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De inschrijvingen van de verpachtingen worden voorafgegaan door een uitvoerige inleiding, waarin
reglement en voorwaarden worden beschreven. Deze inleiding geeft een aardig beeld van de
procedure van het verpachten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia van de Pagt Cedul der geErfdens landereije in ‘t Circul van de Ooij de 1727
Den Heere Dijckgraaff en Heimraden des Circuls van der Ooij zijn van meinenge in ‘t
openbaar aan den meest biedende te verpagten der geErffdens landereijen in ‘t gemelte Circul,
soo en als deselve binnen en buitensdijckx gelegen zijn, en dat voor den tijt van dit lopende
jaar 1727 op Petri Cathedrai te aanvaarden en op selven tijd in den jare 1728 wederom te
verlaten.
Deze verpagtinge sal geschieden met glns. ad 22 stvs. het stuck en die in ‘t affslaan het eerste
mijn seid sal daar van den slag becomen en gehouden zijn aanstonds te hogen met daalders
ad. 33 stvs. het stuck waarvan twee delen sullen komen tot profijt der geErffdens en het
resterende 1/3 deel tot profijt van den uitgehoogden hoger, dogh sal het de Heeren
verpagteren vrijstaan sig te mogen houden aan den eersten 2den 3den laatsten of besten hoger
alles naar hogen regten. Pagters sullen hare pagt penn. Aan den Rentmr. des Circuls van der
Ooij praecijs op Christmis betalen dogh als dan betaald hebbende, sal den gulden ad 20 Stvs
gerekend worden en anders niet.
Pagteren sullen om geene redenen hoe die ook erdagt mogten worden quijtslagh mogen
praetenderen, dan bij algemein krijgsbederff en anders niet.
Pagteren sullen de binnendijckse landerijen op hare kosten moeten vragten en waren soo als
sij lieden deselve denken te gebruiken, maar de uitterweerden zijn door de geErffdens bevragt
met recken van hout, soo nogtans de pagteren sullen gehouden zijn de heckens van de voors:
Recken van hout op off omtrent St. Marten op hare kosten en risico na behoren aff te nemen
en in die Schuire des Circuls van der Ooij des nodigh te brengen, onder het opsigt van den
Dijckscholt, die daar van sal hebben te doen Rapport.
Indien eenen hoger bij het insetten off hogen met off sondr de keerssche bij dese verpagtinge
sigh opdede die bij het een of ander parceel dese voorwaarden niet voldoende wilde offunde
(?), soo sal dusdanigh parceel wederom ten beswaar van den onbesonnen of gebrekige
affgehangen worden, geld het meerder soo sal het voordeel zijn voor De Heren verpagteren,
geld het minder soo sal den gehelen Schade met de daar omtrent te rijsende oncosten comen
tot lasten van den onbesonnenen off gebrekigen.
Pagteren sullen gehouden zijn te stellen twee sufficante borgen tot genoegen der Heeren
verpagteren, die haar selven als Borgen en pirncipalen ijder in solidum sullen verbinden onder
renuntiatie van alle exceptien deser eenigsints consvanierende en in specie op het beneficium
ordinis divisionis et excussionis als van desselffs inhout genoegsaam onder rigt.
De Heeren verpagteren houden haar vrij beraat een halff uur naar ‘t uijtbranden der laatste
keersche, sonder eenige ontgeltenisse van wijncoop, hooghgelt, off diergelijcke, alles onder
submissie en renuntiatie als na regten.

Volgen de te pagt staende parceelen.
(Noot: in de eerste kolom zijn de later in het register toegevoegde betalingen vermeld)

Donkersweerd om voor en na te weijen ingeset bij
Gerret Cronen voor
En hoogt eenmaal

Voldaan door Geurt
van Kempen den 27
Decemt 1727

Hiervan voldaan den
19 Novemt 1727

(ondertekend) A. Candela, Gerret Kroenen, Derck van
Haren en Steven Janssen
Het Middelweertie om voor en na te weije ingeset bij
Gerret Ansums voor
En hoogt eenmaal
Geurt van Kempen nog eenmaal
Denselven nog eenmaal
(ondertekend) A. Candela, Gerrit van Kempen, Jan
Simons en Jan van Kempen
Loon en Smits Land om voor en na te weijen ingeset bij
Hendrick Rijcken voor
En hoogt 2 maal

(ondertekend) A. Candela, H. Rijcken en Jan van Kempen
Voldaan door Morist ‘t Wijnecken voor en na te weije ingeset bij
de Bruin den 23
Mauritz de Bruin voor
decemt 1727
En hoogt 10 maal
(ondertekend) A. Candela, Mauris de Bruin, A. v. Manen
en Willem van der Horst
Voldaan door Burgert 4 Hond van vrouw de Bruin om voor en na te hoijen
Lomey den 23 decemt ingeset bij Hendrick Rijcken voor
1727
en hoogt 2 maal
denselven nog eenmaal
denselven nog eenmaal
Den 29 novemt ontf.
van Gert Lomey de
pacht van den
Bromberenweerdt

