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Dordtse Bronnen V 

 
een samenwerkingsproject van: 

Vereniging Oud-Dordrecht 
Regionaal Archief Dordrecht 
 
 
 
Kohier van de tiende penning van Dordrecht in 1556  
 
Bewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag 
Toegang: 3.01.03 archief Staten van Holland vóór 1572 
Inventarisnummer: 929 
 

Kohieren van de tiende penning van 1556 (1556-1562). Deze tiende penning werd volgens het 

akkoord van 17 december 1556 geheven over de (geschatte) inkomsten uit onroerende goederen, 

zoals huur, pacht, enz. De heffing geschiedde namens de Staten van Holland door de ontvanger-

generaal. Een gedeelte van de oorspronkelijk aanwezige delen, zowel van de oorspronkelijke 

kohieren als van die voor het recolement (1561/64), is verloren gegaan. 

 

Bron transcriptie (deels): vervallen website regiodiep.nl. 

 

Controle van de transcriptie, en aanvullingen (het laatste kwartier ontbrak): Kees Sigmond 

 

Voor een inleidend artikel over de serie Dordtse Bronnen en de (Dordtse) kohieren van de tiende 

penning, zie: Kees Sigmond, ‘Dordtse Bronnen - een digitaal vervolg. De kohieren van de tiende 

penning en het pandpondregister’, in: Oud-Dordrecht 2019 nr. 2, p. 119-128. 
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Kohier van de tiende penning van Dordrecht in 1556 
 

Alle aanvullingen van afkortingen, locaties enz. zijn in het onderstaande cursief weergegeven. 

De verwijzingen naar straten, bruggen, gebouwen, enz. zijn vet gemarkeerd. 

 
folio 1 

 
(EERSTE KWARTIER) 
 

Den negen en twintichsten july anno vijftien hondert acht ende vijftich zijn geordonneert bij der 

cameren van Dordrecht naervolgende die ordonnantie van den Hove van Hollant meester Aert 

van der Lede Staessoen, Frans Molen, Pieter Govertsoen, Ghijsbrecht van Harlem ende Wit 

Janssoen, retrecker der selver stede, omme te taxeren die huyere van die huysen staende binnen 

Dordrecht ende daerof te calculeren den tienden penning gecontribueert te worden tot 

diminutie van de drie hondert twintich duysent guldens de koninklijke majesteit geconsenteert 

over Hollant. Beginnende eerst ande poirtsijde van den rooster of ande noertsijde opgaende 

oostwaert naer t Groote Hooft toe die zelve sijde. 

  

Meester Aert Staessoens huys metten houthuyn van voren tot afteren, eygenaer, getaxeert op 

XLII Rinsgulden, beloopt den tienden penning IIII Rinsgulden IIII stuvers. 

 

folio 1v 

 

Lysgen Jan van Muyllijck huys besit in tochten haer leven lanck om XXXII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning III Rinsgulden IIII stuvers 

 

Frans Arienssoen de gorters huys, in t gemeen te huyer om XXIIII Rinsgulden, beloopt den 

tienden penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Daeran heeft Frans Arienssoen een huys staende hem toebehorende, getaxeert op XVI 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXII stuvers 

 

Noch een huys daeran staende, toebehorende als eygenaer Baerthout van Althena, getaxeert op 

XVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXII stuvers 

 

Claes de backer, twee huysen, eygenaer, getaxeert op XXVIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden XVI stuvers 

 

Jan Wylant huyert een huys staende opten oosteren huyck van t Schuytmaickersstraetgen 

om XXVII Rinsgulden, beloopt den tienden penning II Rinsgulden XIIII stuvers 

 

Anthonis Govertsoens huys, eygenaer, getaxeert op XV Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXX 

stuvers 

 

folio 2 

 

Jan Willemssoen steenhouwers huys, eygenaer, getaxeert op XV Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXX stuvers 

 

Ariaentgen Ariaen Bots dochter, huys eygenarsse, getaxeert op IX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XVIII stuvers 
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Jacop Janssoen de schrienwerckers huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXIIII stuvers 

Alijdt Schiltmansdochter, Huych Quekels weduwe, huyert een huys om XIIII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning XXVIII stuvers 

t Selve huys heeft noch eenen wijnkelder after hem, gelt te huyer XXXIIII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning III Rinsgulden VIII stuvers 

Jacop Dircksoen van Beaumonts huys, eygenaer, staende opten oosteren huyck van t 

Manhuysstraetgen, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt dem Xen penning XXIIII stuvers 

Marichgen Jan Winesoens dochter, huys eygenarsse, getaxeert op IX Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XVIII stuvers 

 

folio 2v 

 

Marichgen Damas Phillipsoens weduwe huyert een huys van voren tot afteren om XXXIX 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden XVIII stuvers 

 

Jan Wenssoen huyert van Neeltgen Jacop Aertsoens weduwe een huys om XXXIII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning III Rinsgulden VI stuvers 

 

Frans Cornelis Wittesoens huys, eygenaer van voren tot afteren, getaxeert op LX Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning VI Rinsgulden 

 

Dirck Winter huyert een huys om XX Rinsgulden, beloopt den tienden penning II Rinsgulden 

 

Augustijn de verwer heeft een huys gehuyert om XXXVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden XII stuvers 

 

Pieter Janssoen Sluyter, huys eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXIIII stuvers 

 

Adriaen Geritsz. van Nispen, twee huysen aen malkanderen, eygenaer, getaxeert op XLII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

Sint Jacops Gasthuys tot behoef van den armen menschen die daer gelogeert worden die Sint 

Jacops geweest hebben 

 

fol. 3 

 

Cornelis Walen schiptimmermans huys, eygenaer, getaxeert op XIIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XXVIII stuvers 

 

De weduwe van Willem Janssoen Nuyssenborchs huys, eygenarsse, getaxeert op XXXVI 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden XII stuvers 

 

Ariaen van Ratingens weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXIIII stuvers 
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De weduwe van Willem Franssoen, huys eygenarsse, van voren tot afteren, getaxeert op XLVIII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden XVI stuvers 

 

Andries Willemssoen de glaiesmaickers huys, eygenaer, getaxeert op XVI Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning XXXII stuvers 

 

Gielis Wouterssz. huyert een huys van die weduwe van Floris van Kuyl om LX Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning VI Rinsgulden 

 

De weduwe van Jacop Janssz. brouwers huys mette brouwerije, eygenarsse, getaxeert op LXXXII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning VIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

fol. 3v 

 

Heynrick Janssz. schrienwercker huyert een huys van de weduwe van Jacop Jansz. brouwer om 

XXX Rinsgulden, belooopt den Xen penning III Rinsgulden 

 

Rutgert Wolfraet in t Hert, huys eygenaer, getaxeert op XXXVIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning III Rinsgulden XVI stuvers 

 

Barber Schollen, huysvrou, huyert een huys om XVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXII 

stuvers 

 

Govert Yemantsz., smit, huys eygenaer, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Lambert Willemsz. droechscheriers huys, eygenaer, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning III Rinsgulden 

 

t Kint van Diemen huyert een huys om LIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning V Rinsgulden 

VIII stuvers 

 

Matgen Ariaen Jansoens weduwe, huys eygenarsse, getaxeert op XXVIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning II Rinsgulden XVI stuvers 

 

De soen van Gielis Pouwelsz., surgijn, huyert een huys van Herman die hopcoopers weduwe om 

XXXVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden XVI stuvers 

 

fol. 4 

 

De huysing van Damas van der Lindt, staende opten westeren huyck van t 

Vleyshouwersstraetgen aen de poirtsijde, wordt verhuyert van voren tot afteren om XXXIX 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden XVIII stuvers 

 

Wouter Pieterssoen de backers huys, staende opten oosteren houck van t 
Vleyshouwersstraetgen, eygenaer, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden VIII stuvers 

 

De soen van Govert den naeyer heeft een huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning XXIIII stuvers 
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De weduwe van Bartholomeus van de Puels huys, in lijftucht, getaxeert op XXVIII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning II Rinsgulden XVI stuvers 

 

Jan Reyerssoens huys, eigenaer, getaxeert op XXVIII Rinsgulden, beloopt den tienden penning II 

Rinsgulden XVI stuvers 

 

D erfgenamen van Emmegen Walen, huys van voren tot afteren, eygenaers, getaxeert op XXX 

Rinsgulden, beloopt den tienden penning III Rinsgulden 

 

fol. 4v 

 

Jan van Muylwijck, huys, als eygenaer van voren tot afteren, getaxeert op XXX Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning III Rinsgulden 

 

Willem Ariaenssoen huyert een huys van de weduwe van Aert Govertsz. de vleyshouwer om 

XXXVI Rinsgulden, beloopt den tienden penning III Rinsgulden XII stuvers 

 

Ghijsbert Pieterszs huys, genompt Den Oss, van voren tot afteren, getaxeert op LI Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning V Rinsgulden II stuvers 

 

de weduwe van Aert Govertz. die vleyshouwers huys, eigenarsse, getaxeert op XXX Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning III Rinsgulden 

 

Evert Adriaenssoens huys mette brouwerije, van voren tot afteren, getaxeert op LXXVIII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning VII Rinsgulden XVI stuvers 

 

Jan van Naerssen huyert een huys genompt Den Jesus met een fautgen om XXXIX Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning III Rinsgulden XVIII stuvers 

 

Dirck Adriaenssoens huys, eygenaer, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden 

 

folio 5 

 

Gherit Janssz. asijnbrouwers swager huyert een huys voer XXX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning III Rinsgulden 

 

De weduwe ende erfgenamen van Gerit Janssoen asijnbrouwers huys, getaxeert op XLII 

Rinsgulden, beloopt den tienden penning IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

Symon Symonsoen de cuypers huys, eygenaer, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning III Rinsgulden 

 

Heynrick Janssoen de cleermaicker huyert een huys om XVI Rinsgulden, beloopt den tienden 

penning XXXII stuvers 

 

Jan Elantz. bewoent een huys met een sijdelcamer toebehorende Adriaen van Blienborch, schout, 

om XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden 

 

De weduwe van Huich Coel Pieterssoens huys met een sijdelcamer daeran, eygenarsse, getaxeert 

op XLII Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden IIII stuvers 
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De wijnkelder onder de sijdel camer es verhuyert om XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXXVI stuvers 

 

Willem Dirckz. den apteeckers huys, eygenaer, getaxeert op XXXVI Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning III Rinsgulden XII stuvers 

 

Jan Janssz. de Conincx huys, genompt de Kat, eygenaer, XXXVI Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning III Rinsgulden XII stuvers 

 

Herman van den Bies, huys met een sijdelcamerken daeran, eygenaer, XXXVI Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning III Rinsgulden XII stuvers 

 

Aeltgen Ariaensdochter ende Leentgen Ariaensdochter, huys eygenarsse, XXXVI Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning III Rinsgulden XII stuvers 

 

Cornelis Jansz. Croeswijck, huys eygenaer, getaxeert op XXXVI Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning III Rinsgulden XII stuvers 

Den wijnkelder in t selve huys gelt te huyer XXIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden VI stuvers 

 

Dirck Govertz. van Beaumonts huys, eygenaer, XX Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden 

 

Claes Wouterssoens huys, eygenaer, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden 

 

folio 6 

 

Jan Govertsoen de goutsmits huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXIIII stuvers 

 

Cornelis de Jong, twee huysen, eygenaer, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

III Rinsgulden 

 

Gijsbrecht Janssoen in Den Engel, huis eygenaer, XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden 

Den wijnkelder is verhuyert om XXXVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden XII 

stuvers 

 

Adriaen Adriaenssoen de Brabers huys, eygenaer, XX Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden 

 

De weduwe van Mairten Dirckz. Screvel, huys eygenarsse, XXX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning III Rinsgulden 

 

t Huys genompt Den Gulden Leu heeft in huyeren mr. Cornelis Hoogelande, pensionarius, om 

LXVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning VI Rinsgulden XII stuvers 

 

t Huys van Hubert Adriaenssz., staende opten westen houck van Tollebrugstraetgen an de 

poirtsijde, heeft gehuyert Thonis de slenairs weduwe om XXXV Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning III Rinsgulden X stuvers 

 



Tiende penning van Dordrecht 1556                            NA, Staten van Holland vóór 1572, inv.nr. 929 

Vereniging Oud-Dordrecht                                                                                Regionaal Archief Dordrecht 

 

www.oud-dordrecht.nl                             www.regionaalarchiefdordrecht.nl 

 

7 

folio 6v 

 

Het Tollebrugstraetgen ingegaen de slinckerhant op na de Nieuhaven toe. 

 

Aert de wijnschroeder huyert een huys om acht Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI 

stuvers 

 

Jan Janssoen huyert een huys om VIII Rinsgulden X stuvers, beloopt den Xen penning XVII 

stuvers 

 

Ariaen Symonssoen huyert een huys om X Rinsgulden, beloopt den Xen penning XX stuvers 

 

Besijden de poirt van Pieter Geritz. een huysken ende staet ledich, getaxeert te huyer te gelden 

vier Rinsgulden 

 

Een wijnkelder daer after an gelt te huyer thien Rinsgulden, bruyckt Herman Cleyn, beloopt den 

Xen penning XX stuvers 

 

Noch een wijnkelder daeran huyert Wouter Barthoutsoen om XV Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXX stuvers 

 

Noch een wijnkelder verhuyert om XII Rinsgulden, beloopt den tienden penning XXIIII stuvers 

xx iiii 

 

folio 7 

 

Maerten Danen huyert een camer om ses Rinsgulden 

 

Lens Janssoen huyert een huys om X Rinsgulden, beloopt den Xen penning XX stuvers 

 

Jan Cornelissz. Slingerop huyert een huys boven ende beneden om XIIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XXVIII stuvers 

 

Evert de wijncuyper huyert een wijnkelder van Neel Loufen, vleyshoutster, om XXX Rinsgulden, 

beloopt den tienden penning III Rinsgulden 

 

Gielis de wijnslenairs huys, eygenaer, XIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXVIII stuvers 

 

Goessen Thijssoen, stoeldraeyer, huyert een huys om XI Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXII stuvers 

 

Hubrecht Janssz., calcmeter, huyert een huys staende opten westen houck van 
Tollebrugstraetge an de Nieuhaven om XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXVI 

stuvers 

 

Joseph Andriessz., smit, huyert van Gielis de wijnslenaer een huysken om XVI Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XXXII stuvers 

 

folio 7v 

 

Lambert de steenhouwer huyert een huysken om VIII Rinsgulden X stuvers, beloopt den Xen 

penning XVII stuvers 
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Den toren van Cornelis Claesz. van Driel, staende opte Nieuhaven an de watersij gelt te huyer 

met die erven die daerom leggende zijn LIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning V Rinsgulden 

VIII stuvers 

 

Eenen schiptimmerwerf, toebehorende Maes Jan, eygenaer, thien Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XX stuvers 

 

Jan Adamssoen, steenhouwer, huyert van Dirck van Beaumont een huys om XXXIII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning VII Rinsgulden VI stuvers 

 

Opte Nieuhaven. 

 

Jan Tonissoen Bos, die smit, heeft twee huysen opte watersij staende, eygenaer, XXX 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden 

 

Adriaen Dirckz. Droechgen, huys eygenaer, XV Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXX stuvers 

 

folio 8 

 

Een schiptimmerwerf toebehorende Pieter Hesseling, die Maes Jan te huyeren plach, ende staet 

nu ledich, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt den Xen penning XX stuvers 

 

Staes de lindraeyers weduwe verwoent nu niet meer dan thien Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XX stuvers 

 

Dirck Janssoen, timmerman, huyert een huys van Jan die Coning om X Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XX stuvers 

 

Marcus Andriessz. de havenmeester, huys eygenaer, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning III Rinsgulden 

 

Noch een ledich erf huyert Denis Denisz. om XVII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXIIII 

stuvers 

 

Een huys toebehorende Cornelis Jansz. Poerdoos, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning III Rinsgulden 

 

t Vleyshouwersstraetgen ingeslegen an de luchter hant 

 

Thonis Cramerheyn, huys eygenaer, getaxeert op XIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXVIII stuvers 

 

folio 8v 

 

Wouter Wouterssz. de smits huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXIIII stuvers 

 

Jacop den Bol schiptimmermans huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXIIII stuvers 

 

Lau de schiptimmermans huys, eygenaer, XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXIIII stuvers 
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Noch een huys daeran hoert oeck toe Lau de schiptimmerman, XII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXIIII stuvers 

 

Ariaen Huygen schiptimmermans huys, eygenaer, XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXIIII stuvers 

 

Willempgen, de weduwe van Frans Gijsbrechtz., eygenarsse, XII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXIIII stuvers 

 

Cornelis Thonissz. de houthaickers huys, eygenaer, XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXIIII stuvers 

 

Willem Cornelisz., schipper, huyert een huys van Gerit Cornelisz., stoeldraeyer, om XI 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXII stuvers 

 

Gerit Cornelisz. stoeldraeyers huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXIIII stuvers 

 

folio 9 

 

De weduwe van Michiel de smit heeft t huys gecoft van Jan Thonisz. bosmaicker, eygenarsse, XV 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXX stuvers 

 

Cleysgen Kepels den Deens weduwe, eygenarsse huys, VIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XVI stuvers 

 

Symon Cornelissoen den Deenssoen huys, eygenaer, VIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XVI stuvers 

 

Willem Aertz. schippers huys, eygenaer, acht Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI stuvers 

 

Jacop Aertz., schroeknecht, huys eygenaer, IX Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVIII stuvers 

 

Jan de Kock, schilder, woent in t huys dat Damas Foppen plach te bewonen om XI Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XXII stuvers 

 

Pieter Cornelissoen, cuyper, huys eygenaer, negen Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVIII 

stuvers 

 

Geertgen d uytdraechster heeft in t huys gewoent van Wouter Pietersz., backer, om XIII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXVI stuvers 

 

folio 9v 

 

Over dander zijde van t zelve straetgen. 

 

Matheus Willemsz., cleermaicker, heeft t huys gecoft van Jan die Coning, eygenaer, X Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XX stuvers 

 

Dirck Heynrickz., schoenmaicker, huyert een huysken daeran om IX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XVIII stuvers 
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Aert Denisz. heeft gecoft beyde die huyskens van d erfgenamen van Pieter de Windt, getaxeert 

samen op XVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXII stuvers 

 

Geertgen d uytdraechster huyert een huys van Denis Denisz. om XIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XXVI stuvers 

 

Wouter Heynricz. de smit, huys eygenaer, thien Rinsgulden, beloopt den Xen penning XX stuvers 

 

De weduwe van Cramerheyn huyert een huys om XI Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXII 

stuvers 

 

Roelant, s heeren dienaer, huyert een huys om negen Rinsgulden, beloopt den thienden pennick 

XVIII stuvers 

 

folio 10 

 

Stoffel Willemssoen, huys eygenaer, getaxeert op IX Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVIII 

stuvers 

 

Jan Jacopz. schippers huys, eygenaer, IX Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVIII stuvers 

 

Cornelis Ariaenssoen schippers huys, eygenaer, XII Rinsgulden, beloopt den tienden penning 

XXIIII stuvers 

 

Ariaen Meynertz., schiptimmerman, huys eygenaer, IX Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XVIII stuvers 

 

Jacop Laurissoen schiptimmermans huys, eygenaer, IX Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XVIII stuvers 

 

Cornelis de caescooper heeft t huys gecoft daer Griet Segers in plach te wonen, getaxeert op IX 

Rinsgulden, beloopt den tienden penning XVIII stuvers 

 

Jan Bos huysken staet ledich, eygenaer, getaxeert op IX Rinsgulden, beloopt den tienden penning 

XVIII stuvers 

 

Jonge Maey Glaesgens plach te wonen in t huys van Quirijntgen Roecken om XIII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XXVII stuvers 

 

folio 10v 

 

Willem Janssoen Tolvoets huys, eygenaer, thien Rinsgulden, beloopt den Xen penning XX stuvers 

 

Soetman Andriessoens weduwen huys, streckende naer t Schuytmaickersstraetgen toe, XX 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden 

 

t Huys metten erve toebehorende Grietgen Duyst ende stont ledich, getaxeert op XX Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning II Rinsgulden 

 

Mels Janssoen huyert den houthuyn toebehorende t goidtshuys van Sint Jacops Gasthuys om 

XVII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXIIII stuvers 
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Mels Janssoen huyert een huys met een erf dat Karel van Dockum plach te bewonen, om XXXIII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden VI stuvers 

 

Pieter Janssoen Kort, nieu huys eygenaer, met den kelder die ledich gestaen heeft, getaxeert op 

XLV Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden X stuvers 

 

Willem de Swalu heeft gecocht t huys met twee houthuynen van Reyer de Jong, getaxeert op 

XXVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden XVI stuvers 

 

folio 11 

 

Noch een ledich erf, toebehorende het goidtshuys van die oude mannen, huyert Evert Geritsoen 

om twintich Rinsgulden, beloopt den thienden penning II Rinsgulden 

 

Evert Geritsoens huys met sijn toebehoeren, eygenaer, t gerechte huys staende in t 

Schuytmaickersstraetgen van achteren incomende opte luchter hant, getaxeert op XXX 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden 

 

Noch een ledich erfken toebehorende t goidtshuys van de oude mannen werdt verhuyert om III 

Rinsgulden 

 

Cornelis Pleyt huyert een huys toebehorende het goidtshuys van de oude mannen om VIII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI stuvers 

 

Cornelis den hoechconter huyert een huys oick van t goidtshuys van de oude mannen om acht 

Rinsgulden, hier plach Bastiaen mette baert in te wonen, beloopt den Xen penning XVI stuvers 

 

folio 11v 

 

Claes Cornelissoen den Lotering huyert een huys van t goidtshuys van de oude mannen om thien 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XX stuvers 

 

Willem de sanger huyert een huys van t goidtshuys van de oude mannen om thien Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XX stuvers 

 

Korstiaen in den Swarten Arent heeft gecoft t huys metten heer staende in t Manhuysstraetgen 

daer Maey Clauwerts in plach te wonen ende heeft in t jaer van LVII ledich gestaen, getaxeert op 

VI Rinsgulden 

 

Cornelis Cornelissoen houthaickers huys, eygenaer, XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXIIII stuvers 

 

Neel Lauwen verwoent in t huys van Willem Buyser XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXIIII stuvers 

 

Lauris Janssz. woent in Daen de rochs huys om XIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXVI 

stuvers 

 

Evert de wijncuypers huys heeft te huyer gehouden in den jare LVII XII Rinsgulden ende staet nu 

ledich, beloopt den Xen penning XXIIII stuvers 
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folio 12 

 

Wederom t zelve Schuitmaickersstraetgen over dander zijde after na de haven uutgegaen  

 

Gherit de schiptimmermans huys, eygenaer, IX Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVIII 

stuvers 

 

Pieter Bisschop heeft gecoft t huys daer blinde Claertgen in plach te wonen, getaxeert op IX 

Rinsgulden, beloopt den tienden penning XVIII stuvers 

 

De weduwe van Claes Geritz. den boomsluyters huys, eygenarsse, IX Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XVIII stuvers 

 

Gielis Pieterssoen schippers huys, eygenaer, negen Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVIII 

stuvers 

 

Een ledich huys staende, toebehorende d erfgenamen van Mr. Elant, getaxeert op negen 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVIII stuvers 

 

t Huys van Pieter Denissoens weduwe staet ledich ende niet woenbaer, getaxeert op VI 

Rinsgulden 

 

Jan Oelen, havenmeester, woent in t huys van meester Jan die schoelmeester om thien 

Rinsgulden, beloopt den tienden penning XX stuvers 

 

folio 12v 

 

Ariaen Janssoen houthaickers weduwen huys, eygenarsse, IX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XVIII stuvers 

 

Corstiaen Willemssoen in den Swarten Arent, huys eygenaer, XX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden 

 

Claes de backers huys daer Sijgen Heynrickx in plach te wonen, getaxeert op XVII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XXXIIII stuvers 

 

Lijntgen Cornelisdochter heeft t huys gecoft daer Thonis Willemssoen in plach te wonen, 

getaxeert op XVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXII stuvers 

 

Pieter Janssoen Poertegaels huys t welcke heer Dominicus gecocht heeft, is getaxeert op XVI 

Rinsgulden, beloopt den thienden penning XXXII stuvers 

 

Pieter Heynrickz. vaetspoelders huys, eygenaer, XVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXII 

stuvers 

 

Een huys genompt t Visschip es getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den thienden penning 

XXXVI stuvers 

 

folio 13 

 

Een huys toebehorende d erfgenamen van de Lotering, eygenaers, XII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XXIIII stuvers 
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Thonis Joppen, schiptimmerman, huyert een huys om XIX Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXXIX stuvers 

 

Pieter Janssoen Poertegael weduwen huys met een houthuyn, eygenarsse, XXX Rinsgulden, 

beloopt dem Xen penning III Rinsgulden 

 

Dirck Rocussoens huys metten houthuyn, eygenaer, XXV Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden X stuvers 

 

t Huys genompt Cleyn Cruycenborch van voren tot afteren metten houthuyn, getaxeert op XXX 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden 

 

In t Papenstraetgen op t Groote Kerckhof.  

 

Grietgen Queeckels huyert een huys metten houthuyn streckende opte Nieuhaven om XXXIX 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden XVIII stuvers 

 

Het Papestraetgen de rechterhant omgeslegen nade school toe. 
 

folio 13v 

 

Heer Fop de cappellaen bewoent een huys toebehorende de Groote Kerck, ergo niet 

 

Ariaen Geritsoen van Nispen heeft t huys gecoft van meester Aert Staessoen ende heeft t jaar van 

LVII ledich gestaen, getaxeert op XXI Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden II 

stuvers 

 

Een cleyn huysken met eenen thuyn toebehorende Frans Ariaenssoen staet ledich, getaxeert op 

ses Rinsgulden 

 

Eenen wijnkelder toebehorende de stadt van Dordrecht, ergo niet 

 

Noch daer besijden eenen wijnkelder toebehorende de stadt van Dordrecht, ergo niet 

 

Ende boven de kelder es de liberije 

 

De schoel toebehorende de stadt wordt bewoent bij den schoelmeester om niet 

 

folio 14 

 

De kosters huys, toebehorende de groote kerk, wordt bewoent bij den coster om niet 

 

Meester Lambert de sangmeester bewoent een huys toebehorende die groote kerck om niet 

 

Servaes d orgelist bewoent een huys van de groote kerck om niet 

 

Griet die voer t heylich hout sit, bewoent een huys toebehorende die groote kerck om niet 

 

De craen Roodermont behoert de stadt toe, ergo niet 

 

Over den draeijboom gegaen op t nieuwerck nae Sint Joost toe. 
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Denis Denissz. huyert een erf van de stadt, ergo niet 

 

Jacop den Bol, schiptimmerman, huyert een erf van de stadt, ergo niet 

 

folio 14v 

 

Claes Pieterssoen huyert een erf van den ouden Both om XII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXIIII stuvers 

 

Beginnende wederom van den rooster. 

