
Verpagting van kerkenlanderijen van 15 august. 1768 

Conditien en voorwaarden waarop de Heeren Collatoren de kerke van Markel in gevolge publicatie op 
heden den 15 aug. 1768 aan de meestbiedende willen verpachten de hier agter gespecifieerde kerken 
landen 

1 
De verpachtinge zal geschieden met guldens van een en twintig stvrs het stuk, dog zal de gene zoo 
op den bepaalde verschijn dag of ses weeken daar na betaalt, kunnen volstaan met guldens van 
twintig stvrs het stuk 

2 
Word de verpachtinge gedaan bij insettinge met schrijven onder de borden en vervolgens een ieder 
vrij staan te hogen tot den toeslag alle perceelen afgelopen zijnde, dog houden de Heeren 
verpachteren de vrijheid om eene tweede veilinge te doen met mijninge bij den afslag te doen en de 
koperen te kunnen bedanken 

3 
Geschied de verpachtinge voor ses jaren met drie jaaren ten wederzijden te mogen opzeggen mits de 
opzage voor Jacobi behoorlijk geschiede, en zal den aantast van de landerijen zijn op Martini 
aanstaande 1768, die met boekwijte bezaayt zijn van ’t voort 

4 
Zal het eerste jaar pacht verschenen weezen op Martini 1769 en soo voorts 

5 
Zullen verpachteren gehouden weezen te stellen twee sufficiënte borge die zig ieder in het bijzonder 
en bijde te gelijk voor de beloofde pachtpenningen zullen verbinden en deeze conditiën ter stiptelijke 
navolginge nevens den pachter ondertekenen en zal het in de keuze des ontfangers of kerkmeesters 
staan bij manquement van betalinge den pachter ofte derselve borge aan te spreken 

6 
Indien geen genoegsaame borge kan worden gestelt sal het perceel wederom van nieuw worden 
opgehangen tot schaden en niet tot bate van den eersten pachter 

7 
Indien een perceel bij de tweede vijlinge minder doet als bij de eerste, is den hoger van de eerste 
vijlinge gehouden of er geen tweede vijlinge waare gedaan gelijk hij ook zijn bod zal stand houden, 
wanneer door de hem volgende hoginge of wijninge dispuit rijst en het perceel weder van nieuws 
wordende opgehangen minder komt te gelden als hij geboden heeft 

8 
Zullen pachteren gehouden weezen zonder eenige kortinge te betalen de verpondinge, ordinaire en 
extraordinaire contributen, als mede de hoenders uit de verpachte landen gaande 

9 
Zullen pachteren naukeurig hebben sorge te dragen dat van hunne gepachte landen niet word 
afgebouwt, verkleint nog op eenige bij wijse benadeelt 

Een stukjen bouland op den Kalenberg voor f 7-0-0 
tegenswoordig in het gebruyk zijnde bij Hendricus Gorkink 
gemijnt, aangehouden 
Pachter dit X is ’t merk van Arent Krijgsmans 
Borgen Jan Hobbelink dit X is ’t merk van Jan Hobbelink en Hendrik Heuten Hendrijck Heutenman 



Een gaarden den Langen Gaarden genaamt 
Gerardus ten Dam ingesett op f 5-0-0 
aangehouden voor het oude f 6-0-10 
Pachter Gradus ten Dam 
Borgen Jan Voordes en Henricus Wibbelink 

Een hooyland het Haverland en twee stukjes bouwland in den Oort Ess 
Arend Wenssink biedt f 12-0-0 
Gerrit Lodewijks gemijnt op f 14-10-0 
Stelt tot borge Jan Truikes en Jan Berend Lodewijks 

Een stukjen bouwland in den Dorper Esch 
De koopm. Jabbinga regt f 2-0-0 
verpacht voor vier guldens f 4-0-0 
Willemina Jabbinga 
aangehouden 

Een gaardeken op den Wemenkamp 
Hendricus Wibbelink f 1-10-0 
Pachter H. Wibbelink 
Borgen Heuteman en Gradus ten Damme 
aangehouden 

Een gaardeken achter Rulof Lodowiks huys 
Schoppen Berent 
voor de meester f 1-5-0 
Pachter mr. A. Kwak 
Borgen Berend Dijkink en Jan Menderink 
aangehouden 

