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i n l e i d i n g

Definiëring van de bron

In dit broncommentaar ligt de nadruk op de leenregisters uit Holland,
Utrecht, Gelderland en Brabant. Leenregisters bevatten de registratie van
de door een leenheer gedane beleningen. Anders gezegd, het zijn re-
gisters van akten van belening, uitgegaan van een bepaald leenhof.
Meestal zijn deze registers chronologisch ingericht. Vroeg of laat wordt
bij de chronologische registratie een nadere toegang noodzakelijk om de
akten betreffende één en hetzelfde leen gemakkelijk bijeen te kunnen zoe-
ken. Deze toegang is het repertorium, een term die de registratie daar zelf
voor gebruikte.1

Leenregisters zijn in Nederland bekend vanaf de veertiende eeuw.
De landsheren zoals de bisschop van Utrecht, de hertogen van Brabant en
Gelre en de graaf van Holland begonnen als eersten met deze registratie.
Jan III, hertog van Brabant, startte de eigen registratie – overigens niet
met gehele akten maar alleen met notities daarvan – in 1312.2 Willem, her-
tog van Gelre, ving aan in 13763 en Floris van Wevelichoven, bisschop van
Utrecht, maakte een begin met de registratie in de periode 1381-1382.4

Het Utrechts leenregister was gebaseerd op een of meerdere oudere, ver-
loren gegane exemplaren, aangelegd tijdens het episcopaat van Arnold
van Hoerne en Jan van Virneburg. De graaf van Holland is strikt gespro-
ken het laatst, omdat de ononderbroken serie leenregisters pas begint in
1417.5 Daar staat tegenover dat de leenakten van de graaf vanaf 1316 zijn
opgenomen in zijn algemene registers, 6 zodat hij feitelijk eerder startte.

De leenregisters bevatten afschriften van volledige leenakten, waar-
van hoogstens het formulier kon worden ingekort. Deze registers waren
bestemd voor de leenheer, die daarmee de door hem verrichte handelin-
gen bijhield. Gelijktijdig met de registratie werd een volledige leenakte
op een stuk perkament geschreven en voorzien van het zegel van de leen-
heer. Deze oorkonde was het exemplaar van de leenakte voor de leen-
man, die daar prijs op stelde. De oudst overgeleverde oorkonde uit Hol-
land dateert van 1199.7 Tot het einde van het leenstelsel bleef deze
oorkonde het middel van de leenman om zijn rechten te staven. In nood-
gevallen – bijvoorbeeld bij verlies door brand – kon hij een beroep doen
op de registratie van zijn leenheer, die hem een nieuwe oorkonde kon
uitreiken.

Veel beleningen werden echter tot in de veertiende eeuw niet ge-
boekstaafd, maar slechts mondeling afgehandeld. Bij toeval rest hiervan
een mededeling uit 1199 door leenmannen van de heer van Voorne, die
getuigden van hun mondelinge belening. Deze werd erkend en vervol-
gens in een akte voor de abdij Marienweerd vastgelegd.8 Uit het boven-
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staande blijkt dus dat de registratie der lenen in de leenregisters in de
veertiende eeuw goed op gang kwam. De registratie werd daarna voort-
gezet tot de Bataafse omwenteling in 1795. Reeds in september van dat
jaar gingen de provinciale Provisionele Representanten over tot afschaf-
fing van het leenstelsel of zij verwezen de zaak naar de Nationale Verga-
dering.9 Het voorstel van de eerste Nationale Vergadering dienaangaan-
de werd echter verworpen; pas het voorstel van de tweede Nationale Ver-
gadering werd op 23 april 1798 aangenomen. Inmiddels waren de
activiteiten van de leenkamers grotendeels tot stilstand gekomen, omdat
leenmannen in afwachting van de nieuwe regeling hun lenen niet meer
verhieven. Alleen de grootste leenhoven zoals die van Holland, Wasse-
naar en Vianen wisten hun bestaan te rekken tot 1798 of zelfs -mondjes-
maat- tot 1802.
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1 h i s t o r i s c h e  s i t u e r i n g

