Verpagting der kerken landen 1803

Conditien en voorwaarden waarnaar de Heeren
Opperkerkmeesteren van Vorden voornemens zijn, op heden den 25
julij 1803 in het openbaar aan de meestbiedende te verpagten de
hierna volgende landerijen de kerke van Vorden toestendig.
1: De verpagtinge zal geschieden bij insate met guldens van 20 stuivers, vervolgens zal het een ieder
vrij staan te hoogen met 10 Stvrs telkens tot den toeslag toe.
2: Pagteren zullen voor ’t eerste jaar van ieder gulden bij den toeslag moeten betelen twee stuiver
voor onkosten van dese verpagtinge.
3: De pagtjaren sullen haaren aanvang nemen met Petrij des aanstaande jaare 1804. Zo dat het
eerste jaar pagt sal komen te verschijnen op petrij 1805 en duren ses agter eenvolgende jaren.
4: Pagteren zullen gehouden zijn de gepagte stukken land in haren limiten en bepalingen te
onderhouden, en daar voor zorgen, dat van de selve door de daarbij liggende Bouwluiden niet worden
afgebouwt bij poene van dubbelde vergoedingen.
5: Pagteren sullen gehouden sijn hare beloofde pagtpenningen jaarlijks op Petrij, of uiterlijk ses
weeken daarna te betalen aan hande van den tijdelijken adminstrateur der kerken goederen, en
wanneer deselve het eene jaar uit het andere niet houden sullen sij dadelijk sonder opdsagen van de
verdere pagtjaren verstoken zijn, ook zullen pagteren de ordenaire verpondinge op hunnen gepagte
stukken lands staande prompt moeten betalen sonder eenig hande kortinge
6: Pagteren sullen aan de oude pagteren haar mestrecht moeten uithouwen, en daartegens van
tiendvrij land de swaere garve en van het tienbare land de ligte garve sonder het stro trekken, welk
garfzaad uit die sonne mag gedorst worden.
7: Pagteren zullen geen Eijken hout bij of om haar gepagte land staande mogen houwen of
beschaedigen, bij poene daer toe staande.
8: Als de parcelen ingezet, en daarop opgehoogt zijnde, reserveren verpagteren, om deselve tot een
hogere summe op te hangen en afte slaan, sullende dan die geene, die eerst duidelijk MIJN segt
pagter wezen. Zo nogthans dat aan zijde der Heeren Verpagteren een uur beraad word voor
behouden, om de pagt te accorderen, of te bedanken na welgevallen.
9: Pagteren zullen voor de beloofde pagt en verdere nakoming der conditiën stellen twee goede
Borgen ten genoegen van Heeren Verpagteren, die met en nevens den pagter bij ondertekening deze
verbinden hare personen en goederen, een voor alle en alle voor een, onder afstand der exceptien
van ****, orden en excussie, en submissie aan het departementaal gerichtshof van Gelderland,
zodanige borgen niet stellende word het perceel andermaals ten pericule van gebrekhaftigen pagter
opgehangen, die egter van de meerder gelding niets proffiteert.
Actum Vorden den 25 julij 1803
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Ingevolge vorenstaande Conditien word geveild.
1: Een stuk bouwland in den Molenenk thans in pagt bij M. Mellink
doet in Oird. Verp ƒ 1-10-“
Ingezet M. Mellinkƒ 5 -.Gemijnt bij Maria Mellink op ƒ 13-10Borger Lambert en Jan Mellink
Ons bet.
2: een stuk land in den MeulenEnk langs den groenenweg, thans pagter Jan Mellink.
doet in ord. Verp. ƒ 1-10-“
2 gezaaij heeft
Ingezet Maria Mellink 4-.Gemijnt bij Willem Wesselink 10-“-“
Kan geen borger krijgen is weer nieuw opgehangen
Gemijnt bij Maria Mellink ƒ 10-“-“
Borger als voren
Ons bet
3: Het Rijkenbergs kampjen in pagt bij H. Rikkenberg
Aanvaerd worden als de Backwende van het sand.
Ingezet bij Berentje Rikkenberg ƒ 15- “-“
Gemijnt bij Berentjen Rikkenberg ƒ 21-“-“
Borger Harmen Jimminck en Hendrik Rikkenberg
Ons 2-2 bet.
4: Eeen stuk land in den Enk het Reepstuk genaamt, thans pagter J. Mellink
2 gezaaij
Ingezet M. Mellink ƒ 4-“-“
Gemijnt Maria Mellink ƒ 9-“-“
Vorige borger
Ons 2-2 bet
5: Een stuk land in den Molenenk. Het Knoeverdwarsstuk genaamd, thans pagter G.J. Wullink
Verp. 1-9-“ met martinij te aanvaerden als de Boekweite van het land is.
