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Warnsveld - ‘t Goet te Swavingh
5.

WARNSFELD.

‘t Goet te Swavingh met allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Warnsfeld in der
burschap van Rijssel, ten Zutphenschen leen ontfangen bij
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Gerloch van der Capellen, anno 1378.
Johan ter Capellen, anno 1379.
Griet van der Capellen, erve hares vaders Johans, anno 1404. Haer oom Gerrit van der
Capellen is hulder.
Eadem, huysfrou Arnts van den Walle, anno 1424.
Catrin, Arnts dochter ten Wal, huysfrou 1) Willem Lerincx, beleent, anno 1440. Claes
van der Capellen is hulder.
Evert van Kerpen bij transport Catrin voornant ontfengt die een helft van den goede
tot Swavinck, anno 1441.
Dirck van den Wal bij transport sijner suster Catrin ontfengt d’ander helft, beheltlick
den Gasthuse ten heyligen Geest jaerlix 3 malder roggen, eodem die.
Evert van Kerpen bij transport Dirx voornant ontfengt die helfte, also dat nu beyde
helften weder bijeen commen, anno 1444.
Tru(de)ken van Kerpen, erve hares vaders Everts, anno 1460. End haer broder Johan
van Kerpen is hulder.
Gertrud van Kerpen, huysfrou Dirx van den Wal, anno 1465.
Eadem vernijt eedt van den goede to Swavinck met sijnen tobehoren, gelegen in den
kerspel van Warnsfelt, in der buyrschap van Rijssel, met der eener sijde neven
Henrick Garwerdinck, ende Johan Meyerinck ende Griet ter Horst an dander sijde, 5
Octobris 1473.
Eadem vernijt eedt, 20 Augusti 1484.
Eadem vernijt eedt 2), anno 1492.
Eadem vernijt eedt duer Gerlich van der Capellen 3), anno 1495.
Gerlich van der Capellen Henrix soon beleent, anno 1503.
Johan van der Capellen, erve sijnes vaders Gerlichs, tuchtigt sijn moder Eve 4) na
beleninge, anno 1507.
Henrick van der Capellen, erve sijnes broders Johans, 13 Maii 1533.
Idem crigt uutstel, 17 Septembris 1538.
Idem vernijt eedt, 10 Junii 1542.
Idem vernijt eedt, 14 Junii 1544.
Idem vernijt eedt, 28 Maii 1556.
Idem vernijt eedt deur sijnen soon Gerlich, raetsheer, 14 Dec. 1581.
Gerlich van der Capellen, raedt, erve sijnes vaders Henrix, beleent, 15 Junii 1585.
Henrick van der Capel, burgemeester to Zutphen, bij opdragt sijnes vaders Gerlichs
beleent met den goede Swavinck met sijnen pol, rijsweerden, anwassen, vischerien,
vrij- ende gerechticheyden ende allen tobehoren, in den graeffschap Zutphen, in den
kerspel van Warnsfeld in der buerschap van Rijssel gelegen, te Zutphenschen rechten
leenroerich, met oick den goede, geheiten Massinck, in der selven buerschap gelegen,
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In de akte heet zij weduwe.
Door haren man Derick ten Wall (Leenakte).
3
In de akte wordt zij weduwe genoemd en van der Capelle haar zoon.
4
Blijkens de akte heette zij van den Hoeff.
2
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ende heeft sijnen vader voorn, ende moder Margriet Schimmelpennincks wederom
getucht, 24 Maii 1621.
Idem laat sijn besloten testament approberen, den 15 Aprilis 1659; ende is door ordre
originelick op den 3 Junii 1659 gelevert in handen van Gerlich van der Capellen tot
Mervelt.
Henrick van der Capellen uyt cracht van dispositie van sijn oom Henrick van der
Capellen beleent, den 6 Junii 1659.
Juffr. Agnes van der Cappellen, als erve haeres broeders Hendrick, beleent met twee
derdeparten, den 15 Octob. 1660. Hulder Alexander Schimmelpenninck van der Oy tot
Kel ende Engelenborch.
Eadem laet approberen seecker onwederroepelijck contract, lootinge ende
erffscheidinge tusschen haer ende haere neven ende nichten den 2 Octob. 1660
ingegaen, 5/12 Octob. 1660.
Geerlich van der Cappellen, heer tot ‘s Heer Artbergen, versoeckt transport ende
beleeninge van het derdendeel deses leens, door sijn broeder Hendrick van der
Cappellen aen hem vercocht, doch overmits de volmacht niet bestendich was, is sulks
uytgestelt ende tot voorkoominge van versuym aengeteyckent, 19 Octob. 1660.
Idem uyt cracht van transport sijnes broeders Hendricks met desselfs aendeel beleent,
den 18 Dec. 1661.
Idem transporteert ende geeft over sijn aendeel aan
Philips Otto van Coeverden, colonel, ende vrouwe Anna Sophia van der Cappellen,
welcke beneven dit derdendeel oock beleent sijn met de havesaete ende een
derdendeel van het voorn. leen, vrouwe Anna Sophia van der Capellen door dode
juffr. Agnes van der Cappelle ende geapprobeerde lotcedulle aengecomen, den 26
Febr. 1676.
Borghard Gosewijn Hendrick van Coeverden, erfgenaem sijns vaders en moeders
Philip Otto en Anna Sophia, beleend met dit leen en 1/3 van Massinck, den 13 Julii
1700.
Anna Cornelia Isabella van Coeverden, erfgenaem haers broeders Borghard Gosewijn
Hendrik, beleent, 26 Julij 1710. Hulder Godert Philip van Linden, haer man.
Eadem en haer man Godert Philip van Lynden tugtigen malkanderen reciproquelijk, 2
Jan. 1713.
Godert Philip van Lynden en Anna Cornelia Isabella van Coeverden, egtelieden,
dragen dese twe lenen op aen
Jasper Caerl van Lynden d’Aspremont, haer soon, die daer weder mede beleent is, 19
Julij 1725.
Anna Margareta van Lynden d’Aspremont, erfgenaem haers moeders Anna Cornelia
Isabella van Coeverden, die erfgenaem was van haer soon Jasper Caerl van Lynden
d’Aspremont, beleent, 10 Aug. 1729.
Eadem laet approberen haer beslote dispositie, eodem die.
Frederick Robbert Evert van der Capellen laet approberen de huwelijxvoorwaerden
den 17 Julij 1731 opgerigt tussen hem en sijn vrouw Anna Margareta Elisabet van
Lynden d’Aspremont, 20 Oct. 1731
Anna Margaretha Elisabeth van Lynden draagt eenige gedeelten van het eerste leen 5),
bij de acte vermeld, op aan

