
Verpagting van kerkenlanderijen van 20 septemb. 1754 

Conditien en voorwaarden waarop de collatoren van de kerke van Markel ingevolge publicatie op 
huiden den 20 septemb aen de meest bieden willen verpachten de kerken landen hier volgende nader 
gespecificeert 
1 
De verpachtinge sal geschieden met gls van twintig strs en verhoginge van een gld of een halfs en die 
het hoogst bied zal pachter weesen 
2 
De verpachtinge geschied voor ses jaren met drie jaeren ten wedersijden mogen opseggen 
3 
Den aentast van de landerijen sal sijn op aenstaende Martini sijnde den elfden Novemb. deses jaers 
1754, land soo met boekweyte besaayt geweest is terstond, en het eerste jaer verscheenen wesen op 
Martini 1755 en soo voorts en word dese landen met haer lusten en lasten verpacht 
4 
De pachteren sullen voor haer gepachtede land of landerijen genoeg same borgen stellen die haer 
een voor al en alle vooreen sullen verbinden in ’t geheel en tot heur van den tijdelijken ontfanger 
aensprakelijk weesen, voorts tot achter volgen van dien dese voorwaarden moeten ondertekenen 
5 
Ieder pachter sal gehouden weesen sijn beloofde pacht precijs een maand nae de verschijndag aen 
den tijdelijken kerkmeester te betalen bij poene van twe strs per gulden meest sonder tegensprake en 
sullen meede sorge dragen dat haer gepachte landerijen niet worden afgebouwt of verkleint 
6 
De pachteren sullen gehouden wesen de verpondinge en contributie soo ordinaer als extra ordinaer 
sonder kortinge te voldoen als mede de hoenderen 

Een stukjen bouwland op den Koelenberg, Henricus Gorkink f 7-0-0 
Borge Gerrit Henrik Gorkinck 

Een gaerden den Langengaerden, Gradus ten Dam f 6-10-0 
Borge Henricus Gorckink 

Een hooyland het Havenland en twe stukjes bouwland in den Oort Es, pachter Arent Wessels  
f 14-10-0 
Borge Derk Smit 

Een stukjen bouwland in den Dorper Esch, pachter Willemina Jabbinga voor f 4-0-0 
borge Henrik Snel 

Een gaerdeken op de Wemekamp, Henricus Wibbelink voor f 2-0-0 
Borge Jan Hermen Snel 

Een gaerdeken achter Roelof Lodewijks huys, pachter Schuppen Berent  f 1-10-0 
Borge Hermen Gellink 

Een gaerden op de Wemecamp behorende half aen de Weme en half aen de kerke, pachter Berent 
Ikink voor f 5-10-0 
Borg Jan Meenderink 

Twe stukke bouwland gelegen aen in den Imhof  en ’t andere den Klinkenkamp, Krabbenbos voor 26-
10-0 en een paar hoenders 
Borge Gerrit Kistemaker 
NB Krabbenbosch heeft dit lant aan de kerke opgezegt op … M.H. Meeling 



Een stukjen in den Imhof, drie stukjes in Bruekink Es, een stukjen achter Hiddinkcamp in de Oort Es, 
Krayensank voor f 11-0-0 
Borge Jan Meenderink 

Een stuk bij Heuteman huis, een stuk bij Pongert voor den Berg, pachter Heuteman voor f 20-0-0 
sonde prejudicie van de pastory 
Borg Hermen Montenij 

Een stukjen bij Pongert, pachter Jan Voorteman voor f 5-0-0 
Borg Hermen Montenij 

Twe stukke bouwland tussen op den Dingelberg, pachter Schrijver voor f 13-0-0 
Borge Jan Henrik Gorkink 

Een stukke bouwland den Imhoff achter op den Esch, pachter Henrik Nijenhuis f 7-10-0 
Borge Gerrit Krayensank 

Een stukjen bouwland in den Oort Esch naest Lambertinks land, pachter Lambertink voor f 2-0-0 
Borge Henr. Wijmerink 

Kerkemeyer continueert met twe diensten voor de kerke of Weme f 44-0-0 

Een stukke bouwland tussen Scholte Mensink en Koeymans land in Stokkum, pachter Haer Henr. 
voor f 4-0-0 
Borge Jan Coenderink 

Een gaerden bij Leverink met den uitgang van garste, pachter Brink Derk voor f 4-0-0 
Borge Willem Weerdees 

Twe stukken bouwland in Stokkemer Es bij Haverlo, pachter Willem Weerts voor f 15-0-0 
Borge Jan Coenderink 

Koyer een stukjen in den Stokkemer Esch, pachter Hermen Overbeke voor f 2-0-0 
Borge Willem Weerts 

Een stukjen in de Woert, pachter Gerrit Effink voor f 1-10-0 
Borg Swier Snellink 

Een stukjen bouwland gelegen aen den Wannink weg, pachter Henr. Hanseman voor f 3-10-0 
Borg Jan Voordes of Voortman 

Een gaerdeken bij Dijkink, pachter Jan Paeschers voor f 2-0-0 
Borg Buite Jan 

Een gaerdeken bij Smits Jan huis, pachter Smit Jan voor f 1-0-0 
Henricus Gorkink 

Een stukjen bouland in de Stokkemer Esch bij Bungeler in ’t gebruyk, pachter Henrik Bungelers voor  
f 4-10-0 
Borge Jan Paeschers 

Een stuk bouwland in den Stokkummer Esch bij Voortman in ’t gebruyk, pachter Jan Voortman voor  
f 5-10-0 
Borge Sligt Derk 



Een stuk bouwland in Harriker Esch aen den Berg tussen Poelink en Plegtinks land, pachter 
Scholman voor f 5-4-0 
Borge Lambert Plasman 

Vinkert in Herrike nu sal moeten betalen de oude pacht of ’t huis af te breken 15 st 

Aldus verpacht op den 20 septemb. 1754 
presenten Dom. Meiling en mij Proc. Hulsken en J.H. Gorkink en is wijders Dom. Heitinck tot opsiener 
van de pagt en goederen neffens Gorkink angewijst 
Wolt. Pothoff 
Jan Hend. Gorkink 
Christ. Hulsken 

Voorts is geresolveert dat de verhoninge alle twee jaren geschieden zal en geen van de kerkmeester 
sal boeten de drie gulden reparatie doen, tenzij met voorkennisse ten minsten van den Heren 
Collatoren 

Hier bij moet aan de kerke te Markelo nog betaalt worden 
Wolbers te Diepenheim 3 g 12 st 
Bartjan twee pont was 1 g 10 st 
Vrijling twee pont was 1 g 8 st 
Bartels een pont was 15 st 
Strateman een pont was 15 st 
Loning een pont was 14 
Heer van Oldenhof 14 
         

      