Het leenstelsel, waarvan leenregisters de administratieve neerslag zijn,
kwam tot ontwikkeling tijdens Karel de Grote (768-814). Hij legde hier-
mee een bestaande praktijk vast. Deze was eenvoudig: een man zwoer
een heer met raad en daad – op te vatten in militaire zin – bij te zullen
staan en de heer nam hem aan. Aldus was de persoonlijke band tussen
leenheer en leenman ontstaan. De leenman ontving in ruil voor zijn
dienst gewoonlijk een stuk land, waarmee hij in zijn onderhoud kon
voorzien. In tegenstelling tot de huurder of pachter was de leenman geen
regelmatige afdracht van zijn bezit verschuldigd. Deze vorm van bezit
komt overeen met het huidige houderschap, maar het blijft daar niet toe
beperkt.

In de tijd van Karel de Grote was het leen louter persoonlijk en ver-
erfde het niet. Vanaf het einde van de twaalfde eeuw was ook op het leen
een bepaalde vorm van erfrecht van toepassing. Het leen kon slechts op
de oudste zoon overgaan. In de loop van de dertiende eeuw zien wij ech-
ter een ontwikkeling, waarbij ook een dochter het leen kon erven. Dit
voorrecht verleende de leenheer in de dertiende eeuw slechts voor één
geval, in de veertiende eeuw kon men zogenaamde onversterfelijkheid
van het leen verkrijgen. Dit hield in dat het leen bij elke overgang op een
dochter kon komen, al behield een zoon de voorkeur. Aldus was een
tweedeling in de lenen ontstaan. De lenen die alleen in mannelijke lijn
konden vererven, noemde men zwaardlenen, slechte of versterfelijke le-
nen. De lenen die ook in vrouwelijke lijn konden vererven, noemde men
daarentegen spillelenen, goede of onversterfelijke lenen.

Hierboven werd aangegeven, dat het leen tussen de negende en de
dertiende eeuw op een bepaalde manier erfelijk was geworden. Anders
dan het eigen goed, dat zonder tussenkomst van anderen onder de erfge-
namen verdeeld werd, moest het leengoed bij vererving of overdracht
opnieuw bij de leenheer verkregen – in de middeleeuwse term ‘verzocht’
– worden. Dat gold overigens ook voor het tijns- of cijnsgoed dat bij de
tijns- of cijnsheer verkregen diende te worden. Wij zien hierin een restant
van de oorspronkelijke regeling, waarbij het leen juist niet vererfde. Aan-
gezien deze procedure telkens herhaald diende te worden spreken wij in
juridische termen over het leenbezit als een houderschap onder bijzonde-
re titel.

De wijze van verkrijging was als volgt. Wanneer een leenman kwam
te overlijden, verviel zijn leen automatisch aan zijn leenheer. Zijn oudste
zoon had een even automatisch recht op het leen van zijn vader, mits hij
het binnen ‘jaar en dag’ bij de leenheer wist te verkrijgen, dus succesvol
verhief. Hij moest de leenheer hulde brengen, de eed van trouw afleggen
en het heergewaad voldoen. Deze heergewaden, aanvankelijk bestaande
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uit tastbare zaken zoals een havik of een paar handschoenen en later uit
geld, vormden voor de leenheer de enige inkomsten uit het leen. Behalve
dit diende de leenman zeker in later tijd ook de leenakte van zijn vader
mee te nemen teneinde zijn recht te staven. Daarmee was de leenheer ver-
plicht de man formeel te belenen en aldus in het bezit van het leengoed te
stellen. Bleef de leenman echter nalatig, dan pleegde hij verzuim en bleef
het goed aan de leenheer. In de praktijk kon de leenman het verzuimde
goed op een later tijdstip verkrijgen, maar dan moest hij een boete beta-
len.
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2 a d m i n i s t r at i e v e
o n t s ta a n s g e s c h i e d e n i s

Ontstaansgeschiedenis van de bron

Bijna nooit wordt in bronnen bekend gemaakt waarom tot registratie –
met name in registers – werd overgegaan. Soms treft men aan dat iets op
schrift gesteld werd omdat het menselijk geheugen zwak was. Deze over-
wegingen vindt men echter niet in leenakten en leenregisters. Bij
uitzondering deelde de klerk van Gijsbert, heer van Vianen, in 1381 mee
opdracht te hebben gekregen een register van de lenen aan te leggen.10

Waarschijnlijk deed hij dat met behulp van aantekeningen op losse bla-
den, zoals blijkt uit het leenregister van Culemborg.11 De opdracht aldaar
op een schutblad God wouts lijkt daarom wat hoog gegrepen.