 

Mijn heer die dekens huys, eygenaer, XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden 

VIII stuvers 

 

t Huys toebehorende d erfgenamen van Jan Wouterssoen de brouwer t welck verhuyert is 

geweest in den Jare LVII om XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden VIII 

stuvers 

 

Jacop Willemssoen, het huys staenden opten houck van de Pellebrug, eygenaer, getaxeert op 

XX Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden 

 

Govert van Beaumonts huys, eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den tienden penning 

II Rinsgulden 

 

Meester Joris, huys eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden 

 

Jacop Janssoen Tolvoets huys, eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden 

 

folio 15 

 

t Huys van Jan Geritz. de Heer heeft hij in t jaer LVII selver bewoent, getaxeert op XX Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning II Rinsgulden 

 

Ariaen Ariaensoen Boths huys, eygenaer, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den thienden 

penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Heyman van Blienborch, tresorier, eygenaer twee huysen, XXXVI Rinsgulden, alsoe dit huys 

gemerckt twee gevelen heeft ende maer een woning en is ende niet ter nering en staet ende geen 

kelder noch plaets noch erf en heeft om te verhuyeren, heeft ons gedocht niet meer in huyeren 

waerdich te wesen, al haddet te huyeren gegaen ten soude dier tijt boven de voerschreven 

somme niet gegonden hebben, beloopt den tienden penning III Rinsgulden XII stuvers 

 

Lenert Tonissz. schippers huys, eygenaer, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den tienden 

penning XXXVI stuvers 

 

Dingen Adriaensdochter in den Block, eygenarsse, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XXXVI stuvers 

 

folio 15v 



Tiende penning van Dordrecht 1556                            NA, Staten van Holland vóór 1572, inv.nr. 929 

Vereniging Oud-Dordrecht                                                                                Regionaal Archief Dordrecht 

 

www.oud-dordrecht.nl                             www.regionaalarchiefdordrecht.nl 

 

15 

 

De weduwe van Jan Claessoen van Vuyen de schippers huys, eygenarsse, getaxeert op XX 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden 

 

Heer Jacop Joostensoen in t Wout huys, eygenaer, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XXXVI stuvers 

 

Heer Duvoert, canonick, huys eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den 

thienden penning II Rinsgulden 
 

D erfgenamen van meester Anthonis Corstiaensoen, huyspriester, eygenaer, getaxeert op XVI 

Rinsgulden, beloopt den thienden penning XXXII stuvers 

 

Daniel Michielsz. de roch schippers huys eygenaer, getaxeert op XVI Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXXII stuvers 

 

Gerit Jansz. de Heer huyert een huys van Aert Schiltmansz. om XX Rinsgulden, beloopt den 

tienden penning II Rinsgulden 

 

t Huys toebehorende d erfgenamen van Abel van Coulster, daerin gewoent heeft Jan Pieterssoen, 

steenhouwer, heeft gegonden te huyer in de jare LVII XXXVI Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning III Rinsgulden XII stuvers 

 

folio 16 

 

Jacop Janssoen, biersteecker, huyert een huys om XIIII Rinsgulden, ende den bierkelder bruyckt 

den eygenaer, getaxeert op vier Rinsgulden, beloopt tsamen XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXXVI stuvers 

 

Ariaen Hamersteyn de schrienwercker, huys eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning II Rinsgulden 

 

Ariaen Verduyn, procuruer binnen Dordrecht, huyert een huys om XXVII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning II Rinsgulden XIIII stuvers 

 

Heer Jan van der Lindts huys, eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden 

 

Cornelis Michielsoen t Rochgen schippers huys, eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning II Rinsgulden 

 

Thonis de striensman, schipper, huyert een huys om XVIII Rinsgulden X stuvers, ende den 

bierkelder wordt verhuyert om 5 Rinsgulden, compt tsamen XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

folio 16v 

 

Pieter Govertsoen van Breda, huys mette brouwerije, eygenaer, getaxeert op XL Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden 
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De weduwe van Cornelis Hermansz., huys eygenarsse, getaxeert op XV Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XXX stuvers 

 

De weduwe van Heyn Lammen, huys eygenarsse, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Marichgen Jans huysken, eygenarsse, getaxeert op elf Rinsgulden, beloopt den tienden penning 

XXII stuvers 

 

Meester Quyrijn, doctoer, huyert een huys om twaelf Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXIIII 

stuvers 

 

Twee huysen aen malcanderen toebehorende meester Willem Schoeck, pensionaris, getaxeert 

op XXXIX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden XVIII stuvers 

 

Die weduwe van Euwout Symonz., die voerspraeck [procureur] saliger, eygenarsse, getaxeert op 

XVIII Rinsgulden, beloopt den thienden penning XXXVI stuvers 

 

folio 17 

 

t Huys genompt den Oliphant, toebehorende Pieter Jacopsoen, getaxeert op XXX Rinsgulden, 

beloopt den thienden penning III Rinsgulden 

 

Opte Lombarde brug after den Oliphant 

 

Een cleermaicker huyert een huysken staende after den Oliphant om XVI Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning XXXII stuvers 

 

Wederom van de brug af gaende ande Voerstraet t huys genompt Hoesden, wordt bewoent bij 

Cornelis Jacopz. als eygenaer, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden 

 

De weduwe van Thomas Woutersoens, huys eygenarsse, XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Herman Janssoen viscoopers huys, eygenaer, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Het stadthuys ende den wijnkelder daeronder behoert de stadt toe, ergo niet 

 

folio 17v 

 

De weduwe van Thomas Bret, huys eygenarsse, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

t Huys genompt de Gulde Hant is verhuyert geweest in den jare LVII om XXXVII Rinsgulden X 

stuvers, beloopt den Xen penning III Rinsgulden XV stuvers 

 

Aert Damassoen droechscheriers huys, eygenaer, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning III Rinsgulden 
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Ariaen t lantwijf, huys eygenarsse, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den tienden penning II 

Rinsgulden 

 

Gerit Ariaenssz. de backers huys, eygenaer, getaxeert op XXVI Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden XII stuvers 

 

Fransoeys van Waelwijck, huys eygenaer, getaxeert op XXVI Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden XII stuvers 

 

Marichgen de schortekleerverwster, huys eygenarsse, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning III Rinsgulden 

 

folio 18 

 

Grau Gerichgen huyert een huys ghenompt de Cop om XLVIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning IIII Rinsgulden XVI stuvers 

 

Marichgen Thonis de schrienwerckers weduwen huys, eygenarsse, XXVI Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning II Rinsgulden XII stuvers 

 

De jongen Pier den Boers huys In t Gulden Vlies, eygenaer, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning III Rinsgulden 

 

Ariaen Cornelissoen de vleyshouwers huys, eygenaer, getaxeert op XXVI Rinsgulden, beloopt den 

thienden penning II Rinsgulden XII stuvers 

 

Cornelis Slootmaicker de tinnegieters huys, eygenaer, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt 

den tienden penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Aert Janssoen de vleyshouwers huys, eygenaer, XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden VIII stuvers 

 

De weduwe van Willem Damassoen huyert een huys om XXVIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden XVI stuvers 

 

folio 18v 

 

Loef Ariaenssoen de ketelboeter huyert een huys om XLII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

Jan Ambrosius huys staende opte Visbrug, eygenaer, de rechterhant opgaende, XXX Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning III Rinsgulden 

 

De Visbrug ande ander sijde 

 

Catherina de weduwe van Joris Jansz. coman huyert een huys om XXXV Rinsgulden X stuvers, 

beloopt den Xen penning III Rinsgulden XI stuvers 

 

Laurens de kruyenier huyert een huys om XLVII Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII 

Rinsgulden XIIII stuvers 
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Neel Loufen Steven de vleyshouwers weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op XXX Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning III Rinsgulden 

 

De weduwe van Heyn Yewantz. de vleyshouwer, huys eygenarsse, getaxeert op XXVIII 

Rinsgulden, beloopt den thienden penning II Rinsgulden XVI stuvers 

 

Willem Ariaenssoen tinnegieters huys, eygenaer, getaxeert op XXVIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning II Rinsgulden XVI stuvers 

 

folio 19 

 

De weduwe van Ariaen Janssoen de vleyshouwers huys, eygenarsse, XXX Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning III Rinsgulden 

 

Cornelis Cornelissoen, caescooper, huyert een huys om XXVI Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden XII stuvers 

 

Jan Andriessoen de schilders huys, eygenaer, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Ariaen Mathijssoen, huys eygenaer, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden VIII stuvers 

 

Frans Janssoen de boickvercoopers huys, eygenaer, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Jan Janssoen cleermaickers huys, eygenaer, getaxeert op XVI Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXXII stuvers 

 

Claes Janssoen cruyenier, eygenaer huys, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den tienden 

penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Neeltgen de pasteybacksters huys, eygenarsse, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

folio 19v 

 

Lijntgen de glaeysmaecsters huys, eygenarsse, XXIIII Rinsgulden, beloopt den thienden penning 

II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Jacop Reynen huys heeft te huyer gegouden in t jaer LVII XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Steven Ariaenssoen viscoopers huys, eygenaer, XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden VIII stuvers 

 

Jacop Ariaensoens huys, eygenaer, XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden VIII 

stuvers 

 

Ariaentge van Haeswijck, vroevrou, huyert een huys om XXXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning III Rinsgulden VIII stuvers 
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Cornelis Cornelissz., cousmaicker, huyert een huys staende opten oosten houck van de 

Karnemelcsteygert om XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Ariaen Jacopz. de ketelboeters huys, eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden 

 

folio 20 

 

Jan Pouwelsz., schrienwercker, huys eygenaer, XX Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden 

 

Jacop Willemssoen droechscheriers huys, eygenaer, XX Rinsgulden, beloopt den thienden 

penning II Rinsgulden 

 

Bastiaen de graftmaickers huys, eygenaer, XXII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden IIII stuvers 

 

Jan Cornelissoen, cruyenier, twee huysingen, eygenaer, getaxeert op XL Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning IIII Rinsgulden 

 

Jorden Dirckz. de backers huys, eygenaer, getaxeert op XXXVI Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning III Rinsgulden XII stuvers 

 

Neeltgen Vastraet Willemsz. weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op XXII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning II Rinsgulden IIII stuvers 

 

D erfgenamen van heer Wouter Pieter Staessoens, huys eygenaren, getaxeert op XXII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning II Rinsgulden IIII stuvers 

 

folio 20v 

 

Jan Adriaenssoen de Braberssoen, huys eygenaer, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Cornelis Heynrickz. laickecoopers huys, eygenaer, getaxeert op XXXII Rinsgulden 

 

beloopt den Xen penning III Rinsgulden IIII stuvers  

Somma beloopt den ontfanck van t eerste quartier de somme van vijfhondert vier ende 

tseventich Rinsgulden veerthien stuvers 

 

folio 21 

 

(TWEEDE KWARTIER) 
 

D erfgenamen van Grietgen Heynrickx de pasteybacksters huys, staende opten oosten houck van 

Tollebrugstraetgen ande poirtsijde, eygenaren, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXXVI stuvers 

 

Jan Ariaenssoen cruyenier, huys eygenaer, XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen pennning XXXVI 

stuvers 
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Jan de cleermaickers huys, eygenaer, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXXVI stuvers 

 

t Huys genompt den Nachtegael, toebehorende t ghilt van de cuipers, gelt boven te huyer XII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXIIII stuvers 

 

Den wijnkelder onder t selve huys gelt te huyer XLV Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII 

Rinsgulden X stuvers 

 

Jan Govertz. den asijnbrouwers huys, eygenaer van voren tot afteren, getaxeert op LXXVIII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning VII Rinsgulden XVI stuvers 

 

t Huys genompt Schairlaicken, toebehorende d erfgenamen van Pieter Geritz., getaxeert op LXXII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning VII Rinsgulden IIII stuvers 

 

folio 21v 

 

Ende onder dit selve huys eenen wijnkelder, gelt te huyer een ende vijftich Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning V Rinsgulden II stuvers 

 

t Huysken daernaest hoert mede d erfgenamen van Pieter Geritsoen ende wordt mede met 

Scharlaicken bewoent, maer den wijnkelder onder t selve huysken gelt te huyer XXX Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning III Rinsgulden 

 

Heynrick huyert een een huys van mijnheer die schout, dat te huyer gegouden heeft anno seven 

ende vijftich XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Adriaen van Blijenburch, schout tot Dordrecht, huys als eygenaer XLII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning IIII Rinsgulden IIII stuvers Dit huys hebben wij taxatuers niet waerdiger gekent 

overmitds dattet veel trappen op te gaen is ende tot geender neringen en staet, ende al haddet 

oick te huyer geweest ten soude dier tijt boven die voerseyden somme niet gegouden hebben 

sonderlinge aengemerckt t voerseyden huys subject es het logement van den grave van Hollant 

sijnen stehouder ende van alle groote meesters binnen Dordrecht comende, ende den kelder 

onder dit voerseyden huys wordt hier an gebrocht sulcx die ter huyeren gegouden heeft anno 

seven ende vijftich 

 

Den wijnkelder daeronder gelt te huyer LIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning V Rinsgulden 

VIII stuvers 

 

De weduwe van meester Nicolaes pensionaris huys, eygenarsse, met het sijdelhuys daer een sael 

of gemaeckt is, LIIII Rinsgulden, beloopt den tienden penning V Rinsgulden VIII stuvers 

 

Den wijnkelder onder t groot huys gelt te huyer XLVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII 

Rinsgulden XVI stuvers 

 

Jan die hellebardier huyert een huys van die pensionaris weduwe om LII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning V Rinsgulden IIII stuvers 

 

Ende de wijnkelder daeronder gelt te huyer XXXVI Rinsgulden, beloopt den tienden penning III 

Rinsgulden XII stuvers 
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Aert Koel de laickecoopers huys, als eygenaer, XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden VIII stuvers 

 

folio 22v 

 

Den wijnkelder es verhuyert Arent Dammert om XVIII Rinsgulden, beloopt den tienden penning 

XXXVI stuvers 

 

Jan in den Both, huys genompt den Liepaert, eygenaer, staet leech, XVIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XXXVI stuvers 

 

Ende Aecht de berbierster verwoent in t sijdelcamerken met een camer daerboven XII 

Rinsgulden, beloopt den tienden penning XXIIII stuvers 

 

Joost Peechgen huys, als eygenaer, met den wijnkelder die hij an hem selven houdt, getaxeert 

tsamen op LIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning V Rinsgulden VIII stuvers 

 

Dirck Barissoen die wijncuyper huyert een huys met den wijnkelder van Pieter Geritz. saliger om 

XC Rinsgulden, beloopt den Xen penning IX Rinsgulden Dit huys is soe hoech gestelt mitds dat 

wij bevonden hebben t selve soe verhuyert te sijn, evenwel t voerseyden huys en gelt jaerlicx soe 

veel niet, immers staet bij sommige jaren ledich ende onverhuyert, als toebehorende eenen 

Pieter Geritsz. die van sijn huysen te huyer hebben wilt tgundt hem guetdunckt, of hij laet die 

huysingen onverhuyert ende ledich staen 

 

folio 23 

 

t Huys genompt de Mannekens, eygenarsse de weduwe van Schrevel Ockerssoen, getaxeert op 

XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXVI stuvers 

 

Den wijnkelder onder t selve huys gelt te huyer XLI Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII 

Rinsgulden II stuvers 

 

Twee huysen an malkanderen staende, t een genompt Hemelrijck ende t ander den Draeck, 

toebehorende de weduwe ende erfgenamen van Schrevel Ockersz., getaxeert op XL Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden 

 

Den eenen wijnkelder gelt te huyer veertich Rinsgulden, beloopt den tienden penning IIII 

Rinsgulden 

 

Ende den anderen wijnkelder gelt te huyer XXXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden VIII stuvers 

 

folio 23v 

 

Huybert Janssz. den hoeyckmaickers huys, als eygenaer, XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXXVI stuvers 

 

Dirck Janssoen de wijncuypers huys, als eygenaer, XIIII Rinsgulden, beloopt den tienden penning 

XXVIII stuvers 

 

Willem Tonissoen de wijncuypers huys, eygenaer, XVIII Rinsgulden, beloopt den tienden 

penning XXXVI stuvers 
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Stoffel Jansz. huyert van mijn joncfrou van Hoeckelems erfgenamen een huys om XIIII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXVIII stuvers 

 

Den wijnkelder daeronder gelt te huyer XL Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden 

 

Jan Beckers huys, eygenaer, boven ende beneden den wijnkelder, tsamen getaxeert op XCIII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning IX Rinsgulden VI stuvers 

 

In Aert van Loen straetgen de luchterhant ingegaen ande Voerstraet 
 

Een camercken van Jan Becker staet ledich, getaxeert op vijf Rinsgulden 

 

folio 24 

 

Cornelis die wijnschroeder huyer een huys om ses Rinsgulden X stuvers, beloopt den tienden 

penning XIII stuvers 

 

Jacopmijne den Hoochaers verhuyert haer huysken om VII Rinsgulden, beloopt den thienden 

penning XIIII stuvers 

 

De selve Jacopmijne heeft noch een huys daer beneffens staende, gelt te huyer VII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XIIII stuvers 

 

Jan van Oirl verhuyert een huys om vijf Rinsgulden 

 

Aert van Loen straetgen wederom uutcomende 
 

Matgen in t Hamertgen heeft een huys staende opten oosten houck van Aert van Loen straetgen 

verhuyert om XXIIII Rinsgulden, beloopt den thienden penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Noch een huysken daeran houdt sij an hoer selven als eygenarsse, getaxeert op XII Rinsgulden, 

beloopt den thienden penning XXIIII stuvers 

 

folio 24v 

 

Alijdt Dierts huyert een huys van Jan Gijsbrechtz. van Oirl boven om XLII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

Ende den wijnkelder onder t selve huys gelt te huyer LI Rinsgulden, beloopt den thienden 

penning V Rinsgulden II stuvers 

 

t Huys genompt Brandenburch, toebehorende Jan Gijsbrechtsoen van Oirl staet ledich boven, 

getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXVI stuvers 

 

Den wijnkelder onder t selve huys gelt te huyer LXVII Rinsgulden X stuvers, beloopt den Xen 

penning VI Rinsgulden XV stuvers 

 

Abel van Koulsters twee huysen staen boven ledich, getaxeert op XLII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning IIII Rinsgulden IIII stuvers 
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De wijnkelder onder Middelborch ende onder t ander huys gelden tsamen te huyer XCVI 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning IX Rinsgulden XII stuvers 

 

Claes Weer heeft t huys gecoft van Jan van Naerssen ende gelt te huyer XLII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

folio 25 

 

De wijnkelder van t selve huys ghelt te huyer LI Rinsgulden, beloopt den thienden penning V 

Rinsgulden II stuvers 

 

Heynrick Schol bewoent een huys staende opten westen houck van s Gravenstraetgen boven 

om XLV Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden X stuvers 

 

Ende den wijnkelder daeronder, eygenaer, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den thienden 

penning III Rinsgulden 

 

Het s Gravenstraetgen ingeslaegen de luchterkant 

 

Evert de wijncuyper verhuyert een camer om IX Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVIII 

stuvers 

 

Evert de wijncuypers twee huysen, als eygenaer, XXIIII Rinsgulden, beloopt den thienden 

penning II Rinsgulden VIII stuvers ii rinsgulden VIII stuvers 

 

Een oudt huysken toebehorende die erfgenamen van Abel van Coulster soe als t ledich staet, 

getaxeert op acht Rinsgulden, beloopt den tienden penning XVI stuvers 

 

folio 25v 

 

Jan die vaetspoelders huys, eygenaer, XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXIIII stuvers 

 

Willem Aertsoen, snijder, huyert een huys van Egmont Mathijssoen om XVIII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning XXXVI stuvers 

 

Ariaen Pietersoens huys, eygenaer, twaelf Rinsgulden, beloopt den thienden penning XXIIII 

stuvers 

 

Dirck Dirckz. de wijncuypers huys, eygenaer, XV Rinsgulden, beloopt den thienden penning XXX 

stuvers 

 

Jaspar Heijnricksoen smit, huys gecoft van Jacop Janssoen schroeknecht, getaxeert op X 

Rinsgulden, beloopt den tienden penning XX stuvers 

 

Calis huyert een huys om XX Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden 

 

Frans Goessensoen, wijncuyper, heeft gecoft twee huyskens, getaxeert tsamen op XVIII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXVI stuvers 

 

folio 26 

 

Herman Cleyn huyert twee huyskens om XX Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden 
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Evert Heynricksoen, wijncuyper, heeft gecoft t huys van Pieter de vaetspoelder, getaxeert op XV 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXX stuvers 

 

Jan Willemssoen schroeknecht huys, eygenaer, XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXIIII 

stuvers 

 

Jan Schots huys, eygenaer, XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXIIII stuvers 

 

Jacop Adriaensz. Pastey in t Moeriaens hoeft huys ande luchter hant, eygenaer, getaxeert op XXI 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden II stuvers 

 

Jan Robbrechtz. seylmaickers huys, eygenaer, XV Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXX 

stuvers 

 

Cors Claessoen schiptimmermans huys, eygenaer, XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXIIII stuvers 

 

Maes Pieterssoen de schippers weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning XXIIII stuvers 

 

folio 26v 

 

Marten Cornelisz., schoenlapper, huyert een huys om IX Rinsgulden, beloopt den thienden 

penning XVIII stuvers 

 

Aris Franssoen huyert een huys om XIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXVIII stuvers 

 

Cornelis Walen plach in huyeren te hebben de schiptimmerwerf van Abel van Coulster, maer 

staet nu ledich, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt den Xen penning XX stuvers 

 

Abel van Coulsters toren staende an de watersij wordt bewoont om Goidts willen 

 

Frans Ariaenssoen Braber plach in huyeren te hebben de schiptimmerwerf van Abel van 

Coulster, maer staet nu ledich, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt den Xen penning XX stuvers 

 

Claes Claesz. metselair bewoent after mijn heer de schout een camer beneden om ses Rinsgulden 

ende Lysgen de coecster bewoent de selve camer boven om vijf Rinsgulden 

 

Jacop Geritz. schiptimmerman huyert een erf after Pieter Geritz. om acht Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning XVI stuvers 

 

folio 27 

 

Jan Jacopz. pottebackers huys mette potterije, staende opte Nieuhaven ande watersijde, 

eygenaer, XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Pieter Euwoutz. Smits huys, eygenaer, getaxeert op XVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXXII stuvers 

 

Den ouden Adriaen Braber schiptimmerwerf, eygenaer, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XX stuvers 
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Tollebrugstraetgen de slinckerhant ingeslegen van afteren in ande poirtsijde 
 

Cornelis Heynricz., smit, heeft twee huyskens in huyeren van Jan den Hoochaers om XV 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXX stuvers 

 

Een huysken toebehorende d erfgenamen van Lysgen Ockers, daer Goessen met die clapt in 

plach te wonen ende es van die peste gestorven, staet ledich, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Grietgen Willem Woutersoensdr huys, eygenarsse, VII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIIII 

stuvers 

 

Ses cleyn huyskens ende gaen om Goidts willen ende is gifter Frans Brienez. 

 

folio 27v 

 

Jacop Dirckz., schipper, huyert een huys om XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXIIII 

stuvers 

 

Een huysken toebehorende Pieter Geritsoens erfgenamen ende wordt bewoent om Goidts willen 

 

Huybert Wouterssoen verwoent IIII Rinsgulden, Jan de wijncuyper verwoent VI Rinsgulden, Jan 

Heynrickz. calckdrager verwoent VI Rinsgulden. Dit huys hoert toe Em den Hoochaers, beloopt 

samen XIII Rinsgulden, beloopt den thienden penning XXVI stuvers 

 

D erfgenamen van Pieter Geritsoen hebben een huys daerinne wonen Jan Lauwen, 

schiptimmerman, om drie groot ter weeck ende boven woent Lys Pier den Bom om ses 

Rinsgulden 

 

Em den Hoochaers heeft een huys. Dirck Janssoen woent beneden om acht Rinsgulden ende 

Trijn Michiels woent boven om vier Rinsgulden, compt den thienden penning XVI stuvers 

 

Van de Tollebrug ande Poirtsijde 

 

t Huys genompt Den Gulden Helm, staende opte Tollebrug, toebehorende Jan Danielsz., 

eygenaer, XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXVI stuvers 

 

folio 28 

 

Bouwen van Slingelants huys, staende opten houck van de Tollebrug, XXIIII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Heynrick Cornelissoen huyert een huys om XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden 

 

Pieter Janssoen de laickecoopers huys, eygenaer, XXII Rinsgulden, beloopt den thienden penning 

II Rinsgulden IIII stuvers 

 

Pieter Pietersoens huys, eygenaer, XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden VIII 

stuvers 
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t Huys genompt t Hamertgen behoirt de stadt toe ende wordt niet bewoent, maer es t 

meestendeel ofgebroicken 

 

De waech, toebehorende de stadt 

 

Jacop Baerthoutz. huyert een huys om XXXVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden XVI stuvers 

 

t Huysken boven die waechsteygert staet ledich, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXIIII stuvers 

 

Wouter Barthoutsoens huys, eygenaer, XXXIII Rinsgulden, beloopt den tienden pennning III 

Rinsgulden VI stuvers 

 

folio 28v 

 

Pieter Janssoen, cuyper, huyert een huys van Heynrick Tolvoet om LI Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning V Rinsgulden II stuvers 

 

Hubrecht Adriaenssoen comans huys, eygenaer, XXIIII Rinsgulden, beloopt den tienden penning 

II Rinsgulden VIII stuvers 

 

De kinderen van Jan van Naerssen huyeren een wynckel met een camer in t huys van Marycken 

Joris om XIIII Rinsgulden, ende Maryken Joris woent oick in t selve huys als eygenarsse, 

getaxeert samen op XXII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden IIII stuvers 

 

Daniel Oem huyert een huys van Thoen de slenairs weduwe om XXX Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning III Rinsgulden 

 

Aert Pieterssoen, laickecooper, huyert een huys van Gijsbert Pieterssoen om XLII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

Gregorius van Mens huyert een huys van meester Tielman Schoeck om XLII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

Cornelis Ariaenz. de backer, twee huysen an malcanderen, eygenaer, getaxeert op XL Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden 

 

folio 29 

 

Helias Tack verwoent in een huys XLII Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden IIII 

stuvers 

 

Cornelis Heynrickz. Hoochaers huys, als eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden 

 

Michiel Ariaensoen bontwerckers huys, eygenaer, XX Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden 

 

Jan Janssoen in den Both, huis eygenaer, XX Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden 

 



Tiende penning van Dordrecht 1556                            NA, Staten van Holland vóór 1572, inv.nr. 929 

Vereniging Oud-Dordrecht                                                                                Regionaal Archief Dordrecht 

 

www.oud-dordrecht.nl                             www.regionaalarchiefdordrecht.nl 

 

27 

Jan Verspout huyert een huys om XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden VIII 

stuvers 

 

Jacop Queeckel de bailius huys, eygenaer, XXX Rinsgulden, beloopt den tienden penning III 

Rinsgulden 

 

De craen met Gerit Pieterssoens huys daer besijden staende, beyde hem toebehorende, 

getaxeert tsamen op LIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning V Rinsgulden VIII stuvers 

 

D erfgenamen van Bouwen Staesz. huys, staende opten houck van de Wijnbrug, is in den jare 

LVII bewoent geweest bij Willem Hartmans weduwe om XXIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden VI stuvers 

 

folio 29v 

 

Cornelis Cornelisz. laickecoopers huys, eygenaer, getaxeert op XXVIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning II Rinsgulden XVI stuvers 

 

t Huys genompt Rijnenborch es verhuyert boven om XXXVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

III Rinsgulden XII stuvers 

 

Den wijnkelder onder t selve huys gelt te huyer XXXVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden XII stuvers 

 

De weduwe van Hubert Clementz. bewoent haer selfs huys boven, XXIIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Ende den wijnkelder onder t selve huys gelt te huyer XXXVI Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning III Rinsgulden XII stuvers 

 

Pieter de wijncuypers huys, eygenaer, boven ende beneden, XXXVI Rinsgulden, beloopt den 

tienden penning III Rinsgulden XII stuvers 

 

Euwout Willigen huys, eygenaer, boven, XVIII Rinsgulden, beloopt den tienden penning XXXVI 

stuvers 

 

Den wijnkelder onder t selve huys gelt te huyer XXXIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden VI stuvers 

 

De wijncooperscappel als een Goidtshuys 

 

folio 30 

 

D erfgenamen van meester Jacop de Vries huys verhuyeren om XLII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

Thonis Janssoen de schippers huys, eygenaer, getaxeert op XXVII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden XIIII stuvers 

 

Aert Schiltmansoens huys boven, XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden VIII 

stuvers 
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Den wijnkelder onder t selve huys gelt te huyer XLII Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII 

Rinsgulden IIII stuvers 

 

Mouwerick Cornelissoen van Steenhuysen huys, eygenaer, XXVIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden XVI stuvers 

 

De kelder onder t selve huys gelt te huyer XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden 

 

De craen genompt Den Wijngaert es of gecomen anno XVc LVII, hondert XXXVIII Rinsgulden III 

stuvers 1 blanck, den tienden penning beloopt XIII Rinsgulden XVI stuvers III deuts 

 

Claes van Wesel de cleermaicker huys, eygenaer, staende opten oosten houck van de cleyne 

craen, XIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXVIII stuvers 

 

folio 30v 

 

Claes van Joeckeren huys boven ende beneden, met den wijnkelder tsamen getaxeert op LXIIII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning VI Rinsgulden VIII stuvers 

 

Claes van de Graef huys, eygenaer, met den kelder getaxeert tsamen op XXXIII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning III Rinsgulden VI stuvers 

 

Claes Ariaen Walen verwoent op t huys genompt Denemercken boven XXXIIII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning III Rinsgulden VIII stuvers 

 

Den wijnkelder onder t selve huys ghelt te huyer XLVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII 

Rinsgulden XVI stuvers 

 

t Huys genompt Het Vosken ghelt te huyer metten kelder tsamen LX Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning VI Rinsgulden 

 

Rutger in den Arent, huys, eygenaer, getaxeert op XXXVI Rinsgulden, beloopt den tienden 

penning III Rinsgulden XII stuvers 

 

Thonis Repelairs huys metten kelder, als eygenaer ende selfs gebruyckende, es getaxeert samen 

LVII Rinsgulden, beloopt den Xen penning V Rinsgulden XIIII stuvers 

 

Heynrick Ottensoens huys boven ende als eygenaer houdende den wijnkelder an hem selven, 

getaxeert tsamen op LVII Rinsgulden, beloopt den Xen penning V Rinsgulden XIIII stuvers 

 

folio 31 

 

Jacop Oemen huys, eygenaer, boven XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden 

VIII stuvers 

 

Den wijnkelder onder t selve huys gelt te huyer XXXVI Rinsgulden, beloopt den tienden penning 

III Rinsgulden XII stuvers 

 

Jan van Wels huyert van sijn moeder t huis boven om XXXVI Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning III Rinsgulden XII stuvers 
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Ende de wijnkelder onder t selve huys gelt te huyer XXXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

III Rinsgulden VIII stuvers 

 

Pieter Hesseling huyert een huys metten wijnkelder om XLVIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning IIII Rinsgulden XVI stuvers 

 

De weduwe van Jacop Spaen huys, eygenarsse, met de wijnkelder onder t selve huys, getaxeert 

samen op XLVIII Rinsgulden, beloopt den tienden penning IIII Rinsgulden XVI stuvers 

 

Volcxken heeft verhuyert een wijnkelder staende naest t Paradijs om XIII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning XXVI stuvers 

 

folio 31v 

 

De selve heeft noch verhuyert een wijnkelder staende opten westeren houck van de Nieubrug 

Frans die bouckbinders soen om XV Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXX stuvers 

 

Dat selve groot huys, toebehorende Volcxgen, staende opte Nieubrug, XV Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning XXX stuvers 

 

Opgaende opte Nieubrug ande rechterhant 
 

Steven Ariaensoen schoenmaickers huys, eygenaer, XV Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXX stuvers 

 

Pieter Hesseling heeft sijn huys verhuyert eenen stoeldraeyer om XX Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning II Rinsgulden 

 

De fluweelen naeyer huyert een huys om XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden 

 

De weduwe van Symon Andriessoen, twee huysen, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning III Rinsgulden 

 

folio 32 

 

Het s Gravenstraetgen wederom ingeslagen ande poirtsijde de rechterhant op 

 

Lambert Jacopz. schoenlapper huyert een wijnkelder om III Rinsgulden 

 

Noch een wijnkelder daeran staet ledich, III Rinsgulden 

 

Noch een wijnkelder daeran daer een appelcoopster in woent om niet 

 

De huysing after Henegouwen huyert Willeboert Utenbrouck om XLII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

Coman Ariaen huyert een huys om XLII Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden IIII 

stuvers 

 

Een huysken toebehorende Dircxgen Barthouts om Goidtswillen 
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Herman Cleyn huyert een huys met den wijnkelder daeronder om LX Rinsgulden, beloopt den 

tienden penning VI Rinsgulden 

 

De loetds daerbesijden is getaxeer op XXVII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden 

XIIII stuvers 

 

folio 32v 

 

Pieter Hermansz., vaetspoelder, huyert een huys metten kelder daeronder om LXIII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning VI Rinsgulden VI stuvers 

 

Frans Ariaenssoen Brabers huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXIIII stuvers 

 

Willem Robbrechtz. de steenhouwers huys, eygenaer, XX Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden 

 

Pieter Turreman, waerdt in t Cleverblat, huys, eygenaer, XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Den toren met den olimolen daer Gerit Evertz. gewoent heeft, nu toebehorende Marten 

Martensz. van Beaumont, getaxeert op LIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning V Rinsgulden 

VIII stuvers 

 

Jan Heynrickz. Hoechaers huys, eygenaer, XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXIIII stuvers 

 

Het s Gravestraetgen uutgegaen na het Schrijversstraetgen toe 
 

Een huysken daer de wildeman in plach te wonen, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

folio 33 

 

Herman Janssoen huyert een huys om VI Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIII stuvers 

 

Lysgen Ariaens woent over Berenbacx kelder om Goidtswillen 

 

Het Schrijversstraetgen van afteren ingeslegen de rechterhant op 

 

Een quaet out huysken t welck een paertstalleken plach te wesen van den ouden schout, 

getaxeert op vijf Rinsgulden 

 

Joncfrou van den Hoevel huyert een huys met een camerken om (?) Rinsgulden X stuvers 

 

Neeltgen Cornelis den Ruyters weduwe besit in lijftucht een huysken om ses Rinsgulden 

 

Cornelis den Houtemont, huys, eygenaer, IX Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVIII stuvers 

 

Pieter Kye, schipper, verwoent op een camer ses Rinsgulden 

 

Aert Govertsoen de hellebardiers weduwe huyert een camer om ses Rinsgulden 

 

folio 33v 
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t Leer huys hoert de stadt toe, ergo niet 

 

Ande rentmeesters cameren coempt de weduwe van Dirck Croen met vijf cameren ende gelt de 

meste ses Rinsgulden te huyer, ergo alle vijf vrij 

 

Calvijn Boyensoen huyert een camer om V Rinsgulden X stuvers 

 

Cornelis Doensoen, havenmeester, huyert een camer om VIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XVI stuvers 

 

Ariaen Heynrickz. huyert een camer om VII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XV stuvers 

 

Jan Heynrickz. poirtier huyert een camer om VIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI 

stuvers 

 

Cornelis Jacopz. huyert een huys om ses Rinsgulden 

 

Jannegen Heynricx verwoent op een camer acht Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI 

stuvers 

 

After de rentmeester verwoent Athalygen op een camer acht Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XVI stuvers 

 

folio 34 

 

Dirck den ongeboren verwoent op een camer boven de rentmeesters poirt om acht Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XVI stuvers 

 

Van hier gegaen na den Roncefaelstraetgen ende dat uutgegaen ende de rechterhant 
omgeslagen, begonnen van den Roncefael tot opten houck van t s Gravenstraetgen toe 

 

t huys genompt den Roncefael, de weduwe es eygenarsse, XXII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden IIII stuvers 

