweren. {In Almere 

Almere de koninklijke tiend van de belasting die koggeschuld heet}. In Nesse De Nes? de villa met 

alle visserij. In het Almeri Almere behoort ook de tiend van alle visserij met de zegen aan St.-

Maarten; {maar nu zijn ook de overige negen delen van St.-Maarten; maar ook de rest van de 
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visserij in de Feht Vecht behoort geheel aan St.-Maarten met alle plassen die eraan liggen en alle 

wateren in Niftarlaca de gouw Nifterlake met alle visrechten zijn van St.-Maarten.}

Te Wiron Wieringen in Aluitlo Elft behoort een domaniale hoeve met het saalland aan St.-

Maarten met de horigen die in dat dorp wonen, waarvan de namen zijn: Folkric, Hoffo, Redbald, 

Saxger, Thietmer, Redger, Redulf, Sinath, Reingerd, Saxbraht, Aldo, Ricbald de diaken, Wibald, 

Tiebo, Huno, Wulfbold, Aldolf, Geldulf, Hildulf, Oatbald, Garhelm, Betto, Saxger, Evorbald, Oslef, 

Osbruht, Tatto, Edo. Wat zij bezaten wordt nu berekend op 12 hoeven, waarvan Poppo er 1 in 

bezit heeft. In Northanheri 6, in Luddinghem en in Stene 6. In Huwido 3. In Eddingem liggen 3 

koninklijke hoeven. Van het overige behoort alles tot St.-Maarten, wat neerkomt op 32 hoeven. 

In de plaats die Beostan Westanne heet 25 hoeven. In Strude Stroe 72 hoeven die behoorden tot 

God’s heiligen Martinus, Bonifatius, Willibrordus, Liudgerus, Landbertus en de koning. In Bante 

Abbo, Aldchrafan, Thrudlaf, Liudrad, Garhard, Siburg, Refnulf, Bulo, Folkolf, Garburg, Saxbald en 

zijn broer die Thangburga gehad heeft: zij zijn van St.-Maarten met het land dat zij hadden. In 

Wihtmundhem 13 hoeven. In Ellunhthem 2 hoeven. In Wemminge 5 hoeven. In Landiage 3 hoeven. 

In Westarburghem 4 hoeven. In Ostarburghem 2. In Beuerhem Beverwijk 9 hoeven. In Hlithum 3 

hoeven. In Hrothaluashem Rijnsburg dat nu Rinasburg genoemd wordt behoren 13 hoeven uit 

de erfenis van Radulfus en Aldburga tot St.-Maarten, die ze zelf aan St.-Maarten opgedragen 

hebben, en de hoeven liggen ten noorden van de Flieta, de woonplaatsen echter, die hofsteden 

genoemd worden, ten zuiden van de Flieta, in welke de bovengenoemden ook woonden. In 

Beuorhem Beverwijk heeft Gutha de nog niet gewijde kerk tot recht en eigendom aan St.-Maarten 

geschonken, onder de voorwaarde dat na de wijding van voornoemde kerk de bijbehorende 

tienden uit de dorpen met de volgende namen geschonken zouden worden: Beverhem Beverwijk, 

Gisleshem, Hegginghem, Schupildhem. Verder zijn er de horigen bij Felisun Velsen die rechtens 

het eigendom van de voedende Maarten zijn: Tetta en haar zoon Abbo en diens 3 zonen, Betto 

en ook zijn zuster, alsmede Frithesuind en haar zuster Erinburg met de kinderen. In Tlex Texel 

behoren alle kerken tot St.-Maarten, en van de bouwlanden die tot de koning behoorden, is een 

derde deel van St.-Maarten, naast andere bouwlanden, die de getrouwen aan Christus tot zijn 

liefde geschonken hebben, die alle ongeschonden zijn gebleven tot het episcopaat van wijlen 

bisschop Odilbold; in wiens tijd er ook een zekere priester genaamd Sibrand was, die in opdracht 

van de voornoemde bisschop alle kerken op dit eiland Texlae Texel bestuurde en wiens broeders 

met deze namen genoemd werden: Othrauan en Liutrauan.

In Northwalde de koninklijke tiend zoals in andere plaatsen, en bovendien behoort alles in 

Accasthorp tot St.-Maarten. In Medemolaca Medemblik de koninklijke tiend, en bovendien 

behoort alles wat men rekent tot het water dat Viuwarflet genoemd wordt tot St.-Maarten, 

alsmede in Fresionowic Vreeswijk behoort alles tot St.-Maarten, de bouwlanden, bossen, weiden, 

wateren en visserij.




