
Verpagting van kerkenlanderijen van 9 augustus 1774 

Conditien en voorwaerden waarop de Heeren Collatoren der kerke van Markel in gevolge publikatie 
op heden den 9 augustus 1774 aan de meest biedende te willen verpagten de hier agter 
gespescifierde karken landen 

1 
De verpagtinge sal geschieden met guldens van 21 st het stuk, dog sal die geene soo op den 
bepaelden verschinsdag of ses weeken daar na betaalt, kunnen volstaan met guldens van 20 stuyver 
het stuk 

2 
Word de verpagtinge gedaen bij verhoginge aen die meest biedende dog houdende de Heeren 
verpagters alle perseelen afgelopen zijnde die vriheyd om eene twede veylinge te doen, met 
verhoginge te doen en die pagteren voor die eerste verpagtinge te kunnen bedanken houdende daar 
toe een nieuw beraat 

3 
Geschiede de verpagtinge voor 12 jaeren met 6 jaeren ter weder siede te mogen opseggen mits de 
opsaege voor Jakoby behorlijk geschiede en sal den aentast van de landerien zijn op Martiny 
aenstaende 1774, die met boekweyte zijnde voort 

4 
Zal het eerste jaar pagt verschenen wesen op Martiny 1775 en soo voorts 

5 
Sullen die pagteren gehouden wesen te stelle twe sufisante borg die sig ieder in bij sonder en beyde 
te gelijk voor die beloofde pagt sich sullen verbinden en dese conditie stiptelijk navolgen, nevens de 
pagter onder tekent en sal het in die kuese des ontfangers of karkmester staan bij manquement van 
betaelinge den pagter of de borge aen te spreken 

6 
Indien geen genogsaeme borg kan worden gesteld sal het perseel wederom van nuwes worden 
opgehangen tot schaede en niet tot baete van de eerste pagter 

7 
Sullen pagteren gehoude weesen sonder eenige korting te betaelen die verpond. ordine en extra 
ordine contrubuytie als mede die hoenders uyt de verpagte landen gande 

8 
Sullen de pagters naukuerig hebben sorge te draegen dat van hunne gepagte landen niet worden 
afgeboud, verkleynd, nog op eenige wiese worden benaerdeelt 

Een stuk bouland op den Kuyligen Barg A. Krismans gebout 
pagter Arent Krisman f 7-0-0 
Gradus ten Dam 
borge Hendrijck Krayensank en Jan Truikes 

Den Langen gaerde tans door Grad. ten Dam in gebr. 
pagter Gradus ten Dam f 6-10-0 
borge F. Wibbelink en Abraham Loodewegs 

Het Haverland en bou soo tans G. Lodeweges in gebruyk heeft 
pagter Garrit Lodeweges f 14-10-0 



Een stukkie land in den Dorper Es tans bij die wed. Jabbinga in gebruy 
pagter Jakoop Dalewik f 4-0-0 
dit is X het mark van Jakoop Menges 
borge F. Wibbelink en Jan Ebbekink 

Een gaerdeken op den Wemen kamp door F. Wibbelin in gebruyk 
pagter Fredrik Wibbelink f 2-0-0 
borge Gradus ten Dam en Garrit Loodeweges 

Een gaerdekenk agter J.B. lodeweges huys 
pagter Garrit Ketels f 1-15-0 
borge Jan Truikes en Beerent Schuttink 

Een gaarden op den Wemenkamp tans door Diekink en Qwak in gebruyk half toebehorende aan de 
Pastori 
pagter Harmen Diekink f 5-10-0 

Twie stukies bouland in den Iemhof tans door Jan Ebbekink in gebruyk 
pagter Jan Ebbekink f 25-10-0 
borge Hendrijck Krayensank en Jan Pongers 

Een stukien in de Iemhof, drie stukie in den Bruekink Es, een stukien agter Hiddinkkamp in den Ord 
Es tans in gebruyk dor Hendrik Kreyensank 
pagter Hend. Krayensank f 11-0-0 
borge Barent Schuttink en Jan Ebbekenk 

