
Ambtman van Beesde en Rynay ridder Bruusten 1392 
 

Door A. F. Verstegen 
 
Op de 29e nov. 1377 werd Willem, zoon van Maria, door den keizer van Duitsland met Gelre 
beleend. Hertog Willem, huwde 18 sept. 1379 met Catharina, dochter van hertog Aelbrecht van 
Beijeren en kreeg op de 13 dec. 1393 bij den dood van zijn vader het hertogdom Gulik. Hij 
overleed kinderloos op 16 feb. 1402 te Arnhem, oud 38 jaar, terwijl zijne echtgenote reeds vóór 
hem op 10 nov. 1400 te Hattem gestorven was. Door het kinderloos overlijden van hertog 
Willem werd hij opgevolgd door zijn broeder Reinoud, die tot zijn dood (25 juni 1423) over 
Gelre en Zutphen regeerde. 
 
Johan van den Velde en Johan de Bylant benoemen namens de hertog van Gelre, Willem van 
Gulick, ridder Bruusten Heer van Herwijnen, tot ambtman van Beesd en Rynay 1392. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Hertog Willem van Gulick en Kleef           Ridder Bruusten ambtman van Beest en Rynay 
 

Wy Willem van Gulick, bi der genaden Gaids hertoge van Gelre end greve van 
Zutphen, doin kunt allen luden mit dissem apenen brieve end bekennen, want wy 
heren Bruusten van Herwynen, riddere, gemact hebben unsen aamptman in unser 
stat tot Saltbomel end in Boemelreweert, in Tielrewert, int Beesde end tot Rynay 
end tot Herwerden mit allen hoeren tobehoeren, end hebben hem bevalen te 
vorderen, te richten end te boeren dairynne all broe-ken gelyck die brieve dairup 
gemaeckt dat ynhalden end begrepen hebben. So hebben wij hem gegeven end 
geven eevermitz dissen offen brieff voer sinen daghlixsche cost bynnen unsen ampt 
voerscreven te doen as dat selve unse ampt te vueren end te bewaren, illix jaers na 



beloyp der tyt dat hee uns amptman dair is, vierhundert Gelresscher gulden, goet 
van goilde end gerecht van gewicht off gelyck payment dair vur in den tyden der 
betalinghen, dien vur-screven gulden gelyck goit in onsen lande genge end geve, die 
he boeren sall uyt end van unsen broeken vurscreven. End wes hee meer boerde dair 
sall he uns off den genen, dien wi dat bevalen hedden, die heelft tot allen tyden 
sunder vertog aff oevcrleveren end uytreyken tot onser behoiff, end van der ander 
heelft sall he uns end unsen erven end nacomelinghen be-scheydelike bewysynge end 
rekenynge doin tot allen tijden als wi hem dat eynen maent te voeren wieten laeten 
mit unsen brieve. All argelist uytgeseghet. In urkunde des hebben wy onsen segele 
bi unser rechter wetenheit doen hancgen an dissen apenen brieve. Gegeven int jaer 
uns Heren Dusent drihundert twe end negentich (1392) des Dinxdagh nae sente 
Victoers dach. Per dominum ducem presentibus de consilio dominis Johanne van 
den Velde et Johanne de Bylant 
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