Rekeningen van die landdrosten van Veluwe, 1543-1795:
1ste rekening over de jaren 1572-1573 Henrick Bentinck.
Rekeningen van Henrick Bentinck, drost van Overveluwe, 1572-1579, afgehoord 1574-1581 7 delen
N.B. Het boekjaar loopt van 19 Mei tot 18 Mei. In de 1ste rekening een afschrift van de commissie van dezen bij de splitsing
van het drostambt Veluwe in 1572 aangestelden drost.

Toelichting: Ik heb uit deze inventaris voornamelijk aantekeningen gemaakt voor eigen genealogisch
en historisch onderzoek. Het betreft dus geen complete transcripties van deze rekeningen maar
meer een lijst met genoemde personen. Ik heb daarbij (voorlopig) alleen de personen uit Doornspijk,
Heerde en Epe genoteerd.
Heerde:
Johan van Beeck hefft eenen nederslach geimpetreert an die persoon van Warner Huijbertssen, ende
dselve Jan mitten lieve daer van ontkaemen ende hem buijten slants onthoudende, sonder alnoch
enige Remissij versocht noch sijne voorbroeckte betaling toe hebben, Und dewijle sulcx int leste vant
Jaer deser Rekenijnge geschiet is salmen dat vorderen, ende list morlicks, daer van in tocomende
Rekeninge vant wordeen alsoe lange hier nijet
Epe:
Den Jongen Jan Koepersleger tot Vaesen, heft eenen nederslach begangen an Wijer Henrickss, dselve
Jan oeck mitten lieven ontkommende, souden noch sijne vorbroke betaelen, dan heeft anden
drosten gesand om dselve twillen betaelen, zulcx gedaen zinde salmen daer van in tocommende
Rekenijnge verantworden, Also noch tertijt hier niet
Doornspijk: kleine bruecken:
Schaeve Reintken end Albert Herman Jegers soene hebben tosamen gevochten ende Albert is
gewoont geworden
Lambert Gerrit Arnts heeft mijt Willem Henricksen gevochten ende hebben den anderen gewont
Jan Nuss heeft Arnt Hannes mit enen holten kueshamer ter eerden geworpen
Gerrit Swartken hadde tot Harman Otten sitten drincken und was droncken, als hij nae huijs gaen
wolde, is hij weder gekeert gevende omuitte worden willende slaen die ghene daer noch saeten en
droncken, danoch niemants geslaegen oder gewont
Lubbert Rende hebbende versmaet ofte versuijmt des heeren dienst und mit muet willen toe huijs
gebleven
Doornspijk: Onrechte pendongen ende pantkerongen:

Harman Everts hebbende pantkeronge gedaen tegens Dirrick Isaack
Derrick Isaack heeft pantkeronge gedaen tegens den pastoir to Ostenwolde
Berndt Janss heeft pantkeronge gedaentegens Jan van Aller
Harman Gerritss pantkeronge gedaen contra Albert Pongen
Baeck Janss pantkeronge gedaen tegens Derricxken sin olde dienstmaecht
Jan Bosch hefft pantkeronge gedaen tegens Derrick Berndtss
Gerrit Wichmanss hefft pantkeronge gedaen contra Mense Pasmans
Jidzer pantkeronge gedaen tegens Claes Snelleken
Herbert Hermssen pantkeronge gedaen contra Thonis Bartss tot Hulshorst
Heerde: kleine bruecken:
Jan van Hoornen end Berndt Visscher hebben tosamen gevochten und bint beijde gewont
Jan van Trier den Olden ende Claes Muijss hebben tosamen gevochten
Claes Muiss ende Jan Brinck tosamen gevochten
Jan van Beeck ende Huigo Warners hebben tosamen gevochten
Jan Kockert ende Jan Gerritss hebben tosamen gevochten
Claes Lubbertss, Arndt Janss, Derrick van Beeck ende Gerrit Jacob Lubberts soin hebben tosamen
gevochten
Jan van Trier ende Henrick Goissensen hebben tosamen gevochten
Jan van Trier den Jongen ende Mensse Goisens twee dochteren hebben tosamen gevochten
Heerde: Onrechte pendongen ende pantkerongen:
Henrick Greve heeft pantkeronge gedaen tegens Jordaen vander Laeuwijck
Henrick Greve heeft oeck pandtkeronge gedaen tegens Gerrit Hermss Spelde ter Elburgh
Gerrit Wichmanss end Gerrit Everts hebben beijde pantkeronge gedaen tegens den Scholtis van
Heerde

Jan Schudder hebben pantkeronge gedaen tegens Jan Wilhelmss
Henrick Derrickss contra Gerrit Ticheler
Henrick Lueffssen contra Mechtelt Lubbertssen
Die Dijckgreve contra vrouw van Limbergen toe Deventer
Epe: kleine bruecken:
Lambert van Drecht ende Ariaen Schonmacker hebben tosamen gevochten
Wulffer Henrickss hebbende mit sin twee soins gevochten tegens Gerrit Henricx knecht
Derrick van Keppel ende Derrick Tijmmerman hebben tosamen gevochten
Epe: Onrechte pendongen ende pantkerongen:
Thiman Philipss heft driemael pantkerong gedaen tegens Wilhelm Lukas ende Gerrit Velthuis
Peter Fockinck hefft pantkerong gedaen contra Martens vanden Heijden
Derrick Henrickss contra joffer. Ripperbants
Harman Stevens contra joffer. Ripperbants
Jan Beldesnijder heeft pantkeronge gedaen contra nN. Van Laer
Joffer Ripperbants tegens Lambert Wichmanss
Jan van Gorsell contra Isebrant Warmboltss
Jan Gijsen tegens den Scholt van Eepe
Schepert Dries tegens denselven Scholt van Eepe
Joffer Ripperbants tegens Harman Tholl
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