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Over genoemde periode zijn daarin een 6-tal typen rekeningen te vinden nl. die van de hoogschout
van Den Bosch, de laagschout van Den Bosch en de kwartierschouten van de onderscheiden
kwartieren Peelland, Kempenland, Oisterwijk en Maasland. Deze rekeningen bevatten zeer
uiteenlopende onderwerpen passend binnen tal van disciplines. Men vindt er oorlogsposten,
informatie over vorsterijen en hun bedienaars, alle mogelijke muntsoorten met hun resp.
muntwaarden, allerhande overtredingen tegen bestaande keuren en breuken, moord- en
doodslagveroordelingen, diefstallen, volksgebruiken en ga zo maar door! Een boeiend archief, wat
tot op heden nauwelijks wordt geraadpleegd, omdat er geen indexen op bestaan. Het gaat om ruim
125 rekeningen van inkomsten en uitgaven, de een langer dan de ander.

079.1.5.2

NIEUWE REKENING van HEER HENRIC VAN RANST als HEER van BOXTEL en
hoogschout van ‘sBosch over de periode Sint Jan 1486 tot en met Sint Jacob in juli 1487
(Periode: Sint Jan (= Johannes de Doper) 1486 = 24 juni 1486; Sint Jacob (= Jacobus de
Meerdere) 1487 = 25 juli 1487)
079.1.5.3
GHEERT VAN GROEYS die welcke met eenen geheeten ARNDE GROYS synen neve ende meer anderen
jong gesellen den bal sloegen in der vryheit van OISTERWYCK teghen andere jonge gesellen ende by
dien syn geworden kivende ende underlinge met kolven vechtende, soe dat de zelve Gherit ende
Aert Groeys gheneven by crancken avontueren met hueren colven van live ter doot brochten eenen
gheheeten THIELKEN REYNKENS die n ochtans nae die zelve quetsuren wel vi weken levende was,
laten componeren ter beden van goeden mannen den voers. Gerit want hy hem buyten lants hielt
ende de vrienden ende magen des dooden hem dat om goidswille vergeven hadden mits dat een
scamel geselle is ende de zelve onnoselic toequam om vijf rijnsgulden
HENRICKE HENRICKS LOSENSOEN ende JAN STEVEN DRIESSOEN die op RYTHOVEN eenen geheeten
PAUWELS knape VAN DEN VENNE van VELTHOVEN van live ter doot gebracht hebben ondelick etc.
laten
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