Nadat de leenregisters vanaf de vijftiende eeuw gemeengoed waren
geworden, vond men een rechtvaardiging overbodig. Toen maakte men
behalve registers van chronologisch geordende akten nog gebruik van de
vorm waarbij de akten of notities eerst per leen en dan chronologisch zijn
ingeschreven. Deze laatste methode vertoont zijn gebreken wanneer de
aanvankelijk gereserveerde ruimte op is, men op een volgend leen stuit
en gedwongen is te verspringen. De registers kunnen aldus rommelig
worden. Het voordeel is dat een repertorium overbodig is.

In de vijftiende eeuw raakten oudere vormen van registratie uit de
mode. Dit waren in de eerste plaats de zogenaamde manboeken, waar-
van er weinige resten. Zij zijn ingericht per leenman en sommen onder
zijn naam de door hem gehouden lenen op. Ruimte werd gereserveerd
voor aantekeningen ofwel volledige akten om de mutaties van dit leenbe-
zit te administreren. Een voorbeeld zijn de manboeken van het leenhof
van Abcoude, die beginnen in 1380 en doorlopen tot omstreeks 1440.12

Een voorganger van 1357 ging teloor. Daarnaast is het oudere manboek
van de abdij Egmond te noemen. Het dateert volgens opschrift van 1358
en werd aangelegd in opdracht van abt Hugo van Assendelft (1354-1367).
Het bevat echter ook een opdracht van zijn voorganger abt Willem van
Rolland (1345-1351). Bovendien draagt het bewaarde register het num-
mer IIII, zodat aannemelijk is dat drie oudere registers verloren gingen.13

Het systeem van de manboeken had dezelfde voor- en nadelen als de
leenregisters, die de lenen systematisch en niet chronologisch behande-
len. Na 1440 komen deze bronnen niet meer voor.

Aan manboeken en leenregisters gaan zogenaamde denombremen-
ten vooraf, dat zijn lijsten waarin leenmannen van een bepaalde leenheer
op een bepaalde tijd werden opgesomd. De eerste lijst in Holland is wel-
iswaar ongedateerd,14 maar zal oorspronkelijk zijn opgesteld in 1281 voor
graaf Floris V bij zijn veldtocht tegen de Westfriezen. Een lijst van leen-
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mannen van graaf Reinout II van Gelre dateert van 1326.15 Anders dan de
titel van de uitgave suggereert bevat de lijst geen leenakten, maar is zij de
registratie der leenmannen die de graaf na de dood van graaf Reinout I,
zijn vader, die januari 1326 stierf, met de zogenaamde ledige hand hulde
brachten. Dit verhef met ledige hand vindt plaats wanneer een nieuwe
leenheer optreedt. De denombrementen bleven hierna dienst doen, wan-
neer een nieuwe leenheer aantrad en de leenmannen hun lenen met ledi-
ge hand moesten verheffen. In Brabant maakte men nog in 1440 een de-
nombrement, daarna ging men over op een meer geregelde administratie
door middel van chronologisch ingerichte leenregisters.

Bij uitzondering greep Karel de Stoute in Holland naar het middel
van de denombrementen voor het verkrijgen van financiële bijdragen der
leenmannen ofwel – minder gewenst – persoonlijke dienst in zijn talrijke
oorlogen. Zijn opvolgers Filips de Schone en Karel V wendden het
middel ten laatste aan om greep op de lenen te blijven houden. Naar hun
zeggen zouden die anders verduisteren, dus door de leenmannen als ei-
gen goed gezien worden.16

