Jaar 1586 Halmen
In dit jaar 1586 werden er 77 halmen in de register ingeschreven. 17 van de voor mij
interessante akten heb ik het onder uitgetypt.
20 januari 1586 - De Nieuwe Markt - SAP 365 - Folio 289

Jacob vande Walle heift ghecocht teghens Alaerdt van Zoentene ende Jaecqyemyne zyn
wyf het xlv deel inde erfve end tviijde ende txvj inde cateylen vande huuse ende erfve daer de
cooper presentelick woont staende upde Nieuwe Marct streckende van vooren ter zelve maert - achterwaert totten erfve van de Ghilde van Sint
Sebastiaen - de noortzyde derfve van meester Jooris van Houcke - de zuutzyde de weduwe
van Jacob Bastyn –
emmers alzulck recht ende actie als de voornoemde Alaert van tvoornoemde goedt heift
ter cause van zyn huusvrauwe haer upghecommen by sucessie van wylen Andries Vutendaele
haer grootheere ende omme de somme van zes ponden grooten vlaemsch zuuver ghelt te betaelen drie ponden grooten ghereet ende drie ponden grooten ten ougste eerstcommende omme de reste - v schele parisis voor een godtspenninck -zes ponden parisis te lyfcoope alle ten laste vande blyvere

Ghehalmpt voortz over erve den xx ste january 1586
Grootheere = grootvader
17 februari 1586 – Augustyn de Baerdemakere koopt een hofstede in de Peselhoek - SAP 365
- Folio 290

Augustyn de Baerdemakere heift ghecocht teghens Jan Moorel ende Maillaert Buuck als
voochden van Christynken tkindt van Jan Stacen ende jeghens Mayken de weduwe van
Adriaen Lammoot metghaders jeghens Jacob Merlevede haeren bystaenden man hoirs ende aeldnghen van Passchier Wyts ende zyne huusvrauwe met tconsent van
burchemeesters ende schepenen vande stede van Poperinghe omme te furnieren de betaelynghe vande ghemeene schult heeschers de v delen van zessen
van de voornoemde sterfhuuze eenen behuusde hofstede - groot van lande achtien ghemeten onder gherslant ende zaylant
gheleghen inden Peselhouck metgaders ghelycke deelen van alle groene ende drooghe cateylen daermede staende - metter
westzyde upde dreve vande overdraghe doostzyde Andries de Buckere - tnoorthende daeldynghen van Pieter Waels - tzuutzyde tlant
van de ghilde vande heylighen Sacramente zuuver goedt om zuuver ghelt ghezondert sheeren gondtrente met belofte van garant in cas van naermaels breeder last hierin bevonden wierde end dat omme de somme van zes ponden grooten vlaemsch elck ghemet - tende mate tende
ghelde x schele parisis ter godtspenninck - drie ponden parisis voor de ghemeene aermen - xl schele
voor de roupper - xxvij pond parisis te lyfcoope - zes opnden parisis voor een hooftcleet -

te betaelen een derde ter erfvachtichteyt - tweede derde binnen drie maenden naer de
voornoemde erfvachtigheyet ende tresterende derde over de vulle betalynghe binnen drie
maenden daer naer - als op heerlicke executie renonchierende midts desen van tbeneficie vande placcaete onlancx ghepubliceert tvoorschrevene alle ten laste vande blyvere
Ghehalmpt voort over erfve den xvij feburary 1586
10 maart 1586 – Huis op de Ieperstraat & Sint Jansstraetken SAP 365 - Folio 292