 

De weduwe van Ariaen Ronden huys, eygenarsse, XXVII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden XIIII stuvers 

 

Jacop Cornelissoen stoeldraeyers huys, eygenaer, XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden VIII stuvers 

 

Cornelis Jansz. de seylmaickers huys, eygenaer, XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXXVI stuvers 

 

Grietgen Heynrickx, eygenarsse van twee huysen staende besijden malcanderen, XLII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

t gasthuys van de ses ghilden tot behoef van den armen 

 

folio 34v 
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Philps Ogiersoen seylmaickers huys, eygenaer, XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden 

 

Jacop den Bots weduwen huys, eygenarsse, XXVII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden XIIII stuvers 

 

Willem Claessoens huys, eygenaer, XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden VIII 

stuvers 

 

Cornelis Huygesoen de comans huys, eygenaer, XX Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden 

 

Cornelis Aertz. van Gesel, huys, eygenaer, XXX Rinsgulden, den Xen penning beloopt III 

Rinsgulden 

 

Ende den wijnkelder onder t selve huys wordt verhuyert om XXXVI Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning III Rinsgulden XII stuvers 

 

De weduwe van Willem Pieterssoen van Beveren, twee huysen besijden malcanderen, d een 

groot, d ander cleyn, eygenarsse, LIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning V Rinsgulden VIII 

stuvers 

 

Lenaert Ghijsen de seylmaickers huys, eygenaer, XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden VIII stuvers 

 

folio 35 

 

Ariaen Huygesoen, schipper, huyert een huys om XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden VIII stuvers 

 

Ariaen Meussoen, schrienwercker, huyert een huys van Anneken Elants om X Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XX stuvers 

 

Anneken Jan Elantsoens weduwen huys, eygenarsse, XLII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

Wouter Jacopz. huyert een huys van Jan Elantz. om XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXIIII stuvers 

 

Aert Geritz. van de Graefs huys, eygenaer, XLII Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII 

Rinsgulden IIII stuvers 

 

Lysgen in de Lantscroen, huys daerin ghewoent heeft Iannegen Jan in t Hamertgens weduwe 

haer dochter om XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden 

 

Wouter Janssoen in de Lantscroen, huys, eygenaer, XXXIII Rinsgulden, beloopt den tienden 

penning III Rinsgulden VI stuvers 

 

De weduwe van Jan Pietersz. Spes, huys met korensolder, eygenarsse, XLII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

folio 35v 
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Mon Bartholomeussoens huys van afteren tot voren, XLII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

Den wijnkelder onder t selve huys es verhuyert om XXXVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

III Rinsgulden XII stuvers 

 

Den wijnkelder onder t selve huys es verhuyert om XXXVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

III Rinsgulden XII stuvers 

 

Frans Molen huys, eygenaer, XLII Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden IIII 

stuvers 

 

t huys genompt de Kul, toebehorende Gijsbrecht Jansz. Coning, boven, XXX Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning III Rinsgulden 

 

Den wijnkelder onder t selve huys gelt te huyer XLII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

 

Lysgen Jan Pietersoens weduwen huys, eygenarsse, XLII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

Wit Janssoens huys, eygenaer, XXXVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden XII 

stuvers 

 

folio 36 

 

Den kelder after t selve huys gelegen es verhuyert geweest om XL Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning IIII Rinsgulden 

 

Arent Dammerts huys, eygenaer, XLII Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden IIII 

stuvers 

 

Den wijnkelder van t selve huys gelt te huyer soe hij seyt XXXIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning III Rinsgulden VI stuvers 

 

Claes Cornelissoen de Langen huys van voren tot afteren, eygenaer, XLII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

Cornelis van Beveren huys, eygenaer, XLII Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden 

IIII stuvers 

 

Het wijnkelderken after t selve huys gelt te huyer XVIII Rinsgulden, beloopt den tienden penning 

XXXVI stuvers 

 

Jan Dircksoens huys genompt Sint Euwout, eygenaer, XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

III Rinsgulden 

 

Sijgen Cornelis van Nuys weduwen huys genompt Lonnen, van voren tot afteren metten 

korensolders, eygenarsse, XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden 

 

folio 36v 
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Den wijnkelder onder t selve huys gelt te huyer vijftich Rinsgulden, beloopt den Xen penning V 

Rinsgulden 

 

Noch een wijnkelder staende after t selve huys, verhuyert om XXXVI Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning III Rinsgulden XII stuvers 

 

De weduwe van Cornelis Claessoen van Beveren huys, eygenarsse, met de brouwerye van 

afteren tot voren, tsamen ghetaxeert op LXXVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning VII 

Rinsgulden XVI stuvers 

 

Carsgen in den Ancker, huys, eygenaer, XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden 

 

Philps Willemsz., backer, huyert een huys om XXIIII Rinsgulden, beloopt den tienden penning II 

Rinsgulden VIII stuvers 

 

Grietgen Heermans weduwen huys, van voren tot afteren metten korensolder, eygenarsse, 

getaxeert op LIIII Rinsgulden, beloopt den tienden penning V Rinsgulden VIII stuvers 

 

Ende t wijnkelderken gelt te huyer XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXVI stuvers 

 

folio 37 

 

Jan Sybertsoens huys, van voren tot afteren metten korensolder, eygenaer, samen getaxeert op 

XLVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden XVI stuvers 

 

Ariaen Jacopsoens huys met den korensolder, als eygenaer, XLVIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning IIII Rinsgulden XVI stuvers 

 

Jan Brantsoens huys boven, als eygenaer, achtien Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXVI 

stuvers 

 

Den wijnkelder onder t selve huys XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden 

 

Jan van Gewanden huys heeft te huyer gegonden anno LVII XXX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning III Rinsgulden 

 

Boudewijn van Drenckwaert, huys boven, eygenaer, XLII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

Den wijnkelder onder t selve huys gelt te huyer XLVII Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII 

Rinsgulden XIIII stuvers 

 

Noch after t selve huys eenen toren tot eenen kelder gerekent, met drie kelders daerbij staende, 

gelden te huyer hondert XIX Rinsgulden, beloopt den Xen penning XI Rinsgulden XVIII stuvers 

 

folio 37v 

 

De weduwe van Dirck van Ray, huys, eygenarsse, XLII Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII 

Rinsgulden IIII stuvers 

 

Twee wijnkelders gelden tsamen te huyer XXXVI Rinsgulden, beloopt den tienden penning III 

Rinsgulden XII stuvers 
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Grietgen Blocx huys, eygenarsse, XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXVI stuvers 

 

Den kelder daeronder gelt te huyer XIIII Rinsgulden, beloopt den thienden penning XXVIII 

stuvers 

 

Hieronimus Hack, huys, eygenaer, XXVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden XII 

stuvers 

 

Den ouden schouten huysing boven LXXV Rinsgulden, beloopt den Xen penning VII Rinsgulden X 

stuvers 

 

Den wijnkelder daeronder met de loedtse daernaest met het kelderken in t Schrijversstraetgen 

gelden te huyer hondert Rinsgulden, beloopt den Xen penning X Rinsgulden 

 

Willem vam Drenckwaert Bouwensoens huys gelt boven te huyer tsestich Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning VI Rinsgulden 

 

folio 38 

 

Den wijnkelder daeronder gelt te huyer XXXVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden XII stuvers 

 

Noch een spijcker daerafter gelt te huyer XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden VIII stuvers 

 

Dirck Francken huys, eygenaer, XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden 

 

Ende den wijnkelder daeronder gelt te huyer XLVIII Rinsgulden, beloopt den tienden penning 

IIII Rinsgulden XVI stuvers 

 

Ariaen Walen huys, eygenaer, XXI Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden II stuvers 

 

Ende den kelder onder t selve huys gelt te huyer XL Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII 

Rinsgulden 

 

De weduwe ende erfgenamen van Gerit Vrancken, twee huysen an malcanderen, getaxeert op 

LXXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning VIII Rinsgulden 

 

Noch drie kelders tot de selve twee huysen behorende, soe voer soe after, samen uutbrengende 

hondert vijftich Rinsgulden, beloopt den Xen penning XV Rinsgulden 

 

folio 38v 

 

De weduwe van Arent Brouwers huysingen, eygenarsse, boven, XLII Rinsgulden, beloopt den 

tienden penning IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

Ende den grooten wijnkelder metten cleynen wijnkelder onder t selve huys, oick eygenarsse, 

hout se an haer selven, getaxeert samen op LIIII Rinsgulden, beloopt den tienden penning V 

Rinsgulden VIII stuvers 
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t Huys genompt De Drie Coningen, toebehorende Arent Heynrickz., getaxeert op LXVI 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning VI Rinsgulden XII stuvers 

 

De weduwe van Sybert in de Clock, huys, eygenarsse, XL Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

IIII Rinsgulden 

 

Dircxgen Barthouts twee huysen ghenompt Marienborch, eygenarsse, getaxeert boven op LIIII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning V Rinsgulden VIII stuvers 

 

De weduwe van Jan in Swaen, huys, eygenarsse, getaxeert drie ende dertich Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning III Rinsgulden VI stuvers 

 

t Huys genompt Almaengen, toebehorende Herman Baccharach, met den kelder daeronder die 

hij an hemselven hout, getaxeert op LXXXVII Rinsgulden, beloopt den Xen penning VIII 

Rinsgulden XIIII stuvers 

 

Jop van Teylingen bewoent de huysing van Aert Pieterssoen den ambochtsheer, ende wordt hem 

gegundt sonder huyer te geven, boven, om XXXVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden XII stuvers 

 

Ende beyde de wijnkelders onder de selve huysinge gelden te huyer samen hondert XLIIII 

Rinsgulden, beloopt den tienden penning XIIII Rinsgulden VIII stuvers 

 

t Huys genompt Henegouwen, staende opten oosten houck van s Gravestraetgen ande 

poirtsijde, gelt te huyer XLII Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

folio 39v 

 

Beyde de wijnkelders onder de selve huysing gelden te huyer, te weten den eenen opten houck 

van s Gravenstraetgen XLVIII ende den anderen XLII Rinsgulden, maeckt samen tnegentich 

Rinsgulden, belopt den Xen penning IX Rinsgulden 

 

Wederom opte Nieubrug gecomen ende die ofgegaen ande slinckerhant 

 

D erfgenamen van Marichgen Heynricxdochter, huys, eygenaren, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Gerit van Nispen de cleermaickers huys, eygenaer, getaxeert op XXII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning II Rinsgulden IIII stuvers 

 

Heynrick den Engelsman, huys, eygenaer, getaxeert op XXII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden IIII stuvers 

 

Robbrecht den apteeckers huys, eygenaer, getaxeert op XXII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden IIII stuvers 

 

Robbrecht de schoenmaickers huys, eygenaer, getaxeert op XXII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden IIII stuvers 

 

folio 40 
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Stoffel de cleermaickers huys, eygenaer, getaxeert op XXII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

II Rinsgulden IIII stuvers 

 

t Hoekhuys van de Nieubrug, toebehorende Gerit Tack, is verhuyert om XXX Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning III Rinsgulden 

 

Gerit Tacken huys, eygenaer, boven XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden 

 

Die wijnkelder daeronder die hij aen hem selven houdt, XXX Rinsgulden, beloopt den Xen 

pennning III Rinsgulden 

 

Wouter Heynricksoens huys ghenompt Croonenborch, eygenaer, getaxeert op XLV Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden X stuvers 

 

Jan Bronckhorst, huys, eygenaer, met sijnen wijnkelder onder t selve huys, die hij an hem selven 

houdt, getaxeert op LX Rinsgulden, beloopt den Xen penning VI Rinsgulden 

 

De weduwe van Jan van Dueren huys, eygenarsse, getaxeert op XXXVIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning III Rinsgulden XVI stuvers 

 

folio 40v 

 

Seger Fransz. heeft bewoent t huys genompt De Herp als huyerman om LIIII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning V Rinsgulden VIII stuvers 

 

Meester Pieter de barbiers huys, eygenaer, XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden VIII stuvers 

 

Wijnen Cornelisdochter heeft een huys gehuyert van de erfgenamen van Quyrijn Martensoen om 

LI Rinsgulden, beloopt den Xen penning V Rinsgulden II stuvers 

 

Pieter Dortman heeft een huys staende opten westen houck van de groote craen, eygenaer, 

getaxeert op XLII Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

De groote craen, toebehorende diversche personen, is ofgecomen inden jare LVII, tweehondert 

thien Rinsgulden VIII stuvers, beloopt den Xen penning XXI Rinsgulden XIII penningen Hollants 

 

Floris van den Bosch huyert een huys genompt Den Grooten Beytel om XL Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning IIII Rinsgulden 

 

Joost de schoenmaicker huyert een huys genompt Den Cleynen Beytel om XXIIII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

folio 41 

 

Ariaen Janssoen den fluweele scipper, heeft bewoent als huyerman t huys genompt de 

Windaesboech boven om XV Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXX stuvers 

 

Ende de wijnkelder onder t selve huys gelt te huyer XLII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

IIII Rinsgulden IIII stuvers 
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Meester Claes de doctoer heeft bewoent een van de drie huysen van den Hollantschen Thuyn om 

XXXVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden XII stuvers 

 

Ariaen Jacopz. Heethoeven bewoent de andere twee huysen van den Hollantschen Thuyn om 

LVII Rinsgulden, beloopt den Xen penning V Rinsgulden XIIII stuvers 

 

t Huys genompt Cranenborch es verhuyert geweest t jaer van LVII om vijftich Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning V Rinsgulden 

 

t Huys genompt Valckenborch met een cleyn huysken daeran ende t cleyn bierkelderken dat 

ledich gestaen heeft in den jare LVII, getaxeert tsamen op XXXVI Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning III Rinsgulden XII stuvers 

 

Den wijnkelder onder Valckenborch XXXII Rinsgulden, beloopt den tienden penning III 

Rinsgulden IIII stuvers 

 

folio 41v 

 

t Huys genompt Den Engel heeft ledich gestaen, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXXVI stuvers 

 

Ende den kelder onder t selve huys heeft gegonden XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Lysgen Jan Pietersoens weduwen huys heeft bewoent Ariaen Jacopz. om XXXVII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning III Rinsgulden XIIII stuvers 

 

Cornelis Evertsoens huys met korensolders, eygenaer, getaxeert op XLII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

D erfgenamen van Beatris Siberts huys, eygenaren, getaxeert voer t jaer LVII te gelden te huyer 

seven ende twintich Rinsgulden, beloopt den tienden penning II Rinsgulden XIIII stuvers 

 

Pieter Dircksoens huys, eygenaer, getaxeert op XXXIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden VI stuvers 

 

De weduwe van Jan van der Schoer, huis, eygenarsse, met korensolders, XL Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning IIII Rinsgulden 

 

folio 42 

 

De weduwe van Willem Reyerssz. de Jong, huys, eygenarsse, metten korensolders, XLV 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden X stuvers 

 

Ariaen legt stillen soen heeft gehuyert een huys van Marichgen Martens om XVI Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XXXII stuvers 

 

t Kint van Diemen heeft een huys gehuyert van sijn moeder om XXIIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Peer Denijs heeft een huys gehuyert van Ariaen Molen om XVI Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXXII stuvers 
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Ariaen Molen huys, eygenaer, XXXIX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden XVIII 

stuvers 

 

Twee huysen van Adriaen Jacopz. in Medenblick, eygenaer, LX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning VI Rinsgulden 

 

Ende den wijnkelder onder t een huys gelt te huyer XXII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden IIII stuvers 

 

Marichgen van Kempen, huys, eygenarsse, XXXIX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden XVIII stuvers 

 

folio 42v 

 

Koenraet Goesseling huyert een huys om XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden 

 

Twee huyskens opte Mattesteygert ande westsijde ingeslegen gelden elck te huyer ses 

Rinsgulden 

 

De weduwe van Pieter Gonraets huys, staende opten houck van de Mattesteygert oostwaerts, 

eygenarsse, XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXVI stuvers 

 

Ariaen van Blocklants huys, eygenaer, XL Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden 

 

Cornelis Sybertsoen de seylmaicker huyert een huys om XXV Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsguldem X stuvers 

 

De weduwe van Jan Ariaenz. Kant, huys, eygenarsse, de kelder uutgebroicken wesende, 

getaxeert op XL Rinsgulden, beloopt den thienden penning IIII Rinsgulden 

 

Ariaen Janssoen Kant, huys, eygenaer, XXXVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden XII stuvers 

 

folio 43 

 

De weduwe van Thonis Tonisz. de backers huys, eygenarsse, XXXI Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning III Rinsgulden II stuvers 

 

Aper Matheusz. de schippers huys, eygenaer, XXXIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden VI stuvers 

 

Cornelis Jansz. Croeswijck, huys, eygenaer, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Mathijs de maickelaer heeft een huys gehuyert om XXX Rinsgulden X stuvers, beloopt den Xen 

penning III Rinsgulden I stuver 

 

D erfgenamen van Adriaen Vos de schippers weduwen huys, eygenaren, getaxeert op XXX 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden 

 



Tiende penning van Dordrecht 1556                            NA, Staten van Holland vóór 1572, inv.nr. 929 

Vereniging Oud-Dordrecht                                                                                Regionaal Archief Dordrecht 

 

www.oud-dordrecht.nl                             www.regionaalarchiefdordrecht.nl 

 

40 

Arent Cornelisz. borgemeester, huys met een sydelcamer daeran, eygenaer, getaxeert op LX 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning VI Rinsgulden 

 

Ende den wijnkelder onder de sijdelcamer gelt te huyer XLII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

De weduwe van Ariaen Isbrantsoen de backers huys, eygenarsse, XXIIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

folio 43v 

 

Den jongen Adriaen Both de seylmaicker, huys, eygenaer, XXXIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning III Rinsgulden VI stuvers 

 

De weduwe van Jan Willemssoens huys, eygenarsse, XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

III Rinsgulden 

 

Marinus Jan Sybertsoens swager huyert een huys om XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

III Rinsgulden 

 

Jan Joosten, de backer, heeft het huys gecoft van Anneken de comanster, sijn moeder, getaxeert 

op XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Arent Jansz. heeft de huysing van Pieter Damasz. met korensolder, getaxeert op XL Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden 

 

De weduwe van Willem Heynrickz. de corecopers huys opten draeyboom, eygenarsse, XXVII 

Rinsgulden 

 

beloopt den Xen penning II Rinsgulden XIIII stuvers Somma beloopt den ontfanck van tweede 

quartier die somme van thien hondert drie ende twintich Rinsgulden ses stuvers ende negen 

mijten Vlaems 

 

folio 44 

 

(DERDE KWARTIER) 
 

De Tollebrug afgegaen ande lantsijde opt havensijde 
(aan de havenzijde richting Wijnbrug) 

 

Cornelia Cornelisdochter huyert een huysken van Frans Ockerssoens kinderen om XI 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXII stuvers 

 

Frans Janssz., boucbinder, heeft een huysken ofte wynckelken daer sijn dochter in voerstaet, 

getaxeert op IX Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVIII stuvers 

 

Margreta Jansdochter huyert een huysken van Ariaen Ariaensoen Smeken om thien Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XX stuvers 

 

Abraham Cornelissoen, droechscherier, huyert een huysken van Wouter coman Aris om ses 

Rinsgulden 
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Engel de verwer heeft een huysken, staet ledich, getaxeert op VI Rinsgulden 

 

Fransgen de gorster bewoent een huysken haer eygen toebehorende, getaxeert op vijf 

Rinsgulden 

 

Noch een schoenlappershuysken daeran staet ledich, getaxeert op III Rinsgulden 

 

De stadt ledich erf daersse hoer sant op leyt 
 

folio 44v 

 

Frans van Diemen schoenmaickers huys, eygenaer, XXII Rinsgulden, beloopt den tienden 

penning II Rinsgulden IIII stuvers 

 

Michiel Trochgens huys, eygenaer, getaxeert op XXII Rinsgulden, beloopt den tienden penning II 

Rinsgulden IIII stuvers 

 

Maerten Damassoen weduwe, huys, eygenarsse, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden 

 

Weynken, weduwe, wijlen Jacop Cornelissoens huys, eygenarsse, getaxeert op XVI Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XXXII stuvers 

 

Jacop Dirckz. harnasvegers huys, staende opten oosten houck van heren Mathijs steygert, 

eygenaer, getaxeert op XVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXII 

 

Jan Janszoon mutsmaickers huys, eygenaer, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXXVI stuvers 

 

Pieter Cornelisz. droechscheriers huys, eygenaer, XVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXXII stuvers 

 

folio 45 

 

Euwout Adriaensz. de mesmaickers weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op XVI Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XXXII stuvers 

 

Jan Heynricksoen de schoenlappers huys, eygenaer, getaxeert op XVI Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XXXII stuvers 

 

Pieter Ogiersoens huys, eygenaer, getaxeert op XVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXII 

stuvers 

 

Marichgen Jacopsdr, huys, eygenarsse, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den thienden 

penning XXXVI stuvers 

 

Dirck Mathijssoen schoenmaickers huys, eygenaer, getaxeert op XXI Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning II Rinsgulden II stuvers 

 

Jan Dirckz., schipper, huyert een huys om XXII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden IIII stuvers 
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Jacop Heynricz. schiptimmermans huys, eygenaer, getaxeert op XVII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XXXIIII stuvers 

 

Jan Jansz. cleermaickers huys, eygenaer, getaxeert XXII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden IIII stuvers 

 

folio 45v 

 

Ariaen Dirckz. harnasvegers huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXIIII stuvers 

 

Herman Pieterssoen vaetspoelders huys, eygenaer, getaxeert op XVI Rinsgulden, beloopt den 

tienden penning XXXII stuvers 

 

Adriaen Jordensoens huys, eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden 

 

Jacop Pieterssz. de goudtsmits huys, eygenaer, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Cornelis van Diemen, huys, eygenaer, staende opten oosten houck van Jan Bollen steygert, 

getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Jacop Pietersz. mandemaickers huys, eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden 

 

D erfgenamen van Ycken Adriaensdr, huys, eygenaren, staende opten westen houck van de 
Wijnbrug ande lantsijde, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden VIII stuvers 

 

Jacop Janssz. de coremeters huys staet op de Wijnbrug, eygenaer, getaxeert op XVIII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXVI stuvers 

 

folio 46 

 

Adriaen Heymansoens huys, eygenaer, staende opten oosten houck van de Wijnbrug int 
ofcomen, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Reyn Maesz. cleermaickers huys, eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den tienden 

penning II Rinsgulden 

 

Baeltgen Stevensdochter huyert een huys toebehorende t weeskint van Symon Symonsz. om XXX 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden 

 

Frans Heynricsoens huys, eygenaer, getaxeert op XXXVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden XII stuvers 

 

Frans Staessoen in De Lely, huys, eygenaer, getaxeert op XXXVI Rinsgulden, beloopt den tienden 

penning III Rinsgulden XII stuvers 

 

Jan Cornelisz., cousmaicker, huyert een huys om XXIX Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden XVIII stuvers 
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Anna Cornelisdr, huys, eygenarsse, getaxeert op IX Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVIII 

stuvers 

 

Mys de schoenmaickers weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XXXVI stuvers 

 

folio 46v 

 

Marten Rochusz. schoenmaickers huys, eygenaer, getaxeert op twee en twintich Rinsgulden, 

beloopt den tienden penning II Rinsgulden IIII stuvers 

 

t Huys genompt Schoenenborch, toebehorende Claes Blasius, eygenaer, getaxeert op XXX 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden 

 

t Huysken staende opten westeren houck van t Kuwet, toebehorende Claes Blasius, verhuyert 

om XV Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXI stuvers 

 

De weduwe van Heynrick Tonissoens huys, staende opten oosten houck van t Kuywet, 

eygenarsse, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden 

 

Dirck Pietersz. de smits huys, eygenaar, getaxeert op XXI Rinsgulden, beloopt den tienden 

penning II Rinsgulden II stuvers 

 

Pieter de papslocker, huys, schipper, eygenaer, getaxeert op XXVIII Rinsgulden, beloopt den 

tienden penning II Rinsgulden XVI stuvers 

 

folio 47 

 

Frans Hogelanden, huys, eygenaer, staet ledich, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Jacop Pieterssoen de Vloet, huys, eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden 

 

Een huysken genompt De Corebout gelt te huyer vijf Rinsgulden 

 

Engeltgen Jan Oomen, huys, eygenarsse, getaxeert op XXII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

II Rinsgulden IIII stuvers 

 

Huych Janssoen goutsmits huys, eygenaer, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

D erfgenamen van Wijnant Schol, huys genompt Coelen, eygenaren, getaxeert op XXX 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden 

 

Herman Hermansoen, cleermaicker, huyert een huys om XVI Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXXII stuvers 

 

Grietgen mijn Jonckers weduwen huysken, staende naest haer groot huys, eygenarsse, getaxeert 

op X Rinsgulden, beloopt den Xen penning XX stuvers 
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folio 47v 

 

Blasius Buket, huys, eygenaer, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden 

 

Dirck Willemssoen droechscheriers huys, eygenaer, getaxeert op sestien Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning XXXII stuvers 

 

Jan Vinck de cleermaickers huys, eygenaer, getaxeert op XVI Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXXII stuvers 

 

Nijs de mandemaickers huys, eygenaer, getaxeert op sestien Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXXII stuvers 

 

Reyer Heynricksoens huys, eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden 

 

Jacop Govertsoen huyert een huys van Maryken Ockers om XXXVI Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning III Rinsgulden XII stuvers 

 

folio 48 

 

Cornelis Moyen huys, eygenaer, staende opten oosten houck van t cleyn steygertgen, 

getaxeert op XXI Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden II stuvers 

 

Heyltgen Jan Florissoens weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XXXVI stuvers 

 

De weduwe van Lauris Jansoens huys, eygenarsse, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XXXVI stuvers 

 

Floris die mandemaicker huyert een huys van Joest Aertz., timmerman, om XXIIII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Cornelis in t Dubbel Cruys, huys, eygenaer, getaxeert op XXVII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden XIIII stuvers 

 

Jacop Govertzs huys, eygenaer, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden 

 

Cornelis Pieterssoen, timmerman, huys, eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden 

 

folio 48v 

 

Heynrick Goessens huyert een huys van d erfgenamen van Pieter Aertsoen, smit, om XXXVI 

Rinsgulden, beloopt den thienden penning III Rinsgulden XII stuvers 

 

t Huys genompt De Clau, toebehorende de weduwe van Jan Govertz., getaxeert op XX Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning II Rinsgulden 
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Hieronimus Thack, huys, eygenaer, getaxeert op dertich Rinsgulden, beloopt den thienden 

penning III Rinsgulden 

 

De huysing van Jacop Reyerssoen, staende opten westen houck van de Nieubrug huyert 

Cornelis Minor om XLIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden VIIII stuvers 

 

Bastiaen Jacopsoens huys, eygenaer, getaxeert op XXXVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

III Rinsgulden XVI stuvers 

 

Jacop Cornelisz. de jonge Stercken huys, eygenaer, getaxeert op XXXVI Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning III Rinsgulden XII stuvers 

 

De weduwe van Dirck Mol, twee huysen, eygenarsse, getaxeert op LXVI Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning VI Rinsgulden XII stuvers 

 

folio 49 

 

Govert Pieterssz. den egwerckers huys, eygenaer, getaxeert op XXVI Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden XII stuvers 

 

Jacop Cornelisz. Block, huys, eygenaer, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den thienden 

penning III Rinsgulden 

 

Jan Boyensoens huys, eygenaer, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden VIII stuvers 

 

Heynrick van Dort, huys, eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den tienden penning II 

Rinsgulden 

 

De weduwe van Bouwen de glaesmaickers huys, eigenarsse, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning II Rinsgulden 

 

De weduwe van Herman Claesz. van Besoeyen, huys, eygenarsse, getaxeert op XX Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning II Rinsgulden 

 

Geertruydt Herman Aertz. de hopcoopers weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op XXXIII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden VI 

 

folio 49v 

 

Juliaen Hieronimus van Dams dochter, huys, eygenarsse, getaxeert op XL Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning IIII Rinsgulden 

 

Pieter Jacopz. mandemaickers huys, eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden 

 

Gherit Rutten backers huys, eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden 

 

Jop Danielssoens weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op XXII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden IIII stuvers 

 



Tiende penning van Dordrecht 1556                            NA, Staten van Holland vóór 1572, inv.nr. 929 

Vereniging Oud-Dordrecht                                                                                Regionaal Archief Dordrecht 

 

www.oud-dordrecht.nl                             www.regionaalarchiefdordrecht.nl 

 

46 

Reyer de Jong heeft gehuyert een huys van Jan van Wels boven om XXIX Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning II Rinsgulden XVIII stuvers 

 

Ende den wijnkelder onder van t selve huys gelt te huyer XXII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden IIII stuvers 

 

De weduwe van Joost Pouwelszs huys, eygenarsse, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Gherit Danckertzs huys, eygenaer, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden VIII stuvers 

 

folio 50 

 

Die weduwe van Roerom, huys, eygenarsse, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning III Rinsgulden 

 

Dirck Claessoen de backers huys, staende opten westen houck van Sint Annen steygert, 

getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden 

 

De weduwe van Frans Schiltmantsoens huys, eygenarsse, staende opten oosten houck van Sint 
Annen steygert, getaxeert op acht en twintych Rinschegulden, beloopt den thienden penning II 

Rinsgulden XVI stuvers 

 

Thonis de stoeldraeyer, eygenaer van den huyse genompt Den Bonten Oss, getaxeert op twintich 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden 

 

Govert Snoeck, huys mette brouwerije ende plaets die hij an hem selven houdt, eygenaer, 

getaxeert op LVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning V Rinsgulden XII stuvers 

 

Ariaentgen Jacop Willemssoens dochter, huys metten houthuyn, eygenarsse, getaxeert op XVIII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXVI stuvers 

 

folio 50v 

 

Jan Martsoens huys metten houthuyn, eygenaer, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Haesgen Pieter Nannen huys, staende opten oosten houck van Sinte Lenert steygert, 

eygenarsse, getaxeert op XXXIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden VI stuvers 

 

Claes de backer huyert een huys van d erfgenamen van Lysgen Ockers om dertich Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning III Rinsgulden 

 

Lysgen Pieter Aertsoens weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning III Rinsgulden 

 

Aert Weynssoen huyert een huys met den wijnkelder ende een plaets daerafter samen om vier 

en vijftich Rinsgulden, beloopt den Xen penning V Rinsgulden VIII stuvers 

 

Pieter Corssen, huys, eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden 
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folio 51 

 

De weduwe van Jan Segersoens huys, eygenarsse, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Berckenroeden huys, eygenaer, getaxeert op een en dertich Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning III Rinsgulden II stuvers 

 

Ghijsbrecht van Hairlem verhuyert een huys ende houdt den houthuyn aen hemselven ende es 

getaxeert samen op XXVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden XII stuvers 

 

Damas van der Lindt, huys, eygenaer, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden 

 

De pastoer ter Nieuwerkerck huyert een huys van Damas van der Lindt boven ende houdet 

beneden an hem selven, getaxeert samen op XXIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulfden VI stuvers 

 

Floris Willemsz. de seylmaicker huyert een plaets van Damas van der Lindt om XXI Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning II Rinsgulden II stuvers 

 

Jacop de coremeter, huys, eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden 

 

folio 51v 

 

Die weduwe van Jan Claesz. die jagers huys, eygenarsse, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Joost Jacopz. backers huys, eygenaer, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den tienden 

penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Jan Tolvoets huys met het plaetse voer sijn huys, eygenaer, getaxeert op XXI Rinsguolden, 

beloopt den Xen penning II Rinsgulden II stuvers 

 