Verspreiding van het leenstelsel

Het ligt voor de hand, dat het leenstelsel vanuit het zuiden in Nederland
is binnengedrongen. Dat moet al vroeg zijn geweest, want Harenberg
heeft aannemelijk gemaakt dat in het begin van de negende eeuw een
groep homines franci in het noorden van Brabant in werkelijkheid leen-
mannen van een zekere Alfger waren.17 Wat noordelijker is in 1129 sprake
van mannen van de heer van Cuyk in Beesd, die het terrein in leen had-
den waarop de abdij Marienweerd zou verrijzen.18 Later komt het leen-
stelsel vooral tot ontwikkeling in gebieden met een sterk landsheerlijk ge-
zag. Daarom zijn leenmannen in Groningen en Friesland schaars. Leen-
heren ontbreken er zelfs geheel. Maar in de rest van Nederland heeft het
leenstelsel tot omstreeks 1795 gefloreerd: honderden leenkamers hebben
in die periode gefunctioneerd en leenregisters nagelaten. En ook al ging
veel verloren, naar schatting beslaan de bewaarde registers meerdere
honderden strekkende meters. Tenslotte werd de administratie in oost en
west tamelijk uniform gevoerd, wat men moest vastleggen was immers
steeds van dezelfde aard.

Formulieren

De meeste leenkamers zullen voor de akten, die zij hun leenmannen mee-
gaven, hebben beschikt over een formulierboek met voorbeelden van
deze akten. Het enige formulierboek dat ons bekend is bevindt zich in het
archief van de graven van Holland, 19 en bevat het volgende formulier:
‘Alb. doen cont allen luden dat wi verliet hebben ende verlien mit desen
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brieve Jan Spierinc van Veen alsulc liengoet als Herman van Veen, zijn va-
der, te houden plach dat is te verstaen ten rechten erfleen gelijkerwijs als
dat register daerof inhout, te houden van ons ende onsen nacomelingen
hi ende sine nacomelingen etc. (daarbij waren – hierna volgen de getui-
gen), in orcunde etc.’ (hierna volgt de aankondiging van het zegel, de
plaats en de datum).

In het formulierboek is geen tekst van een eerste belening aanwezig.
Dit formulier is voor het afwijkende gedeelte daarom ontleend aan het
archief van de heren van Voorne:20 ‘Wi Machteld, vrouwe van Valkenburg
etc., doen cont allen luden dat voor ons quam Hendrik Jansz. van Abben-
broek en droeg ons op van zijn vrijen eigen goed (hierna volgen de perce-
len) ende wi hebben hem verliet en verlien etc. als boven’.
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3 v i s u e l e  k e n n i s m a k i n g

1 Folio uit het manboek van de hofstede Putten van het jaar 1361, met
notities in het oudste manboek van Zweder van Abcoude, heer van
Putten, aangevangen in 1361.21 De leenmannen worden per plaats
opgesomd, te beginnen met Geervliet, de hoofdplaats van Putten.
Drie van de notities zijn gelijktijdig, werden twee notities zijn later
toegevoegd en het blad wordt besloten met een notitie van 1386, die
de overgang van het leen van de als derde genoemde Pieter Renger
Jacobsz. vastlegt.

2 Folio uit het archief van het leenhof van Vianen, 1392 en 1393.22 Dit
blad toont de leenmannen die hun lenen na de dood van Gijsbert van
Vianen met ledige hand verzochten aan zijn zoon Hendrik van Via-
nen. Een iets later opschrift meldt dat onderstaande leenakten (zon-
der het beginprotocol) de vererving (versterfte) en overdracht (wan-
delinge) van de lenen van jaar tot jaar vastleggen.

3 Folio uit het repertorium van het leenhof van Vianen, zeventiende
eeuw.23 Dit blad van de toegang, die de administratie in de zeven-
tiende eeuw bijhield op de chronologisch gerangschikte leenakten,
toont een uittreksel betreffende een leen in Vlaams Brabant. Latere
beleningen zijn niet geregistreerd.