Jacob de Pape heift ghecocht teghens Jan de Muelenaere ende teghen Jan de Schottere
als voochden vande kynderen van Jan de Muelenaere ende over hemlieden zelve met consente van schepenen –
iiijxx zes roeden en half lants ligghende achter de schuere daer de coopere
jeghenwoordielick woont opde Yperstraete metten westzyde upt tSintJansstraetken ende voorts ande erfve vande coopere
Item noch tvde van iij lynnen ende zes roeden ligghende inde Oosthouck tnoorthende ende de westzyde an tlant van Loys Makeblyde - de zuutzyde Jacob Beicke ghemene met de coopere Item noch tvde van j vierendeel lants ligghende inde zelven houck ghemeene met Maelen
Beaugrandt ende de voornoemde cooper - wylen in pachte ghehouden by Jan de Radt omme de somme van twee hondert ponden parisis tvoorschreven iij shele te godtspenninck - xl schele parisis te lyfcoope ten laste vande blvere Ghehaelmpt over erfvve den x maerte xvc lxxxvj
10 maart 1586 – Franchois Lebbe koopt van Christiaen Baert - SAP 365 - Folio 292 verso

Fransoys Lebbe heift ghecocht teghens Christiaen Baert - jonckman tzynen goed ghedaen ende vuyt voochdie ghestelt by uppervoochden vander stede van Yper ghebleken by acte van desen in date vanden vde octobre xvc lxxxv - onderteeckent
Vandermersch
Eerst j ghemet ende xliij roeden zaylant ligghende inde Lyssenthouck streckende met zuuthende upt lant vande hoirs ende aeldinghen vande weduwe van Nicolays
Dhesaes - tnoordhende tlant van Mahieu van Renynghe - de westzyde den zelven - doostzyde
tlant vande hoirs ende aeldynghen van Jacob de Berch Item noch j ghemet ende xxv roeden zaylant inde voorseide houck streckende metten oosthende upt lant vande hoirs ende aeldinghen van Jan Vereye twesthende de hoirs ende aeldynghen van Mahieu Platevoet - de zuutzyde de hoirs ende
aeldinghen van Karle vande Querne - de noortzyde daelynghen van de voornoemde
joncvrauwe Dhesaes
omme de somme van tweeendertich ponden parisis elck ghemet - tende mate tende ghelde v schele parisis den aermen - xij pond parisis te lyfcoope alle te betaelen deen helft met den halme ende dander helft ter erfvachtigheid
Ghehalmpt voorts over erfve den xde marty xvc lxxxvj
20 maart 1586 – Het Sappeleen - SAP 365 - Folio 293
Jan Looten ende Christyncken zyne huusvrauwe gheven in rechte laeghe Jan Fobert ende
Maycken zyne huusvrauwe een ghemet en half vierendeel ix roeden onder meersche ende zaylant ligghende inde
Haeghebaerthouck voorseid - an tSappeleen tzuutende inde beke ant tlant van Gheleyn Baert - zuuver goedt ende onbelast ende dat over
gherechtighe laghe –
Jan Fobert ende Maycken zyne huusvrauwe gheven in rechte wederlaghe de voornoemde
Jan Looten ende Christinken zyne voorseide huusvrauwe een ghemet preter xxv roeden ligghende inde prochie van Stavele - streckende oost ende west
metten westhende de Ketelbeke - toosthende tlant vande ghilde van Onse Vrauwe
in Stavele voornoemd - van zuuden tkyndt van Jacob Colaert - van noorden tkynde van Gillis
Voet zuuver erfve - twelck perceel de voornoemde Fobert belooft de zelven Jan behoorlick te
erfven voor de competente juge in gerechtighe wederlaghe
ende dat al zonder toegheven ofte toenemen
Ghepasseert den xxj marty xvc lxxxvj
29 maart 1586 – Peryne kopt van Cornelis de Cock en Christyne - SAP 365 - Folio 293
Peryne de weduwe van Jan van Heede heift ghecocht teghen Cornelis de Cock ende
Cristyne zyn huusvrauwe eerst lx tich roeden hommelhof ligghende upde Casselstraete in een meerder parceel van zuuden de weduwe van Willem Scherrier - van westen de kercke van Onse vrauwe - van
noorden de kynderen van Jan Schevele - van oosten Joris Vermaerle Item noch een half ghemet elstlant ligghende inde Hipshouck in een parceel van twee
ghemeten elstlant ghemeene ende onverdeelt emt de kynderen van Jan Scherrier -

