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Warnsveld - 't Goet ter Brake
13.

WARNSFELD.

't Goet ter Brake, gelegen in Warnsfelder kerspel, te dienstmansrechte ontfangen bij
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Reynolt 1) ter Brake, anno 1378.
Jan ter Brake ontfinck 2 goede met namen Tyoginck, met eenen ponde, ende die
Brake, met eenen peerde te verhergewaden, anno 1405.
Idem ontfinck dat goet ter Brake tot eenen sadelgoede rechten, in den kerspel van
Warnsfeld gelegen, ende Honekink met heuren tobehoor tot Zutphenschen rechten,
anno 1424.
Idem tuchtigt sijn vrou Geertrud ant goet ter Brake ende 't goet Hoenekinck met al
heuren tobehoor, solang sij onherhijlickt blijft, anno 1443.
Reiner ter Brake bij transport sijnes vaders Johans ontfengt dat goet ter Brake ende dat
goet Tyodinck, in der buyrschap Warnsfeld gelegen, dat goet ter Brake tot
sadelgoetsrechten met eenen peerde ende dat goet Tiodinck tot Zutphenschen rechten
met eenen ponde goets gelts te verhergewaden, beheltlick sijner moder tucht, anno
1443.
Idem tuchtigt oick sijnen vader Johan, ibidem.
Reinken ter Brake Arntssoon, erve sijnes ooms Johans na sijn seggen, versueckt ende
crigt beleninge van den goeden ter Brake, Tiodinck ende Honekinck met allen heuren
rechten ende tobehoren, ter Brake tot sadelgoetsrechten, die andere elck tot
Zutphenschen rechten, anno 1444.
Johan 2) ter Brake ontfinck 't goet ter Braick met sijnen tobehoren, gelegen in den
kerspel van Warnsfeld, tot sadelgoets leensrechten, anno 1465.
Reinken ter Braeck vernijt eedt van den goede ter Brake, in den kerspel van Warnsfeld
gelegen, daer naest gelant is Borrenho ff an deen sijde ende voort alom in den
gemeynen velde, tot sadelgoetsrechten, 6 Octobris 1473.
Reiner ter Brake Janssoon vernijt eedt van den goede te Braeck met allen sijnen
rechten ende tobehoren, in den kerspel van Wernsfeld gelegen, daer naest gelant is dat
goet te Reinerdinck an deen sijde ende dat goet ter Bieshorst an dander, tot eenen
Zutphenschen sadelgoet leenrechten, 12 Octobris 1473.
Idem vernijt eedt, 18 Augusti 1484.
Reint ter Braeck vernijt eedt anno 1492 van den goede ter Brake met allen sijnen
rechten ende tobehoren, in den lande van Zutphen in den kerspel van Warnsfeld
gelegen, daer naest geerft is 't goet to Rijnerdinck an deen ende 't goet to Bieshorst an
dander sijde, tot sadelgoets leenrechten.
Johan ter Brake erft dat goet ter Braeck met allen sijnen rechten ende tobehoren, in der
graefschap Zutphen in den kerspel van Warnsfeld van alts gelegen, tot sadelleens
rechten, op sijnen soon
Thomas ter Brake, 24 Aprilis 1529.
Idem vernijt eedt, 23 Septembris 1538.
Idem vernijt eedt van den goede ter Braeck, in der graeffschap Zutphen, in den kerspel
van Warnsfeld, in der buyrschap van Leesten gelegen, tot sadelleens rechten, 20 Junii
1544.
Idem vernijt eedt, 16 Maii 1556.
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Johan ter Brake, erve sijnes vaders Thomas, ontfengt dat goet ter Braeck met allen
sijnen rechten end tobehoren, in der graeffschap van Zutphen, in den kerspel van
Warnsfeld, in der buyrschap Leesten gelegen, tot sadelleens rechten, 19 Oct. 1558.
Gerlich van Holte Wolterssoon, geboren van een suster van Thomas ter Brake, na
dode Johans voorn. sonder manlicke gebeurt na te laten, ontfengt dit leen bij octroy
des coninx met compositie van Vc gulden boven 't ordinaris hergewaet, 19 Septembris
1561. Wolter ten Holte is hulder van sijnen onmundigen soon Gerlich voorn.
Wolter van Holte bij transport sijnes soons Gerlichs beleent, 31 Oct. 1563.
Bernt van Holte, onmundig, erve sijnes vaders Wolters, beleent, 20 Januarii 1573. Sijn
oom Arnt Botterman is hulder. Welcke beleninge nye t gevonden wordt geregistreert.
d'Onmundige kinderen Wolters ten Holte, ten versuecke der weduwe Johans van der
Capelle, harer moye, crigen 3 maenden uutstel om eedt te laten vernijen, 13 Octobris
1581.
Iidem noch 3 maenden uutstel erholden, 10 Julii 1583.
Wolter van Holte Gerlichssoon, onmundig, crigt beleninge deur sijne moder Rens
Dirxdochter met heuren gecoren momber Dr. Evert Potou, 19 Augusti 1591.
Idem vernijt eedt, 12 Augusti 1594.
Idem tuchtigt sijn vrou Eva Custers tot herhilikens to, 9 Nov. 1600.
Arnold de Beyer, getrout an Maria van Holt, dochter van Andries van Holt, des voorn.
Wolters oom, wort van der Landschap na afsterven Wolters sonder mansgebeurt bij
compositie van C daler hiermede begnedigt, ende is beleent 27 Aprilis 1622 deur
volmechtiger Reiner van Brienen.
Paul Selts, secretaris van heeren Gedeputeerden der graeffschap Zutphen, bij opdracht
van Arnolt de Be yer beleent, den 13 Augusti 1641. Het reysige peert getaxeert op 50
gl.
Idem maeckt distinctie, alsoo hieronder veele allodiale goeden sijn, dat onder dit leen
alleene gehoort volgende parceelen, namentlic huys ende hoff met den pol ter sijden
het huys in sijnne grafften gelegen, ende eenen bongart liggende voor het voorss. huys
naer het velt aen met eenen Camp van omtrent 8 molder geseys, gelegen achter den
voorss hoff langs ende nevens Reynerdincks boss, ende eene weyde van omtrent vier
coeweydens ter sijden den voorss. bongart, blijvende de reste allodiael goet ende op 't
nieuw beleent, den 15 Aprill 1647.
Idem laet sijnne dispositie approberen, den 11 Junii 1647.
Idem crijght uyt cracht van de Lantschaps resolutie d.d. 16 Sept. 1653 bevridonghe
van de lheenplicht, mits wederom het goet de Hulst met ap- en dependentien van dien
maeckende tot een lheen, ten sadelleens rechten, gelick oock geschiet, den 11 Oct.
1653.
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