
Maurits benoemd Jan Otten Pieck tot Secretaris (ambtman) van Beesd en Rhenoy 1620 
Willem III benoemd Carel Pieck tot ambtman van Beesd en Rhenoy 1691 

 
Door A. F. Verstegen 

 
Ambtman van Beesd en Rhenoy, Otto Gijsbert Pieck, dient een verzoek in bij het Furstendom 
Gelre & Graefschap Zutpen, wegens hoge ouderdom om zijn ambt te mogen resigneren en zijn 
zoon Jan Otten aan te stellen als ambtman in zijn plaats. Maurits volgt het verzoek op en stelt 
Jan Otten Pieck aan als ambtman van Beesd en Rhenoy. Jan Otten moet de eed van trouw en 
goed manschap afleggen aan Maurits ten overstaan van Adriaan vander Mijlen. Deze oorkonde 
met een zegel van Maurits werd opgemaakt te ’s-Gravenhage op de 21e april 1620. 
 
Deze oorkonde werd geregistreerd in het Commissieboek van het Hof van Gelre en Zutphen. 
Wilt u meer weten over het Furstendom Gelre en Graafschap Zutphen, zie dan op deze 
website van de HKWB, Geschiedenis van Rhenoy (2e deel). 
 
Oorkonde in extenso. 
 

Commissie (volmacht) voor Jan Otten Pieck tot het Secretarisschap van Beesd 
en Renoij 
 

Maurits bijder gratien Godts Prince van Orangien Grave van Nassau, 
Catselenborgen Vianden, Diets Lingen Grave van Buren Leerdam Marquis 
vander Veere en van Vlissingen Heere en Baron van Breda Diest de Stadt 
Grave en ’t landt van Cuijck Grimbergen Arlaij Cranendoncq etc. etc. 
 

Allen die geenen die desen sullen sijen (zien) hooren lesen Salut Also Otto Gijsberts 
Pieck tegenwoordigh Secretaris tot Beest en Renoij mits sijne hogen olderdomb 
dieselve resolutie (besluit) niet wil langer can bedienen. En ons aan sulck heeft doen 
versoecken wij wilden hem consenturen (goedkeuren) dat bij deselve resolutie soude 
mogen resigneren (ambt neerleggen) op sijne soon Jan Otten Pieck die ’t selve 
ampt mit voorgaande advies van Raden dis Fursten-doms Gelre en Graefschaps 
Zutphen op onse voorschriftelinhge acte nu ener de soenen (de brief) Jaeren lanck 
als adiunct (bijgevoegd) en substitut (indeplaats-stelling) bedient heeft omme ’t selve 
voortaen absolutelick bij hem waergenomen en bedient te worden. So ist dat wij 
daertoe inclinerende (genegen zijn) den selven Jan Otten Pieck gestelt en 
gecommiteert hebben stellen en committeeren (volmacht geven) bij desen tot 
Secretaris van Beest en Renoij omme deselve possitie voortaen waer te nemen en 
te bedienen op sijne voorscheven Vader gedaen heeft mits dat hij gehouden blijft 



den behoorlicke eet te doen in handen van Cantsler (kanselier) en Raden des 
Furstendombs van Gelre en Graefschap Zutphen ordonneren (bevelen) aenersulcx 
allen en eene ijigelicke (ieder) dien dese eenesinds sal mogen aengeven den 
voorschreven Jan Otto Pieck voor Secretaris van Beest en Renoij te houden en 
erkennen en hem uit volbrengen van sijne last alle goede hulpe te vertoonen. 
Gedaen in S’ Gravenhage den xvii April xvi ste twintich en was neffens een 
opgedruckt segel in roden wasse ondergescheven. 
Maurice de Nassau leger schout ter ordennantie van Sijne Edele en was 
ondertekent Adriaen vander Mijlen. 
 