Cornelis Michielz. huyert een huys staende opten westeren houck opgaende na den 

draeyboom toe, om XXXIIII Rinsgulden X stuvers, beloopt den Xen penning III Rinsgulden IX 

stuvers 

 

Adriaen Dircksoens huys, eygenaer, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden 

 

Comende van den draeyboom of tot Cornelis Ockersoens weduwe ende also na den 

Riedijck toe gegaen ande watersijde 
 

Cornelis Ockersoens weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op XXI Rinsgulden X stuvers, beloopt 

den Xen penning II Rinsgulden III stuvers 

 

folio 52 
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Cornelis Willemsz., schipper, huyert een huys van Jacop den Both om XXIIII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Gerit van Nispen, huys, eygenaer, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden 

 

Pouwels Wouterssoen huyert een huys om XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden 

 

Pouwels Joosten, cuyper, huyert een huys van den Ruyters erfgenamen om twintich Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning II Rinsgulden 

 

Maryken van Coppel, huys, eygenarsse, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

III Rinsgulden 

 

Symon Janssoen, huys, eygenaer, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden 

 

Die weduwe ende erfgenamen van Saris van Slingelant, huys, eygenaren, getaxeert op XX 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden 

 

Ariaen Cornelissoen huyert een huys om XXXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden VIII stuvers 

 

folio 52v 

 

Jan Tomassoen laickecoopers huys, eygenaer, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den tienden 

penning III Rinsgulden 

 

Jychgen Vassen, huys, eygenarsse, getaxeert op XXV Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden X stuvers 

 

Joost Joostensoen, backer, huys staende opten westen houck van de Nieupoirt,1 eygenaer, 

getaxeert op XXI Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden II stuvers 

 

Lenert Jacopz. huyert dat camertgen boven die Nieupoirt om VII Rinsgulden X stuvers, beloopt 

den Xen penning XV stuvers 

 

Ariaen Janssoen de smits huys, eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den tienden 

penning II Rinsgulden 

 

Cornelis Tonissz. de backers huys, eygenaer, getaxeert op XXII Rinsgulden X stuvers, beloopt den 

Xen penning II Rinsgulden V stuvers 

 

Cornelis Cornelissz. de schoenmaickers huys, eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning II Rinsgulden 

 

Cornelis Willemsz. Ket de backers huys, eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden 

 

                                                           

1 Nieupoirt: Melkpoortje. 
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folio 53 

 

Ariaen Maertsoen laickebereyder huyert een huys van Jan Tolvoet om XXIIII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Pieter Cornelissoen van Alblasserdam heeft gecoft t huys van t Jong, getaxeert op XVIII 

Rinsgulden, beloopt den tienden penning XXXVI stuvers 

 

Huybert Adriaensz., mesmaicker, huyert een huys van meester Tielman Schoeck om XXIIII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Noch een quaet vervallen huysken, niet woenbaer, hoert toe Cornelis Evertz. ende staet ledich, 

getaxeert op vier Rinsgulden 

 

Coman Cornelis alias cortencoman, huys, eygenaer, getaxeert op XXI Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning II Rinsgulden II stuvers 

 

Jan Bol Jacopz. huyert een huys om XXIIII Rindgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden 

VIII stuvers 

 

folio 53v 

 

Mijn heer van Papendrecht huyert een huys om XXVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden XVI stuvers 

 

De weduwe van Thomas Janssoen de laickecoopers, twee huysen, eygenarsse, getaxeert op ses 

en dertich Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden XII stuvers 

 

Mijn vrou van Papendrecht, huys, eygenarsse, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

De weduwe van Adriaen Pouwelszs huys, eygenarsse, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XXXVI stuvers 

 

Jop Dirckz. schippers huys, eygenaer, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXXVI stuvers 

 

Een huys toebehorende die gemeen erfgenamen van Pieter Janssz., schoenmaicker, getaxeert op 

XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXVI stuvers 

 

Pieter van Breen huyert een huys om XV Rinsgulden X stuvers, beloopt den tienden penning 

XXXI stuvers 

 

folio 54 

 

t Huys genompt De Keyser staet ledich, toebehorende Cornelis Wor Cornelissoen, getaxeert op 

XXVII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden XIIII stuvers 

 

Adriaen Govertsoens huys, eygenaer, heeft gegonden te huyer anno LVII XV Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning XXX stuvers 
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Trijn Tollenaers huys, eygenarsse, getaxeert op XIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXVIII 

stuvers 

 

Tew de Tollenaers weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op XIIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

pennning XXVIII stuvers 

 

Jaspar Hermansz. backers huys, eygenaer, getaxeert op XIIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXVIII stuvers 

 

Pieter Janssoens huys, eygenaer, getaxeert op XIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXVIII 

stuvers 

 

folio 54v 

 

Barendt de schippers huys, eygenaer, getaxeert op XIIII Rinsgulden, beloopt den tienden 

penning XXVIII stuvers 

 

Cornelis Dirckz. schoenmackers huys, eygenaer, getaxeert op XIIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXVIII stuvers 

 

Lenert Pieterssoens huys, eygenaer, getaxeert op XVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXII 

stuvers 

 

Huych Oelen huys metten erve daer besijden, eygenaer, getaxeert op XXXVI Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning III Rinsgulden XII stuvers 

 

Twee huysen toebehorende Jan Joosten, an malkanderen staende, getaxeert op LXVI Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning VI Rinsgulden XII stuvers 

 

Het tolhuys met de huysing daeran behorende, staende buyten den Riedijck 

 

Die Riedijcxe poirt wederom ingecomen 
 

De erfgenamen van Den Halven Haec, huys staende op den anderen houck van de poirt, 

eygenaren, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden 

 

folio 55 

 

Cornelis Wouterssoen, coremeter, huyert een huys om XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXXVI stuvers 

 

Dirck Cornelissoen huyert een huys om acht Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI stuvers 

 

Willem de backers huys, eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden X stuvers, beloopt den thienden 

penning II Rinsgulden I stuver 

 

Joost Adriaenssoen comans huys, eygenaer, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Pieter Cornelissoen backers huys, eygenaer, staende opten oosten houck van t 

Riedijckstraetgen, getaxeert op XXVI Rinsgulden X stuvers, den Xen penning beloopt II 

Rinsgulden XIII stuvers 
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Wanschapen de schipper, huyert dat eerste huys staende in t Riedijckxstraetgen, van de poirt 
of de slinckerhant in te gaen, om thien Rinsgulden, beloopt den Xen penning XX stuvers 

 

folio 55v 

 

Cornelis Dircksoens huys, eygenaer, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den tienden penning 

XIIII stuvers 

 

Thonis Dircksoens huys, eygenaer, getaxeert op VIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI 

stuvers 

 

Jacop Jacopsoen schippers huys, eygenaer, getaxeert op VIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XVI stuvers 

 

Pouwels Herberssoens huys, eygenaer, getaxeert op acht Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XVI stuvers 

 

Lenert Willemssoen huyert een huys om VIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI stuvers 

 

Pieter Hals huyert een huys om vijf Rinsgulden 

 

Over de brug gegaen 
 

Noch een huys bewoent Cornelis Jansz. Borstrock als eygenaer, staende opten oosteren houck 
van Torenstraetgen an t kerkhof, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXIIII 

stuvers 

 

folio 56 

 

De huysing van Gerit van Nispen ende Euwout Simonsoen 

 

Jan de Braber huyert een huys om X Rinsgulden, beloopt den Xen penning XX stuvers 

 

Cornelis Cornelissz., schipper, huyert een huys om IX Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVIII 

stuvers 

 

Pieter Pietersz., schipper, huyert een huys om V Rinsgulden 

 

Franck Cornelissz. huyert een huys om negen Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVIII stuvers 

 

Brecht Adriaenssz huyert een huys metten bleyckvelt om XV Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXX stuvers 

 

Jaspar Ariaenssoen uut Papendrecht ende Beligen woenen samen in een huys, d een om ses 

Rinsgulden ende d ander vier Rinsgulden 

 

Cornelis Claessoen, schipper, huyert een huys om negen Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XVIII stuvers 

 

Pieter Cornelissoen Slampamp huyert een huys om acht Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XVI stuvers 
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folio 56v 

 

Beatris, Daem Ariaensoens weduwe, verwoent jaerlicx VIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XVI stuvers 

 

Wederom gegaen de slinckerhant na de poirt toe van den Riedijck 

 

Willem Jacopz. ende Jan wonen samen in een huys, d een om V Rinsgulden ende d ander om IIII 

Rinsgulden 

 

Pieter Pouwelsz. verwoent op een camer alleen ses Rinsgulden 

 

Heynrick Cornelissoen huyert een huys om vier Rinsgulden XV stuvers 

 

Marichgen Lenerts ende Truy woenen tsamen in een huys, d een om vijf Rinsgulden ende d 

ander om vier Rinsgulden 

 

Wederom gegaen opte luchterhant het Torenstraet van afteren in na de Voirstraet toe 
 

Dirck Meusz. huyert een huys om ses Rinsgulden 

 

Marichgen Euwouts bewoent een huys om Goidtswillen 

 

Maes Andriessz. schippers huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXIIII stuvers 

 

folio 57 

 

Vobis heeft een huys, eygenaer, gelt te huyer, XI Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXII 

stuvers 

 

Adriaen Geritsoen van Nispen, huys daer de pastoer ter Nieuwerkerck in gewoent heeft, 

getaxeert op XIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXVI stuvers 

 

Thonis Geritz. schippers huys, eygenaer, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Floris Ariaenssz. huyert een huysken om VII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XV stuvers 

 

Jan Tomassoen laickecoopers huys, eygenaer, staet ledich, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning XX stuvers 

 

Pieter Hermansz. vaetspoelders huys staet ledich, getaxeert op XV Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXX stuvers 

 

Pieter den Ruyter huyert een huys van Gribber Cornelisz. om IX Rinsgulden X stuvers, beloopt 

den Xen penning XVIIII stuvers 

 

Cleys in den Roncefael huyert een huys om VII Rinsgulden, beloopt den thienden penning XV 

stuvers 

 

Herman Wanschapen huyert een huys om VII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XV stuver 
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folio 57v 

 

Jacopmijne Willemsdochter huyert een huys om vijf Rinsgulden 

 

Goidtschalck de houthaicker verwoent beneden VII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIIII 

stuvers ende Cornelis Claessoen woent op een camer om vier Rinsgulden 

 

Frans de schipper huyert een huys van Matgen, Jan Claessoens weduwe, om X Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XX stuvers 

 

Willem Claessoen, schipper, huyert een huys om VII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIIII 

stuvers 

 

Crijn Heynrickz. woent op een camer om vijf Rinsgulden 

 

Aert Janssoen, cuyper, ende Anna wonen in Pieter Govertsoens toren, d een om ses Rinsgulden 

ende d ander om vier Rinsgulden 

 

Anna, Frans de muysevangers weduwe, woent in een huysken om Goidtswillen 

 

Neeltgen Lauwen woent om Goidtswillen 

 

folio 58 

 

Cornelis Geritz., schipper, huyert een huys om IX Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVIII 

stuvers 

 

Ariaentge Mos huyert een huys om IIII Rinsgulden 

 

Pieter Govertz. heeft een huys dat gegonden heeft anno LVII IX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XVIII stuvers 

 

Achter Euwout Symonsoen de slinckerhant wederom gegaen nae het Riedijckstraetgen 
toe 

 

Marichgen Heynen huyert een huys om acht Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI stuvers 

 

Neel Heynen huyert een huys om XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXIIII stuvers 

 

Wouter Cornelisz. de schippers weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op XIIII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XXVIII stuvers 

 

Adriaen Sieren de schippers huys, eygenaer, getaxeert op XIIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXVIII stuvers 

 

Damas Sieren schippers huys, eygenaer, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt den Xen penning XX 

stuvers 

 

folio 58v 
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Jacop Janssoen de schippers huys, eygenaer, getaxeert op VIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XVI stuvers 

 

Emmegen Lenert bewoent een huys om Goidtswillen 

 

Wouter Willemsz. huyert een huys van Aert Huygen, metselaer, om IX Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XVIII stuvers 

 

Damas Ariaensoen, schipper, vervallen huys staet ledich, eygenaer, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Jacop Cornelisz., schipper, huyert een huys van Adriaen Dirckz., backer, om X Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XX stuvers 

 

Jacop Cornelissoen, schipper, huyert een huys van Adriaen Dirckz., backer, om thien Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XX stuvers 

 

Jan Dirckz., schipper, huyert een huys van Ariaentgen Egberts om X Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XX stuvers 

 

De weduwe van Pieter Meuszs huys, eygenarsse, getaxeert op thien Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XX stuvers 

 

Dirck Willemsz., schipper, huyert een huys om VIII Rinsgulden, beloopt den tienden penning XVI 

stuvers 

 

folio 59 

 

Andries Walen huyert een huys van Jan de naeyer om IX Rinsgulden X stuvers, beloopt den Xen 

penning XIX stuvers 

 

Huybert Pieterssoen huyert een huys van Ariaen Govertz. om VII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XIIII stuvers 

 

Pieter Lenertz. huyert een huys om ses Rinsgulden 

 

Lambert Cornelissoen ende Marichgen Ariaens woenen samen in een huys om XIIII Rinsgulden 

te weten Lambert VII ende d ander VI, beloopt den Xen penning XXVIII stuvers 

 

Den ouden Smulwater huyert een camer om ses Rinsgulden 

 

Aeltgen Ariaen Voppensoens weduwen vervallen huys, niet woenbaer, getaxeert op vijf 

Rinsgulden 

 

Twee huyskens toebehorende Pyussens weduwe gaen om Goidswillen 

 

Geerlof Michielz., schipper, huyert een huys van Trijn Tollenaers om X Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XX stuvers 

 

folio 59v 

 

Cornelia Willemsdr, huys, eygenarsse, getaxeert op ses Rinsgulden 
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Den toren after de Nieukerck, toebehorende Jacop Reyerssoen, die nu verbrant is, es 

getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden 

 

Besijden den toren woent Oel Huygesoen om VI Rinsgulden ende huyert van Damas van der 

Lindt, beloopt den Xen penning XIII stuvers 

 

Het Riedijckstraetgen ingegaen de slinckerhant op 

 

De weduwe van Valentijn de cuyper huyert een huys van Damas van der Lindt om ses 

Rinsgulden 

 

Over de brug gegaen 
 

Jop Jacopsoen, schipper, woent in een huys om Goidtswillen 

 

Daeran een huysken dat omgevallen is ende niet woenbaer, getaxeert op 4 Rinsgulden 

 

Heynrick Claessoen, schipper, huys, eygenaer, getaxeert op thien Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XX stuvers 

 

folio 60 (foto ontbreekt) 

 

Wouter Andriessoen de Winters huys, eygenaer, getaxeert op VIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning 16 Stuvers 

 

Jan Valentijnsoen weduwe huyert een huys om VII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIIII 

stuvers 

 

Laurens Cornelissoen huyert een huysken om VI Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIII 

stuvers 

 

Jacop Euwoutz., schipper, huyert een huys van May Coppen Dul om VII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XIIII stuvers 

 

Het Riedijckxstraetgen uutgegaen ende den Riedijck ofgecomen ande slinckerhant ande 

Voorstraet 
 

De weduwe van Herman Janssoen Straf de schippers huys, eygenarsse, getaxeert op XVIII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXVI stuvers 

 

Jan van Rijswijck huyert een huys van Claes Joostenz. om XXV Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden 

 

Claes Joosten, huys eygenaer van voren tot afteren, getaxeert op LIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning V Rinsgulden VI stuvers 

 

Ariaen Janssoen Loeffen huys metten olimolen, van afteren tot voren, getaxeert op LX 

Rinsgulden, beloopt den tienden penning VI Rinsgulden 

 

folio 60v 
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Damas Matheussoen, schipper, huys, eygenaer, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXXVI stuvers 

 

Adriaen Voppensoen weduwen huys metten olimolen, van voren tot afteren met een camer daer 

besijden, eygenaer, getaxeert op XLII Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden IIII 

stuvers 

 

Een huys met eenen olimolen, toebehorende Adriaen Govertz. Mosienbroick, getaxeert op XLII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

Jan Ariaensz. Mosienbroick, huys metten molen, eygenaer, getaxeert op XLII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

Jan Aertz. cleermaickers huys heeft verhuyert geweest anno LVII om XXXII Rinsgulden X stuvers, 

den Xen penning beloopt III Rinsgulden V stuvers 

 

Jan Aertz. cleermaickers huys, eygenaer, getaxeert op XXVII Rinsgulden X stuvers, den Xen 

penning beloopt II Rinsgulden XV stuvers 

 

folio 61 

 

Jan Adriaensoen backers huys, eygenaer, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den thienden 

penning XXXVI stuvers 

 

Pieter Govertsoens huys metten olimolen, getaxeert op XL Rinsgulden, beloopt den tienden 

penning IIII Rinsgulden 

 

Daernaest staet een huys dat Pieter Govertsoen toebehoert, es verhuyert geweest anno LVII om 

X Rinsgulden X stuvers, beloopt den tienden penning XXI stuvers 

 

Cornelis Meussz. cuypers huys, eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

II Rinsgulden 

 

De weduwe van Herber Claesz. de wasmaickers huys, eygenarsse, getaxeert op XX Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning II Rinsgulden 

 

D erfgenamen van Floris d uytdragers huys, eygenaren, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning II Rinsgulden 

 

Het Riedijckxgasthuys tot behoef van den armen 
 

De weduwe ende erfgenamen van Joost Jansz., cuyper, eygenaer, getaxeert op XVIII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XXXVI stuvers 

 

folio 61v 

 

Ariaen Goedtschalcken huys, eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden 

 

De weduwe van Pieter Huybertssoens huys, eygenarsse, getaxeert op XV Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning XXX stuvers 
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Dirck Dirckz. schoenmaickers huys, eygenaer, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXXVI stuvers 

 

Jannegen Reynen de mattebreytster huys, eygenarsse, getaxeert op XI Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XXII stuvers 

 

Claes van Giessendam, schipper, huyert een huys om XI Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXII stuvers 

 

Thoen de Brabers huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXIIII 

stuvers 

 

Willem Joriszs huys, eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden 

 

Jacop Pietersz. de smits huys, eygenaer, getaxeert op XVII Rinsgulden, beloopt den tienden 

penning XXXIIII stuvers 

 

Meus Gobelsz. de brouwers huys mette brouwerije, eygenaer, getaxeert op XLII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

folio 62 

 

Engeltgen Pietersdochters huys, vlashekelster, eygenarsse, getaxeert op XVI Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning XXXII stuvers 

 

Dingen Pier Messen, weduwe wijlen Quirijn Ariaenssoen, twee huysen, eygenarsse, getaxeert op 

XLII Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

Alijdt Jan Donkers weduwe huyert een huys van Dingen Pier Messen om XXI Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning II Rinsgulden II stuvers 

 

Jan Lambrechtz.. stoeldrayer, huyert een huys om XXV Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden X stuvers 

 

Thew Cornelisz. backers huys, eygenaer, getaxeert op XXV Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

II Rinsgulden X stuvers 

 

Cornelis Heynrickz., apteecker, huyert een huys om XXVII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

II Rinsgulden XIIII stuvers 

 

Euwout Simonsoens huys, eygenaer, getaxeert op XXIIII Rinsgulden X stuvers, den thienden 

penning belo[o]pt II Rinsgulden IX stuvers 

 

Van hier gegaen na Cornelis Ariaensz. Torfcloot huys 
 

Cornelis Ariaenz. Torfcloot, huys, eygenaer, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXXVI stuvers 

 

folio 62v 
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De weduwe van meester Frans Meliszs huys, eygenarsse, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning XXIIII stuvers 

 

Adriaen de Vet, huys, eygenaer, getaxeert op XXV Rinsgulden, beloopt den tienden penning II 

Rinsgulden X stuvers 

 

Jacop Gribbertsoens huys, eygenaer, getaxeert op XXXI Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden II stuvers 

 

Ariaentge Willem Hermansoens weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op XV Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XXX stuvers 

 

Mijn vrou van Papendrecht, twee huysen aen malcanderen met twee houthuynen tegens hoer 

doer over, getaxeert tsamen op XLVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden XVI 

stuvers 

 

De weduwe van Herman Oem Danielsoens huys, eygenarsse, van voren tot afteren, metten 

houthuyn samen getaxeert op XLII Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden IIII 

stuvers 

 

folio 63 

 

Pieter Jacopz. Muys, twee huysen ende den houthuyn daer tegenover, getaxeert op XLVIII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden XVI stuvers 

 

Den wijnkelder onder t selve huys gelt te huyer XXXVI Rinsgulden, beloopt den tienden penning 

III Rinsgulden XII stuvers 

 

De Nieukerkstraet ingeslagen ende de slinckerhant omgeslagen na het Torenstraetgen 

toe 
 

Soetman de poirtier huyert een huys van Pieter Muys Jacopz. om IX Rinsgulden X stuvers, 

beloopt den Xen penning XIX stuvers 

 

Thonis Woutersz., schuytenaer, woent op de spijcker van Herman Oems weduwe om VII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIIII stuvers 

 

Marichgen Wouter Jansoens weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Jacop Jacopsoen, schipper, huyert een huys van Ariaen de Vet om VII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XIIII stuvers 

 

Coppen Adriaenssoen, schipper, huyert een huys van jongen Adriaen Dirckz. om ses Rinsgulden 

 

folio 63v 

 

Jacop Heynrickz. Plack huyert een huys van den jongen Adriaen Dircksoen om ses Rinsgulden X 

stuvers, beloopt den Xen penning XIII stuvers 

 

De straet omgeslagen an dander sijde 
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Aert Joostensoen den dodo metselairs huys, eygenaer, getaxeert op thien Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning XX stuvers 

 

Gielis Janssoen lijnewevers huys, eygenaer, getaxeert op IX Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XVIII stuvers 

 

Gribber Cornelisz., huys, schipper, eygenaer, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XX stuvers 

 

Jan Aertz. houtdragers weduwe huyert een huys van Ghijsbrecht van Haerlem om VII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIIII stuvers 

 

Ploentgen Cornelisdochter, huys, getaxeert op IX Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVIII 

stuvers 

 

Ariaen Wijcken schippers huys, eygenaer, getaxeert op IX Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XVIII stuvers 

 

folio 64 

 

Borcht Borchtsdochter, Marichgen Cornelisdochter ende Ariaen Tonissoen, metselaer, wonen in 

t huys van Jacop de Veer, te weten Borcht om V Rinsgulden, Marichgen III Rinsgulden X stuvers 

ende Ariaen Tonissoen III Rinsgulden X stuvers 

 

Jop Pieterssoen, schipper, huyert een huys van Huych Andriessoens kinderen om XI Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XXII stuvers 

 

Cornelis den Oudemans huys is gefondeert tot die eerste mis ter Nieuwerkerck, getaxeert op XI 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXII stuvers 

 

De weduwe van Jacop Ariaensz. timmermans huys, eygenarsse, getaxeert op VIII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XVI stuvers 

 

De kerckmeesters ter Nieuwerkerck verhuyeren een huys dat toe te behoren plach heer Daniel 

de koster, om ses Rinsgulden 

 

Cornelis Ariaenssoen de schippers huys, eygenaer, getaxeert op IX Rinsgulden X stuvers, beloopt 

den Xen penning XIX stuvers 

 

folio 64v 

 

De slinckerhant omgaende na t kerchof toe 
 

De weduwen huys van Michiel Pietersz. staende opten oosten houck, eygenarsse, getaxeert op 

XI Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXII stuvers 

 

Jacop coman Reynen huys, eygenaer, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt den Xen penning XX 

stuvers 

 

Bastiaen de cuyper heeft een huys bewoent anno LVII dat toebehoert heeft meester Frans 

Pieterssz., om XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXIIII stuvers 
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Ariaen Aertz. schrienwerckers huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXIIII stuvers 

 

Het kerckhof omgaende de luchterhant omgeslagen 
 

Neeltgen Geerbrants weduwe bewoent een huysken om goidswillen staende tegens de cruys 
coppel over van de Niewerkerck 

 

Vier huyskens staende opte suytsijde van t kerckhof gaen om goidtswillen boven ende 

beneden, toebehorende d erfgenamen van Jan van der Stael 

 

Twee huyskens toebehorende Arent Cornelisz., borgemeester, worden bewoent om goidtswillen 

 

folio 65 

 

De schoel van der Nieukerck binnen Dordrecht, toebehorende de stadt 

 

Agniet van Craneborch huyert een huysken van meester Pieter, die schoelmeester ter 

Nieuwerkerck, om drie Rinsgulden 

 

Cornelis die costers moeder bewoent een huys van de kerckmeesters ter Nieuwerkerck, ergo 

niet 

 

Van t kerckhof gegaen de slinckerhant op na de Nieukerckstraet wederom toe 

 

Marichgen Dirckxdochter woent in een huys toebehorende de Niewkerck binnen Dordrecht, 

ergo niet 

 

Cornelis Doenssoen, schipper, huyert een huys van de heylige geestmeesters ter Nieuwerkerck 

om ses Rinsgulden 

 

Dirck houtgens huys, eygenaer, getaxeert op acht Rinscheguldens, beloopt den Xen penning XVI 

stuvers 

 

folio 65v 

 

Griet Hackepenning huys van afteren tot voren, eygenarsse, getaxeert op negen Rinsgulden, 

beloopt den thienden penning XVIII stuvers 

 

Pieter Willemsz. de cleermaickers huys, eygenaer, getaxeert op negen Rinsgulden, beloopt den 

thienden penning XVIII stuvers 

 

De slinckerhant om na den Doel toe 
 

Aert Cornelissoen, cuyper, huyert een huys van heer Dirck sijn heerbroeder om acht 

Karolusgulden, beloopt den Xen penning XVI stuvers 

 

Evert Cornelisz. huys, geheeten De Drie Schabellen, eygenaar, getaxeert op XII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XXIIII stuvers 

 

Frans Jansz. in de Lantscroen de schippers huys, eygenaer, getaxeert op IX Rinsgulden, beloopt 

hiervan den Xen penning ter somme XVIII stuvers 
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folio 66 

 

Steven die leemplackers huys, eygenaer, staet ledich, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XXIIII stuvers 

 

Meester Adriaen Jagers huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXIIII stuvers 

 

Adriaen Halling, huys, eygenaer, getaxeert op XV Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXX 

stuvers 

 

Heyn Yemants huys, schipper, eygenaer, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt den Xen penning XX 

stuvers 

 

De weduwe van Govert Mauroen, huys, eygenarsse, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt de Xen 

penning XX stuvers 

 

Jacop Jacopz. houthaickers huys, eygenaer, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XIIII stuvers 

 

Pieter de lijndraeyer huyert een huysken van meester Gerit van Bladegem kinderen om vier 

Rinsgulden 

 

Herman Suysstraet de slinckerhant ingeslegen 
 

Cornelis Geritz., schipper, huyert een huys van meester Gerit van Bladegem kinderen om acht 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI stuvers 

 

Daniel Dircksoen, cuyper, huyert een huys van meester Gerit van Bladegems kinderen om X 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XX stuvers 

 

folio 66v 

 

Cornelis Thonissoen, houthaicker, huyert een huys van een man van Breda om IX Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XVIII stuvers 

 

Een huys, toebehorende Maerten den Boucksackx kinderen, eygenaren, getaxeert op X 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XX stuvers 

 

Jacop Willemsz., backer, huyert een huys van Tonis IJsbrantz. om XIX Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XXXVIII stuvers 

 

Jacop Willemsz., backer, huyert een huys van Tonis IJsbrantz. om XIX Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XXXVIII stuvers 

 

Jan Dirckz. schippers huys, eygenaer, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt den Xen penning XX 

stuvers 

 

Hilleken Jan Huygesoens weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XX stuvers 
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Cornelis Tonissoens huys, eygenaer, getaxeert op VIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI 

stuvers 

 

folio 67 

 

Thonis Cornelissoen, schipper, verwoent voer in t huys IIII Rinsgulden, ende after inde camer 

woent Cleys Pieterssz. scipper om vijf Rinsgulden 

 

Griet de weefsters huys, eygenarsse, getaxeert op VIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI 

stuvers 

 

Een ledich erfken dat niet bewoent en wordt 

 

Pieter Michielsoen de schippers huys, eygenaer, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XX stuvers 

 

Willem Buysers huys, eygenaer, getaxeeert op X Rinsgulden, beloopt den Xen penning XX stuvers 

 

Laurens Pieterssoen wijnschroeders huys, eygenaer, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XIIII stuvers 

 

Over de brug gegaen 

 

Adriaen Lambertsoens huys, eygenaer, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den tienden 

penning XIIII stuvers 

 

Joseph Tielmanssoen, schipper, huys, eygenaer, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den tienden 

penning XIIII stuvers 

 

folio 67v 

 

Jan Jacopsoens huys, eygenaer, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIIII 

stuvers 

 

Coenraet Joosten de corenmeters huys, eygenaer, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XIIII stuvers 

 

Bastiaen lijfrenten, schipper, huyert een huys van Jan van Dort om ses Rinsgulden 

 

De twaelf camerkens van Pieter Damasz., borgemeester, worden bewoent om goidtswillen 

 

Tielman jonge Smulwaters huys, eygenaer, getaxeert op VIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XVI stuvers 

 

Twee huyskens van Arent Cornelissoen, borgemeester, t een gelt te huyer L stuvers ende t ander 

wordt bewoent om niet 

 

Het huysken in t bleyckvelt gaet om goidtswillen, ende het bleyckvelt, getaxeert op VIII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI stuvers 

 

Vier cameren van Cornelis het Jong, schoenmaicker, worden bewoent bij Jan Thijssoen, schipper, 

beneden om VII Rinsgulden, Jannegen Jans woent boven om V Rinsgulden, Huyman Jacopz., 
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houtdrager, beneden VII Rinsgulden, Ariaen Janss, huystimmerman, IIII Rinsgulden, coompt 

samen XIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXVIII stuvers 

 

folio 68 

 

Van de Vest gecomen in de selfde straet die slinckerhant 
 

t Heylichgeest huys ter Nieuwerkerck 
 

Vier camerkens toebehorende den heyligen geest ter Nieuwerkerck worden bewoent om 

goidtswillen 

 

Nanning Cornelissoen, schipper, huyert een huys met bleyckvelt om XVIII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning XXXVI stuvers 

 

Noch in t selve bleyckvelt een huysken te huyer om V Rinsgulden 

 

Jaspar Cornelissoen huyert een huys om IIII Rinsgulden ende Thiel woent boven om III 

Rinsgulden ende behoert toe Ghijs Gevaers weduwe 

 

Roel den houtdrager huyert een huys om VIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI stuvers 

 

Marichgen, Ocker de stoeldraeyers dochter heeft een huys, staet ledich, daer Jacop Loo weduwe 

in plach te wonen, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Pieter Tonissoen, cuyper, woent beneden om VII Rinsgulden ende boven woent Aert Roelofz. om 

vier Rinsgulden, beloopt den thienden penning XV stuvers 

 

folio 68v 

 

Ariaen Geritsoen van Nispen, huys, eygenaer, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XX stuvers 

 

t Jong de poirtiers vervallen huys, niet woenbaer, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Jan Ariaensoen, schipper, huyert een huys om VIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI 

stuvers 

 

Truygen Jansdochter huyert een huys om ses Rinsgulden 

 

Dingen Pier den Hals huyert een huys van May Paeyen om VII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XIIII stuvers 

 

De brug overgegaen 

 

Jacop Ket, huys, eygenaer, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den tienden penning XIIII stuvers 

 

Jacop Ket, huys, eygenaer, getaxeert op seven Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIIII stuvers 