streckende van zuuden ande Casselwech - van westen tsterfhuus van Jacob Loodyck tnoorhende daeldyngthen van Godelieve Dooms - van oosten Jacob Beke –
zuuver goedt omme de somme van zes ponden grooten vlaemsch - te betaelen ghereet ghelt ter
erfvachtigheyt xx schele parsiis voor een godtspenninck - zes ponden parisis voor een hooftcleet omme
svercoopers huusvrauwe - ende zes ponden parisis te lyfcoope - alle ten laste vande blyvere
Ghehalmpt voorts over erve den xxix marty xvc lxxxvj tich
SAP 365 - Folio 294
Lauwys Makeblyde heift ghecocht teghens Jan Huughe filius Jooris ende Colyncken zyn
huusvrawue item teghen Mahieu Huughe - jonckman - zynen breoder vuyt voochdie zynde ende tzynen
goede ghedaen blyckende by extracte vuyten registre vande weezerei vvan belle te wetene deen helft vande erfve ter hofstede daer Nicolays Babelaere nu woont upden
overdam streckende metten westhende ande erfve d-vande kinde van Mahiue de Groote filius Jans
endee vande aeldynghen van Victoryne gGherstcoorens wylen huusvraue van Alaert de
Groote de norotzyde de verbrand hofstede van wyulen Cornleis Condut - de zuutzyde derfve van
Alaert de Groote filius Gillis ende vande voornoemde aeldinghen ghemeene met de zelve metgaeders de vyf eelen van achte vande woonhuuse
ende stallynghen sttaende up de voroschreven erfve - met ghelycke deelen van alzulcke groen
ene drooghe catheyelen metten voornoemde huuse moortel ende cavelvast zynde metgadders eenen lys, staende upde
vaulte vande zelve huuse ghelast tnvoorseide met zyn advenant van Overdamsche schult de heere tsjaers alzo tsevel van over tyden ghelast es omme de somme van achtentachtich podnen grooten vlaemsch voorseide te bertaelen ghereet
metten halme v schele parsiis te godspenninck - zes ponden parsiis voor de ghemeene aermen zes ponden parisis voor de huusvrawue an de vercooper een hoofcleet ende omme eenen hoet
omme de voronoemde Mahieu - xiiij ponden parisis te lyfcoope - alle ten alste van de blyvere
Gherhalmpt voortz ove erfve den xxj aprilis xvc lxxxvj

SAP 365 - Folio 296 verso
Willem Floor heift ghecocht teghen Marie de weduwe van Gregorius Cloribus ende teghen
Fransois de Schottere haren bystanden man
over hae rzelven ende over haer kynderen ) by consente - agggreatie ende toelaeten van
schpenen vande stede van Poperinghe
blyckende by acte vande voronoemde cosntent in date vande xix in pmeye 86 - onderteekent J. Mazeman
een parceel van hommelhove - groot vyf vierndeel ofte daer omtrent emmers de plecke alzoo
die gheelghen es -

