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Quoyer van den Holterhoeck onder Eybergen

[Met opgave van oudere en jongere vermeldingen tot 1817, alsmede huidige plaatsaanduiding]

[183r.] Quoyer van den Holterhoeck
Den Holterhoeck aengaende, gescheen den 28 october in bijwesen burgermeister
Wolter ten Cate und Johan War[n]sinck, gelijckfals assessoeren Jan Bouwmeister
senior ende Jan Schuyrinck.
Ketterinck. Een erve hoffhoerich aen den hoff toe Vaerwerck. Lijfftucht, met huys,
hoff und gaerdenlant van ½ schepel, jaerlix 6 daler. Aen bouwlandt omtrent 16
molder gesey, tientvrij. Is jaerlix beswaert met 4 molder roggen, 6 molder garst und
2 daler an 't Capittell [182v.] tot Vreden in die Wisscherpacht. Idem an weydegrunt,
slechte grundt, omtrent 8 koeweyden, jaerlix 16 daler. 160-19-8.
148-19-10
14e eeuw, Luttyke Hemestede off Ketterynck; 1529, Ketelerinck 2 gl; 1553, Ketteringh, 2 gulden; 1570-1571, schulte Ketteringk
2 gl.; 1584, Ketterinck; 1817. Ketterink, nr. 9, bewoner J.H. Ketterink; 1996, Ketterink, Ketterinksteeg 2. Opgenomen in
nieuwbouwwijk 't Simmelink (Eibergen-Oost).

Luttickholt. Een erve met huys, hoff ende gaerdenlandt van 3 schepel, jaerlix 7
daler, toebehoerende die weledele jonckers Rodolph van Raesvelt in die Wiersche.
An bouwlandt omtrent 11 molder gesey, tientvrij. Wort gegarvet op die derde garve.
[184r.] An weydegront omtrent 7 koeweyde, slechte gront, jaerlix 14 daler. Hyr
gaet uyt jaerlix an 't Clooster te Asbeecke1 40½ stuver. 119-9-9.
10917-10
1529, Luttickholt 1 gl.; 1553, Luttickholt, 1 gulden; 1570-1571, Lutticholt, 1 gl.; 1584, Lutticholtt; 1817, Luttikholt, nr. 18, bew.
Luttikholt; 1996, Luttikholt, Apedijk 2.

Geert Bouwmeister. Een cavenstede, waervan eygenaer is Tonnis Tanckinck, met
huys ende gaerdelant van 1 schepel, 3 daler. 4-10-0. Aen bouwlant, meestendeel
veltlandt, ongeveer 5 molder saet, wort gegarvet, tientvrij, lichte garve. 39-19-11.
[Totaal:] 44-9-11.
40-18-10
Idem van Berent Oosterinck [184v.] in pacht op den 4 gast, ongeveer 2½ schepel
gesey, tientvrij, jaerlix voor 1 daler 20 stuver2. 3-14-10.
3-14-10
1529, geen vermelding; 1553, Rotger Bowmeister, 2½ ort; 1570-1571, Lubbert Bowmeisters 1½ ort; 1584, Boumeister; 1817,
Bouwmeester, nr. 10; 1996. Gesloopt. Stond aan de Rekkenseweg in nieuwbouwwijk 't Simmelink.

Aelbert in 't Leemslat. Een kaevenstede, sijnde eygen, met huys, hoff und
gaerdenlant van ½ schepel, jaerlix 3 daler. 4-10-0. An bouwlandt, sijnde sijn eygen,
2½ molder saet, tientvrij, waervan het derdendeel slim veltlandt, jaerlix 103 daler.
18-9-9. Een weydeken van 1 koeweyde, veltgront, sijn eygen, 2 daler. 3-0-0.
[Totaal:] 25-19-9.
23-18-4
1529, geen vermelding; 1553, Peter in Leemsloet, ½ ort; 1570-1571, Peter int Lehemslot, pauper; 1553, Johan Leemsloet, 1
ort; 1817. ?Slathuis/Slatman, nr. 16. 1996. Slatman, Apedijk 1. Zie ook volgende vermelding.
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Het Stift te Asbeck in Münsterland.
Bedrag doorgehaald.
Doorgehaald.
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[185r.] Jan in 't Leemslat. Een caevenstede in pacht van Frederick Harbers cum
suis, met huys, hoff und gaerdenlandt van 2 schepel, 4 daler. 6-0-0. Aen bouw-lant
in pacht van Aelbert ter Hueren omtrent 5 schepel gesey, tientvrij. Is veltlandt.
Jaerlix voor 54 daler. 2 molder roggen. 10-11-2. [Totaal:] 16-11-2.
15-4-9
Zie ook aantekeningen bij vorige vermelding.

Berent Blanckvoort. Pachter van een stucksken landes van Berent Sjungen van 1
schepel gesey, tientvrij, 1 daler. 1-10-0.
1-10-0
Een stucksken gaerdenlants van Frerick Harbers, 0-10-0.
0-10-0
[185v.] Trijne Slatboems. Een huys, doet jaerlix 5 daler. 7-10-0.
6-15-0
5
Bij dat huys 2 molder gesey, tientvrij, jaerlix 8 daler. 15-19-11.
15-19-11
Een stucke van 3 schepel, tientvrij, bij Bouwmeisters huys, 36 daler. 5-19-11.
5-19-11
Den Stenverscamp, halff veltlant, is 9 schepel gesey, tientvrij. 17-19-10. 17-19-10
Idem den Bochtergaerden van 1½ schepel gesey, tientvrij, jaerlix 1½ daler. 2-19-10.
2-19-10
[186r.] Een stucke veltweyde van een koeweyde, 27 daler. 4-10-0.
4-10-0
1584. Schlatboem. (Zie ook Rosier Slatboem).