(NB: staat inderdaad als twee aparte posten in het kohier) 

 

Jan Claessoen den boden huys, eygenaer, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XIIII stuvers 
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folio 69 

 

Willem Tonissoens huys, eygenaer, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt den Xen penning XX 

stuvers 

 

Abraham Cornelissoen kousmaickers huys, eygenaer, getaxeert op thien Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XX stuvers 

 

Lambert den boomsluyters huys, eygenaer, getaxeert op negen Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XVIII stuvers 

 

Jichgen Vassen huys, eygenarsse, getaxeert op XI Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXII 

stuvers 

 

D erfgenamen van Jan de fluweelen man, huys, eygenaeren, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning XX stuvers 

 

Severyn Janssoen, brouwersknecht, huys, eygenaer, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XX stuvers 

 

Willem Cornelissoens huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXIIII stuvers 

 

Steven Tonissoen huyert een huys om X Rinsgulden, beloopt den Xen penning XX stuvers 

 

Pieter Janssoen schippers huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXIIII stuvers 

 

folio 69v 

 

D erfgenamen van Aert van den Berchs huys, eygenaren, getaxeert op IX Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XVIII stuvers 

 

Steven Janssoen Verelst, huys, eygenaer, getaxeert op VIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XVI stuvers 

 

Ariaen Soetmantsoen huyert een huys om VIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI stuvers 

 

Den houck omslaende na den Doel toe 
 

Melsgen Thomasdr heeft gecoft t huys van Aert Geritz., eygenarsse, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

De huysingen van den Houthaick, toebehorende Willem Joosten, getaxeert op XXXI Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning III Rinsgulden II stuvers 

 

Jacop de wevers huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXIIII 

stuvers 

 

Gerit Tonissoen houthaickers huys, eygenaer, getaxeert op acht Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning 
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Magdaleen Ariaensdr, huys besit in lijftucht, getaxeert op vier Rinsgulden 

 

Den houck omgaende ande slinckerhant in die Marienbornstraet na die Vest toe 

 

folio 70 

 

Grietgen Dirckx weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XX stuvers 

 

Pieter Reyersz., timmerman, huys gelt te huyer ses Rinsgulden 

 

Moey Toenken verhuyert een huysken om ses Rinsgulden 

 

De selve verhuyert noch een huysken om vijf Rinsgulden XV stuvers 

 

De selve verhuyert noch een huysken om vier Rinsgulden 

 

Adriaen Cornelisz., schipper, huyert een huys om VIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI 

stuvers 

 

Aert Doubbout huyert een huys om IX Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVIII stuvers 

 

Adriaen Dircksoens huys, eygenaer, getaxeert op IX Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVIII 

stuvers 

 

Evert Cornelissoens huys met die corenmolen, eygenaer, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning XXXVI stuvers 

 

Ende t huysken van Lauris Pieterssoen heeft gecoft Evert Cornelissoen, getaxeert op VII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIIII stuvers 

 

folio 70v 

 

Jan Cornelissoen houtsagers huys, eygenaer, getaxeert op IX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXII stuvers 

 

Willem Cornelissoen, maickelaer van den wijn, huys, eygenaer, getaxeert op XI Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XXII stuvers 

 

Evert de lijndraeyers huys, eygenaer, dat Rijck de schipper toe te behoeren plach, getaxeert op X 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XX stuvers 

 

Neel de stijfster huert een huys om vier Rinsgulden 

 

De weduwe van Ariaen Elantz. de bierdragers huys, eygenarsse, getaxeert op VIII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XVI stuvers 

 

Jacop Koot den houtdragers huys, eygenaer, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Thomas Michielz. huyert een huys om ses Rinsgulden 
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Anneken de ketelboetster huyert boven een camer om ses Rinsgulden ende Ariaen de Clau 

huyert het huys beneden om VIII Rinsgulden XV stuvers, beloopt den Xen penning XVII stuvers 

 

folio 71 

 

Magdaleene Ariaensdochter verhuyert haer huys boven Quyrijn Pieterssoen, schipper, om ses 

Rinsgulden ende beneden verwoent Toenken Jansdochter seven Rinsgulden sestien stuvers, 

beloopt den Xen penning XV stuvers 

 

De brug overgegaen 
 

Vier huyskens toebehorende Luytgen, meester Adriaen Koelen weduwe, de twee voersten 

gelden te huyer elcx vier Rinsgulden, t derde vijf Rinsgulden ende t leste sestalven Rinsgulden 

 

Drie camerkens toebehorende Ruth den Westfaling, waervan t een te huyer gelt V Rinsgulden, 

tweede seven Rinsgulden ende t leste ses Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIIII stuvers 

 

Evert de lijndraeyers huys ande stede Vest opten westen houck, eygenaer, getaxeert op XIIII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXVIII stuvers 

 

folio 71v 

 

Jan Claessoen, schipper, huyert een huys van Adriaen van Blocklant om drie Rinsgulden ende 

thien stuvers 

 

Adriaen van Blocklant, huys, getaxeert op seven Karolusgulden, beloopt den Xen penning XIIII 

stuvers 

 

Noem Ariaen, leverier van den hout, huyert een huys van Ariaen van Blocklant om seven 

Carolusgulden, beloopt den Xen penning XIIII stuvers 

 

Een vethuys toebehorende d erfgenamen van Willem Hermansoen staet ledich, getaxeert op ses 

Rinsgulden 

 

Matgen Lamberts bewoent een huysken om niet 

 

Meester Pieter Slet huyert een huysken van Adriaen Dirckz. die Coninck om ses Rinsgulden 

 

Huybrecht Geritz. huyert een huysken om vier Karolusgulden 

 

folio 72 

 

Jan Bouwensoen huyert een huysken om ses Rinsgulden 

 

Maerten Heynricksoen, cleermaicker, heeft t huys gecoft van Willem de corenmeter, getaxeert op 

X Rinsgulden, beloopt den Xen penning XX stuvers 

 

De Craey, schuytenaer, huyert een huys om IX Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVIII 

stuvers 

 

Michiel Thijssz., wijnschroeder, huyert een huys om IX Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XVIII stuvers 
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Evert Janssz., schipper, huyert een huys om IX Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVIII 

stuvers 

 

Govert den houtdrager huyert een huys van Aert Cornelisz. om ses Rinsgulden 

 

Een huys toebehorende Huych Andriessoens erfgenamen, getaxeert op VII Rinsgulden X stuvers, 

beloopt den Xen penning XV stuvers 

 

De weduwe van Cornelis Evertsoens huys, eygenarsse, getaxeert op IX Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XVIII stuvers 

 

folio 72v 

 

Een huys toebehorende Marichgen Dorven, getaxeert op IX Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XVIII stuvers 

 

Pieter Cornelissoen Doot, huys eygenaer, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Een huys toebehorende Cornelis Ket den backer, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XX stuvers 

 

Een huys toebehorende d erfgenamen van Bartholomeus Meynertsz., getaxeert voer t jaer van 

LVII op VII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIIII stuvers 

 

Jan Geritz., lindewever, huyert een huys van Frans de schilders weduwe om X Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XX stuvers 

 

De straet uutgegaen de slinckerhant omgeslegen na de Cloveniersdoel toe 

 

Aert Geritz. heeft een huys gecoft van Cornelis Tonissoen, coermeester, getaxeert op XVIII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXVI stuvers 

 

folio 73 

 

Jop Jacopz. huyert een huys van t Goidshuys van den Marienborn om X Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XX stuvers 

 

Cornelis Jacopz. bewoent een huys van t Goidshuys van den Marienborn om niet 

 

Lysgen Pleytendochter huyert een huys om ses Rinsgulden 

 

Een vernallen huys staet ledich, niet woenbaer, toebehorende de weduwe ende erfgenamen van 

Dirck Mol, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Den Doel van de cloverniers toebehorende de stadt 

 

Cornelis Michielz., schipper, huyert een camerken van Jacop de verckeslager om vijf Rinsgulden 

X stuvers 

 

Cornelis Jansz., schiptimmerman, huyert een huysken van Jacop verckenslager om VI Rinsgulden 

X stuvers, beloopt den Xen penning XIII stuvers 
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Beatris, den borgenmeesters jongwijf, heeft een huysken dat gegonden heeft te huyer anno LVII 

VIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI stuvers 

 

Marichgen Veermans bewoent een huysken in lijftucht, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

folio 73v 

 

Marichgen Jan Dircksoens dochter huyert een huysken om ses Rinsgulden 

 

Erasmus, stoeldraeyer, huyert een huysken om vier Rinsgulden ende Lys Bemmels verwoent 

boven twee Rinsgulden X stuvers 

 

Andries Pietersz. huyert een huysken om drie Rinsgulden XV stuvers 

 

Wis Janssoen, timmerman, heeft een huysken dat gegonden heeft te huyer anno LVII VII 

Rinsgulden V stuvers, beloopt den Xen penning XIIII stuvers 

 

De selve heeft noch een huysken dat gegonden heeft in den jare LVII ses Rinsgulden 

 

De slinckerhant omgeslagen het Stege oversloot laten staen 
 

Marichgen Corssen dochter weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning XIIII stuvers 

 

Ariaen Sieren, schipper, huys heeft gegonden te huyer anno LVII VI Rinsgulden 

 

Neeltgen Damas huysken heeft gegonden in den jare LVII te huyer VII Rinsgulden X stuvers, 

beloopt den Xen penning XV stuvers 

 

folio 74 

 

Dirck Mes huyert een huysken om vijf Rinsgulden 

 

Willem Blasius heeft een huysken dat gegonden heeft in den jare LVII daer Neeltgen van Harlem 

gewoent heeft, XI Rinsgulden, beloopt den tienden penning XXII stuvers 

 

Rochus Tomasz. heeft een huysken daer Symon de soutmeter in gewoent heeft in den jare LVII 

om X Rinsgulden, beloopt den Xen penning XX stuvers 

 

Noch een huysken toebehorende Rochus Tomasz. staet ledich, maer daer leggen wijnen in, gelt 

te huyer XXI Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden II stuvers 

 

Govert den egwerckers huys, eygenaer, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt den Xen penning XX 

stuvers 

 

Govert den egwercker heeft noch een huysken, daer Heynrickxgen Maes in gewoent heeft om IX 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVIII stuvers 

 

Aelbrecht Huygen, schipper, huyert een huys om VIII Rinsgulden thien stuvers, beloopt den Xen 

penning XVII stuvers 
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Willem Oskensstraat de slinckerhant ingeslagen 

 

folio 74v 

 

Aert Roelofsoen cleermaickers huys, eygenaer, getaxeert op IX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XVIII stuvers 

 

Jop Heernaer verhuyert een huys Cornelis de Weselaer om IX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XVIII stuvers 

 

Ariaenken Jansdochter bewoent haer leve lanck een huys om Goidtswillen 

 

Ariaen Claesz. van Besoeyen de metselaers huys, eygenaer, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning XX stuvers 

 

Coman Ariaen heeft een huys daer Jan den omroeper in gewoent heeft om VIII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XVI stuvers 

 

Pieter Jansz. Cort heeft een huys daer Ariaen Ariaenz., timmerman, in plach te wonen, getaxeert 

op X Rinsgulden, beloopt den Xen penning XX stuvers 

 

Marichgen, Herman Claesz. van Besoeyen weduwe, heeft een huys dat gegonden heeft in den jare 

LVII IX Rinsgulden; den Xen penning beloopt XVIII stuvers 

 

De weduwe van Doe Geritsoens huys, eygenarsse, getaxeert op IX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XVIII stuvers 

 

Adriaen Stollicxz. de schippers huys, eygenaer, getaxeert op IX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XVIII stuvers 

 

folio 75 

 

Pieter Knapbeen, huys, eygenaer, getaxeert op IX Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVIII 

stuvers 

 

Het goidshuys van den Marienborn 
 

De Marienbornstraat de slinckerhant ingegaen na de Voirstraet toe 
 

Twee nieu cameren van Cornelis Willemsz. Stercke hebben boven ledich gestaen, getaxeert op 

XVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXII stuvers 

 

Ende onder die twee cameren es eenen wijnkelder, gelt te huyer XVIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XXXVI stuvers 

 

Twee cameren toebehorende Govert Snoeck hebben in den jare LVII ledich gestaen, getaxeert op 

VII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIIII stuvers 

 

De woning van den pater van den Marienborn, toebehorende t goidtshuys van den Marienborn 

 

Een huysken toebehorende t goidtshuys van den Marienborn es bewoent geweest in den jare 

LVII om VII Rinsgulden bij Marichgen Thijsdochter, beloopt den Xen penning XIIII stuvers 
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folio 75v 

 

Een huysken, toebehorende t goidtshuys van den Marienborn, es bewoent geweest in den jare 

LVII bij Tielman Smulwater om VII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIIII stuvers 

 

De Marienbornstraat uutcomende sijn de slinckerhant opgegaen naer Herman Suystraet 

 

Heer Barthout Claessoen huyert een huys om vijf Rinsgulden X stuvers 

 

Herman Suystraet ingegaen de slinckerhant op 

 

De erfgenamen van Huych Andriessoens huys, heeft te huyer gegonden anno LVII XII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXIIII stuvers 

 

Herman Jerefassoens huys, eygenaer, getaxeert op seven Rinsgulden, beloopt den tienden 

penning XIIII stuvers 

 

De erfgenamen van Ariaen Jansz. Haesgen de schippers huys, eygenaer, getaxeert op VII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIIII stuvers 

 

Cornelis Lambertz., schipper, huyert een huys van de erfgenamen van den ouden pastoer ter 

Nieuwerkerck om VII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIIII stuvers 

 

Ariaen Huygesoen Schram huyert een huys om VII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIIII 

stuvers 

 

folio 76 

 

Wijn Tonissoen, cuyper, heeft een huysken daer Jan Spel in woent om VII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning XIIII stuvers 

 

Wijn Tonissoen heeft noch een huysken daer coman Wouter in woent om VI Rinsgulden X 

stuvers, beloopt den Xen penning XIII stuvers 

 

Wederom gekeert de slinckerhant op de straet uut 
 

Willem Pieterssoen, houthaicker, huyert een huysken om V Rinsgulden X stuvers 

 

Fransgen Brienen wijf bewoent een huysken om goidtswillen, toebehorende d erfgenamen van 

Lysken Okers 

 

Cornelis Lambrechtz. heeft een huysken gecoft van Lysken Ockers, getaxeert op VII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XIIII stuvers 

 

De weduwe van Frans van Giessendam huyert een huys om XI Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXII stuvers 

 

De weduwe van Adriaen de molenaer, huys, eygenarsse, getaxeert op VIII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning XVI stuvers 
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Daniel Oth van Slingelants huys, eygenaer, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den tienden 

penning XIIII stuvers 

 

folio 76v 

 

Noch een huys, toebehorende een priester van Alblas, ende staet ledich, getaxeert op VII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIIII stuvers 

 

Claes Laurissoen de schippers huys, eygenaer, getaxeert op IX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XVIII stuvers 

 

Dirck Cornelissoen Koyer de schippers huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XXIIII stuvers 

 

De slinckerhant opgegaen dat Nieukerckstraet in 
 

Lijn Pier Paeyen huys, eygenarsse, staet ledich, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXIIII stuvers 

 

Marichge Pietersdr de mattebreytster huyert een huysken om VIII Rinsgulden X stuvers, beloopt 

den Xen penning XVII stuvers 

 

Opten westeren houck van de Nieukerckstraet 
(VOORSTRAAT LANDZIJDE: OUDE HOUTTUINEN) 

 

Daen den hordemaicker huyert een huys om XIIII Rinsgulden X stuvers, beloopt den tienden 

penning XXIX stuvers 

 

Willem Boyensoens huys, eygenaer, getaxeert op XXVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden XII stuvers 

 

Ghijsbrecht Janssoen van Harlem, huys eygenaer met den houthuyn daer tegensover, samen 

getaxeert op XL Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden 

 

folio 77 

 

Marichgen Matheus, mattebreytster, huyert een huys van Govert Snoeck om XXVI Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning II Rinsgulden XII stuvers 

 

Den wijnkelder in t selve huys gelt te huyer XVIII Rinsgulden, beloopt den tienden penning 

XXXVI stuvers 

 

Ende de haringplaets daer tegensover, getaxeert op XV Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXX stuvers 

 

Floris Willemsz. seylmaickers huys, eygenaer, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXXVI stuvers 

 

Jan Ogiersoens huys met een sijdelcamer ende haringplaets, leggende tegen sijn doer over, 

eygenaer, getaxeert tsamen op XLVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden XVI 

stuvers 
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Pouwels Janssoens huys metten houthuyn, ledich staende, getaxeert op XVIII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XXXVI stuvers 

 

Neeltgen Willem Willemssoens weduwe, huys eygenarsse, metten houthuyn ledich staende, 

getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden 

 

folio 77v 

 

D erfgenamen van Jacop Oemen huys met een sijdelcamer ende twee houthuynen, ledich 

staende, samen getaxeert op XLII Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden IIII 

stuvers 

 

Ende de wijnkelder van t groot huys gelt te huyer XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXIIII 

stuvers 

 

Adriaen Dirckz. huyert een huys om LX Rinsgulden, beloopt den Xen penning VI Rinsgulden 

 

Jacop Heynrickz. Kippuijt, huys metten houthuyn ende metten wijnkelder daeronder, eygenaer, 

getaxeert tsamen op XLII Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

Willem Ockersoens huys van voren tot afteren, eygenaer, getaxeert op XLII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

Oth van Slingelants huys met een sijdelcamer van voren tot afteren mette haringplaets, 

eygenaer, getaxeert op XLV Rinsgulden, beloopt den tienden penning IIII Rinsgulden X stuvers 

 

D erfgenamen van Lysgen Jan Ockersoens weduwen huys, eygenaren van voren tot afteren, 

getaxeert op XL Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden 

 

folio 78 

 

Claes Tonissoen laickecoepers huys, eygenaer, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning III Rinsgulden 

 

Opten westen houck van Herman Suystraet 

 

Dirck Janssoen huyert een huys om XXIX Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden VIII 

stuvers 

 

Thonis Wijnantz. huyert een huys om XVIII Rinsgulden ende de weduwe woent met hen in, 

beloopt de Xen penning XXXVI stuvers 

 

Lebuyn Tonissoen de cuypers huys, eygenaer, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXXVI stuvers 

 

Jacop Bollen huys ende haringplaets tegen sijn doer over, getaxeeert op XXXVI Rinsgulden, den 

Xen penning beloopt III Rinsgulden XII stuvers 

 

Ende de wijnkelder daer after an gelegen XXXVI Rinsgulden, beloopt den tienden penning III 

Rinsgulden XII stuvers 

 



Tiende penning van Dordrecht 1556                            NA, Staten van Holland vóór 1572, inv.nr. 929 

Vereniging Oud-Dordrecht                                                                                Regionaal Archief Dordrecht 

 

www.oud-dordrecht.nl                             www.regionaalarchiefdordrecht.nl 

 

73 

De weduwe van Huych Andriessoens huys met de haringplaets tegen haer doer over, getaxeert 

op XLV Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden X stuvers 

 

folio 78v 

 

Die weduwe van Bartholomeus Meynertsoens huys met haer haringplaets tegens haer doer over, 

eygenarsse, getaxeert op XLII Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

Den wijnkelder daeronder gelt te huyer XXVII Rinsgulden, beloopt den tienden penning II 

Rinsgulden XIIII stuvers 

 

Willem Ockersoens huys met sijn haringplaets, gelegen tegen sijn doer over, huyert Bouwen 

Heerman om LIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning V Rinsgulden VIII stuvers 

 

Aert Wenssoen huyert een huys boven om XLII Rinsgulden met die haringplaets die voer die 

doer leyt, beloopt den Xen pennng IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

Den wijnkelder onder t selve huys gelt te huyer XXX Rinsgulden, beloopt den tienden penning III 

Rinsgulden 

 

Pieter Cornelisz. Wittesoens huys met de haringplaets die voer sijn doer leyt, eygenaer, 

getaxeert samen op XLII Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden IIII stuvers 

 

Den wijnkelder onder t selve huys gelt te huyer XXXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden VIII stuver 

 

De erfgenamen van de weduwe van Jan Halling huys met de haringplaets tegen haer doer over 

met den thuyn ende t huysken achter, eygenaren, getaxeert op LIIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning V Rinsgulden VIII stuvers 

 

folio 79 

 

De weduwe van Frans Walen, huys staende opten oosten houck van den Marienbornstraet 

met haer haringplaets, eygenarsse, getaxeert op XXVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden XVI stuvers 

 

Claes de naeyers huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXIIII 

stuvers 

 

Roelant Janssoen huyert een huys van Neel den Ouwen om XVII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXXIIII stuvers 

 

Neel den Ouwen huys, eygenaer, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden 

 

De weduwe van Roeroms huys, t welck van ouderdom niet woenbaer en is, met die haringplaets 

daer after an gelegen, eygenarsse, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXVI 

stuvers 

 

Jan Muys heeft gecoft t huys van Cornelis Barthoutz., eygenaer, getaxeert op XXVII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning II Rinsgulden XIIII stuvers 
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folio 79v 

 

Sybert Cornelisz., coning van die heelhaeck, huyert een huys om XXIIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Pieter de schoenmaicker huyert een huys om XII Rinsgulden, beloopt den tienden penning XXIIII 

stuvers 

 

Noch een haringplaets after de twee bovengeseyden huysen gelegen, verhuyert om XVIII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXVI stuvers 

 

Anthonis Claessoen de wantsnijders huys, eygenaer, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning III Rinsgulden 

 

Gerit Tomassoen de cuypers huys, eygenaer, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, den Xen penning 

beloopt II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Cornelis van Crommenien huis, eygenaer, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Twee huysen toebehorende coman Ariaen, staende opten oosten houck van Willem Oskens 
straet, getaxeert op XL Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden 

 

De weduwe van Ariaen de timmermans huys, eygenarsse, getaxeert op XIX Rinsgulden, beloopt 

dem Xen penning XXXVIII stuvers 

 

folio 80 

 

Jacop Claessoen Braet schippers huys, eygenaer, getaxeert op XXXVI Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning III Rinsgulden XII stuvers 

 

De weduwe van Aert Jansz. de Coning huysing, eygenarsse, getaxeert op XL Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning IIII Rinsgulden 

 

Jacopmyne Cornelis de Stercken weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op XL Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden 

 

Ariaen Geritz. van Nispen heeft t huys gecoft van Tonis Jacopz., eygenaer, getaxeert op XV 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXX stuvers 

 

t Ghulthuys van de maselaers, staende in t straetgen, dat om goidtswillen bewoent wordt 

 

De soen van Jacop de backer huyert t huys tegens sijn suster ende broeder om XXXIII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden VI stuvers 

 

Wendel de caescoopsters huys, eygenarsse, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

folio 80v 

 

Rochus Tomassoens huys, eygenaer, getaxeert op XLII Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII 

Rinsgulden IIII stuvers 
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Den wijnkelder es verhuyert om XXXVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden XII 

stuvers 

 

Hogesteijn huyert een huys om XLV Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden X 

stuvers 

 

Rochus Cornelissoens huys, eygenaer, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den tienden 

penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

De cruys coppel tot behoef van den armen 

 

De weduwe van Jan van Diemen huys, eygenarsse, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden 

 

Gerit Bastiaensoens glaesmaickers huys, eygenaer, getaxeert op XV Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXX stuvers 

 

Karel van Enden besit t huys als eygenaer van Jan Blasius, getaxeert op XL Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning IIII Rinsgulden 

 

Laurens Janssz., apteecker, huyert een huys van Aert van de Poel om XLVIII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning IIII Rinsgulden XVI stuvers 

 

folio 81 

 

Dirck Jansz. Nusenburch met een sijdelcamercken, eygenaer, getaxeert op XL Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden 

 

Cornelis Joostesoen, backer, heeft t huys bewoent van Jacop de clapper in den jare LVII om XXVII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden XIIII stuvers 

 

Jacop Bol de lapper, huys, eygenaer, getaxeert op XV Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXX 

stuvers 

 

Willem Blasius, generael van der Munten, huys, eygenaer, getaxeert op XL Rinsgulden, beloopt 

den Xden penning IIII Rinsgulden 

 

De Munt van de ko[ninklijke] ma[jesteit] over Hollant 

De weduwe van Wouter Schiltmanssoens huys, eygenarsse, getaxeert op acht en veertich 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden XVI stuvers 

 

Heynrick Lucassoen pasteybackers huys, genompt Den Gouden Ring, eygenaer, getaxeert op 

XXVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden XII stuvers 

 

De weduwe van Wit Cornelissoens huys, eygenarsse, getaxeert op XXVII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning II Rinsgulden XIIII stuvers 

 

folio 81v 

 

Adriaen Dircksoens huys, eygenaer, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXXVI stuvers 
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Willem Janssoens huys, eygenaer, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden 

 

Heynrick den Both, huys, eygenaer, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXXVI stuvers 

 

Pieter Pieterssoen cleermaickers huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den 

tienden penning XXIIII stuvers 

 

D erfgenamen van Gerit Sulpen huys, staende opten oosten houck van t Stegeoversloot, 

eygenaren, getaxeert op XIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXVI stuvers 

 

Het Stegeoversloot ingaende de slinckerhant opgaende 

 

Heynrick Michielsoen bontwerckers huys, eygenaer, getaxeert op XV Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XXX stuvers 

 

Cornelis de boichmaickers huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXIIII stuvers 

 

Thonis Cornelisz., smit, huys, eygenaer, getaxeert op XIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXVIII stuvers 

 

folio 82 

 

Heynrick Jacopz. coremeters huys, eygenaer, getaxeert op XIIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXVIII stuvers 

 

Willem Janssoen de Vries, huysken, eygenaer, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Noch de selve Willem Janssoen de Vries heeft noch een huysken, eygenaer, getaxeert op ses 

Rinsgulden 

 

Jan van Mechelen huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXIIII 

stuvers 

 

Gielis Heynriksoen schoenmaickers huys, eygenaer, getaxeert op XI Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXII stuvers 

 

Cornelis Jacopsoens huys, eygenaer, getaxeert op XXI Rinsgulden, beloopt den tienden penning II 

Rinsgulden II stuvers 

 

De erfgenamen van mijn Joncfrou van der Mercken huys, eygenaren, getaxeert op XXVII 

Rinsgulden, beloopt den tienden penning II Rinsgulden XIIII stuvers 

 

Aert van Geels huys, eygenaer, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXVI 

stuvers 

 

folio 82v 
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Gherit Jansz. Bornwaters huys, eygenaer, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXXVI stuvers 

 

Govert de schrienwerckers huys, eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden 

 

Meester Jan de boichmaickers huys, eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden 

 

Ariaen Ariaensz. timmermans huys, eygenaer, getaxeert op XV Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXX stuvers 

 

Dirck de smits huys, eygenaer, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXVI 

stuvers 

 

Michiel Jansz. de brouwers huys, eygenaer, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXXVI stuvers 

 

Wouter Jacopsoen Woeijtoom, huis, eygenaer, getaxeert op XV Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXX stuvers 

 

Wis Janssoens huys, staende opten oosten houck van den dwarsgang na de Nieukerck toe, 

eygenaer, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXVI stuvers 

 

folio 83 

 

Huyman Cornelisz. schippers huys, eygenaer, getaxeert op XV Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXX stuvers 

 

Claer t vroetwijfs huys, eygenarsse, getaxeert op XV Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXX 

stuvers 

 

Wijckman Claessoens huys, eygenaer, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXXVI stuvers 

 

Joost van Byn, huys, eygenaer, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXVI 

stuvers 

 

t Huys van de schutterije van den cruysboech, toebehorende de stadt 

 

Jacop de Ghijselaers huys, eygenaer, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXXVI stuvers 

 

De weduwe van Pieter Tonissoens huys, eygenarsse, getaxeert op XIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XXVI stuvers 

 

Stoffel Janssoens huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXIIII 

stuvers 

 

Het schuttershuys van de heelhaecken, toebehorende de stadt 
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Heer Jacops huys met de camer, eygenaer, getaxeert op XXVII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden XIIII stuvers 

 

folio 83v 

 

Ariaen Ariaensoen cuypers huys, eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den tienden 

penning II Rinsgulden 

 

Een huysken toebehorende d erfgenamen van Willem Bouwensoen, borgemeester, wordt 

bewoent om niet 

 

Noch vijf huyskens toebehorende de erfgenamen van Willem Bouwenssoen, borgemeester, 

gelden elck niet meer te huyer dan ses Rinsgulden 

 

Joost Geritsoen Koel, huys, eygenaer, getaxeert op XXI Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden II stuvers 

 

Pieter Janssoen huyert een huys om XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXVI stuvers 

 

Noch een huysken dat om Goidtswillen plach bewoent te worden es nu ofgebroicken 

 

Cornelis Gerit Aertz. swager huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXIIII stuvers 

 

De selve Cornelis Gerit Aertz. [swager] heeft noch een huysken daer besijden staende, heeft te 

huyer gegonden anno LVII ses Rinsgulden 

 

folio 84 

 

Foeckel bewoent een huysken pro deo 

 

Vier camerkens toebehorende meester Adriaen, pastoer ter Nieuwerkerck, worden bewoent om 

Goidtswillen 

 

Gegaen van t clooster van de nonnen of over de brugge 

 

Reyer in de Schuppen, huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXIIII stuvers 

 

Noch een huys daeran, t welck Arent van Nuys in huyeren heeft om XII Rinsgulden X stuvers, 

beloopt den Xen penning XXV stuvers 

 

Cornelis Janssoen cuypers huys, eygenaer, getaxeert op seven Rinsche gulden, beloopt den 

thienden penning XIIII stuvers 

 

Jan Aertsoen hellebaerdiers huys, eygenaer, getaxeert op negen Rinsche gulden, beloopt den 

thienden penning XVIII stuvers 

 

Ariaen de poirtiers huys, eygenaer, getaxeert op VIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI 

stuvers 

 

folio 84v 
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Thonis de voirspraeck heeft een huys gecoft van Steven de metselaer, getaxeert op ses 

Rinsgulden 

 

Jacop de karmans huys, eygenaer, getaxeert op VIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI 

stuvers 

 

Bastiaen de karman heeft een huys staende opten oosten houck van den Augustijnencamp, 

getaxeert op XIII Rinsgulden, beloopt den tienden penning XXVI stuvers 

 

Den Augustinencamp de slinckerhant ingegaen 

 

Jan Dirckz., schipper, huyert een huys om VII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIIII stuvers 

 

Jijken de bidtster huyert een huys van Frans den Breenaer om VII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XIIII stuvers 

 

Cornelis Cornelisz. timmermans Bontekoe heeft gewoent in t selve huys achter in t iaer LVII om 

VI Rinsgulden X stuvers, beloopt den Xen penning XIII stuvers 

 

Roel de slenaers huys, eygenaer, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt den Xen penning XX stuvers 

 

Pieter Bouwensoens huys, eygenaer, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den tienden penning 

XIIII stuvers 

 

folio 85 

 

Noch een huys, toebehorende Lijntgen Bouwens, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den Xden 

penning XIIII stuvers 

 

Wouter Bouwensoens huys, eygenaer, getaxeert op VIII Rinsgulden, beloopt den tienden 

penning XVI stuvers 

 

Embrecht de cuypers huys, eygenaer, getaxeert op VIII Rinsgulden, beloopt den tienden penning 

XVI stuvers 

 

Adriaen Willemsz. de schoenmaickers weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op VII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XIIII stuvers 

 

De selve heeft noch een huysken, daer besijden staende, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning XIII stuvers 

 