Een gaarden op den Wemenkamp behorende half aan de Weme en half aan de kerke 
Berend Dijkink 
De meester regt f 4-0-0 
Pachters mr. A. Kwak en Berent Dijkink 
Borgen Jan Menderink en H. Heuteman 

Twee stukken bouwland gelegen in den Imhoft en ’t andere den Klinkenkamp 
Jan Ebbekink regt f 18-0-0 
Jan Bartels J. Gorkink Hendrik Krayensang 
aangehouden 

Een stukjen in den Imhoft, drie stukjes in Brokink Es, een stukjen achter Hiddenkamp in den Oort Es 
Hendrik Krayenzank regt f 10-0-0 
Pachter Henderk Krayensang 
Borgen Jan Bertels en J. Gorkink 
aangehouden 

Een stuk bij Hutemans huys, een stuk bij Pongert voor den Berg 
Hutemans regt f 18-0-0 
Pachter Hendrijk Heuteman 
Borgen Jan Meenderink en Berent Dijkink 
aangehouden 

 



Een stukjen bij Pongert 
Den koopman Jabbinga f 2-0-0 
Jan ten Haghuis als pachter 
Borgen Gradus ten Dam en Berent Dijkink 
aangehouden 

Twee stukken bouland op den Dingelsberg 
Schrijver regt f 9-0-0 
Pachter W. Schrijver 
Borgen Jan Ekels en Garrit Bartels 
aangehouden 

Een stukke bouwland in den Imhoff achter op den Esch 
H. Krayenzank f 4-0-0 
Pachter Henderk Krayensang 
Borgen Jan Bartels en J. Gorkink 
aangehouden 

Een stukjen bouwland in den Oort Esch naest Lambertinks land 
Pachter J. Lambertink f 1-10-0 
Borgen Gerrit Kloots en Jan Trukes 
aangehouden 

Kerkenmyer 
Kerkemijersche f 44-0-0 
met twee dinsten voor de wheme of kerke 
stelt tot borgen Willem Schrijver en Berend Dijkink 

Een stukke bouwland tussen Scholte Mensink en Koeymans land in Stokkum 
Haar Hendrik f 3-10-0 
Borge Brink Derk en meester Adolf Quak 

Een gaarden bij Leferink met den uytgank van garste 
Brink Derk f 3-0-0 
Borge Haar Hendrik en Poel uit Herike 

Twee stukken bouwland in den Stokkemer Esch bij Haverlo 
Harmen Weerts regt f 13-0-0 
Gemijnt 
Borge Harmen Poel  

Een stukjen in den Stokkemer Esch 
J.H. Overbeek regt f 2-0-0 
Pachter J.H. Overbeek 
Borgen Geertjen Hansen en Jan Voordes 

Een stukjen in den Woert 
Gerrit Effink f 1-5-0 
stelt tot borge J.H. Overbeek en A. Kwack 

Een stukjen bouwland gelegen aan den Wannink weg 
Derk of Geertjen Hansinks f 3-0-0 
Pachter G. Hansen 
Borgen J.H. Overbeek en Jan Voordes 
aangehouden 



Een gaardeken bij Dijkink 
Jan Paaschers f 1-5-0 
Pachter Jan Paascher 
Borgen Harmen Dijkink en Garrit Lodeweges 
aangehouden 

Een gaardeken bij Smitsjan huys 
Smitt Jan f 0-15-0 
Jan Smitmans 
Borge Jan Vodes 

Een stukjen bouland in den Stokkemer Esch 
Deusche regt f 3-10-0 
Pachter Gerrit Kloots 
Borgen Jan Klosters en Jan Vordes 
aangehouden 

Een stuk bouwland in den Stokkemer Esch bij Voortmann in ’t gebruyk 
Voortmann regt f 3-10-0 
Pachter Jan Voordes 
Borgen Gradus ten Dam en Jan Hendrik Overbeek 
aangehouden 

Een stuk bouwland in Hariker Esch aan den Berg tussen Poelink en Plegtinks land 
Den Heer van Stoevelaar regt f 6-0-0 
aan Jan Scholleman toegestaan voor f 6-10-0 
stelt tot borge Gerrit Vinkers en Harmen Poelink 

Vinkert in Herrike 
Vinkers voor wasgeld f 0-15-0 
of bij manquement van betalinge het huys te moeten afbreken 