Een stukie bij Hueteman zijn huys en een stukien voor den Barg tan in gebruyk dorr Hueteman 
pagter Henr. Hueteman f 20-0-0 
borge Beerent Schuttink en Harmen Dijkinck 

Een stukien bij Pongert tans dor Jan ten Haghuys in gebruyk 
pagter A. Lodeweges f 4-5-0 
Abraham Loodewegs 
borge Derck Slijgtman en Gradus ten Dam 

Twe stukies bouland op den Dingselbarg tans door die Schriefer in gebruyk 
pagter W. Schriefer f 13-0-0 

Een stukie bouland in den Imhof tans door Hen. Kreyensan in gebruyk 
pagter Hendrik Kreyensank f 7-10-0 
borge Arent Krismans en Albert Brinkmans 

Een stukie bouland naas Lammertink land aen de brede tans door Lammertink in gebruyk 
pagter Hen. Ikkink f 2-0-0 
borge Harmen Dijkinck en F. Wibbelink 

Het erve Karkemeyer zijnde beswaart met twe diensten voor die karke en twe voor die pasterie en twe 
paar hoenders en die pagter word sal gehouden wesen drie voeten met plaggen steken van die 
stobbe te moeten bliefen en voor die schaepen te bevriede tot een drie jaerig gewas op die boete van 
een duykaton tot laste des pagters 
pagter Harmanis Jaelink f 56-0-0 
verpagt aan Jannes Kerkemeyer welke ’t met voorkennis der Heren Collatoren ses guldens minder 
word gedaan dus f 50-0-0 
borge Jan Trukes en Jan Dreeses 



Een stukie bouland tussen Scholte Mensink en Kooymans land in Stokemer Es tans door Haar 
Hendrik geboud 
pagter Hendrik Haar f 4-0-0 
borge J. Hend. Ziggers en Wolter Snellinck 

Een gaerdeken bij Leferink met een uytgank van een ½ mudde gaete aen Stoevelaar tans door Brink 
Derk in gebruyk 
pagter Brink Derk f 4-0-0 
borge Wolter Snellink en J. Hend. Zeggers 

Twe stukien in die Huefen Bre tans door Harmen Werdes in bouwerij 
pagter Garrit Werdes f 15-0-0 
borge J. Hend. Ziggers en Arend Mensink 

Een stukien in den Stokmer Es tans door J.H. Overbeek in bouwinge 
pagter J.H. Overbek f 2-0-0 
borge Wolter Snellink en Arent Mensink 

Een stukien in die Wort door Garrit Effink in gebruyk 
pagter Garrit Effink f 2-0-0 
borge J. Hend. Ziggers en Arent Mensink 

Een stukien bouland aen den Wennink weg tans door Derk Hanses in gebruyk 
pagter Derk Hanses f 3-0-0 
borge Jan Hend. Ziggers en Wolter Snellink 

Een gardekenk bij Smitjans huys door Smitjan in gebruyk 
pagter Jan Smitmans f 1-0-0 

Een gaerdeken bij Dijkink tans door Jan Paskers in gebruyk 
pagter Jan Paskers f 2-0-0 
borge Gerryt Klootes en Garrit Schruers 

Een stukie bou land in de Stokemer Es tans doo G. Klodes in gebruyk 
pagter Garrit Klodes f 4-10-0 
borge Jan Paskes en Garrit Schruers 

Een stukien bouland in den Stokemer Es bij Voortman in gebruyk 
pagter Jan Voortman f 4-0-0 

Een stukie bouland in den Harkes Es tussen Poelink en Plegtink land tans door Jan Scholman in 
gebruyk  
pagter Jan Scholmans f 6-10-0 
borge Roelof Kleyn Vrielink en Garrit Vinkert salkes alesselegh D.H. Gorkink 

Den uytgank van Vinkert blijft geaccordeert f 10-10-0 


