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Dit boek, het eerste deel van de omwerking van de dissertatie (2019) van de auteur, onthult de voor-
alsnog oudste registratie van leenmannen die op Nederlandse bodem aanwezig is en mede op Neder-
land betrekking heeft: de ‘leenrol’ van de graven van Dale-Diepenheim. Er komt een tot dusver ver-
smade en miskende bron over de middeleeuwse geschiedenis van Oost-Nederland en Westfalen ter 
beschikking. De besturen van de Vereniging Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG) en de Ver-
eniging Gelre hebben daarom deze publicatie vereerd met opname in de respectieve reeksen ‘Wer-
ken’. 
 
De leenrol is ontstaan in het (middeleeuwse) leenstelsel, toen vermogende personen of (kerkelijke) instellingen 
bestaansmiddelen als leengoed in gebruik gaven aan leenmannen. De leenheer moest zijn leenmannen bescher-
men, de leenmannen waren jegens de leenheer verplicht tot trouw en ‘dienst’ in de vorm van ‘raad en daad’. 
Die ‘daad’ betekende vooral: bereden wapendienst ter verdediging van de leenheer en zijn belangen en ter 
bevordering van diens politieke ambities. Leenheren legden mettertijd registraties van hun leenmannen aan, in 
uiteenlopende vormen. Deze leenrol is daar één van. Waarschijnlijk is dat een samenstel van afzonderlijke 
optekeningen op perkament die ooit eens tot één lange ‘lap’ aaneengenaaid zijn die opgerold bewaard werd. 
Eén zo’n afzonderlijke optekening, uit 1324, is ook bewaard gebleven en wordt ook in dit boek besproken. 
Samen vormen de twee documenten de administratie van de leenmannen van de graven van Dale-Diepenheim, 
uiteraard voorzover bewaard gebleven. 
Die graven stamden af van een Gerard (vermeld 1146-1166), jongere zoon van Boudewijn III van Henegouwen 
(† 1120) en Jolanda van Gelre (vermeld vanaf 1107, † 1149±2). Gerard was vernoemd naar zijn moedersvader, 
graaf Gerard ‘de Lange’ van Gelre (vermeld sinds 1082, † 1129). Hij werd bedeeld met het huwelijksgoed van 
zijn moeder, daaronder een oord Dale aan de Lippe (D). Een graafschap hoorde er niet bij, maar de familie 
bleef wel de titel ‘graaf’ voeren. Gerards zoon Hendrik I (vm. [1166]-1212) huwde de Diepenheimse erfdoch-
ter Regenwite en bouwde in Diepenheim een nieuwe burcht die de hoofdzetel van de familie werd. Zijn kape-
laan Everard kreeg opdracht om een overzicht te maken van Hendriks en Regenwite’s domein- en leengoe-
deren. Everard voltooide de eerste aanleg daarvan 1188, waarna dat document geruime tijd is bijgewerkt. Een 
kopie van die goederenlijst in zijn toestand van circa 1300 is bewaard gebleven. Leenrol en goederenlijst ver-
tonen fascinerende parallellen en gelijkenissen. Vergelijking van de twee wijst tegelijk uit dat er waarschijnlijk 
wel meer optekeningen van leenmannen zijn geweest die al verloren waren gegaan toen de resterende in de 
leenrol werden samengebracht. 
Ook de leenrol zelf is verloren gegaan, maar in de 15e eeuw was er een afschrift op papier van gemaakt dat 
wél bewaard bleef. Wel heeft het flinke schade opgelopen door water, schimmel, papierverval en dus tekstver-
lies. De eerste bladzijde ervan heeft gediend als ondergrond voor het voorblad van deze aankondiging. De 
erbarmelijke staat van het stuk en afwezigheid erin van ieder expliciet dateringsgegeven hebben eraan bijge-
dragen dat maar enkele historici er een vluchtige blik op wierpen en op die basis een slag deden naar de aard 
en ouderdom van het stuk. Eén plakte het jaartal 1188 van de goederenlijst over op de leenrol, anderen hielden 
het op dateringen van rond 1305 en circa 1330.  
De allereerste post gaat echter over een Westfaalse leenman die in het tijdvak 1212-1264 tientallen malen in 
oorkonden voorkomt. Zijn schoonzoon deed in 1257 afstand van één van de lenen die in de leenrol nog op 
naam van zijn schoonvader staan. Het ontstaan van de leenbetrekking met de graven van Dale-Diepenheim 
kan op 1216 à 1217 gefixeerd worden. De jongste post is tegelijk de laatste van de leenrol. Hij gaat over een 
Overijsselse leen- en borgman die als ‘ridder’ wordt aangeduid, wat in andere bronnen voor het eerst in 1308 
het geval is. In 1321 fungeerde hij als Diepenheims officiatus, ‘ambtman’. De post lijkt zo van circa 1320 te 
dateren. 
Met deze laatste post sluit ook de rubriek ‘borgmannen van Diepenheim’ aan het eind van de leenrol af. Waar-
schijnlijk gaat die rubriek terug op zo’n afzonderlijke optekening waaruit de leenrol is samengesteld. Borg-
mannen waren leenmannen die het permanente garnizoen vormden op de burcht van de leenheer, daarom op 
of vlakbij die burcht moesten wonen en daarvoor extra leengoed kregen. Diepenheimse borgmannen worden 
voor het eerst genoemd in 1304, maar zonder persoonsnamen. De borgmannenrubriek van de leenrol noemt er 
negen bij naam, met hun leengoederen, maar dat is een cumulatie over ongeveer een halve eeuw, hoeveel 
tegelijkertijd borgman zijn geweest, valt niet meer na te gaan. De oudste optekeningen in deze rubriek dateren 
vermoedelijk uit het laatste derdepart van de 13e eeuw. Daarmee bevat de leenrol ook de oudste optekening 