Jan Bouwmeister. Drie schepel saet, veltlandt, tientvrij, gepachtet van Frederick
Harbers op die derde garve. 5-19-11.
5-19-11
Rosier Slatboem. Een huys met een hoff van 1 schepel, toebehoorende die
weduwe Bloems ende Luloff Crusbeecke, jaerlix 4 daler. 6-0-0.
6-0-0
Aen gepachtet landt van de voornoemde eygenaers 4½ molder gesey, tientvrij, op
die derde garve. 35-19-10.
35-19-10
1584. Schlatboem. (Zie ook Trijne Slatboems)

[186v.] Het erve Groetholt. Eygenaers die geestelijcken8, doet jaerlix met huys,
hoff ende weydelant, daer men 3 koene een halven dach op weyden kan, 14 daler.
Een gaerden van 2½ schepel gesey. An bouwlandt 12 molder geseys, 1 schepel,
tientvrij, hetwelcke die heeren Gedeputeerden verpachten op die derde garve. Is
verpacht voor 127 daler. 211-10-0.
199-10-0
Noch twee schepel gesey an bouwlant, tientvrij, van Lubbert ende Herman
Groeteholt, op die derde garve. 3-19-11.
3-19-11
1379, ten Grotenholte; 1529, Groetholt 1 gl.; 1553, Groetholt, 1 gulden; 1570-1571, Thonis to Grotholte 1 gl.; 1584, Grotholtt;
1626; Grootholdt, pastoriegoed; 1817, Grootholt, nr. 19, bew. Antonius Grootholt; 1996, Groothold, Apedijk 4.
4

Doorgehaald.
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Doorgehaald.
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Doorgehaald.
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Doorgehaald.

8

Bedoeld wordt het Geestelijk Rentambt Borculo, dat de voormalige viciariegoederen en pastorieën na de
kerkhervorming beheerde.
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[187r.] Herman ten Haeve, tychler van Groenloe. Een hoeck veltgront,
geheten die Matzmaete, bij dat Swillbroeck in dat Eybergsche velt uytgegraeven. is
11-19-11
an bouwlant 2 molder gesey, tientvrij, die 4de garve. 11-19-11.
Idem daer in drie daegen gressmeyen, sijnde leger gront, geset op 3 daler. 4-10-0.
4-10-0
Thienden
Sijn Graefflijke Genade van Bronckhorst heefft an sack ende garfftiende uyt het
schependomb9 van Eybergen ende den Holterhoeck, jaerlix die weerdye van 72-16-9.
72-16-9
[187v.] Het Capittel te Vreden heefft uyt het schependomb Eybergen ende den
Holterhoeck jaerlix an sacktiende die waerdije van 60 gulden 11 stuver 11 deniers.
60-11-11.
60-11-11

Onderstont:

Summa grossa van den Holterhoeck: 841-12-10.

Noch leger:

Den 29 december 1646 hebben Geert Weners ende Herman Jaspers, setters van 't
eerste deel der stadt Eybergen, ende den 30 december Jan Bouwmeister die olde
ende Jan Schurinck, setters van de andere sijdt der stadt Eybergen ende van den
Holterhoeck, den eedt in forma gedaen als dat haers wetens uyt dit quyer niet en is
vergeeten, ende dat der verpachte offte verhuerde [188r.] huysen ende landerijen,
pacht offte huyr, wel ende oprechtelick is angegeven, ende die huysen ende landen
bij die eygenaers selffs bewoent ende gebruyckt, nae advenant angeslaegen, doch
dit alles nae haere beste kennisse ende wetenschap, ter præsentie van de heeren
Cock, Holl, Bentinck ende Sluysken.

Onderstont:

Het quoyer van de stadt ende schependom Eybergen met den Holterhoeck, brenght
in 't geheel op: twee duysent negenhondertsestien gulden, sestien stuyver, acht
deniers. Aldus bij ons ondschreven commissarien gesummiert ende gesloeten binnen
Groenloe op den 5 january 1647.
2916-16-8

Was onderteeckent:
Everard de Cock van Oppijnnen, Gerhardt Casyn van der Holl, Willem Bentinck,
Everardt Sluysken (secretaris).
[188v.] Het quoyer van de stadt ende schependomb van Eybergen metten Holterhoeck brenget uyt, affgetrocken den XIIden enden Xden penninck, respective die
summe van tweeduysent soevenhondert soeven ende sestich gulden, negen stuver
ende vieff deniers, naementlijk an landerijen 2171-11-10, ende an huysen 595-17-7,
bedraegende daervan den VIden penninck driehondert een ende sestich gulden,
9
De term schependomb kan niet op de Holterhoek betrekking hebben. De stad Eibergen was namelijk geen eigen rechtsgebied,
los van het landrecht. Over de gehele breedte van de jurisdictie viel de stad Eibergen onder het landrecht van Borculo of (na
1616) Zutphen.
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achtien stuver, soeven ende twee derdendeel deniers, ende den IXden penninck ses
ende sestich gulden vier stuver twee deniers. Ende toesaemen:
428 gulden 2 stuver 9_ deniers.
[Getekend:]
A. Tengnagell (1649); Mattheus van den Poll; Hen. van der Capellen: Gerhardt Casin
van der Holl; Fred. van Essen; Ermgardt Sluysken; Ludolph Sylvius (secretaris, '49).
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