4 Folio uit het repertorium van het leenhof van Vianen, 20e eeuw.24

Deze pagina uit het gedrukte repertorium op het leenhof Vianen
(onderdeel: hofstede Ameide) laat de moderne methode van bewer-
king van een repertorium zien. Alle zakelijke gegevens over het leen
zijn in de koptekst opgenomen en de feitelijke inhoud van de akten
of notities is achter de jaartallen weergegeven.
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4 b r o n k r i t i s c h  c o m m e n ta a r

Interpretatie en betrouwbaarheid van de gegevens in de bron

De gegevens uit de leenregisters kunnen doorgaans als betrouwbaar
worden aangemerkt. Slechts sporadisch komt het voor dat een fout in het
anders zo secure werk is geslopen. Bij de hoeveelheid leenkamers in
Nederland en de daarvan bewaard gebleven registers, is dat zeer weinig.
Zo is in zeldzame gevallen vast te stellen dat de leenkamer zich in de ge-
nealogische verhoudingen vergiste. Dit kan uiteraard slechts bewezen
worden wanneer afdoend tegenbewijs te leveren valt.25

Voorts was het mogelijk dat de leenman weliswaar regelmatig een
leen verhief, maar niet goed of helemaal niet wist waar het lag. In het laat-
ste geval kon hij er ook snel de brui aan geven en om een ander leen vra-
gen respectievelijk dit opdragen.26 Mocht het veronderstelde perceel ver-
wisseld zijn voor een ander, dan kwam ook dat pas aan het licht wanneer
er iets bijzonders aan de hand was, bijvoorbeeld als de leenman het goed
in eigendom wilde verkrijgen.27 Maar dit alles is niet de regel en men
heeft moeite een enkel voorbeeld aan te voeren.

Problematischer zijn de belendingen. Vóór de invoering van het ka-
daster was het gebruikelijk de ligging van een perceel vast te leggen door
de namen der eigenaren van de naastgelegen percelen met hun windrich-
ting te noemen. Het konden overigens ook straten of wateren zijn. Bij ver-
hef van zijn leen diende de leenman de akte van zijn voorganger – dus
meestal zijn vader – mee te brengen. De normale gang van zaken bij het
leenhof bestond daarin, dat de man na verkrijging een nieuwe leenakte
meekreeg, waarin het perceel met de oude belendingen onveranderd
werd opgenomen. Voor de registratie was dit gemakkelijk, aangezien
men geen vragen hoefde te stellen over nieuwe belenders. Het leen bleef
zo voor het leenhof duidelijk herkenbaar . Wanneer het perceel werkelijk
gevonden moest worden was men echter aangewezen op de plaatselijke
secretaris en zijn veldboek of een vergelijkbare administratie. Daarin kon
de leenman meermalen voorkomen zonder dat sprake kon zijn van steun
van lang overleden belenders. Zo konden luie leenhoven de belenders
eeuwen lang onveranderd laten.28 Ook konden leengoederen ten gronde
zijn gegaan door afkalving van rivieroevers, kon de ligging in vergetel-
heid zijn geraakt of hun naam en omvang veranderd. Andere leenkamers
zoals die van Meeuwen29 en Gansoyen30 daarentegen waren zeer actief,
zodat de belendingen elke tien à twintig jaar wisselden. De meerderheid
deed eens in de honderd jaar onderzoek naar de geldende belenders.
Voor de onderzoeker geldt dat belenders weliswaar interessante
informatie op kunnen leveren, maar wel aan andere bronnen getoetst die-
nen te worden.
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Gerelateerde en toetsingsbronnen

Omdat het leenstelsel een gesloten systeem was, is het aantal toetsings-
bronnen beperkt. Gewezen kan worden op de archieven van leenman-
nen, die beleningsakten ontvingen en deze hebben bewaard. Helaas leert
de ervaring dat slechts een gering aantal van deze akten in origineel is
overgeleverd. Mogelijk is dit het gevolg van het feit dat men de oude akte
bij het leenhof achterliet zodra de nieuwe verkregen was. Deze kon ver-
volgens vernietigd worden, vooral als de akte al geregistreerd was. Men
kon de akte natuurlijk ook zelf vernietigen. Daarnaast konden akten bij
ongeval verloren gaan.

Behalve in origineel kunnen leenakten ook in afschrift overgeleverd
zijn, meestal eveneens in het archief van de leenman. Mocht deze leen-
man een cartularium van zijn archief hebben samengesteld, dan is het
zelfs denkbaar daarin series leenakten aan te treffen. Tenslotte komen af-
schriften van late leenakten voor in een fonds uit de Bataafse tijd, toen
bezitters van heerlijke rechten in 1798 aanspraak konden maken op
schadevergoeding voor hun verloren bezit en daartoe bewijsstukken
moesten overleggen.31 Tot enige schadeloosstelling kwam het niet, maar
wel bleven de meeste dossiers bewaard met daarin afschriften van leen-
akten.