de vier houcken ende de middelwaet met eenen vryen vuytganck toebehoorende de hofstde
van Cornelis
de Schottere - met een plecke om wulle te drooghen - ende te gaene totten waterput ter
eeuwicheyt streckend oost ende west - twesthende Cornelis de Schottere - voorneomde - de zuutzyde de
kynderen van Sandes Floor - zuuve goedt om zuuver ghelt ghezondert tsheren gorndrente omme de somem van achtenw-twintich ponden grooten ende x schele grooten vlaemsch den
hoop te begelen deene helft ghereet ende dander helft ter erfvachtigheyt - v schele parsisi voor de
godtspenninck - een halve raziere coorens de ghemeenen aermen te betaelen te kersmesse eerstcommende - xxxviij ponden parisis te lyfcoope ende xl schele
voor de roupper - allen ten alse vande vlyvere
ghehalmpt over erfve den ix juny xvc lxxxvj
27 augustus 1586 - SAP 365 - Folio 304 verso
Jacob Merlevede heift ghecocht jeghens Kaatelyne de wdochte van Jan Makeblyde
met consente van burhemeesters ende schepenen - metghaddrs twee hallegheboden dannof
ghedaen eenen ghersbilck ligghende inden Eeckhouck - groto van lande metgaders de erfvachtighe
dreve loppende deur tlant vande ghemeene aeldinghen vande kydneren
van Jan makeblyde voornoemt totterWatoustaet - odnerhalf ghemet preter xvj reoden
streckende metten oostehdne upde beke vandee Papelanghemerch - d
e zuutzyde de weduwe van Jan de Voghelen - de noortzyde Gheleyn Moenaert - twestzyde
metter dreve upde voornoemde straete omem de somem van xiiij ponden gorootne tvoorseide - zuuver goet om zuuver ghelt te betaelen deen helft ghereet met den halm end dander helft ter erfvachtieit ij schele te godtspenninck - xl schele voor tgasthuus van Poperinghe - drie ponden aprsiis te
lyfcoope ende
dit alle ten alste vande blyvere
Ghehalmpt voorts over erve den xxvij augusty xvc lxxxvj
26 november 1586 – Hommelhof in de Schoudemonthoek - SAP 365 - Folio 305

Pieter Everaert heift ghecocht teghens Maillaerd vander Schaeve over hem zelven ende als
apparent voocht vande kinde van Frans Widoot van de eerste bedde
ende teghen Jacqyemyne zyn huusvrauwe ende teghen Jan de Brune ende Myncken zyn
wyf eerst een ghemet preter xxxv roede lants dat eertyts hommehof was ligghende inden Schoudemonthouck –
streckende metten westhende upt tstraetken dat van de Hoochstraet loopt naer de Wulfhille de zuutzyde tlant vane aeldynghen van Jacob Loodyck ende noortzyde dhofstede van Jacob
Taluwe –
ghelast met viij schele parisis tsjaers den heere Item noch vyf lynen ende ij roeden onder mersche ende zaylant inden voornoemde houck
streckende metten noorthende upde Casselstraete - tzuuthende opde Criemersch van westen daelynghen an Jacob Loodyck - van oosten myn heere vander Clytte Item noch drie vierendeel preter vyf roeden zaylant inde voornoemde houck metten zuuthende
upde Casselstraete - tnoorhende half de beke - van westen hoirs ende aeldynghen van Jacob
Loodyck –
ghelast ger of een half ghemet met
vier bunderen eenen hofmate den heere tsjaers itemn och een lyne zaylant inde voornoemde huck in een meerder stick dt Christien de Berch
benoot voorts zuuver goedt ghezondert tsheeren lantschuldt
omme de somme van vi ponen rooten vlaemsch elck ghemet
tende mate tende gheldt - te betaelen ghereet - ij schele te godtspenninc - ten laste van de
blvyere
Ghehalmpt den xxvj november 1586
20 oktober 1586 – Hofstede op de Coutere - SAP 365 - Folio 306 verso

Boudewyn Bueten heift ghecocht teghens Christoffel de Cauwyn -

over hem zelven ende jeghens den zelven als procureur ende machtich over Cecile de
Basserex zyne huusvrauwe alst blyct by procuratie specialle ende irrevocable ghepasseert inde stat van Atrecht voor conyncklicke notaris in date vande xv october xvc ende lxxxv - tich onderteekent byden voornoemde Christoffel ende zyne huusvrauwe N. Broude ende J. Daront
- een behuusde hofstede staende upde coutere met alle de catheylen daerup staende groene ende drooghe - gheene ghesondert –
streckende van vooren ter straete - achterwaert tot den mersch vande heere - doostzyde
daeldynghen van Jacob Loodcyk - de westzyde derfve vande kynderen van Gheleyn Kesteloot
- Item noch xxxtich roeden hommelhof ligghende upde voornoemde Couttere toosthende daelynghen van Willy de Rycke - twesthende ende de zuutzyde derfve van de
aeldynghen van Kaerle Don ghelt tvoorseide den heer tsjaers met viij pond xiij schele iiij deniers over coutterrrente omme de somme van veerthien ponden grooten vlaemsch tvoorschreven boven tlast vande voornoemde coutterrente - tverloop van xv maenden vande zelve rente payement upden voornoemde principaele somme v schele voor een godtspenninck - viij pond x schele parisis over den lyfcoope - de helft ten
laste vanden coopere ende voorts tvoorseide - alle ten laste vande blyvere
te betaelen ghereet ghelt met den halm
Ghehalmpt over erve den xx october 1586

