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Het Hpachtboek der Kerckelanden van Lisseweghe, l6l2—l652~ leert ons,
onze zeventiendeeuwse kerkheren kennen als mannen die zeker geen gebrek had
den aan accuratesse en vooruitziendheid voor wat betreft het beheren en ver
pachten van de omvangrijke en vruchtbare landerijen, huizen en hofsted.en.

De eerste bladzijden behelzen de algemene ??cOfldjti~fl?? en ttordonnaiiti~ntt,
die als volgt opgesteld zijns
—

Alle pachters van eenighe vançie voornoemde landen, moeten betaelen haer

jaerlicksche pacht te S. Maertemesse van elck vorschinen jaer: op pene van
pachtbraecke indient de verpachters belieft ende van de pacht geint te wor
den op heerlic executie.
—

De pachter is verbonden te betaelon promtelick als hij pacht twaalf grooten

eens, van dok ghemet dat hij pacht, meer oft min, naer groote van lande en—
de dit voor een Godspenninck.
-

gheen pachter vermach eenigh gepachte landt over te laten op pene van pacht—

braecke indient de verpachter belieft maar hij daeraf scheedende, ve. • ,e die
in handen van kerckm~esters, dischmeesters, etcet (indien sij tselve belie—
Ven tanveerden).
—

G-heen nieuwe pachten en valideren, (voor den ouden pachter tot continuasie

van zijnen pacht) tenzij dat de verschenen ten volle beteelt sijn ende den

ouden pacht bijcans ut is.
—

Den pachter moet den eerst~n sondage naer dat hij gepacht heeft cominen in

de secreotcamere binnen de kerck om te handteeckenen zijn pachtbrief of an
ders is den pacht nul ende niet,
—

Alle landen grooter dan een ghemet die niet ligghen begrijpelick oft schim—

pelick in ander lieden gebruuck, moeten verpacht wesen openhaerlick voor alle
man; of t anders en valideert dan pacht niet.
gewoonlijk wordt dan in elk pachtkontrakt dat kronologisch ingescre—

ven wordt in het pachtboek in e~n tiental lijnen, cle pachter, de oppervlakte
en het nummer van het artikel in de Leggh.er vermeld, waar men i~et verpachte
stuk in ~t lang en in ‘t lDreed 1Desci1r~ven vindt.

Dit kort kontrakt wordt dan

ondertekend door de pachters en de a. nwezige kerkheren.
dag na de Hoogmis in de ??secreetcamere??.

Dit gebeurt de Zon

En dat het gebeurde na de Hoogmis

kunnen we heel dikwijls zien aan de manier waarop de handtekens geplaats zijn.

25.
De hoeveelheid inkt die gebruikt werd is heel dikwijls in verhouding tot de
hoeveelheid drank die verbi~iikt werd...
Het gebeurt echter wel dat een verpachting van zo groot belang is, dat
een uitvoerig pachtkontrakt opgesteld wordt~
gen geven wij weinig kommentaar.

Bij hetgeen wij hier laten vol

Het spreekt voor zich zelf.

_Jan de Clercq heeft gepacht de hofstede te Lapseheure toebehoorende clese
keroke, groot omtrent zeven en tseventich gemeten lonts ligghende in de Mal—
degemscho poldere en dit voor een termijn van neghen jaren primo zestienhon—
dert neghenthiene met conditien als volgt: Eerst zal die pachtere gehouden
wesen jaerlicx te betaclen twatergeschot onvermindert de principaele pacht,
voorts indien dat men quame te dycken sal de pachter ghehouden syn te ver—
schieten het ghelt voor de dyckagie maar sal het selve ghelt vynden op syn
jaerlicxsche loopende pacht, voort sal de pachter beteelen derthien schell
vier groote voor elck ghemet tsjaers te betaelen sinte Ma~rtinsmesse naer
dok verschynen jaer, voorts is de pachter ghehouien te poten alle jaere vioh—
tig potstaecken ende die thouderi groijen sonder recompen~e, voorts wert de
pachter ghehouden te planten vichtch goij ghegreffyte fruyfboornen binnen dc
ce pacht ende oock thouden groijen onvermindert de principaele pacht, voorts
inclient hem pachter belieft te verinaeck~n een scheure sal vermeu~hen jaer—
licxsch nf te tre~en vierponden groot tot maecken van de seive scheure tot
expireren van voornoemde neghen jacren

te expireren van w~ck neghen jaeren

sullen die van kercke deselve doen prysen wel verstaendo dat men niet prysen
sal dan goed harit hout ende indien deselve scheure meer wort ghepresen dan
zesendertioh ponden grooten cel tselve wesen tot prouf±’ytte van selve kercke
ende indien die min wort ghepresen sal de pachter betaelen aen dccclve kercke
ie somme van vichtich panden groot te weten de XL ponden groot te Lldcrheli—
ghen ineghe na~zrst kommende ciiie de resterende thien ponden groot te Ste
iViaartinsmesse XVI° neghenthiene al zonder :cecompansie, voorts wert hij pach~

ter ghehouden te stCilbfl souffisantu seker ende horghe en tot principnel con
oentement van pastor eiade i~rc~n~esters von selve kercke.

Aldus g~dacn dese

tweede januari zesthienJaond~rt achtthiene al wulck~ condities ciiie elokc by—
sonder ick Jan de Clerck bulove t~ onderhouden up peyne van pachthraucke in—
dient de verpaohters belioft,

Oock mede verniach hy pachter dcce int ghehele

nochte in dccle over te lat~n nochte voorts t~ verpachten op peyne alovooren
Jan De Cl~rcq

knie ick Jan d~ la Testt~ constitueremy by desen berghe endo principaci voor
d~se pacht van Jan De Clcrcq ~ncle voor alle cnio dok van dese conditien,

die maer van dit jaer ghegre-ffyt zijn:20, en noch

oft 4 jaere:l8, tsaemen 25 in als.
boudt.

5

die omtrent out waeren

3

Dose 2e van me:ye 1631. (get,) Walram Rem—

Everoert Orusier.
De handtekens van alle ond~rtekenears zijn steeds voorzien van hun

merk of sibbeteken,

Ook hier zouden we nog graog ~en babbeltje over houden,

maar dat zal voor een volgende keer zijn.

Johan Eallegeer.
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De vriendschap is sterker dan d~ dood !
Oostkerke, Theophiei Eaillie.
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Op 2 april 1952 overleed te

In alle eenvoud —kermerk van deze rechtschapen

mens— voibrecht hij t~iken jare, zolang hij kon, e~n ongewone en vrome wande

ling.

hij bezocht namelijk jaarlijks het standboeid van Luitenant Lippens en

Sergeant De Eru~rnu dat te Elankenherge op de zeedijk stoet,

De aanleiding

tot deze pi~teitsvolle bedev~ art was e~n trouwe jeugdvriendsohap,

Theophiel, te Oostkerke geboren op 21 mei 1869, was als jongeman sbl—