Een huysken staende over de brug daer Dirck de sanger in woent om V Rinsgulden X stuvers 

 

Noch een huysken daeran, toebehorende Cornelis Wor Cornelisz., getaxeert op VII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XIIII stuvers 

 

folio 85v 

 

Een bleyckvelt toebehorende t convent van de graususteren, gelt te huyer XII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XXIIII stuvers 
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Een huysken staende naest het bleyckvelt huyert Ariaen Tonissoen, schiptimmerman, om VIII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI stuvers 

 

Heynrick van Oosterhout, lindraeyer, ende Gerit de sackedrager verwoenen elck eenen 

braspenning ter weeck 

 

t Convent van de graususteren 

 

Jan de schiptimmerman huyert een huys beneden om VII Rinsgulden X stuvers, ende boven 

woent Heynrick Maertssoen om vier Rinsgulden X stuvers, beloopt den Xen penning XV stuvers 

 

Jan Dirckz., schipper, huyert een huys boven om V Rinsgulden XV stuvers, ende beneden woent 

Claes Michielz., volder, om VI Rinsgulden V stuvers, beloopt den Xen penning XII stuvers 

 

Heynrick Aertz. olislagers huys, eygenaer, getaxeert op VII Rinsgulden, belopt den Xen penning 

XIIII stuvers 

 

Cornelis Dirckz. huystimmermans huys, eygenaer, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XIIII stuvers 

 

folio 86 

 

Reyn de calckmeter huyert een huys om VII Rinsgulden VI stuvers, beloopt den Xen penning XIIII 

stuvers V deuts 

 

Roelof de tinnegieter huyert een huys om acht Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI stuvers 

 

Thijs Jacopsoen, cuyper, huyert een huys om acht Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI 

stuvers 

 

Cornelis de soutmeter huyert een huys om acht Rinsgulden, beloopt den tienden penning XVI 

stuvers 

 

Cornelis Willemsz., calckmeter, verwoent in een huys beneden VII Rinsgulden, ende boven 

woent een ander om anderhalve stuver ter weeck, beloopt den Xen penning XV stuvers 

 

Cornelis Dircksoens huys, staende opten westen houck van de graft, getaxeert op VIII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI stuvers 

 

Een huys toebehorende Gerit Pieterz., staende opten oosten houck van de brug, eygenaer, 

getaxeert op IX Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVIII stuvers 

 

Cornelis Huygesoen de comans huys, eygenaer, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

folio 86v 

 

Ariaentgen Haessen huys, eygenarsse, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XIIII stuvers 

 

Bastiaen de karmans huys, eygenaer, getaxeert op vijf Rinsgulden 

 

Jacop de karmans huys, eygenaer, getaxeert op VI Rinsgulden 
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Hadewij Lauris Janssoen de timmermans weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op VII 

Rinsgulden, beloopt den Xden penning XIIII stuvers 

 

Evert Gijsbrechtz. lindraeyers huys, eygenaer, dat hij gecoft heeft van Joost in de kaetsbaen, 

getaxeert op XIIII Rinsgulden, beloopt den tienden penning XXVIII stuvers 

 

Evert Gijsbrechtz. lindraeyers twee huysen staende opten westeren houck van den 
Augustijnencamp, die hij gecoft heeft van Tonis Meussoens erfgenamen ende ofgebroicken 

worden in den jare LVII 

 

Cornelis Joosten schiptimmermans huys, eygenaer, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XIIII stuvers 

 

Pieter Koenen, huys eygenaer boven ende beneden, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XIIII stuvers 

 

folio 87 

 

De seven woningen van meester Jan de boichmaicker, waervan de drie woningen met het 

bleyckvelt gelden te huyer XXVII Rinsgulden ende die ander vier sijn beneden de ses Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning II Rinsgulden XIIII stuvers 

 

Lysgen Egbert Ianssoens weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op XV Rinsgulden, beloopt den 

Xden penning XXX stuvers 

 

Goedtschalck Willemsz., cuyper, huyert een huys van Soetman Ariaensz. om XIII Rinsgulden X 

stuvers, beloopt den Xen penning XXVII stuvers 

 

Pieter Jansz. van Rotterdam, huys, eygenaer, getaxeert op XVI Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXXII stuvers 

 

Cornelis Dirckz. soutmeters huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXIIII stuvers 

 

Cornelis Jacopz. voerspraeck, huys, eygenaer, getaxeert op XV Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXX stuvers 

 

Gyessendam, huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXIIII 

stuvers 

 

Weijt Oem schippers huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXIIII stuvers 

 

folio 87v 

 

Ariaen Willemz. de backers huys, eygenaer, getaxeert op XIIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXVIII stuvers 

 

Reyer de wijnschroeders huys, eygenaer, getaxeert op XIII Rinsgulden, beloopt den tienden 

penning XXVI stuvers 
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Frans den Ruyter schippers huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXIIII stuvers 

 

Cornelis Wor Cornelissoens huys, genompt De Molensteenen, eygenaer, getaxeert op XVIII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXVI stuvers 

 

Noch een huys toebehorende Cornelis Wor Cornelisz., eygenaer, getaxeert op XV Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XXX stuvers 

 

Den besemmaickers huys, eygenarsse, getaxeert op XV Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXX 

stuvers 

 

De brouwerije van den Augustijnen met twee huyskens daeran heeft in huyeren meester Jan 

de boichmaicker om XXXVI Rinsgulden, beloopt het dordendeel van den Xen penning XXIIII 

stuvers 

 

Baert Gerit Dircksoens weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op V Rinsgulden X stuvers 

 

folio 88 

 

Huych Oelen huys, eygenaer, getaxeert op vijf Rinsgulden X stuvers 

 

Frans de cleermaicker huyert een huys van de Augustijnen om XIIII Rinsgulden, beloopt het 

dordendeel van den Xen penning IX stuvers een oertken 

 

Het Steegoversloot uutcomende gaende na de Nieustraet toe de slinckerhant op te gaen 

(VOORSTRAAT LANDZIJDE) 
 

Een huys staende opten suydtwesten houck van t Stegeoversloot, toebehorende Govert de 

muntenaer, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt den Xen penning XX stuvers 

 

Pietertgen Ancxen huys, eygenarsse, getaxeert op XVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXXII stuvers 

 

Heynrick de schoemaickers huys, eygenaer, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXXVI stuvers 

 

Ariaen Franssoen, schoenlapper, woent op die Augustijnenpoort om niet 

 

De selve huyert een huysken daer hij in sit en lapt om V Rinsgulden 

 

Aert Schot huyert een huysken van den Heyligen Geest ter Nieuwerkerck om VII Rinsgulden X 

stuvers, beloopt het dordendeel van den Xen penning V stuvers 

 

Cleysgen de schoelvrou huys toebehorende het convent van den Augustijnen heeft daeran haer 

lijftucht, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt het dordendeel van den Xden penning IIII stuver 

VIII mijten 

 

t Clooster van den Augustinen 
 

folio 88v 
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Thijs Berck als eygenaer van Huybrecht Tacken huysing van voren tot afteren met eenen 

wijnkelder die hij an hem selven hout, getaxeert tsamen LXXII Rinsgulden, beloopt den Xden 

penning VII Rinsgulden IIII stuvers 

 

Cornelis van Breen huyert een huys om XXIII Rinsgulden, beloopt den tienden penning II 

Rinsgulden VI stuvers 

 

Pieter Gijsbrechtz. de schoenmaickers huys, eygenaer, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning XXXVI stuvers 

 

Die erfgenamen van Dirck Damassoen den harnasveger, huys, eygenaren, getaxeert op XXI 

Rinsgulden, beloopt den Xden penning II Rinsgulden II stuvers 

 

Willem de comans huys, staende opten oosten houck van de Nieustraat, getaxeert op XXII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden IIII stuvers 

 

De Nieustraet van de lantsijde ingegaen de slinckerhant op 
 

Claes den droechscheriers huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXIIII stuvers 

 

Die weduwe van Jacop Corstensoens huys, eygenarsse, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XX stuvers 

 

folio 89 

 

Jan den brouwersknecht huyert een huys van Thijs Berck om XII Rinsgulden, beloopt den 

tienden penning XXIIII stuvers 

 

Frans de kuyper huyert een huys van Thijs Berck om XVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXXII stuvers 

 

Claes Sybertsoen in de Clock huyert eenen wijnkelder van Thijs Berck om XLVIII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning IIII Rinsgulden XVI stuvers 

 

Vier huyskens, genompt Cleyn Bagijnhof, toebehorende Aelbrecht Pijnssoen ende Jacop 

Queeckel, baeliu van Zuythollant, gaen om goidtswillen 

 

Claes Joost Lucassoen, huys met een sijdelcamer, eygenaer, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Ariaen Ariaenssoen cuypers huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXIIII stuvers 

 

Een huysken toebehorende Jacop Reyerssz. Coning, staende bij de graususteren staet ledich, 

getaxeert op VI Rinsgulden 

 

Dirck Geritz., schipper, huyert een huysken van Jacop Reyerssoen om vijf Rinsgulden thien 

stuuvers 

 

Ariaen Thijssz., schipper, huyert een huys van Jacop Reyerssoen om ses Rinsgulden 
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folio 89v 

 

Barbara huyert een huys van Jacop Reyerssoen om drie groot ter weeck 

 

Willem Aertsoen huyert een huys van Jaepken Snoecken om ses Rinsgulden 

 

Een huys toebehorende Jaepken Snoecken, waerinne dat Neel verwoent boven een braspenning 

ter weeck, beneden woent Aert Claesz. Schots om vier Rinsgulden 

 

Noch een huys, staende opten houck van de graft, toebehorende Jaepgen Snoecken, daer woent 

in Hilligen Pouwels om ses Rinsgulden 

 

De slinckerhant omgeslagen 
 

Cornelis Pieterssoens somerhuysken staet ledich, getaxeert op III Rinsgulden 

 

Aeltgen Pietersdochter huyert een huysken metten bleyckvelde van Cornelis Pieterssoen om 

XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden VIII stuvers 

 

Joetgen van Onkelen t vroetwijf, huyert een huys van Dirck Mollen weduwe om VII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XIIII stuvers 

 

folio 90 

 

After dat huys staet noch een huys toebehorende Jan de Coning, heeft in den jare seven en 

vijftich ledich gestaen, getaxeert op seven Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIIII stuvers 

 

Gielis de cleermaicker huyert een huys om vijf Rinsgulden 

 

Noch een huysken daeran wordt bewoent om goidtswillen 

 

Noch een huysken, toebehorende mijn joncfrou van der Merwe erfgenamen, getaxeert op seven 

Rinsgulden, beloopt den tienden penning XIIII stuvers 

 

Jacop de sagers huys, eygenaer, getaxeert op VII Rinsgulden, den Xen penning beloopt XIIII 

stuvers 

 

De weduwe van Cornelis Symonsoen Pootgen huyert een huys om ses Rinsgulden 

 

Baertgen huyert een huys van meester Tielman Schoeck om VII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XIIII stuvers 

 

Andries Ariaenssoen, muntenaer, huys, eygenaer, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XIIII stuvers 

 

folio 90v 

 

Willem Reyerssoen cuypers huys, eygenaer, getaxeert op IX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XVIII stuvers 

 

Frans Schey cuypers huys, eygenaer, getaxeert op IX Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVIII 

stuvers 
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Thonis de cuypers huys, eygenaer, getaxeert op IX Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVIII 

stuvers 

 

Jan t vogelgen, huys, eygenaer, getaxeert op IX Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVIII 

stuvers 

 

Hans van Dam, huys, eygenaer, getaxeert op VIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI 

stuvers 

 

In de Nieustraet na de Dwarsganck de slinckerhant ingeslegen 

 

Willem van Delft weduwen verwoent twee blancken ter weeck 

 

Een huysken, toebehorende Cornelis de Vlaming, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XIIII stuvers 

 

De weduwe van Stoffel Cornelissoens huys, eygenarsse, getaxeert op VII Rinsgulden, den Xen 

penning beloopt XIIII stuvers 

 

D erfgenamen van coman Heyn de schippers huys, eygenaren, niet woenbaer, getaxeert op vijf 

Rinsgulden 

 

folio 91 

 

Symon Symonz. huysken, van ouderdom omgevallen, getaxeert op IIII Rinsgulden 

 

Thonis des heeren dienaer huyert een huys van Heynrick de wever om XXII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning II Rinsgulden IIII stuvers 

 

De brug wederom overgegaen naer de Nyeustraet toe 

 

Lenert de wevers huysken staet ledich, getaxeert op vijf Rinsgulden 

 

Lenert de wevers huys, eygenaer, getaxeert op VIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI 

stuvers 

 

Marichgen Joris huys, eygenarsse, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Lys Celen huyert een huys van t Sacramentsgasthuys om VII Rinsgulden X stuvers, het 

dordendeel van den Xen penning beloopt V stuvers 

 

Jacop Jansz., wijnschroeder, huyert een huys van Frans de bouckbinder om XIIII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XXVIII stuvers 

 

De weduwe van Pieter de backers huys, eygenarsse, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XXIIII stuvers 

 

Wouter Janssoen lijnewevers huys, eygenaer, getaxeert op VIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XVI stuvers 

 

folio 91v 
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Sinte Pieter Gasthuys 
 

Grietgen Lauwerens Pieterssoens weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

De weduwe van Jan Hermansoen vaetspoelders huys, eygenarsse, getaxeert op VI Rinsgulden 

 

Gielis Iacopsoens huys, eygenaer, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIIII 

stuvers 

 

Heynrick de graftmaickers huys, eygenaer, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Ariaentge de lindenaeyster huyert een huys van Lys Coppen Dul om VII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XIIII stuvers 

 

Jan Dirckz. lindewevers huys, eygenaer, getaxeert op XII Rijnsgulden, beloopt den Xen penning 

XXIIII stuvers 

 

Marichgen Jan de Bruyn dochter huyert een huys om XI Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXII stuvers 

 

Ariaen Hertman heeft een wijnkelder, getaxeert op XI Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXII 

stuvers 

 

folio 92 

 

Noch een huys staet ledich, toebehorende Adriaen Hertman, getaxeert op negen Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XVIII stuvers 

 

Cornelis Wouwerickxsoens weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op XIII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning XXVI stuvers 

 

D erfgenamen van Dirck de harnasvegers huys, eygenaren, staet ledich, getaxeert op ses 

Rinsgulden 

 

De weduwe van Jan Oelofz. die smits huys, eygenarsse, getaxeert op VII Rinsgulden, den Xen 

penning is XIIII stuvers 

 

Ariaentge de caescoopsters huys, eygenarsse, getaxeert op V Rinsgulden 

 

Een huysken, toebehorende die weduwe van Gerit Schoer, getaxeert op V Rinsgulden 

 

Die Nieustraet uutcomende gaende na Heeren Matijsstraet toe de slinckerhant op 
(VOORSTRAAT LANDZIJDE) 

 

Gerit Corstensoens huys, eygenaer, staende opten westen houck van de Nieustraet, getaxeert 

op XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXVI stuvers 

 

De weduwe van Gerit Schoer die backers huys, eygenarsse, getaxeert op XVIII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XXXVI stuvers 

 

folio 92v 
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Adriaen Hertmans huys mette seeperije, eygenaer, getaxeert op LV Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning VI Rinsgulden 

 

Sint Jans gasthuys tot behoef van den ermen 

 

Jop Gemansoens huys, eygenaer, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXXVI 

stuvers 

 

De weduwe van Aert Geritz. de bontwerckers huys, eygenarsse, getaxeert op XII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XXIIII stuvers 

 

Laurens de cruyeniers huys, eygenaer, getaxeert op XVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXXII stuvers 

 

De weduwe van Cornelis Claesz. van Driels huys mette plaets, eygenarsse, getaxeert op L 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning V Rinsgulden 

 

Cornelis Janssoen de schippers huys, eygenaer, getaxeert op XV Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXX stuvers 

 

Aert Gielissoens huys mette brouwerije, eygenaer, getaxeert op XXXVI Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning III Rinsgulden XII stuvers 

 

Frans Willemsz. de schoenmaickers huys, eygenaer, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XXIIII stuvers 

 

folio 93 

 

Ende de wijnkelder daeronder gelt te huyer XXXVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden XII stuvers 

 

Jacop Cornelissoen sloetmaickers huys, eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden 

 

Sinte Nicolaesgasthuys wort voer bewoent om XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XXXVI stuvers 

 

Heynrick de smits weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op XII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXIIII stuvers 

 

Cornelis t Jong de schoenmaickers huys, eygenaer, getaxeert op XXI Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning II Rinsgulden II stuvers 

 

Heeren Mathijsstraet de slinckerhant ingegaen na de statmuyer toe 
 

De colf staet tot behoef van de comans van buyten ende van binnen, gratis 

 

Anna Neel in stoefs dochter huys, eygenarsse, getaxeert op VIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XVI stuvers 
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Het southuysken toebehorende Bastiaen thouwercken, heel vervallen, getaxeert op vier 

Rinsgulden 

 

folio 93v 

 

Jan Wouterssoen droechscheriers huys, eygenaer, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XIIII stuvers 

 

Jan moy Toenkens soen huyert een huys van Govert Ariaenz. om VIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XVI stuvers 

 

Govert Ariaensz. brouwers huys, eygenaer, heeft gegonden te huyer in den jare LVII VIII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI stuvers 

 

Willem die lindewever huyert een huys van Govert Ariaenz. van Beaumont om ses Rinsgulden 

 

De weduwe van Gerit de schaelgedeckers huys, eygenarsse, staet ledich, getaxeert op ses 

Rinsgulden 

 

Jannegen Ambrosius huys, eygenarsse, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Marichgen Worren huysken, eygenarsse, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Drie huyskens staende an malkanderen, toebehorende de weduwe van Gerit Tack, worden 

bewoent om goidtswillen 

 

Jannegen van Diemen huyert een huys van Gerit Tacken weduwe om XII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XXIIII stuvers 

 

folio 94 

 

t Huys van Jan de maelderier, wonende opte Visbrug, eygenaer, getaxeert op XIIII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XXVIII stuvers 

 

De weduwe van Praem de backers huys, eygenarsse, met een camer, getaxeert samen op XVIII 

Rinsgulden, beloopt den tienden penning XXXVI stuvers 

 

Heynrick Janssoen de cuypers huys, eygenaer, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XX stuvers 

 

Frans de lindewevers huys, eygenaer, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt den tienden penning 

XX stuvers 

 

Heynrick de lindewevers huys, eygenaer, getaxeert op XIII Rinsuglden, beloopt den Xen penning 

XXVI stuvers 

 

Ariaen Aertz. sackdragers huys, die gecoft heeft van d erfgenamen van Aert onder Sint Jan, 

getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIIII stuvers 

 

Ariaen Janssoen cuypers huys, eygenaer, getaxeert op IX Rinsgulden, de Xen penning beloopt 

XVIII stuvers 
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folio 94v 

 

Barthout Ariaensoens huys, eygenaer, getaxeert op VI Rinsgulden 

 

Pieter Cornelisz. houthaickers huys, eygenaer, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

May Iaecxgen bewoent een huys om goidtswillen 

 

Kors Ianssoen sackdragers huys, eygenaer, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Heynrick Jacopsoens huys, eygenaer, getaxeert op V Rinsgulden 

 

Cornelis de sackdrager huyert een huys van Cornelis van Diemen om drie groot ter weeck 

 

Hubert Janssoen calclmeters huys, eygenaer, getaxeert op V Rinsgulden 

 

Vier huyskens, toebehorende Jacop Cornelissoen in Den Block, gelden beneden elck te huyer VII 

Rinsgulden ende boven t een wordt bewoent om goidtswillen ende dander om drie groot ter 

weeck, maeckt XXVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II Rinsgulden XVI stuvers 

 

folio 95 

 

Een huysken staende over d oude graft met het bleyckvelt, toebehorende Cornelis Pieterssoen, 

heeft samen gegonden te huyer in den Jare LVII XV Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXX 

stuvers 

 

Noch een huysken met een bleyckvelt, staende over d oude graft, toebehorende de coppel van 

de heylich graefs heeren en heeft niet meer te huyer gegonden in den iare LVII dan XVIII 

Rinsgulden, ende alsoe t gelt daervan comende uutgedeelt wordt bij proven anden ermen 

menschen, daerom hier niet 

 

De slinckerhant omgeslegen ende de straet ingegaen 
 

Jacop Cornelissoen in den Block heeft gehuyert de raempt bleyckvelt met drie camerkens om 

XXXVI Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden XII stuvers 

 

Cors Lenertz. calckdrager huyert een bleyckvelt toebehorende d erfgenamen van Adriaen 

Govertz. van Beaumont om IX Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVIII stuvers 

 

Joost Heynrickz., sackdrager, huyert een bleyckvelt met een huysken toebehorende t goidtshuys 

van de oude mannen om XII Rinsgulden, beloopt den tienden penning XXIIII stuvers 

 

folio 95v 

 

Een vethuys, toebehorende Cornelis de schoenmaicker ende Wouter Barsgens, getaxeert op vijf 

Rinsgulden 

 

Marichgen Dircxdochter huyert een huys van Griet Euwout Simonsoens weduwe om vijf 

Rinsgulden 

 

Govert Gorissoen huyert een huys van Anna de lantarmaickster om vijf Rinsgulden 
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Jan Aertz. vaetspoelders huys, eygenaer, getaxeert op VIII Rinsgulden, den Xen penning beloopt 

XVI stuvers 

 

Neel de waster huyert een huys van Daen de slenaer om VIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XVI stuvers 

 

Cornelis Iansz., cleermaicker, huyert een huys om VII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIIII 

stuvers 

 

Thoentgen Cornelisdochter, huys, eygenarsse, getaxeert op VI Rinsgulden 

 

Brecht Mauroens huysken, eygenarsse, niet woenbaer, getaxeert op vijf Rinsgulden 

 

folio 96 

 

Ariaen Franssoen, cuyper, huyert een huys om VIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI 

stuvers 

 

Jaspar Ianssoens huys, eygenaer, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den Xen pennning XIIII 

stuvers 

 

Jacop Lauwerissoen cuypers huys, eygenaer, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Pieter Janssoen cuypers huys, eygenaer, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XIIII stuvers 

 

Gerit Euwoutsoen, schiptimmerman, huys, eygenaer, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Dirck Geritsoen cuypers huys, eygenaer, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Gijsbert Janssoen de Coninckx huys, eygenaer, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Meus, des heeren dienaer, huyert een huys van Ariaen Janssoen, cuyper, om XIX Rinsgulden X 

stuvers, den tienden penning beloopt XXXIX stuvers 

 

folio 96v 

 

Meus, des heeren dienaer, huyert noch een huysken van Hans van Dam om X Rinsgulden VIII 

stuvers, beloopt den Xen penning XX stuvers I blanck 

 

Martijn Ariaen van Romen dochter huysken, eygenarsse, getaxeert op vijf Rinsgulden 

 

Claes Ariaensoens huys, metselaer, eygenaer, getaxeert op XIIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXVIII stuvers 

 

Pieter Cornelissoen linnewevers huys, eygenaer, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XIIII stuvers 

 

De weduwe van Mels de coremeters huys, eygenaer, getaxeert op VIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XVI stuvers 
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Lodewijck de coremeters huys, eygenaer, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XX stuvers 

 

Jacop de wijnschroeders huys, eygenaer, getaxeert op seven Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XIIII stuvers 

 

Cornelis Dirckz. soutmeters huys, eygenaer, getaxeert op thien Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XX stuvers 

 

folio 97 

 

Gijsbert Ianssoen cleermaickers huys, eygenaer, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XIIII stuvers 

 

Bouwen Bouwensoen de ketelboeters huys, eygenaer, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XX stuvers 

 

Frans de Gorters weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op VI Rinsgulden X stuvers, beloopt den 

Xen penning XIII stuvers 

 

Neel de Gorters huys, eygenarsse, getaxeert op VII Rinsgulden X stuvers, den Xen penning 

beloopt XV stuvers 

 

Lambert Jacopz., schoenlapper, huyert een huys om VIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XVI stuvers 

 

Barent de brouwersknecht, camertgen, eygenaer, getaxeert op VI Rinsgulden 

 

Heynrick de coelmeters huys, eygenaer, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XIIII stuvers 

 

Neeltgen Lauwen bewoent een huysken om goidtswillen 

 

Gerit Dircksoen de kuypers huys, eygenaer, getaxeert op ses Rinsgulden X stuvers, beloopt den 

Xen penning XIII stuvers 

 

folio 97v 

 

Evert Cornelissoen, molenaer, huyert eenen orsmolen met een huysken daer besijden om XXXVI 

Rinsgulden, beloopt den tienden penning III Rinsgulden XII stuvers 

 

Willem Evertsoens huysken, eygenaer, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Het torfhuys van den Heylichen Geest ter Grooter Kerck om torf in te leggen voor den ermen 

 

Heeren Mathijsstraet uutgegaen die slinckerhant op na Tollebrugstraetgen toe 

(VOORSTRAAT LANDZIJDE) 
 

Aert Dircksoens huys, eygenaer, getaxeert op XX Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden 
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Willem Aertsoen huyert de huysing met de brouwerie van Adriaen Govertz. om hondert II 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning X Rinsgulden III stuvers 

 

Wouter Barsgen, schoenmaicker, huyert een huys van d erfgenamen van Jan de Heer om XXX 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning III Rinsgulden 

 

Gerit in den Engel, huys, eygenaer, getaxeert op XXXVIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden XVI stuvers 

 

folio 98 

 

Aertge Pieren huys, eygenaer, getaxeert op XXX Rinsgulden, beloopt den Xen penning III 

Rinsgulden 

 

Jongen Back de viscoopers huys, eygenaer, getaxeert op XIIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXVIII stuvers 

 

Jacop Reyerssoen Coning, huys, eygenaer, getaxeert op XXXVIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning III Rinsgulden XVI stuvers 

 

Ariaen Backen weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op XV Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXX stuvers 

 

Pouwels den Buer, huys, eygenaer, getaxeert op XXIIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning II 

Rinsgulden VIII stuvers 

 

Een huys toebehorende d erfgenamen van Coulster, getaxeert op XV Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XXX stuvers 

 

Jan Tomassoen huystimmerman, huys, eygenaer, getaxeert op XVIII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XXXVI stuvers 

 

Het Tollebrugstraetgen ingegaen de slinckerhant ingeslagen 

 

Die weduwe van Daniel die boden, huys, eygenarsse, getaxeert op VIII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XVI stuvers 

 

folio 98v 

 

Heynrick van Muys huys, eygenaer, getaxeert op XV Rinsgulden, beloopt den Xen penning XXX 

stuvers 

 

Cornelis de herten huijt, huys, eygenaer, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt den Xen penning XX 

stuvers 

 

Steven Cornelissoen huyert een huys van de dekens van den Crommen Elleboich om VII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIIII stuvers 

 

Heynrick de schipper huyert een huys van de dekens van den Crommen Elleboich om VII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIIII stuvers 
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Een ledich erfken toebehorende de coppel van den Crommen Elleboich, getaxeert op twee 

Rinsgulden 

 

Claes Geritz. huyert een huys van de dekens van den Crommen Elleboich coppel om VII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIIII stuvers 

 

Den houck omgeslagen ende nade Crommen Elleboich coppel gegaen 

 

Huych Tonissoen, coelmeter, huyert een huys van de dekens van den Crommen Elleboich coppel 

om ses Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIII stuvers 

 

folio 99 

 

Noch een huysken daeran, toebehorende de coppel van den Crommen Elleboich, getaxeert op V 

Rinsgulden 

 

De coppel van den Crommen Elleboich 
 

Jacop Reyerssoen Coning heeft een huysken, getaxeert op V Rinsgulden 

 

Een quaet huysken toebehorende die erfgenamen van Aelbrecht Pijnssen wordt bewoent pro 

deo 

 

Jan den corenmeters huys, eygenaer, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Danckaert de metselaers huys, eygenaer, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Neeltgen Wouters weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op vijf Rinsgulden 

 

Een huysken daeran gelt te huyer vier Rinsgulden 

 

Ocker de sager huyert een huys van Trijn der Roth om VIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XVI stuvers 

 

Maerten Janssoen, linnewever, huyert een huys van den ijserman opte Visbrug om IX Rinsgulden 

X stuvers, beloopt den Xen penning XIX stuvers 

 

folio 99v 

 

Geertgen Jan van Herdicxvelt weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op seven Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XIIII stuvers 

 

Lysbet Jansdochter, Jan metten sinnen weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op VII Rinsgulden, 

beloopt den Xen penning XIIII stuvers 

 

Een huysken, toebehorende Meus Meussoen ende Frans Schey, staet ledich, getaxeert op vijf 

Rinsgulden 

 

Meus Meussoens huys, eygenaer, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Een huys toebehorende Jaep Swager, getaxeert op vier Rinsgulden 
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Goeltgen Jansdochter, huys, eygenarsse, getaxeert op vijf Rinsgulden 

 

Willem de linnewever, huys, eygenaer, getaxeert op vijf Rinsgulden 

 

Aeltgen van Tricht verwoent in Frans Molen huys vier Rinsgulden X stuvers ende Jan de 

boickbinder verwoent II Rinsgulden X stuvers 

 

De slinckerhant omgeslagen gegaen nade brug toe 
 

folio 100 

 

Goeltgen Jansdochter bewoent een huysken om goidtswillen 

 

Gerigen Jacop Bossen wijf verwoent ter weeck elf deuts 

 

Dirck de sager bewoent een huys om niet 

 

Faes heeft een huysken, getaxeert op vier Rinsgulden 

 

Trijn Heyntgen de Luykenaers weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op vijf Rinsgulden 

 

Faes heeft een huysken, getaxeert van voren tot afteren op acht Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XVI stuvers 

 

Wouter Reyersoens huys, eygenaer, getaxeert op VIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI 

stuvers 

 

Lange Franssen weduwen huys, eygenarsse, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Aert Pellen huyert een huys van Neel de schaelgedeckster om VII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XIIII stuvers 

 

De weduwe van Jan Willemssoen de slenaers huys, eygenarsse, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

folio 100v 

 

Een huys toebehorende Robbert de schoenmaicker, wonende opte Nieubrug, getaxeert op VIII 

Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI stuvers 

 

Noch een huys daeran, toebehorende Robbert de schoenmaicker, eygenaer, getaxeert op VI 

Rinsgulden 

 

Sijgen Floren huys, eygenarsse, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIIII 

stuvers 

 

Een huys toebehorende Jan de Bruyn, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den tienden penning 

XIIII stuvers 

 

Meus Dirckz. ende Jan Romboutz. huyeren tsamen twee huysen om XVIII Rinsgulden, beloopt 

den Xen penning XXXVI stuvers 

 

Marichgen Franssen dochter huyert een huys om twee blancken ter weeck 
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Jop Heynricksoen sackdrager, huys, eygenaer, getaxeert op vier Rinsgulden 

 

Gerit IJsbrantsoen calckdragers huys, eygenaer, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Jan van Loenen huys, eygenaer, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

folio 101 

 

Gruel de sackedragers huys, eygenaer, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Jacopmijntgen huys, eygenarsse, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Pieter Herbersoens huys, eygenaer, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Ariaen Aertsoens huys, eygenaer, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Pieter Hermansoen sackdragers huys, eygenaer, getaxeert op V Rinsgulden 

 

Een vethuys toebehorende Floer de schoenmaicker, getaxeert op vijf Rinsgulden 

 

Haes Cornelis dochter, huys, eygenarsse, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

De slinckerhant omgeslagen 

 

Rochus den touwer, huys staende over d oude graft, eygenaer, ses Rinsgulden 

 