20 oktober 1586 – Een verbrande hofstede op de Overdam - SAP 365 - Folio 307 verso

Gheleyn Onzeel heift ghecocht teghen Wilem Scherrier ende Petronelle zyn huusvrauwe
een verbrande hofstede ligghende upden Overdam streckende van vooren ter straete - achterwaert jeghens derfve vande cooper - de zuutzyde
ande dreve vane cooper - de noortzyde derfve van Willem van Noeufville ghelast met zyn advenant inde overdamsche schuld den heere tsjaers omme de somme van vier ponden grooten tvoorseide - iiij schele parisis te godtspenninck drie ponden parisis voor een hooftcleet voor de huusvrauwe vande vercooper - iiij pond te
lyfcoope te betaeelen ghereet ghelt met den halme tverloop vande overdamsche schult te betaelen half en half –
ende dat alle ten laste vande blvyere
Ghehamlpt

20 oktober 1586 – De nieuwen meulen in de Oosthoek - SAP 365 – Halmen Folio 308
Jan Edelynck heift ghecocht teghen Maillaert vadne Schave als voocht vande weeze van
Chrsitaen de Radt ter hauche naer drie hallegheboden daer of op drie distyncke sondaghen
ghedaen met consente van dheer Christiaen De Haze als voocht ende meester Gheleyn vande
Broucke zynen adsistent als uppervoochden van alle poorterlicke wezen vande stede van
Ypere tderde vande helt vande nieuwen meulene ghestaen ende gheleghen inden Oosthouck ghemeene met den coopere ende andere metgaeders de helft van drie vierendeel gherslant daermede gaende ende de helft vande twee deelen vande groene ende drooghe kateylen staende upde grondt van
wylen Pieter vande Segghele -

streckende metten noorthende upde muelenwal - van zuuden ende oosten tlant van Gabriel
van Thuune Item twee ghemeten ende xij roeden zaylant ligghende inde Oosthoek voornoemd streckende zuudt ende noort van noorden ende oosten de coopere - van zuuden daeldinghen van Bertelomeus Braem van
westen Gabriel van Thuune ghelast tvoornoemde goedt in tbyleven van de huusvrauwe vande coopere ghesondert de
meulen omme de somme van twee-entwintich ponden grooten vlaemsch tvoorschreven ghereet ghelt met den halm v schele te godtspenninck - de kercke ende de disch van Sint Jans tsamen xl schele parisis xij schele parisis voor den roupere - v pond parisis te lyfcoope ten laste vanden blvyere Ghehalmpt voorts over erfve

20 oktober 1586 – De nieuwe meulen in de Oosthoek II - SAP 365 – Folio 308
Jan Edelynck
heift ghecocht teghen de voornoemde Maillaerd als voocht vande weeze van Frans vande
Berghe – by authorisatie van de oppervooghden der stede van Ypre –
blyckende by acte van de xxiiijste july 1586 onderteeckent Mersch als vooren
ter verhooghynghe - naer drie hallegheboden danof ghedaen
tderde deel vande helft vande wyntmeulen inden Oosthouck ghenaempt de nieuwen meulen
ghemeene metten cooper ende andere
mitsgaeders drie ghemeten zaylant daermede gaende ghenaempt de torreswal van zuiden ende oosten tlant van wylen Pieter vander Stegghele
van westen Andries de Nuwelaere ende de voornoemde Stegghele
van noorden Jan Kiecken