Een tweede bron die rijkelijker voorhanden is, bestaat uit rekeningen
van heergewaden die de leenman bij het verhef van zijn leen diende te
voldoen.32 Veelal zijn deze rekeningen onderdeel van domeinrekeningen,
bijvoorbeeld die van Buren en Leerdam33 en Culemborg.34 Het nuttigst is
deze bron, die voor het repertorium gebruikt kan worden, wanneer de
originele registratie verloren ging. De toetsingswaarde is minder, omdat
het om uittreksels gaat. Soms ging een administratie er toe over slechts de
totalen van de heergewaden op te geven. Een voorbeeld hiervan is Leer-
dam vanaf 1723.35 Aangezien daar ook bijlagen met specificaties ontbre-
ken, geeft deze bron nadien niets over individuele lenen.

Voor toetsing van gegevens uit leenakten kan, afhankelijk van de
onderzoeksvraag, gebruik worden gemaakt van diverse bronnen. Is het
onderzoek kadastraal, dan kan van de oude rechterlijke archieven ge-
bruik worden gemaakt. Zoals gezegd bevatten die vrijwel nooit leen-
akten, maar lenen worden wel genoemd in boedelscheidingen en in re-
gisters van verkopingen. Gaat het om prosopografisch onderzoek, dan
kunnen de daarop betrekking hebbende bronnen zoals doop-, trouw- en
begraafregisters, notariële archieven en dergelijke worden geraadpleegd.
Bedacht dient wel te worden dat de gegevens uit de administratie van
leenkamers een seriematig karakter hebben. In andere bronnen pleegt
dat niet het geval te zijn. 
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Mogelijke gebruikswijzen van de bron in historisch onderzoek

Naar hun aard kunnen leenregisters en zeker de bewerkingen daarvan
dienen voor onderzoek naar personen en percelen. Zoals boven gezegd
moest de leenman een leen bij elke wisseling verheffen om de band met
de leenheer te bestendigen. Zo kan een reeks bezitters van een bepaald
leen worden opgesteld. Voorts was het gebruikelijk dat in de leenakte
werd vermeld hoe de nieuwe leenman aan zijn bezit was gekomen. Soms
beperkte men zich in de akte tot de nieuwe leenman. In dat geval dient de
vererving te worden verondersteld. Het leenhof van Doorwerth geeft aan
het einde van de zestiende eeuw mooie voorbeelden van akten met bege-
leidende memories.36 Heeft de akte alleen de naam van de leenman, in de
memorie staat ook de wijze van vererving vermeld.

Het object van het leen was meestal een perceel, maar kon in principe
alles betreffen. Zo komen ook geldlenen37 en –  zeer uitzonderlijk – lenen
van ponden peper, was, vijgen, amandelen en zijde en mudden zout38

voor. Voor percelen geldt hetzelfde als voor de personen: gegevens over
de ligging van het perceel kunnen verzameld worden en het kan met be-
hulp daarvan op de kaart worden getekend. Zo kunnen gegevens uit ver-
schillende tijden gebruikt worden voor het kadastrale onderzoek. Ten-
slotte is het mogelijk de formele juridische status van het leenhof en het
gehele leenstelsel met behulp van leenregisters te bestuderen of te verifië-
ren. Het eerste kan men doen wanneer geen optekening van het geldende
recht is overgeleverd.
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b i j l a g e n