Jacop Heynricksoen huyert een huys met een bleyckvelt van d oude mannen om XI Rinsgulden, 

beloopt den tienden penning XXII stuvers 

 

Een vethuys, toebehorende Pieter de schoenmaicker, getaxeert op vijf Rinsgulden 

 

folio 101v 

 

Marten Jacopsoen, sackdrager, huyert een huys om seven Rinsgulden, beloopt den tienden 

penning XIIII stuvers 

 

De weduwe van Jop de calckdragers huys, eygenarsse, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Ariaen molenaer, huys, eygenaer, getaxeert op seven Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIIII 

stuvers 

 

Lysken van Muylicx twee cameren gaen om goidtswillen 

 

Marichgen Haessen huys, eygenarsse, getaxeert op vijf Rinsgulden 

 

Jan Romboutz. den touwers huys, eygenaer, getaxeert op acht Rinsgulden, beloopt den tienden 

penning XVI stuvers 

 

folio 102 

 

Heyn den touwers huys, eygenaer, getaxeert op vijf Rinsgulden 
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Jan Cornelissoen lindewevers huys, eygenaer, getaxeert op acht Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XVI stuvers 

 

Ariaen de cuypers huys, eygenaer, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Heynrick de santvoerders huys, eygenaer, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Heynrick Aertsoens huys, den touwer, getaxeert op seven Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XIIII stuvers 

 

Heynrick de leertouwer huyert een huys om drie groot ter weeck 

 

Jan Janssoen verwoent tsjaers vier Rinsgulden 

 

Willempgen Iansdochter verwoent tsjaers vijf Rinsgulden 

 

Heyltge wollenaeyster, huys, eygenarsse, getaxeert op vijf Rinsgulden 

 

Trijn de Rot, huys, eygenarsse, getaxeert op ses Rinsgulden 

 

Trijn de Rot, huys, eygenarsse, getaxeert op ses Rinsgulden  

(deze post staat inderdaad tweemaal in het kohier > blijkbaar twee gelijke huizen) 

 

Herman de cleermaickers huys, eygenaer, getaxeert op vijf Rinsgulden 

 

folio 102v 

 

Cornelis Claesz. brouwers huys, eygenaer, getaxeert op VII Rinsgulden X stuvers, beloopt den 

tienden penning XV stuvers 

 

Jacop de appeldrager huyert een huys om VII Rinsgulden X stuvers, beloopt den Xen penning XV 

stuvers 

 

Jannegen Meynerts huyert een huys om twee stuvers ter weeck 

 

Dirk Dirckz. lindewevers huys, eygenaer, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den Xen penning 

XIIII stuvers 

 

Martijntgen Ariaensdochter huyert een huysken om twee stuvers ter weeck 

 

Danckert Janssoen, huys, eygenaer, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XIIII 

stuvers 

 

Drie cameren toebehorende Symon Symonz., elcx gelt te huyer ses Rinsgulden 

 

Aecht spaensche Cops camer, getaxeert op vier Rinsgulden 

 

Pieter Janssoen houtcoopers camer, getaxeert op vijf Rinsgulden 

 

Jan Janssoen metselaers huys, eygenaer, getaxeert op vijf Rinsgulden 
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folio 103 

 

Goessen Heynricksoen huyert een huys van t Sacramentsgasthuys om VII Rinsgulden, beloopt 

het dordendeel van den Xen penning IIII stuvers VIII mijten 

 

Den houck omgeslagen ende gegaen na de gevolde graft toe 
 

Een huysken toebehorende t Sacramentsgasthuys, getaxeert op IIII Rinsgulden 

 

Aert Huygesoen de metselaers huys, eygenaer, getaxeert op X Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XX stuvers 

 

Jorden Cornelissoen metselaers huys, eygenaer, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den Xen 

penning XIIII stuvers 

 

Pieter Slap, huys, eygenaer, getaxeert op VIII Rinsgulden, beloopt den Xen penning XVI stuvers 

 

Ariaentgen Rutten huys, eygenarsse, getaxeert op VI Rinsgulden 

 

Cornelis Geritz. schortecleer veruwers huys, eygenaer, getaxeert op VII Rinsgulden, beloopt den 

Xen penning XIIII stuvers 

 

Ariaen Geritz. van Nispen, huys, eygenaer, getaxeert op VIII Rinsgulden beloopt den Xen penning 

XVI stuvers 3  

 

folio 103v 

 

Somma beloopt den ontfanck van t derde quartier de somme van elf hondert een ende 

tachtich Rinsgulden ses stuvers ende eenen halven ende twee ende twintich mijten 

 

 

(VIERDE KWARTIER) 
 

NB: HET VIERDE KWARTIER (fol. 104 t/m 158) ONTBREEKT IN DE TRANSCRIPTIE VAN 
REGIODIEP > eigen transcriptie volgt hieronder 

 

folio 104 

 

Beginnende wederom vande Tollebrug of ande lantsyde opte haven syde nade Vuijlpoirt 

toe 
 

Een huysken toebehorende die weduwe vanden tasmaicker getaxeert op ses rinsgl. 

 

noch een huijsken daer an toebehorende Marichgen getaxeert op ses rinsgl. 

 

Ariaentge cues(?) de Schelters huijsken getaxeert op ses rinsgl. 

 

Een huijsken toebehorende die stoeldraeijers weduwe es verhuijert om vijf rinsgl. 

 

Ruth Dircksz. schroeknecht huijs eijgenaer getaxeert op XX rinsgl. beloopt den Xen penning IJ 

rinsgl. 
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De weduwe van Willem Jacopsz. apteeckers huijs eijgenarsse getaxeert op XXIJ rinsgl. beloopt 

den Xen penning IJ r. IIIJ sts. 

 

D erfgenamen van meester Heijnrick de barbiers huijs eijgenaren getaxeert op XIX rinsgl. 

beloopt den Xen penning XXXVIIJ sts. 

 

Willem Arienssoen de coman huijert een huijs om XXV rinsgl. beloopt den Xen penning IJ r. XX 

sts. 

 

folio 104v 

 

Cornelis Janssoen hoeyckmaickers huijs eijgenaer XVIIJ rinsgl. Beloopt den tienden penning 

XXXVJ sts. 

 

Pieter Cornelissoen laickencoepers huijs eijgenaer getaxeert op XXIIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning IJ r. VIIJ sts. 

 

Daniel Danielssoen schiptimmerman huij eijgenaer getaxeert op XX rinsgl. beloopt den Xen 

penning IJ rinsgl. 

 

Een huijs staende opten oosteren houck vanden Appelsteygert toebehorende Jan de 

lantarenmaicker getaxeert op XXIJ rinsgl. beloopt den Xen penning IJ r. IIIJ sts. 

 

Twee huijsen an malkanderen staende toebehorende Leentgen die appelcoopster getaxeert 

tsamen op XXXVJ rinsgl. beloopt den Xen penning IIJ r. XIJ sts. 

 

Aert de mandemaickers huijs eijgenaer getaxeert op IX rinsgl. beloopt den Xen penning XVIIJ sts. 

 

Twee huijskens an malkanderen toebehorende Naen Clooten getaxeert op XVIIJ rinsgl. beloopt 

den Xen penning XXXVJ sts. 

 

Cornelis Danielss. de schippers huijs eijgenaer getaxeert op XV rinsgl. beloopt den tienden 

penning XXX sts. 

 

folio 105 

 

Gijsbert Rocuss. de schoenmaickers huijs eijgenaer getaxeert op XV rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXX sts. 

 

Jan de Kennip huijs eijgenaer getaxeert op XV rinsgl. den Xen penning beloopt XXX sts. 

 

Frans die boickbinders huijs genompt Groene Wout eijgenaer getaxeert op XVIIJ rinsgl. beloopt 

den Xen penning XXXVJ sts. 

 

Sijmon Franssoen huijs eijgenaer getaxeert op XIJ r. beloopt den Xen penning XXIIIJ sts. 

 

Frans Ariaenss. lantarenmaickers huijs eijgenaer getaxeert op XIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXIIIJ sts. 

 

Lijntgen Ariaensdr. die vogelcoepsters huijs eijgenarsse getaxeert op XV r. beloopt den Xen 

penning XXXsts. 
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Trijn de Rots huijs eijgenarsse getaxeert op XV rinsgl. beloopt den Xen penning XXX sts. 

 

Ael de caescoopsters huijs eijgenarsse getaxeert op XVJ r. beloopt den Xen penning XXXIJ sts. 

 

Marichgen Barentsdr. huijs lindenaeijster eijgenarsse getaxeert op XIJ r. beloopt den Xen penning 

XXIIIJ sts. 

 

folio 105v 

 

Coman Aris Wouterssoens huijs eijgenaer getaxeert op XX r. beloopt den Xen penning IJ rinsgl. 

 

Herman Arienss. huyert een huijs om ses en dertich r. beloopt den Xen penning IIJ r. XIJ sts. 

 

het inhuijsken toebehorende de stadt daer den offslager vande visch in sindt & niet verhuyert en 

wort 

 

Moeij Toenken huijert een huijs om XXVJ rinsgl. beloopt den Xen penning IJ r. XIJ sts. 

 

vande Vische brug gegaen naede Vuijlpoirt toe 
 

De weduwe van Jan Wouterssoen viscoopers huijs staende ande Vissteijgert eijgenarsse 

getaxeert op XVJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXXIJ sts. 

 

Coel van sinnen huijs eijgenaer getaxeert op XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXXVJ sts. 

 

Steven Ariaensoens huijs eijgenaer heeft gegonden te huyer inden jare LVIJ XVIJ rinsgl. beloopt 

den Xen penning XXXIIIJ sts. 

 

De weduwe van Lenert de mandemaicker huijert een huijs van Steven Ariaenssoen om vijftien 

rinsgl. beloopt den Xen penning XXX sts. 

 

folio 106 

 

Aeltge de mattebreijtster huijs eijgenarsse getaxeert op XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXXVJ sts. 

 

Lijsgen van Eten huijs eijgenarsse getaxeert op XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXXVJ sts. 

 

Pieter Ariaenssoen Paling de comans huijs eijgenaer getaxeert op XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXXVJ sts. 

 

Neeltgen Goedtschalcken huijs eijgenarsse daer den rochteker in gewoent heeft is getaxeert op 

XIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXVJ sts. 

 

Jaspar de cleermaickers huijs eijgenaer getaxeert op XVIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXXIIIJ 

sts. 

 

Een huijs toebehorende de stadt & wordt bewoent bij Willem Schalcz. om niet 

 

Cornelis Janssoen cleermaickers huijs eijgenaer getaxeert op XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXXVJ sts. 
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Jan Potgens de schippers huijs eijgenaer getaxeert op XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXXVJ 

sts. 

 

folio 106v 

 

Eduwaert Penters huijs staende opten houck vande Lombarde brug getaxeert op XX rinsgl. 

beloopt den Xen penning IJ rinsgl. 

 

Marichgen de lindenaeijsters huijs eijgenarsse getaxeert op XVJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXXIJ sts. 

 

Maerten Jacopz. droechscheriers huijs eijgenaer getaxeert op XIIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXVIIJ sts. 

 

Willem Janssoen schoenlappers huijs eijgenaer getaxeert op XIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXIIIJ sts. 

 

Dingen Claesd. huijs eijgenaer getaxeert op XJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXIJ sts. 

 

Ariaen Bartoutz. de scheonmaickers huijs staende opten houck vande Spoeijsteijgert 

eijgenaer getaxeert op XIIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXVIIJ sts. 

 

Cornelis Ariaensoen coman huijers een huijs van Lijn Rijcken om XXIIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning IJ r. VIIJ sts. 

 

Reijer Jacopz. olislagers huijs eijgenaer getaxeert op XXX r. beloopt den Xen penning IIJ rinsgl. 

 

folio 107 

 

Severijn Hermanssoen de viscoopers huijs eijgenaer getaxeert op XV rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXX sts. 

 

Cornelis Hillebrants de schippers huijs eijgenaer getaxeert op XJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXIJ sts. 

 

Cornelis Pietersz. droechscheriers huijers een huijs van Jan Tomasz. om XIJ r. beloopt den Xen 

penning XXIIIJ sts. 

 

Grietgen Pietersd. huijs de lindenaeijster eijgenarsse getaxeert op XIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXVJ sts. 

 

Geertgen Govertsd. huijs eijgenarsse getaxeert op XIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXIIIJ sts. 

 

Dirck Jansz. schiptimmermans huijs eijgenaer getaxeert op XIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXIIIJ sts. 

 

Griet Stevens huijs eijgenarsse getaxeert op XJ r. beloopt den Xen penning XXIJ sts. 

 

Jacop Ariaenss. van Beaumonts huijs eijgenaer getaxeert op XV rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXX sts. 

 

folio 107v 
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Dirck de cleermaickers huijs wonende in Swindrecht eijgenaer getaxeert op XV rinsgl. beloopt 

den Xen penning XXX sts. 

 

De weduwe van Cornelis Corssen de schoenmaickers huijs eijgenarsse getaxeert op XV rinsgl. 

beloopt den Xen penning XXX sts. 

 

Cornelis Heijnricksz. de schippers huijs opten houck vande Botgens steijgert eijgenaer 

getaxeert op XV r. beloopt den Xen penning XXX sts. 

 

Heijl de coster huijert een huijs van Jan Joosten de schoenmaicker om XXIIIJ r. beloopt den Xen 

penning IJ r. VIIJ sts. 

 

Augustijn de veruwers huijs eijgenaer getaxeert op XX rinsgl. beloopt den Xen penning IJ rinsgl. 

 

Frans Corssen de comans huijs eijgenaer getaxeert op XXIIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning IJ r. 

VIIJ  

sts. 

 

Frans Tonissoen schoenmaicker huijert een huijs van Ariaentge Floris weduwe om XXIIIJ r. 

beloopt den Xen penning IJ r. VIIJ sts. 

 

Een huijs toebehorende Ariaen Reijersz. daer Aert Claessoen de cleermaicker in gewoent heeft 

getaxeert op XX rinsgl. beloopt den Xen penning IJ rinsgl. 

 

folio 108 

 

Joachim Meussoen seijlmaickers huijs eijgenaer getaxeert op XX rinsgl. beloopt den Xen penning 

IJ rinsgl. 

 

Gherit Reijerssoens huijs eijgenaer getaxeert op XX rinsgl. beloopt den Xen penning IJ rinsgl. 

 

Bouwen Aertsoen timmermans huijs eijgenaer getaxeert op XV rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXX sts. 

 

Willem Jan Claesoen de schippers huijs eijgenaer getaxeert op XX rinsgl. beloopt den Xen penning 

IJ rinsgl. 

 

Gijsbert Segersz. den droechscheriers huijs eijgenaer getaxeert op XX rinsgl. beloopt den Xen 

penning IJ rinsgl. 

 

T Jong de backer huijert een huijs om XXJ r. beloopt den Xen penning IJ r. IJ sts. 

 

Cornelis Jansz. backers huijs eijgenaer getaxeert op XX r. beloopt den Xen penning IJ rinsgl. 

 

folio 108v 

 

Anna Bornwaters huijs eijgenarsse getaxeert op XIIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXVIIJ sts. 

 

Dirck Gijsbrechtsoen de cleermaickers huijs eijgenaer getaxeert op XIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXVJ sts. 
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Govert Martesoen stoeldraeijers huijs eijgenaer getaxeert op XIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXVJ sts. 

 

Pieter Claessoen de slenaers huijs eijgenaer staende opten oosten houck vande Pelse brug 

getaxeert op XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXXVJ sts. 

 

De weduwe van Mr. Gerit de backers huijs staende opten westeren houck vande Pelse brug 

eijgenaer getaxeert op XIIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXVIIJ sts. 

 

Mr. Sijmon de schoelmeesters huijs eijgenaer getaxeert op XIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXIIIJ sts. 

 

Heijltgen Jansd. huijs eijgenarsse getaxeert op XIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXIIIJ sts. 

 

Marten de schippers huijs eijgenaer getaxeert op XV r. beloopt den Xen penning XXX sts. 

 

folio 109 

 

Bastiaen Franssoen de schoenmaickers huijs eijgenaer getaxeert op XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXXVJ sts. 

 

Claes Gijsbrechtsz. de schippers huijs eijgenaer getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen penning XX 

sts. 

 

Thonis Aertsz. de schippers huijs eijgenaer getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

Pieter Aertsz. schippers huijs eijgenaer getaxeert op XVJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXXIJ 

sts. 

 

Willem Willemsz. schoenmaickers huijs eijgenaer getaxeert op XIIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXVIIJ sts. 

 

Jacop Ariaensz. mandemaickers huijs eijgenaer getaxeert op XJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXIJ sts. 

 

Thijs Fransz. cuijper huijert een huijs van Barber buijten de Vuijlpoirt om XX rinsgl. den Xen 

penning beloopt IJ rinsgl. 

 

Heijman de wagemaickers huijs eijgenaer getaxeert op X r. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

folio 109v 

 

Pieter Aertsoen schoenmaickers huijs eijgenaer getaxeert op XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXXVJ sts. 

 

Jacop de Smits huijs staende opten westen houck vande Vlaming steijgert eijgenaer getaxeert 

op XVIIJ r. beloopt den Xen penning XXXVJ sts. 

 

Jan Hermansz. timmermans huijs eijgenaer getaxeert op IX r. beloopt den Xen penning XVIIJ sts. 

 

Marichgen Pietersd. erfgenamen huijs eijgenarsse getaxeert op IXJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XVIIJ sts. 
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Jacop die glaesmaicker huijert een huijs om XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXXVJ sts. 

 

Hilligen Ariaens huijs eijgenarsse getaxeert op XJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXIJ sts. 

 

Aert Janssoen schiptimmermans huijs eijgenaer getaxeert op XJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXIJ sts. 

 

Ariaen Janssoen schippers huijs eijgenaer getaxeert op XIIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXVIIJ sts. 

 

Huijbert Janssoen wagemaicker huijert een huijs van d erfgenamen van Cornelis Thoeniss. om 

XXIIIJ r. beloopt den Xen penning IJ r. VIIJ sts. 

 

folio 110 

 

Cornelis Janssoen Slimhals huijs eijgenaer staende opten westeren houck vande 
Cellebroeders steijgert getaxeert op XV rinsgl. beloopt den Xen penning XXX sts. 

 

Cornelis Janssoen de Smits huijs met het huijs daer besijden nade steijgert toe eijgenaer 

getaxeert op XXJ rinsgl. beloopt den Xen penning IJ r. IJ sts. 

 

Willem Janssoen schoenlappers huijs eijgenaer getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen penning XX 

sts. 

 

Willem Cornelisz. mandemaickers huijs eijgenaer getaxeert op X r. beloopt den Xen penning XX 

sts. 

 

Frans Karren huijs eijgenaer getaxeert op XV r. beloopt den Xen penning XXX sts. 

 

Lambert Gijsbertsz. & Adriaen Gijsbrechtsz. wagenmaickers twee huijsen eijgenaren getaxeert 

op XXIIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning IJ r. VIIJ sts. 

 

folio 110v 

 

Pieter Teuwen die schippers huijs eijgenaer getaxeert op IX r. beloopt den Xen penning XVIIJ sts. 

 

Grietgen Andriesd. huyert een huijs van Prijck den houthaicker om XXVIJ r. beloopt den Xen 

penning IJ r. XIIIJ sts. 

 

Joost Huijberts huijs eijgenarsse getaxeert op XIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXVJ sts. 

 

Claes Tonissoen de Lotering huijs eijgenaer getaxeert op XIIIJ r. beloopt den Xen penning XXVIIJ 

sts. 

 

T houck huijs vande Loegen steijgert toebehorende Truijchgen Tonisdochter eijgenarsse 

getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

Van de Loegen brug of gegaen buijten de Vuijlpoirt 
 

Jacop Ariensz. schippers huijs genoempt den Engel eijgenaer getaxeert op XXX rinsgl. beloopt 

den Xen penning IIJ rinsgl. 
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Ariaentge Pieterd. heeft gecoft thuijs genompt den Hulck getaxeert op XXJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning IJ r. IJ sts. 

 

folio 111 

 

Twee huijsen an malcanderen staende genompt Sint Joris toebehorende Jan Pieterssoen 

getaxeert op vijftich rinsgl. beloopt den Xen penning V rinsgl. 

 

Olivier vanden Velden huijs wonende in Amstelredam eijgenaer getaxeert op vijftich rinsgl. 

beloopt den Xen penning V rinsgl. 

 

Jan Danielssoen huijert een huijs van Olivier vanden Velden genompt Antwerpen om XXXJ rinsgl.  

beloopt den Xen penning IIJ r. IJ sts. 

 

Een huijs toebehorende Cornelis Simonsoens weduwe genompt de Swaen eijgenarsse getaxeert 

van voren tot afteren op XL r. beloopt den Xen penning IIIJ rinsgl. 

 

Gerigen Cornelis de smitsd. twee huijsen eijgenarsse getaxeert op XX rinsgl. beloopt den Xen 

penning IJ rinsgl. 

 

Jop Gemantsoens huijs metten olimolen eijgenaer getaxeert op XXIIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning IJ r. VIIJ sts. 

 

Dirck Jacopz. wagemaicker huijs eijgenaer getaxeert op XXJ rinsgl. beloopt den Xen penning IJ r. IJ 

sts. 

 

folio 111v 

 

Theu Aperssoen de visschers huijs eijgenaer getaxeert op XX r. beloopt den Xen penning IJ rinsgl. 

 

Gerit Sijmonsoen de visschers weduwen huijs eijgenarsse getaxeert op XXJ rinsgl. beloopt den 

Xen penning IJ r. IJ sts. 

 

Adriaen Dircksz. Rijger huijs eijgenaer getaxeert op XV r. beloopt den Xen penning XXX sts. 

 

Pieter Cornelissoen de visschers huijs eijgenaer getaxeert op XV rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXX sts. 

 

Jacop Cleijssoen de visschers huijs eijgenaer getaxeert op XIIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXVIIJ sts. 

 

Jacop Franssoen ende Jan Franssoen hebben gecoft het huijs van Cornelis Stoop getaxeert op 

XXIJ rinsgl. beloopt den Xen penning IJ r. IIIJ sts. 

 

Joost Ariaenssoen de schippers huijs eijgenaer getaxeert op XIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXIIIJ sts. 

 

Euwout Janssoen de scheepslijters huijs eijgenaer getaxeert op tweaelf rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXIIIJ sts. 

 

folio 112 
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Willem de Swalu huijs dat hij gecoft heeft van Claes Claessoen Strijen getaxeert op XV rinsgl. 

beloopt den Xen penning XXX sts. 

 

Willempgen Cornelisdochter huijs genompt Leuwenborch eijgenarsse getaxeert op XXIIIJ rinsgl. 

beloopt den Xen penning IJ r. VIIJ sts. 

 

Sint Ariaens kerck met een huijsken daer die pastoer in woent om niet 

 

Marichgen Pieter Cornelissoens weduwen huijs eijgenarsse getaxeert op XIJ rinsgl. beloopt den 

Xen penning XXIIIJ sts. 

 

Ariaen Aperssoen de visschers huijs eijgenaer getaxeert op XIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXIIIJ sts. 

 

Marichgen Pieters dochter huijs getaxeert op XV r. beloopt den Xen penning XXX sts. 

 

Jan die Swalu huijs die het claphout wast eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XIIIJ sts. 

 

folio 112v 

 

Jan Aertz. schuijtmaickers huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XIIIJ 

sts. 

 

(doorgehaald: Goris) Sober de wassers huijs vant claphout eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. 

beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Goris Janssoen wasser vant claphout huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XIIIJ sts. 

 

Jan Jansz. schuijtenaers huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Steven Pieterssoens huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Gielis Pieterssoen de molenaers weduwen huijs eijgenaer getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen 

penning XX sts. 

 

Jan Jansz. koeck huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Cornelis Danen huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

folio 113 

 

Pieter Cornelisz. schuijtenaers huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XIIIJ sts. 

 

Aper Janssoen de vissers huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Bastiaen de schuijtenaers huijs eijgenaer met sijn consoirten getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den 

Xen penning XIIIJ sts. 
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Cornelis Wouterssoen visscher huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XIIIJ sts. 

 

Jacop de schuijtenaers huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Damas Cornelisz. huijstimmerman huijs eijgenaer getaxeert op IX rinsgl. beloopt den Xen penning 

XVIIJ sts. 

 

Ariaen Geritz. de visschers huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ 

sts. 

 

Thonis Cornelisz. schuijtenaers huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XVJ sts. 

 

folio 113v 

 

Willem Jacopsoen de visschers huijs eijgenaer getaxeert op IX rinsgl. beloopt den Xen penning 

XVIIJ sts. 

 

Eenen wintmolen staende op Loeijerdijck wordt verhuijert om XLIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning IIIJ r. IIIJ sts. 

 

Pieter Wouterssoen schuijtenaers huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XIIIJ sts. 

 

Cornelis Heijnrickz. molenaer huijert een huijs van Dirck de timmerman om VIJ½ rinsgl. beloopt 

den Xen penning XV sts. 

 

Joachim Joosten molenaer huijert een huijs van Dirck die timmerman om VIJ½ rinsgl. beloopt 

den Xen penning XV sts. 

 

Een huijsken daer de visschers hoer netten in leggen getaxeert op V r. X sts. 

 

Lenert de weduwe van Pieter de visschers huijs eijgenarsse getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den 

Xen penning XVJ sts. 

 

Dirck Jacopsz. wagemaickers huijs staende op Loeijerdijck eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. 

beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

folio 114 

 

Van Loeijerdijck gegaen naden dorren boom 
 

Cornelis Aertsz. de visschers huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ 

sts. 

 

Dirck Jacopsz. de molenaers huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ 

sts. 

 

De weduwe van Jacop Janssoens huijs eijgenarsse getaxeert op IX rinsgl. beloopt den Xen penning 

XVIIJ sts. 

 



Tiende penning van Dordrecht 1556                            NA, Staten van Holland vóór 1572, inv.nr. 929 

Vereniging Oud-Dordrecht                                                                                Regionaal Archief Dordrecht 

 

www.oud-dordrecht.nl                             www.regionaalarchiefdordrecht.nl 

 

107 

Pieter Geenen huijs de molenaer getaxeert op IX rinsgl. beloopt den Xen penning XVIIJ sts. 

 

De weduwe van Jan de Gelder huijsken eijgenarsse getaxeert op ses rinsgl. 

 

Noch ses cleijn huijskens streckende tot ons liefvrou toe ten dorren boom elcx niet meer 

geldende te huijer dan ses rinsgl. 

 

Het cappelleken vanden Dorren boom 
 

Item tslijck van Verckens oiert ende alle andere slijcken daermen gewoenlijck is houdt op te 

leggen en worden niet verhuijert maer die stadt van Dordrecht laet die gratis gebruijcken alle 

coopluijden en van buijten & van binnen 

 

folio 114v 

 

(in marge: exempt) De weduwe van Ariaen de karman huyert een stuck weijen vande nieukerck 

gelegen buijten de Vuijlpoirt om LIIIJ rinsgl. beloopt het dordendeel van den Xen penning XXXVJ 

sts. 

 

De selve heeft noch in huijeren een stuck weijen genompt de Mijl om XXXVJ rinsgl. beloopt den 

Xen penning IIJ r. XIJ sts. 

 

T huijs genompt de Naedorst staende opte Mijl wort bewoent om niet 

 

Eenen wintmolen genompt de Backerin toebehorende die een helft Dirck Jacopsz. ende dander 

helft Stijntgen Sijmons getaxeert op XLIJ rinsgl. beloopt den Xen penning IIIJ r. IIIJ sts. 

 

Eenen wintmolen genompt de Buserin toebehorende die een helft Damas Cornelissoen 

huijstimmerman & die ander helft Pieter Geenen die molenaer getaxeert op XLIJ rinsgl. beloopt 

den Xen penning IIII r. IIIJ sts. 

 

Joris Pietersz. schippers huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

folio 115 

 

Thijs Cornelissoen schuijtenaers huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XIIIJ sts. 

 

Thonis Ariaensz. de schuijtenaers huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XIIIJ sts. 

 

Roes de schuijtenaers huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Het leprosen huijs met hoer kerck ende toebehoren 

 

(in marge: Exempt) Joost Doot huijert een huijs vande leprosen des jaers om X rinsgl. beloopt het 

dordedeel vanden Xen penning VJ½ sts. VIIJ mijten 

 

(in marge: Exempt) Jan Maessoen de schiptimmerman huijert een huijs vande leprosen om X 

rinsgl.  beloopt het derdendeel vanden tienden penning VJ½ sts.VIIJ mijten 

 

Vande Vuijlpoirt gecomen wederom inde stadt 



Tiende penning van Dordrecht 1556                            NA, Staten van Holland vóór 1572, inv.nr. 929 

Vereniging Oud-Dordrecht                                                                                Regionaal Archief Dordrecht 

 

www.oud-dordrecht.nl                             www.regionaalarchiefdordrecht.nl 

 

108 

 

Maerten Tonissoen coman huijert een huijs van d erfgenamen van Marichgen Cleijsd. om 

veertich rinsgl beloopt den tienden penning IIIJ rinsfl. 

 

Ende after inde brouwerije die ledich staet woent de weduwe van Vincken getaxeert op XIIIJ 

rinsgl. beloopt den Xen penning XXVIIJ sts. 

 

Die kinderen van Claes Tomassoens huijs daer Gijsbert Ariaenssoen in woent getaxeert op XVJ 

rinsgl. beloopt den Xen penning XXXIJ sts. 

 

Noch eenen olimolen toebehorende Gijsbert Ariaensz. getaxeert op XIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXIIIJ sts. 

 

Aert Aerts de backers huijs eijgenaer getaxeert op XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXXVJ 

sts. 

 

Willem Cornelissoens huijs eijgenaer getaxeert op XXXVJ rinsgl. beloopt den Xen penning IIJ r. XIJ 

sts. 

 

De weduwe van Abel de backers huijs eijgenarsse getaxeert op XXIIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning IJ r. VIIJ sts. 

 

Joost Janssoen de schoenmaickers huijs eijgenaer getaxeert op XIX rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXXVIIJ sts. 

 

Opten oosteren houck vant Suijcker straetgen 

 

folio 116 

 

Thonis Tonissoen de voerspraeck huijs eijgenaer getaxeert op XXV rinsgl. beloopt den Xen 

penning IJ r. X sts. 

 

Aper Ariaenssoen de houthaickers huijs eijgenaer getaxeert op XXIIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning IJ rinsgl. VIIJ sts. 

 

Willem Jacopsz. schipper huijert een huijs van Meus Janssoen de coman om XX r. beloopt den Xen 

penning IJ rinsgl. 

 

Prijck de backers weduwen huijs eijgenarsse metten orsmolen getaxeert op XXVIJ rinsgl. beloopt 

den Xen penning IJ r. XIIIJ sts. 

 

De weduwe van Ariaen Cornelisz. de wagemaickers huijs eijgenarsse getaxeert op XX rinsgl. 

beloopt den Xen penning IJ rinsgl. 

 

Cornelis Jacopsz. de wagemaickers huijs eijgenaer getaxeert op XX rinsgl. beloopt den Xen 

penning IJ rinsgl. 

 

De weduwe van Lauris Ariaensz. de comans huijs staende opten oosteren houck van t 

Swindrecht straetgen van voren tot afteren eijgenarsse getaxeert op XXIIIJ rinsgl. beloopt den 

Xen penning IJ r. VIIJ sts. 

  

folio 116v 
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Dirck Schouten huijs eijgenaer getaxeert op XVJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXXIJ sts. 