van individuele Diepenheimse borgmannen. Waarschijnlijk markeert de aanvangsdatering ook wel de tijd 
waarin de Diepenheimse borgmanschap is ontstaan. Dat is globaal dezelfde tijd waarin we ook elders (Goor, 
Bredevoort, Ahaus) voor het eerst van borgmannen horen. Net als elders gingen ook de Diepenheimse borg-
mannen zich bemoeien met het bestuur van de plaatselijke gemeenschap en van de kerk. Zo kon het gebeuren 
dat het College van Borgmannen en Burgemeester van Diepenheim nog steeds bestaat, zij het dan in een aan-
gepaste rol.  
In totaal telt de leenrol 175 posten waarin, op ééntje na, steeds een leenman met zijn leengoed(eren) staat 
opgetekend. De leengoederen vinden we voor een deel terug in de al genoemde ‘goederenlijst van graaf Hen-
drik I van Dale (1188)’ en in de latere leenregisters van met name de bisschoppen van Utrecht en enkele andere 
leenheren. In zulke gevallen levert de leenrol een aanmerkelijke vervroeging van de geschiedenis van de goe-
deren en hun bezitters op. Bij gebrek aan expliciete dateringsgegevens kan alleen nog via de namen van de 
leenmannen  en soms van leengoederen in wel gedateerde bronnen een dateringsbenadering van de individuele 
posten van de leenrol worden bereikt. Dat lukt niet bij altijd, soms door tekstschade, soms omdat niet alle 
leenmannen in de nageslagen bronnen te vinden waren. Bij die 175 posten van de leenrol komen nog de 40 
van het stuk van 1324. 
Net als de goederenlijst van ‘1188’ bestrijkt de leenrol de Nederlandse provincies Overijssel en Gelderland én 
het aanpalende Westfalen. Het spreidingsgebied is op het achterplat van deze aankondiging in kaart gebracht. 
In vereenvoudigde vorm wordt hierna een overzicht van persoons- en plaatsnamen gegeven die de leenrol en 
het verslag van 1324 voorkomen.  
 
Het boek wordt door de auteur in eigen beheer uitgegeven. Het heeft 537 bladzijden en is voor € 
53,70 (€ 0,10 per pagina) verkrijgbaar via jongbloed.diepenheim@gmail.com. Inbegrepen daarbij zijn 
verpakkings- en verzendkosten binnen Nederland van één exemplaar. Meerdere exemplaren en/of 
verzending naar het buitenland worden afwijkend berekend. 
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