A Vindplaatsen

Leenregisters treft men in de eerste plaats aan in archiefbewaarplaatsen
in die van het Rijk. Dat is het gevolg van een actie van notarissen vanaf
1854 teneinde de rechtszekerheid te waarborgen. De leenregisters wer-
den aldus gerekend tot de oude rechterlijke archieven. Daarvoor was tij-
dens Napoleon bevolen – blijkbaar met hetzelfde doel – de leenregisters
bij de overheid in te leveren. Slechts de heer van Zoelen gaf gehoor aan
deze oproep, waaraan het huidige fonds van het leenhof van Zoelen en
Aldenhaag zijn ontstaan dankt. Deze reeks leenregisters was anders blij-
ven berusten op de plaats waar zij behoorde: het archief van het kasteel
Zoelen. Naderhand werden leenregisters als onderdeel van huis- en fa-
miliearchieven bij Rijksarchieven in bewaring gegeven. In sommige ge-
vallen werden één of meer leenregisters door het Rijk aangekocht. Dit
maakt al duidelijk dat leenregisters onderdeel zijn van een groter archief.
Slechts de zeer grote leenkamers, zoals die van de landsheren en van de
heer van Vianen, vormden een apart archief. In de inventaris van dit gro-
tere geheel, zij het huis- of familiearchief, treft men de leenregisters aan in
de rubriek Leenzaken.

B Gedrukte bronnen en literatuur

Gedrukte bronnen
Volledige akten zijn alleen gedrukt in de diverse oorkondenboeken. Veel
belangrijker zijn de repertoria op de diverse leenhoven, die vanaf 1959 in
overvloed in het tijdschrift Ons Voorgeslacht van de Zuid-Hollandse Vere-
niging voor Genealogie zijn afgedrukt. Buiten Holland zijn in Overijssel
vrijwel alle leenkamers bewerkt, maar voor het overige zijn deze bewer-
kingen schaars.

Repertoria zijn uit de aard der zaak handzamer dan volledige tek-
sten, omdat het formulier wordt weggelaten. Alle zakelijke gegevens be-
treffende de leenman, de wijze van verkrijging en de beschrijving van het
leen worden echter opgenomen. De onderzoeker moet er wel op bedacht
zijn dat sommige bewerkers de begrippen leenregister en repertorium
verwarren. Zo worden in de inventaris van het archief van de heren van
Culemborg de repertoria leenregisters genoemd, de werkelijke leenregis-
ters met de volledige akten daarentegen manualen van de leenkamer.39 In
het leenhof van Brabant in ’s-Hertogenbosch heten de repertoria evenzo
leenregisters, de leenregisters die ook bijlagen bevatten daarentegen re-
gisters betreffende leenzaken.40 Wellicht was de bewerkers ontgaan dat de
leenregisters tot 1660 nog steeds in het Rijksarchief te Brussel berusten.41
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C Begrippenlijst

akte
geschrift, opgemaakt om als rechtsgeldig bewijs van het daarin
vermelde te dienen.

belening 
handeling waarbij een leenheer een leenman in het bezit stelt
van een leen.

denombrement
lijst waarin leenmannen van een bepaalde leenheer op een be-
paalde tijd werden opgesomd.

felonie
trouweloosheid van de leenman.

heergewaad
het object of bedrag dat de leenheer van de leenman ontving bij
diens verhef.

hofstede
terrein waarop een huis gebouwd is of was.

hulde
eerbewijs dat de leenman zijn heer bracht bij het verhef.

leenhof
het geheel van de leenmannen van een bepaalde hofstede of een
aangewezen getal daaruit, bestemd om samen met de leenheer
geschillen tussen andere leden van dit leenhof te beslechten.

leenkamer
het geheel van de leenmannen van een bepaalde hofstede of
meer bepaald de lokaliteit, waar de registratie van de leenman-
nen werd bijgehouden.

memorie
geschrift, bevattend een beschouwing of verhandeling over een
bepaald onderwerp.

notitie
bevat een al dan niet uitgebreide opgave van de inhoud van een
akte.

repertorium
bevat onder opschrift van een leengoed de namen van de op-
eenvolgende leenmannen met verwijzing naar hun akten.

tijns- of cijnsgoed
vorm van bezit van land, dat belast was met een onveranderlijk
jaarlijks bedrag voor een tijns- of cijnsheer.
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verhef van een leen
procedure van verkrijging door de leenman van zijn leen.

verhef met volle hand
procedure die plaatsvindt wanneer een nieuwe leenman op-
treedt.

verhef met ledige hand
procedure die plaatsvindt wanneer een nieuwe leenheer op-
treedt.

verzuim
verbeurte van het leen aan de leenheer wegens nalaten van ver-
hef door de leenman.
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