ligghende in twee partyen – dander partie es groot een ghemet streckende oost ende west van
zuuden ende noorden tlant van Chrispiaen Fobert causa uxoris – van oosten landt van Pieter Schaepshooft,
mitgaders tderde deel van drien van groene ende drooghe catheylen staende upden grondt van
meester Pieter vander Fecchele Omme de somme van xxij ponden grooten vlaemsch tvoorseyde ghereet ghelt met de halm –
de helft van v schele te godtspenninck ende de helft van xl schele voor den disch ende de
kercke van Sint Jans V pond parisis te lyfcoope ten laste van de blyvere
Ghehalmpt

Deze akte gaat over ‘den nieuwen meulen’ in de Oosthoek. Dis is de latere ‘Steentjesmolen’.
15 december 1586 – Verbrande hofstede in de Papestraat - SAP 365 - Folio 310
Pieter Ellieul heift ghecocht jeghens Willem vande Gheys ende Joosyne zyne huusvrauwe derfve van een verbrand hofstede gheleghen inde Papestraete daer Adriaen van Pouckes
laetst woonde streckende van vooren de zelve straete - achterwaert tot derfve vande cooper - de westzyde
derfve vande weduwe van Frans Vermote - doostzyde de zelve coopere omme de somme van xxxtich ponden parisis te betaelen xij pnd parisis ghereet met den halme
-

vj pond parisis ten ougste 87 - - vj pond parisis te lauwe 88 ende zes ponden parisis te wedemaent daer naer ooc int voornoemde jaer 88 omme de vulle betaelinghe - iij schele te godspenninck ten laste vande blyvere
Ghehalmpt over erfve den xv decembris lxxxvj

15 december 1586 – De Cramerwech op de Sint Jans Parochie - SAP 365 - Folio 310 verso

Pierre Orthiot heift ghecocht teghen Maycken de weduwe van Gregorius Gloribus ende
teghen Frans de Schottere huer bystaenden man een huus ende erfve gheleghen in Sint Jans Prochie inde Cramerwech daer eertyds
Mahieu Veresghe te woonen plach streckende metter west ende noortzyde ende zuutzyde derve vande vercoopeghe - groot in
erfve omtrnent xx tich roeden emmers de plecke alzo die begrepen es binnen de palen - de vier houcken ende de
middelwaert ende dat omme de somme van zes ponden grooten vlaemsch tvoorseide te betaelen ghereet
metten halm v schele voor een godtspenninck - xx schele voor den armen ende drie ponden parisis te
lyfcoope ten laste vande blyvere -

Ghehalmpt vorots over erfve den xv decembris xvc lxxxvj
15 december 1586 - Het Doorneken – Potterstraat – Hamstrat - SAP 365 - Folio 310 verso

Gregorius Bertin heift
ghecocht teghen Maycken
de weduwe van
Gregorius Cloribus vier woonstedekens metter
erfve groot omtrent xx tich
roeden onder de
voornoemde woonsteden
ligghende upde
Potterstraete - 't
Doorneken - ter spriete
vande straete metter noorthende over
derfve vande vercoopeghe
- de zuutzyde daeldynghen
van Pieter Haeghebaert metten oosthende upde Hamstraete omme de somme van neghen ponden x schele grooten tvoorseide te betaelen deene helf ghereet met den halme ende dander helft ten ougste eerstcommende
ten Sint Jansdaghe vuytganck - int jaer xvc lxxxvj omme de vulle betaelinghe ij schele te godspenninck - xx schele parisis den aermen ende vier ponden parisis te lyfcoope alle ten laste vane blyvere
Ghehalmpt voorts over erve den xv de december 1586
De Hamstraat is de straat die naar de Hamhoek leidt – of de huidige Sint Sixtusstraat.