n.l. Swaving.
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Frederick Benjamin van der Capellen, haar soon, die daar weder mede beleend is, 14
Meert 1760.
Idem en Johanna Isabella Bentinck, ehelieden, laten haere huwlijksvoorwaarden van
den 6 April 1766 approberen en registreren, 28 Decemb. 1779.
Deselve ehelieden laten haar besloten testament van den 13 Septemb. 1779
approberen, eodem die.
Fredrik Benjamin van der Capellen laat approberen en registreren het magescheyd,
den 2 Decemb. 1785 over den ouderlijken boedel opgerigt en waarbij hem deese twee
leenen voor het geheel sijn toe- en aanbedeeld, 20 May 1786.
Idem beleend met deese twee leenen, aller gestalte deselve hem door overlijden van
sijn moeder Anna Margaretha Elisabeth van Lynden d’Aspremont en uyt kragt van
geapprobeerd magescheyd voor het geheel aangekomen sijn, eodem die.
Denselven laat sijn besloten testament van den 21 Januarij 1794 approberen l Febr.
1794.
F.J.B. van der Capellen en E.P.C. van Haersolte, ehelieden, benevens derselver zoon
F.B. van der Capellen laten registreren een opene testamentaire dispositie, (door)
wijlen F.B. van der Capellen tot Rijsselt den 23 Dec. 1805 gepasseert, en laaten uyt
hoofde van vorengenoemde dispositie deeze twee leenen ter hunlieder naamen
overtekenen, den 28 Febr. 1806.
Frederik Johan Benjamin van der Capellen en E.P.C. van Haersolte ehelieden, laten
registreren een gerigtelijk transport d.d. 7 Junij 1806 van het erve de Huete of 1/3 part
van het goed Massink, door J.W. Lankhiet en H. Weenink q.q. en G.W. van
Lamsweerde en Mr. J.J. Schluiter als executeur-testamentair wijlen F.B. van der
Capellen, ter hunlieder behoeven gepasseerd, en laaten uyt hoofde van dien dit leen ter
hunlieder naamen overtekenen, den 27 Junij 1806.
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