
1188 Goederenregister graaf van Dale, heer van Diepenheim 

Het goederenregister van de graaf van Dale is een eigendomsregister waarvan de kern 
teruggaat tot 1188. De lijst is echter alleen bewaard gebleven in een laat-dertiende-eeuws 
afschrift waarin latere toevoegingen zijn verwerkt. 
Het afschrift bevindt zich in het diversorium van bisschop Frederik van Blankenheim in het 
archief van de Utrechtse bisschoppen in het Utrechts Archief. 
De graaf van Dale uit de titel is Hendrik van Dale. Hij was de eigenaar van onder andere Huis 
Dahl aan de Lippe bij Bork. Door zijn huwelijk met Regenwice van Diepenheim was hij 
bovendien eigenaar van de heerlijkheid Diepenheim en de onderhorige goederen. Regenwice 
was de erfdochter van de heerlijkheid Diepenheim na het overlijden van haar vader Wolbertus 
van Diepenheim waardoor de uitgebreide goederen in Twente en de Achterhoek in handen 
van de graven van Dale kwamen. 
Volgens de inleiding van de goederenlijst zelf is deze in 1188 opgeschreven door Everardus, 
de kapelaan van graaf Hendrik I van Dale, voor graaf Hendrik en diens vrouw Regenwice van 
Diepenheim met als doel het voor de graaf en zijn nazaten makkelijker te maken inkomsten, 
goederen en contracten terug te vinden. 

Bovengenoemde Everhardus werd wat later pastoor van Markelo (ca 1200 tot 1239). Deze 
Everhardus was eerst kapelaan of priester aan de kapel te Diepenheim. Van hem wordt in de 
kroniek van huize Diepenheim het volgende genoteerd: hij was een man van subtijlen 
verstande, een goed scribent (hij had een nieuw missaal geschreven voor de kapel van 
Diepenheim), liefhebber der boeken, welke daarna heeft erlangd de kerke te Markelo en is 
daarna (1239) plebaan geworden te Metelen en is aldaar bedacht gestorven. 

In het goederenregister van de graaf van Dale, heer van Diepenheim kwamen de volgende 
Markelose erven voor: 

Item domus Elekinc IX scepel ordei (gerst), IIII scepel siliginis (tarwe). 
 
Item curia Stochem manipulos (het latere Scholte in ’t Hoff, de Heuver). 
 
Item domus Wennekinc manipulos. 
Item parva domus Wennekinc manipulos. 
 
Item in parrochia Marclo domus Vruwinc. 
 
Item Ortschaft Busterberghe XVI scepel siliginis. 
 
Item XIIII porcorum glandes (eikels voor varkens) apud Stochem; item in Hedereke una 
domus. 
 
Item in parrochia Risnen, item domus Effinc. 
 