Den 12 Jan hier van
door de Schout H.
Rijken voldaan

(ondertekend) Candela, H. Rijcken
Den Weerd genaamt het Eind off Brombeerenweerd om
voor en nae te hooijen ingeset bij
Huibert Huiberts voor
En hoogt drie maal
Denselven nog 2 maal
Hendrick Rijcken nog 1 maal
(ondertekend) A. Candela, H. Rijcken en Jan van Kempen
Bergsems Land om voor en na te weijen ingeset bij, met
den opslagh daar bij van het hout
Frans Rijcken voor
En hoogt 4 maal
(ondertekend) A. Candela, Frans Rijcken, Jan Pouwel en
Jan van Lou

3
1
==
4
9
1
1
1
==
12
28
2
==
30
123
10
===
133
24
2
1
1
==
28
88
3
2
1
==
94
26
4
==
30

Hierop ontfangen van 11 Hond van vrouw de Bruin om voor en na te weijen met
de Joncker acht gln den opslagh daar bij ingeset bij
den 12 Jan 1728
Hendrick Rijcken voor
En hoogt 2 maal
Aloff Joncker nog een maal

Voldaan door
Cruijsbergen den 23
decemt 1727

(ondertekend) A. Candela, Aloff Joncker, Jan van Kempen
en Geurt van Kempen
Den Hogenweerd om voor en na te weijen ingeset bij
Hendrick Cruisbergen voor
En hoogt 15 maal

(ondertekend) A. Candela, Henderick Cruijsbergh, Frans
Kruijsbergen en Gerret Ansums
Voldaan door Derck Den Koeijkamp om voor en na te weijen ingeset bij
de Paal den 29 decemt Derck de Paal voor
1727
En hoogt 10 maal

Den .. Novemb op
reek van Derk van
Haren ontf. 85 gln.
Het resterende 23 gln
van de vrouw van
Derk van Haren
ontfangen den 27
Decemt 1727
Voldaan door H.
Cruijsbergen den 23
decemt 1727

(ondertekend) A. Candela, Derck de Pael, Gerlach
Cloosterman, Jan Cloesterman
Den Kalvercamp om voor en na te weijen ingeset bij
Derck van Haren voor
En hoogt 4 maal
(ondertekend) A. Candela, Derck van Haren, Jan van
Bergeren en Jan van Kempen
Den Ossenweerd om voor en na te weijen ingeset bij
Derck de Paal voor
En hoogt 15 maal
Hendrik Cruisbergen nog 5 maal
Denselven nog 3 maal

(ondertekend) A. Candela, Henderick Cruijsbergh, Frans
Kruijssbergen en Gerret Ansums
Hiervan voldaan
Het gras van de Stads Sluis tot aan den Dam om te grasen
Nijmegen den 13 jan ingeset bij
1728
Hendrick Rijcken voor
En hoogt 2 maal
Hierop ingehouden
…. (onleesbaar)

(ondertekend) A. Candela, H. Rijcken
Den dam tot aan den omgank van de weerd ingeset om te
grasen bij
Willem den Dockter voor
En hoogt 2 maal
(ondertekend) A. Candela, Willem den Dockter, Jan van
Poelwijck en Herman Buddingh
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Den 15 Jan 1728
hierop ontfangen
veertien gln. De
resterende 4 gln. door
de schout ontfangen
den 1 maart 1728

Aan den Binnensijde langs de Olde Waal om te grasen
ingeset bij
Willem den Dokter voor
En hoogt 2 maal
Huibert Huiberts nog 4 maal

(ondertekend) A. Candela, Huibert Huiberts, Willem
Huiberts, Steven Janssen
Hiervan door Joncker Den Dijck van Huibersen huis aff tot aan het hecken van
voldaan Nijmegen den smetius (?) om te grassen of te heijen ingeset bij
12 Jan 1728
Aloff Joncker voor
En hoogt 2 maal
Denselven nog 2 maal
Jan Spronck nog 1 maal
Aloff Joncker nog 1 maal
(ondertekend) Candela, Aloff Joncker, Jan van Kempen en
Geurt van Kempen
Hiervan voldaan den 1 Beijers dijck om te grasen ingeset bij
maart 1729
Gerret Croonen voor
En hoogt 2 maal
En hoogt nog 1 maal
Hendrick Rijcken nog 1 maal
Jan Spronck nog eenmaal
(ondertekend) A. Candela, Jan Spronck, Gerret Kroenen
en Huibert Huiberts
Hier van door de
Schout H. Rijken
voldaan den 12 Jan
1728

Den Cadijcks om te grasen ingeset bij
Hendrick Rijcken
En hoogt eenmaal
(ondertekend) H. Rijcken
Den Visschereijen en wateren voor drie jaren aanvank
nemende met primo meij 1727 en eijndigende met den
laatsten april 1730 gemijnt bij
L. van Suchtelen voor 33 gln jaars.
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Aldus gedaan en in het openbaar verpagt in het wapen van ‘t Circul van der Ooij op den 4
Januarij 1727
(Noot: de ondertekening door de pachter en zijn borgen was veelal een merkteken in plaats van een
handtekening. Bij de ondertekening werd dan bijvoorbeeld vermeld: “Dit merk X heeft Derk van
Haren eigenhandigh gestelt”)