Ingezet bij G.J. Wullink ƒ 5-“-“
Gemijnt Bij G.J. Wullink op ƒ 8-10-“
Borger Hendricus Enserink en Hendrik Wesselink
Ons 12 st bet.
Nr.6: Een stuk land in den WoestenEnk, maatmans stukjen genaamd tans in pagt bij H: Nijland.
Verp ƒ 1 -7- 1
Ingezet bij H. Nijland ƒ 4-“-“
Gemijnt bij BFW van Westerholt ƒ 8 -“-“
Borger H. Stroman en G. Mellink
Ons bet 16 st
7: Een stukje Hofland op de Woert thans pagter T. Stoltenberg.
Verp ” – 17 –“
Ingezet T. Stolteberg ƒ 4-10
Gemijnt Derk Altena ƒ 8- 10 –“
Borge Kan geen boergen krijgen, nieuw opgehangen
Gemijnt bij Jacob Albers op ƒ 9 - “Borgen Jan Muijderman en Lambert Plasbeek
10 st ons bet
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8: Een stukjen Hofland alwaar Berent Saalmink nu Lambert Plasbeek een huis hebben staan en door
denzelven gebruikt word.
Verp ƒ 0 – 12- 8
Ingezet L. Plasbeek ƒ 5 -“-“
Gemijnt bij. Behouden bij Lammert Plasbeek ƒ 5 -“-“
Borge Jacob Albers en GJ Plasbeek
10 st ons bet
9: Een stukjen hofland waar Jan Brinkers een huis heeft staan en door denzelven gebruikt word.
Verp ƒ 0 – 12- 8.
Ingezet bij Jan Brinkers ƒ 5 -“-“
Behouden bij Jan Brinkers op ƒ 5 -“-“
Borgen Jan Weenink en Jan Muijderman
10 st ons bet.
10: Een stukjen Hofland in Geltinkhof thans pagter Antonij Jimmink.
Ingezet Harmen Jimmink ƒ 2 -“-“
Gemijnt Harmen Jimmink ƒ 3 -10 -“
Borgen Willen Ringelenberg en L. Plasbeek
7 st ons bet.
11: Eeen stukjen Hofland waarop H. Wesselink een huis heeft staan en denselven gebruikt word.
Ingezet bij H. Wesselink ƒ 7 -“-“
Verpagt voor ƒ 9 -10 -“ bij H. Wesselink
Borgen Jan Mellink en Lammert Mellink
19 st ons bet.
12. Een stukjen Hofland in Linde daar voor desen de Mokers hutte gestaan heeft in pagt bij M. Mellink.
Groot 185.R. een gezaaij
Ingezet bij W. Ringelenberg ƒ 3 -“-“
Gemijnt bij Willem Ringelenberg ƒ 7 -“-“
Borgen Harmen Jimmink en Hendrik Momberg
12 st ons bet
13: Een weidjen bij het Rikkenberg in Linde
Groot 288. R.
Willem Leemreise ƒ 9 -“-“
Gehouden bij Willem Leemreise ƒ 9 -“-“
Borgen Hendrik Momberg en Zwier Veldhuis
Zamen ƒ 118 –“-“
Bij data aan Maria Mellink voor gelag bet ƒ 7 -11- “
Aan Jan Weenink voor het afstaan van de opzage van verleden jaar bet ƒ 9 -“-“
Dat voorstaande verpagting in onze presentie is geschiet, en de geannoteerd Borgen deze borgtogt
volgens voorwaarden hebben aangenomen, getuigen wij ondergetekenden.
Actum Vorden den 25 julij 1803
H. Stroman en J. Weenink
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Op speciale order van Heeren opperkerkmeesteren Vorden door mij ondergeschreven Bode aan de
volgende Boulieden gedenunsteert op en los gezegt de pagt van hun landerijen tegens eerst komende
verschijningsdag respective onder de kerk te Vorden gehorende
Marija Mellink
Hendrik Rikkenberk
Gerrit Jan Wullink
Hendrik Nijland
Tuenes Stoltenberg
Jan Brinkers
Lammert Plasbeek
Harmen Jimmink
Henderik Wesselink
Aldus gedaan den 22 julij 1802
J. Weenink bode te Vorden
Op 25 julij was aan de bode Wenink voor bov. Denuntaie bet 1 -“-“

Er gelden geen beperkingen op het gebruik van deze transcriptie, behoudens volledige
bronvermelding.
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