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Warnsveld - 't Goet te Suderoes
9.

WARNSFELD.

't Goet te Suderoes, te Zutphenschen rechte ende te dienstmansleene; item 't goet ten Velde;
item 't goet te Groenenvelde, te Hercler ende te Hering, Berents goet des Jajers, te
Zutphenschen rechte helt
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Henrick van Suderoes, anno 1326.
Albert van der Suderaes ontfengt dat halve goet te Suderaes tot een dienstmansgoet,
anno 1378.
Idem tuchtigt sijn vrou Bate 1) an sijn goet tot Suderaes met sijnen tobehoren, gelegen
in den kerspel van Warnsfelde, in der buirschap van Vieracker, tot een Zutphens leen,
anno 1400.
Gerrit van Suderaes bij transport sijns vaders Alberts, anno 1424.
Henrick van Suderas beleent, anno 1465.
Idem vernijt eedt van den goede tot Zuderaes met sijnen tobehoren, in den kerspel van
Warnsfeld, in der buyrschap van Vieracker gelegen, daer naest gelant is heer Jacob
van Hackfort, ridder, an deen sijde ende Evert ten Braeck an dander sijde, tot
Zutphenschen rechten, 7 Oct. 1473.
Idem vernijt eedt, 19 Augusti 1484.
Dirck van Suderas ontfengt dat halve goet geheiten Suderaes, gelegen in der lande van
Zutphen, in den kerspel van Warnsfeld, in der buyrschap van Vieracker, met sijnen
tobehoren, daer die van Hackfort die wederhelft van hebben, tot Zutphenschen
rechten, anno 1492.
Idem transporteert een stuck lants, geheiten die Koppelmaet, gelegen in den kerspel
van Warnsfeld, in der buirschap van Vieracker, nemlick ¾ van den selven stuck lants,
daer Jacob van Hackfort ¼ aff heeft, met belofte van in 8 jaren weder in te lossen bij
verlies sijner gerechticheyt an
Goossen Magginck, die daermede beleent is, anno 1495.
Evert van Zuyrhuys 2) die alde vernijt eedt van den goede geheiten Zuyrhuys, gelegen
in der graeffschap Zutphen, in den kerspel van Warnsfeld, in der buyrschap van
Vieracker, tot Zutphenschen rechten, 30 Septembris 1538.
Idem als erve sijnes vaders Aelberts beleent, 21 Septembris 1542. Alle versuymnis
wordt quijtgescholden.
Idem transporteert dit leen, 17 Octobris 1542, ende
Johan Goltstein wort daermet beleent, 29 Octobris 1542.
Henrick Goltstein, onmundig, beleent met een deel van den goede to Suderas, nemlick
dat goet Suderas, uitgesondert alsulcken deel als Jacob Snijder van Essen daeruut
ontfangen 3), end uutgescheiden 3 stucken Everten van Suderas den jongen angedeylt
4)
, als Johan Goltstein 't selve goet van Evert Zuderaes den olden gegolden, 3 Julii
1544. Sijn broeder Willem is hulder.
Idem crigt uutstel, 28 Maii 1556.
Sophia Goltsteins bij transport Henrix voorn., 29 Martii 1557. Haer hulder is Henrick
van der Capellen.

De akte noemt haar Bate van Zuderaes
= Suderas, gelijk blijkt uit de beleeningen van 1544 en 1606
Zie 10.
Zie 11.
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Eadem tuchtigt haren man Henrick Boshoff, 9 Aprilis 1562.
Eadem, huysfrou Joachims van Lier, vernijt eedt deur haren neve Johan van Goltstein,
30 Januarii 1595.
Henrick Boshoff, erve sijner moder Sophiae, beleent met een deel van den goede te
Suderas bij wijlen Johan van Goltstein van wijlen Evert van Suderas den olden
angecoft, 29 Decembris 1606.
Hendric Bosshoff, erve sijnnes vaders Hendrix beleent, 30 Mey 1637.
Rogier Boshoff renuncieert ten behoeve van sijn broeder Hendric voors., den 7 Junij
1637.
Hendric Boshoff en sijn huysvrou Margareta van Leeffdael laten haer besloten
testament approberen, den 11 Oct. 1659.
Idem laet sijn naerdere dispositie approberen, den 18 Febr. 1661.
Idem draecht dit leen op aen sijn soon
Coenraet Jacob Boshoff, die daermede beleent is, den 27 Sept. 1661.
Idem laet sijnes vaders dispositie van den 18 Febr. 1661 openen ende registreren ende
licht het origineel, den 21 Julij 1662.
Idem, alsoock sijn moeder, soo veel die daertoe berechticht mochte sijn, draegen dit
leen op aen Jan Hendrick Swaefken, voorbehoudens de moeder, juffrou Margareta van
Leefdael, weduwe Bushoff, de vordelen bij de coopzedulle van den 15 Oct. 1662 voor
haer bedongen ende is
Jan Hendrick Swaefken met dit leen weder beleent, den l Febr. 1664.
Idem laet sijne dispositie approberen, den 20 Jan. 1665.
Idem beswaert dit leen met 12500 gl. ten behoeve van Dr. Arnolt van Eck, raet in
Gelderland, en Anna Catharina ter Bhem, eheluyden, den 9 8ept. 1685.
Arnold van Eck uit kragt van gerigtelijk verwin beleent, den 14 Jan. 1701.
Hendrick Johan van Eck, erfgenaem sijns vaders Arnold, beleend, 3 Jan. 1709.
Idem laet approberen het maeggescheid den 25 Febr. laestleden opgerigt tussen de
kinderen en erfgenamen van Arnold van Ek en Anna Catharina ten Behm, egteluiden,
waerbij renuntieert van alle pretensien op de lenen en sijn condividenten van den
derde voet en uit dien hoofde beleent, 12 Maert 1716.
Idem laet sijn beslote dispositie approberen, 29 Junij 1716.
Idem laet sijn beslote dispositie approberen, 19 Mey 1736.
Reynder Johan op ten Noorth pro se et q.q., onverminderd en ongeprejuditieert het
regt van sijn medeerfgenamen testamentair van Hendrik Johan van Eck, beleend, 15
Maart 1764.
Idem cum sociis dragen dit leen op aan
August Robbert van Heeckeren, die daar weder mede beleend is, 3 Sept. 1764.
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