 
Een gedeelte van de oorkonde uit 1620 

 
Ambtman Jan Otten Pieck werd de 21e april 1620 aangesteld als amptman van Beesd en 
Rhenoy en op de 30e mei van datzelfde jaar had Jan Otten een vergunning gekregen voor het 
houden van een jaarlijkse paardenmarkt. 
 
In onderstaande oorkonde is deze vergunning verleent. 
Jan Otten Pieck krijgt op de 30e maij 1620 Octrooi (vergunning) van Maurits om een 
jaarlijkse Paardenmarkt in Beesd te houden.  
 
Oorconde in extenso. 
 

Octroij (vergunning) voor die van Beest voor eene Paardemarckt 



Wij stadhouder Cantsler (kanselier) ende Raeden des Furstendombs Gelre ende 
Graefschap Zutphen allen doen te weten also ons van wegen Jan Otten Pieck 
etc. De jaerlijckse Paarden-marck etc. Deze akte is verder niet te lezen. 

 

 

 
Na het overlijden van de ambtman Johan Herbert van Broeckhorst in 1691 wordt door Koning 
Stadhouder Willem III, Carel Pieck aangestelt op de 3e mei 1691 als ambtman van Beesd en 
Rhenoij. 
 
Commissie voor Carel Pieck Heere van Braeckel des Ambtman van Beest ende Renoij. 
 

Wij gedeputeerden Doen te weten also daer overlijden van Johan Herbert van 
Broeckhorst de ambtman van Beest ende Renoij sijnde komen te vaceren 
nodigh was dat deselve met een ander bequaem en ervaren persoon wierde voorsien 
soo hadde sijn majesteit daer toegestelt ende geaccommodeert (beschikt) gegeven 
inden dag de 3 Martij (maart) laetstleden soo hebben wij in naem als boven 
hiermede conniuerende (gegeven) gelijck aengenomen geauthoriseert (goedgekeurd) 



ende gecommiteert wort bij desen de voorschreven Carel Pieck Heere van 
Braeckel omt selve ambt van Beest ende Renoij te bedienen.  
Verder worden alle rechten en plichten opgenoemd waar Carel Pieck zich moet 
houden. Dies oirconde hebben wij gedeputeerden van het Furstendom Gelre ende 
Graefschap Zutphen ons segel hieronder aen doen hangen. Gegeven te Arnhem 
de 22 Maij 1691. 
 

 
Oorkonde ingeschreven in het commissieboek van het F. G. & G. Z. 

 
Op de 3e maart 1691 werd Carel Pieck benoemd tot ambtman van Beesd en Rhenoy door 
Koning, Stadhouder Willem III. De oorkonde werd opgemaakt te Arnhem op de 22 mei 1691. 
In een vergadering op de 21e maart 1691 maakt Carel Pieck, de schepenen van Beesd bekend 
dat hij is aangesteld als amptman van Beesd en Rhenoy. 
 
 
 



Schepen van Beest 
H. W. Lingedonck 
E. van Alem 
C. Hovel 
H. van Vulpen R. Gijsbertsen 
O. van Mierloo 
P. Hackert 
 

Ordinaie (gewone) Gerigtsdagh tot Beest gehouden den 21 Meert 1691 
 
Den Hoog Edele Welgeboren Heere Carel Pieck Heere van Brakel etc. 
hebbende den Edele Gerigte van Beest geconvenceert vertoonde dat sijn 
Majesteijt van Groot Brittannië als Stad-houder desen Lande sijn Edele 
aengestelt heeft tot Amptman deses Ampts daer voor sijne commissie de date den 
3 Maert 1691 vertoonende 16 gelesen ende sijn Hoog Edele bij ons als 
Amtman voorscheven verwellecomt sijnde hebbende wij sijn Hoog Edele 
geatmitteert (officieel ingeschreven en toegelaten) naer behooren.  
 

 
In ondestaand affiches deelt Carel Pieck de inwoners mede dat er een Paarden- en Beesten 
markt gehouden wordt op de 9e juni. 



 
Acquoy A.F.Verstegen dec. 2020 