 

Thomas Pieterssoens huijs metten olimolen eijgenaer getaxeert op veertich rinsgl. beloopt den 

Xen penning IIIJ rinsgl. 

 

Heynrick Franssoen van Stapels huijs eijgenaer getaxeert op XXXIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning IIJ r. IIIJ sts. 

 

Cornelis Claessz. de backers huijs eijgenaer getaxeert op XXVIJ rinsgl. beloopt den Xen penning IJ 

r. XIIIJ sts. 

 

Willem Janssoens huijs eijgenaer getaxeert op XVJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXXIJ sts. 

 

Cornelis Claesoen huijert een huijs mette brouwerije van Willem Janssoen om LXXXIIIJ rinsgl. 

beloopt den Xen penning VIIJ r. VIIJ sts. 

 

Jacop Willemsz. glaesmaickers huijert een huijs om XX rinsgl. beloopt den Xen penning IJ rinsgl. 

 

Frans Tonissoen de backers huijs staende opten oosteren houck van t Vlaming straetgen 

eijgenaer getaxeert op XXX r. den Xen penning beloopt IIJ rinsgl. 

 

folio 117 

 

Pieter Franssoens huijs eijgenaer getaxeert op XXX rinsgl. beloopt den Xen penning IIJ rinsgl. 

 

Balten de backers huijs eijgenaer getaxeert op XXIIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning IJ r. VIIJ sts. 

 

Denis Denissoens huijs eijgenaer getaxeert op XXV rinsgl. beloopt den Xen penning IJ r. X sts. 

 

Een huijs toebehorende Marichgen Cleijs Tomassoen erfgenamen getaxeert op XVIIJ rinsgl. 

beloopt den Xen penning XXXVJ sts. 

 

Een huijs mette brouwerije toebehorende Marichgen Cleijs Tomassoens erfgenamen getaxeert 

op L rinsgl. beloopt den Xen penning V rinsgl. 

 

Jop Cornelisz. wagemaickers huijs eijgenaer getaxeert op XV rinsgl. beloopt den Xen penning XXX 

sts. 

 

Gerit Tonissoen wagemaickers huijs eijgenaer getaxeert op XVJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXXIJ sts. 

 

Willem Fransz. de schippers huijs eijgenaer getaxeert op XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXXVJ sts. 

 

folio 117v 

 

Willem Franssoen van Beaumont schoenmaickers huijs eijgenaer getaxeert op XXJ r. beloopt den 

Xen penning IJ r. IJ sts. 

 

Gerit Jansz. Gouwen vlam huijs eijgenaer getaxeert op XXJ r. beloopt den Xen penning IJ r. IJ sts. 
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Steven Willemsz. de comans huijs eijgenaer getaxeert op XXIIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning IJ 

r. VIIJ sts. 

 

De weduwe van Gerit Cornelissoens huijs genompt Het Gulden Hooft eijgenarsse getaxeert op 

XXJ r. beloopt den Xen penning IJ r. IJ sts. 

 

Volcxgen Frans de comans weduwen huijs staende opten oosteren houck vant Pelser 

straetgen eijgenarsse getaxeert op XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXXVJ sts. 

 

Het Doldiefs huijs toebehorende de stadt ergo niet 

 

Heer Dirck de Joeden huijs eijgenaer getaxeert op achtien rinsguld. beloopt den thienden 

penning XXXVJ sts. 

 

folio 118 

 

Marichgen Hamersteijn weduwen huijs eijgenarsse getaxeert op XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXXVJ sts. 

 

De weduwe van Tonis Ariaensz. de scheepslijters huijs eijgenarsse getaxeert op vijftien r. 

beloopt den Xen penning XXX sts. 

 

Euwout de cuijpers huijs met sijnen consoirten eijgenaren getaxeert op XVJ rinsgl. beloopt den 

Xen penning XXXIJ sts. 

 

Jan van Dorts huijs eijgenaer getaxeert op XXIIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning IJ r. VIIJ sts. 

 

Jan Tomassoens huijs genompt De Drie Roesen van voren tot afteren met eenen olimolen 

eijgenaer getaxeert op vijftich r. beloopt den Xen penning V rinsgl. 

 

Marichgen Mr. Dircken weduwen huijs eijgenarsse getaxeert op XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXXVJ sts. 

 

Echmont Matijsz. huijs eijgenaer getaxeert op XVJ r. beloopt den Xen penning XXXIJ sts. 

 

Meester Michiel de lombarts huijs eijgenaer getaxeert op XLIJ rinsgl. beloopt den Xen penning IIIJ 

r. IIIJ sts. 

 

folio 118v 

 

Claes van Beaumonts huijs eijgenaer getaxeert op XVJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXXIJ sts. 

 

Trijn de Hoochaers huijs eijgenarsse getaxeert op XV rinsgl. beloopt den Xen penning XXX sts. 

 

Claes Ariaensz. de coman huijs eijgenaer getaxeert op XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXXVJ sts. 

 

Pieter Janssoen ende Herman Janssoen huijs eijgenaren getaxeert op XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXXVJ sts. 

 

Jan Ariaensz. de laickecoopers huijs eijgenaer getaxeert op XXIIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

IJ r. VIIJ sts. 
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Ariaen Janssoen backer huijert een huijs om XLIJ rinsgl. beloopt den Xen penning IIIJ r. IIIJ sts. 

 

Den ambochtsheer van Alblas huijert een huijs genompt Romen om XLIIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning IIIJ r. VIIJ sts. 

 

folio 119 

 

Loef Ariaensoens huijs met twee olimolens eijgenaer getaxeert op LXIIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning VJ rinsgl. VIIJ sts. 

 

Jacop Ariaensoens huijs mette brouwerije eijgenaer getaxeert op XLV rinsgl. beloopt den Xen 

penning IIIJ r. X sts. 

 

De weduwe van Ariaen Claessoen de brouwers huijs mette brouwerije eijgenarsse getaxeert op 

XLV rinsgl. beloopt den tienden penning IIIJ r. X sts. 

 

Andries Janssoens huijs de brouwer eijgenaer getaxeert op XL rinsgl. beloopt den Xen penning IIIJ 

rinsgl. 

 

Jan Tomasz. de seepsieders huijs met de seepperije van voren tot afteren eijgenaer getaxeert op 

LX r. beloopt den Xen penning VJ rinsgl. 

 

De weduwe van Jan den Tumelaers huijs eijgenarsse staende opten oosten houck vande Cleyn 

Spoeijstraet getaxeert op XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXXVJ sts. 

 

De weduwe van Gerit Willemssoen backers huijs eijgenaer getaxeert op XV rinsgl. beloopt den 

Xen penning XXX sts. 

 

folio 119v 

 

Truijgen Jansdochter(?) huijs eijgenaresse getaxeert op XIIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXVIIJ sts. 

 

Jannegen Cors de schoenmaicker weduwe huijs eijgenarsse getaxeert op XVIIJ rinsgl. beloopt 

den Xen penning XXXVJ sts. 

 

Jan Dircksz. de backers huijs eijgenaer getaxeert op XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXXVJ 

sts. 

 

Dirck Gijsbrechtsz. de comans huijs staende opten houck vande Groote Spoeijstraet eijgenaer 

getaxeert op XX rinsgl. beloopt den Xen penning IJ rinsgl. 

 

Cornelis Wor Cornelissoens huijs eijgenaer getaxeert op XXJ rinsgl. beloopt den Xen penning IJ r. 

IJ sts. 

 

De weduwe van Jacop Claessoen inde Bijlen huijs eijgenarsse getaxeert op XXVIIJ rinsgl. beloopt 

den Xen penning IJ r. XVJ sts. 

 

Herman vander Bies huijs eijgenaer twelck te huyer gegonden heeft inden jare LVIJ XXX rinsgl. 

beloopt den Xen penning IIJ rinsgl. 
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Heijnrick Ariensz. inden Haring huijs mette brouwerije eijgenaer & die brouwerije staet ledich 

getaxeert op XLIJ rinsgl. beloopt den Xen penning IIIJ r. IIIJ sts. 

 

folio 120 

 

Cornelis Pietersoens huijs eijgenaer getaxeert op XLIJ rinsgl. beloopt den Xen penning IIIJ r. IIIJ 

sts. 

 

Coenraet Ariaensoens huijs eijgenaer staende opten westen houck vande Lombaert straet 

getaxeert op XXJ rinsgl. beloopt den Xen penning IJ r. IJ sts. 

 

De weduwe van Nijs Janssoen de brouwers huijs met de brouwerije eijgenarsse getaxeert op XLV 

rinsgl. beloopt den Xen penning IIIJ r. X sts. 

 

Noch een huijs daer besijden toebehorende Lijntgen Nijssen eijgenaer getaxeert op XXX rinsgl. 

beloopt den Xen penning IIJ rinsgl. 

 

Aert Huijgesoen de metselaers huijs eijgenaer getaxeert op XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXXVJ sts. 

 

Pieter Pietersz. laickecoopers huijs eijgenaer getaxeert op XXX rinsgl. beloopt den Xen penning IIJ 

rinsgl. 

 

folio 120v 

 

Egbert Floren huijs eijgenaer getaxeert op XXV rinsgl. beloopt den Xen penning IJ r X sts. 

 

Jan Cornelissoens huijs eijgenaer getaxeert op XXVIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning IJ r. XVJ sts. 

 

Jan Pieck Aertsoen de backers huijs eijgenaer getaxeert op XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXXVJ sts. 

 

Pieter Bengelroe huijs mette brouwerije eijgenaer getaxeert samen op vijftich r. beloopt den Xen 

penning V rinsgl. 

 

Goessen de brandewijnman huijs eijgenaer getaxeert op XXIIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning IJ 

r. VIIJ sts. 

 

Cornelis Claessoen de brouwers huijs eijgenaer getaxeert op XV rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXX sts. 

 

Adriaen Both huijs heeft te huijer gegolden inden jare LVIJ XXXIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

IIJ r. VJ sts. 

 

Mon die viscoopers huijs eijgenaer getaxeert op XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXXVJ sts. 

 

folio 121 

 

Cornelis Jacopsoen Bom huijs met die brouwerije eijgenaer maer die brouwerije staet ledich 

getaxeert op LIIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning V r. VIIJ sts. 
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Jan Tomassoen de seepsieders huijs eijgenaer getaxeert op XXXVJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

IIJ r. XIJ sts. 

 

Die weduwe van Ariaen die schoenmaickers huijs eijgenarsse getaxeert op XX r. beloopt den Xen 

penning IJ rinsgl. 

 

Renert Lubbertsz. huijs eijgenaer getaxeert op XXX r. beloopt den Xen penning IIJ rinsgl. 

 

Lubbert Renertsz. huijert een huijs om XXIIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning IJ r. VIIJ sts. 

 

Huijbert Tomassoen de laickecoppers huijs eijgenaer getaxeert op XXX rinsgl. beloopt den Xen 

penning IIJ rinsgl. 

 

Cornelis Lambertsoens huijs is verhuijert geweest inden jare LVIJ om XLIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning IIIJ r. IIIJ sts. 

 

folio 121v 

 

Herman Ruelofsoens huijs is verhuijert geweest voer LJ rinsgl. beloopt den Xen penning V r. IJ sts. 

 

T heijlich sacraments gasthuijs 
 

Ael Roelen huijs d appelcoopster eijgenarsse getaxeert op XV rinsgl. beloopt den Xen penning XXX 

sts. 

 

Alydt Thijsz. dochter de caescoopsters huijs eijgenarsse getaxeert op XIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXIIIJ sts. 

 

Cornelis Pietersz. cruijenier huijert een huijs om XIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXIIIJ sts. 

 

Anna die vlashekelster huijert een huijs om XVJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXXIJ sts. 

 

T convent vande minrebroeders 

 

Gerit de costers huijs eijgenaer getaxeert op XIIIJ r. beloopt den Xen penning XXVIIJ sts. 

 

Claes Maertensen Cruijck huijs eijgenaer getaxeert op XIIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXVIIJ 

sts. 

 

folio 122 

 

Jannegen Franssen bewoent een huijsken vande minrebroeders om niet 

 

Ariaen Reijerssoens huijs houthaicker eijgenaer getaxeert op XXIIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning IJ r. VIIJ sts. 

 

De weduwe van Langen Frans de comans huijs eijgenarsse getaxeert op XXX rinsgl. beloopt den 

Xen penning IIJ rinsgl. 

 

Cornelis Rocussoens huijs de hoeyckmaicker eijgenaer getaxeert op XVIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXXIIIJ sts. 
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Geeman Joppen de backers huijs eijgenaer getaxeert op XXIIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning IJ r. 

VIIJ sts. 

 

Gerit Franssoen de koickebackers huijs eijgenaer getaxeert op XXIIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning IJ r. VIIJ sts. 

 

Jan Janssoen maeldriers huijs eijgenaer getaxeert op XXIIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning IJ r. 

VIIJ sts. 

 

Cornelis Pietersz. Bruijn de schoenmaickers huijs eijgenaer getaxeert op XV rinsgl. beloopt den 

Xen penning XXX sts. 

 

folio 122v 

 

Ariaentge inden apteeck huijs staende opten westen houck vande Vriese straet eijgenarsse 

getaxeert op XXIIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning IJ r. VIIJ sts. 

 

Aert Willemsz. de backers huijs eijgenaer getaxeert op XXJ rinsgl. beloopt den Xen penning IJ r. IJ 

sts. 

 

De weduwe van Thijs Heijnricksoen de schrienwerckers huijs eijgenarsse getaxeert op XV r. 

beloopt den Xen penning XXX sts. 

 

Die weduwe van Servaes Aertsoens huijs eijgenarsse getaxeert op XV rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXX sts. 

 

Egbert Claesz. de laickecoopers huijs eijgenaer getaxeert op XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXXVJ sts. 

 

Cornelis Claessoens brouwers huijs met de brouwerije staet ledich getaxeert op XXXVJ rinsgl. 

beloopt den Xen penning IIJ r. XIJ sts. 

 

Noch een huijs daer besijden toebehorende Cornelis Claesz. de brouwer getaxeert op XV rinsgl. 

beloopt den Xen penning XXX sts. 

 

folio 123 

 

De weduwe van Pieter Jansz. stoeldraeijers huijs eijgenarsse getaxeert op XIJ rinsgl. beloopt den 

Xen penning XXIIIJ sts. 

 

Cornelis Aertsoen droechscheriers huijs eijgenaer getaxeert op XIJ r. beloopt den Xen penning 

XXIIIJ sts. 

 

Ariaen van Muyen de schrienwerckers huijs eijgenaer getaxeert op XIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXVJ sts. 

 

De gevulde graft van afteren ingegaen & voer vutgecomen ende alsoe de Vriese straet de 
slinckerhant voer ingeslegen 

 

Wouter de lindewevers huijs eijgenaer getaxeert op VIJ r. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 
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Claes Willemsz. houtsager huijert een huijs van Pieter Euwoutsoen om VIIJ r. beloopt den Xen 

penning XVJ sts. 

 

Bastiaen de graftmaickers huijs eijgenaer getaxeert op IX rinsgl. beloopt den Xen penning XVIIJ 

sts. 

 

Bartholomeus Willemsz. lindewever huijert een huijs van Bastiaen die graftmaicker om X r. 

beloopt den Xen penning XX sts. 

 

Gerit Fransz. koeckebackers huijs eijgenaer getaxeert op VIJ r. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

folio 123v 

 

Gerit Franssoen koeckebackers huijs eijgenaer getaxeert op VIJ r. beloopt den Xen penning XIIIJ 

sts. 

 

Gerit Franssoen koeckebackers huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XIIIJ sts. 

 

Dingen Willem Cornelisz. de schiptimmermans weduwe huijs eijgenarsse getaxeert op VIJ rinsgl. 

beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Ariaentge Cornelisd. huijs eijgenarsse getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Mathijs de cleermaicker huijert een huijs beneden om VIIJ½ rinsgl. beloopt den Xen penning XVIJ 

sts. 

 

Adriaen Woutersz. Outhoesden weduwen huijs eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

Adriaen Wouterssoen Botlant huijs eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

Geertruydt Langen Thoenen weduwen huijs eijgenarsse getaxeert op ses rinsgl. 

 

Maeij Glaeskens huijs eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

folio 124 

 

Lijntgen Savierens(?) huijs eijgenarsse getaxeert op ses rinsgl. 

 

Em den Hoechgaers huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ r. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Jan de cruijeniers huijs staet ledich eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

Een huijs toebehorende d erfgenamen van Evert Geritsz. getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XIIIJ sts. 

 

Een huijs toebehorende d erfgenamen van Back de viscooper getaxeert op ses rinsgl. 

 

Twee huijskens toebehorende Cornelis Claesz. daer hij een wijnkelder of gemaeckt heeft 

getaxeert op X r. beloopt den Xen penning XX sts. 

 



Tiende penning van Dordrecht 1556                            NA, Staten van Holland vóór 1572, inv.nr. 929 

Vereniging Oud-Dordrecht                                                                                Regionaal Archief Dordrecht 

 

www.oud-dordrecht.nl                             www.regionaalarchiefdordrecht.nl 

 

116 

Govert Heijnrickz. calckmeters huijs eijgenaer getaxeert op VIJ r. beloopt den Xen penning XIIIJ 

sts. 

 

Tonis Ariaensoen cuijpers huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XIIIJ 

sts. 

 

Cornelis Cornelisz. de wijnschroeders huijs eijgenaer getaxeert op thien rinsgl. beloopt den Xen 

penning XX sts. 

 

folio 124v 

 

De Vriese straet ingegaen de slinckerhant 
 

 Aert Pouwelsz. sloetmaicker huijert een huijs om XIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXIIIJ sts. 

 

Jan Heijnricksz. speelman huijs eijgenaer getaxeert op X r. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

Melis Gijsbrechtsz. cleermaicker huijert een huijs om X r. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

Willem Schollen huijs eijgenaer getaxeert op XJ r. beloopt den Xen penning XXIJ sts. 

 

Willem de schrienwercker huijert een huijs om XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXXVJ sts. 

 

Maerten Pietersoens huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ r. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Frans Tonissoen straetmaickers huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XVJ sts. 

 

Pieter die coman huijert een huijs om VIJ½ rinsgl. beloopt den Xen penning XV sts. 

 

Ceel de cleermaicker huijert een huijs om VIJ½ rinsgl. beloopt den Xen penning XV sts. 

 

folio 125 

 

T goidtshuijs mette coppel vande blindeluyde 

 
Den houck om de slinckerhant ingegaen 

 

Jan Ariaenssoen huijstimmerman huijert een huijs beneden om ses rinsgl. 

 

Dirck Pieterssoen schiptimmerman huijert een huijs om ses rinsgl. 

 

De weduwe van Damas de lantarenmaickers huijs eijgenarsse getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt 

den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Hans die Gulicknaer de slenaers huijs van voren tot afteren eijgenaer getaxeert op X rinsgl. 

beloopt den Xen penning XX sts. 

 

Michiel de bontwerckers huijs eijgenaer getaxeert op VIJ r. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Lijsgen Ariaen Corssen weduwen huijs eijgenarsse getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XIIIJ sts. 
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Bastiaen die glaesmaicker huijert een huijs om XIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXIIIJ sts. 

 

Gerit de koeckebackers huijs eijgenaer getaxeert op XJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXIJ sts. 

 

folio 125v 

 

Jan Oelen de schipper huijert een huijs om XIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXVJ sts. 

 

Meynert Bruynesoen de schippers huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XIIIJ sts. 

 

Jan Bosch de Smits huijs eijgenaer heeft gegonden anno LVIJ te huijer V½ rinsgl. ergo n(iet) 

 

Heijntgen de Luijkenaers weduwen huijs eijgenarsse getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XIIIJ sts. 

 

D erfgenamen van Bastiaen de cleermaickers huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den 

Xen penning XIIIJ sts. 

 

Meester Willem Schoecken huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ 

sts. 

 

Een huijs toebehorende de weduwe van Aert inde Molenkar getaxeert op XIJ rinsgl. beloopt den 

Xen penning XXIIIJ sts. 

 

Den houck om de slinckerhant op geslegen 
 

Grietgen inde Spiegels huijs eijgenarsse getaxeert op ses rinsgl. 

 

folio 126 

 

De selve heeft noch een huijs daer an staende getaxeert op ses rinsgl. 

 

Robbert Goessensoens huijs eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

Cleijs Jorissoens huijs eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

Vier huijskens an malcanderen toebehorende Jan Ockerssoen d metselaer elcx te huijer geldende 

beneden de ses rinsgl. 

 

Willem Slingerop huijert een huijs van Jan Ockersz. om VIIJ r. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Cornelis Cornelissoens huijs eijgenaer getaxeert op VIJ r. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

De weduwe van Aert de lindewevers huijs eijgenarsse getaxeert op IX rinsgl. beloopt den Xen 

penning XVIIJ sts. 

 

Gherit Cornelissoen huijstimmerman huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XVJ sts. 

 

Cors Lenertsoens huijs eijgenaer getaxeert op negen rinsgl. beloopt den Xen penning XVIIJ sts. 
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Jan Franssoen de schippers huijs eijgenaer getaxeert op IX rinsgl. beloopt den Xen penning XVIIJ 

sts. 

 

folio 126v 

 

Jan Franssoen Kin de schippers huijs eijgenaer getaxeert op XJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXIJ sts. 

 

De weduwe van Heijrick de lindewevers huijs eijgenarsse getaxeert op IX rinsgl. beloopt den Xen 

penning XVIIJ sts. 

 

Thomas Braet metselaers huijs eijgenaer getaxeert op IX rinsgl. beloopt den Xen penning XVIIJ 

sts. 

 

Jan de olislagers huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Aert vande Graef huijstimmerman huijs eijgenaer getaxeert op IX rinsgl. beloopt den Xen penning 

XVIIJ sts. 

 

Een huijs toebehorende d erfgenamen van Marichgen Cleijs Tomassoens weduwe getaxeert op 

IX rinsgl. beloopt den Xen penning XVIIJ sts. 

 

De weduwe van Heijnrick Gijsbrechtsz. huijs eijgenarsse getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XVJ sts. 

 

Drie camerkens toebehorende Jan Pieter Heijnricksoens erfgenamen worden bewoendt om 

goidtswillen 

 

folio 127 

 

Toenken Kijen huijs eijgenarsse getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Hans de Gulickers huijs daer Maerten de verckeslager in woent eijgenaer getaxeert op VIIJ r. 

beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Cornelis Jacopsz. van Wou erfgenamen cameren gelden elcx te huijer ses rinsgl. 

 

Embrecht de lindewevers huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ 

sts. 

 

De weduwe van Aert Meussoen de houtsagers huijs eijgenarsse getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt 

den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Een huijs daer an dat ofgebroicken is ende niet woenbaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

Eenen olimolen toebehorende Cornelis Pieterssoen getaxeert op XV rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXX sts. 

 

Eenen olimolen toebehorende Reijn Jacopsz. getaxeert op XV rinsgl. beloopt den Xen penning XXX 

sts. 
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folio 127v 

 

Twee huijskens toebehorende Ariaen Geritsz. van Ansoen waer van elcx te huijer gelt vijf rinsgl. 

 

Noch een huijs met een bleijckvelt toebehorende Ariaen Geritsz. van Nispen XJ rinsgl. beloopt 

den Xen penning XXIJ sts. 

 

Cornelis Huijbertsz. pottebackers huijs mette potterije eijgenaer getaxeert samen op XVIIJ r. 

beloopt den Xen penning XXXVJ sts. 

 

Jan Joostesoen molenaer huijs eijgenaer getaxeert op VIJ r. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Twee camerkens toebehorende d erfgenamen van heer Pouwels Both gaen om goidtswillen 

 

In d after brouck 
 

Herber de wasmaickers weduwen huijs eijgenarsse getaxeert op ses rinsgl. 

 

De selve heeft noch een huijsken daer an getaxeert op ses rinsgl. 

 

Damas Janssoen huijert een huijs om XJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXIJ sts. 

 

folio 128 

 

De Vriese straet wederom van afteren ingegaen ande slinckerhant tot voer an straet 
 

T heijlich geesthuijs vande groote kerck 
 

Huijch Huijbertsz. huijert een huijs om ses rinsgl. 

 

Jan Reijerssoen pottebacker huijert een huijs om VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Aernout de molenaer huijert een huijs metten rosmolen om XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXXVJ sts. 

 

Engel Jacopsz. de slenaers weduwe huijs eijgenarsse getaxeert op VIIJ r. beloopt den Xen penning 

XVJ sts. 

 

Reijer Jacopsz. olislagers huijs eijgenaer staende opten houck vande oude graft getaxeert op 

ses rinsgl. 

 

De Mennebrug overgegaen 
 

Een huijs toebehorende Ariaen Reijerssoen backer staende ande Menebrug eijgenaer getaxeert 

op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Ariaen Aertsoen huijert een huijs om IX rinsgl. beloopt den Xen penning XVIIJ sts. 

 

folio 128v 

 

Jacop Cornelisz. cuyper huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ r. beloopt den Xen penning XVJ sts. 
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Pieter Pieterssoen lindewevers huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XVJ sts. 

 

Lenert de bierdrager huijert een huijs om VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Anna Pieters huijert een huijs om ses rinsgl. 

 

Jaepgen Doots huijert een huijs om ses rinsgl. 

 

Rochus Wouterssoen huijs eijgenaer getaxeert op IX rinsgl. beloopt den Xen penning XVIIJ sts. 

 

De weduwe van Aert den olislagers huijs eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

De weduwe vanden Dodo(?) huijs eijgenarsse getaxeert op X r. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

Pieter Ariaenssoen olislagers huijs eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

Thijs de slenaer huijert een huijs om XJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXIJ sts. 

 

folio 129 

 

Eenen olimolen toebehorende Willem Ariaenssoen Block getaxeert op XVIIJ rinsgl. beloopt den 

Xen penning XXXVJ sts. 

 

Claes de spelmaicker vanden Bosch huijert een huijs om VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ 

sts. 

 

Seger de bierdragers huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Meester Pouwels de beghijne paters huijs eijgenaer getaxeert op XIIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXVIIJ sts. 

 

Ariaen de bierdrager huijert een huijs van t goidtshuijs van ons lief vrou inde Plouch om XIIIJ 

rinsgl. beloopt den Xen penning XXVIIJ sts. 

 

De Plouch coppel 
 

Damas de schiptimmermans huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ 

sts. 

 

Frans Scheij de cuijpers huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

De weduwe van Jacop Pieterssoen huijstimmerman huijs eijgenaer getaxeert op IX rinsgl. 

beloopt den Xen penning XVIIJ sts. 

 

folio 129v 

 

Willem Janssoen schaelgedeckers huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ r. beloopt den Xen penning XVJ 

sts. 

 

Ariaen Pietersz. de Meu huijs eijgenaer getaxeert op IX r. beloopt den Xen penning XVIIJ sts. 
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D erfgenamen van Cornelis Braten huijs niet woenbaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

Thomas de comans huijs eijgenaer getaxeert op XIIIJ rinsgl. beloopt den tienden penning XXVIIJ 

sts. 

 

Cornelis Pieterssoen Mouthaen huijs eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

In Saris gang gegaen 
 

Willem Cornelissoens huijs eijgenaer getaxeert op vier rinsgl. 

 

Twee cameren van Marichgen Roelen (Marichgen Coelen?) niet woenbaer 

 

Huijch Jacopsz. de backers huijs eijgenaer getaxeert op XV rinsgl. beloopt den Xen penning XXX 

sts. 

 

folio 130 

 

Ariaen Ariaenssoen schiptimmermans huijs eijgenaer getaxeert op XIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXIIIJ sts. 

 

Jannegen van Gelder huijs eijgenarsse getaxeert op XIJ r. beloopt den Xen penning XXIIIJ sts. 

 

Ghijsbert Ariaenssoen viscooper huijert een huijs om XJ r. XV sts. beloopt den Xen penning XXIIJ½ 

sts. 

 

Ariaen Tielmansoens huijs eijgenaer getaxeert op IX rinsgl. beloopt den Xen penning XVIIJ sts. 

 

Jacop Noij houthaicker huijert een huijs om IX r. beloopt den Xen penning XVIIJ sts. 

 

Herman Hermansoen cleermaickers huijs eijgenaer getaxeert op IX rinsgl. beloopt den Xen 

penning XVIIJ sts. 

 

Dirck Phillipsoen schrienwerckers huijs eijgenaer getaxeert op IX rinsgl. beloopt den Xen penning 

XVIIJ sts. 

 

Een huijs met ses woningen toebehorende Abel van Coulsters erfgenamen worden bewoent om 

goidtswillen 

 

Willem Willemssoen schipper huijert een huijs om VIIJ rinsgl. X sts. beloopt den tienden penning 

XVIJ sts. 

 

folio 130v 

 

De brouwerije vande minrebroeders bruijcken de broerkens selver 

 

Willem Janssoen mesmaickers huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XIIIJ sts. 

 

Willem Florissoens huijs eijgenaer getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

Jan Pieterssoen tinnegieter huijert een huijs om XIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXIIIJ sts. 
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Cornelis Lambertsz. van Nes huijs eijgenaer getaxeert op XIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXIIIJ sts. 

 

Noch een huijs daer an toebehorende Cornelis van Nes getaxeert op XJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXIJ sts. 

 

De weduwe van Cornelis den tasmaickers huijs eijgenarsse getaxeert op X r. beloopt den Xen 

penning XX sts. 

 

Cornelis Janssoen de seijlmaickers huijs eijgenaer getaxeert op XIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXIIIJ sts. 

 

folio 131 

 

Lijn Clooten huijert een huijs om XIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXIIIJ sts. 

 

De Visch straet ingegaen voor bij t sieck huijs van t gasthuijs 

 

De terminarius huijs vande precaren oirde tot Utrecht 

 

Euwout Janssoen de kuijpers huijs eijgenaer getaxeert op XIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXIIIJ sts. 

 

Jan de sackdrager alias Kennip huijert een huijs om X rinsgl. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

Ariaen Aertsz. de backers huijs staende opten houck van Saris gang eijgenaer getaxeert op XIJ 

r. beloopt den Xen penning XXIIIJ sts. 

 

Saris gang de luchter hant ingegaen 
 

Een huijs toebehorende Ariaen Aertsoen de backer getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen 

penning XX sts. 

 

De weduwe van Jacop den olislagers huijs eijgenarsse getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XIIIJ sts. 

 

Dirck Lambertsoen corenmeters huijs eijgenaer getaxeert op seven rinsgl. beloopt den Xen 

penning XIIIJ sts. 

 

folio 131v 

 

Jan Janssoens metselaers huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Pieter Geritsoen cleermaicker heeft t huijs gecoft van Wijnen Pots getaxeert op VIJ r. beloopt den 

Xen penning XIIIJ sts. 

 

Jaspar den houtsagers huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

De weduwe van Govert Danielsoens huijs eijgenarsse getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XIIIJ sts. 
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Gerit Schult de cuijpers huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Vant bruggeken wederom de slinckerhant vutgegaen 

 

Twee cameren worden bewoent d een bij Neel de stijfter om IJ sts. ter weeck & d ander IX deuts 

ter weeck 

 

Een huijs toebehorende d erfgenamen van Coperen Potgen getaxeert op VIJ r. beloopt den Xen 

penning XIIIJ sts. 

 

folio 132 

 

De weduwe van Willem Tonissoens huijs eijgenarsse getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XIIIJ sts. 

 

Ariaen Florissoens huijs eijgenaer getaxeert op VIJ r. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Cornelis Geritsz. de Smits huijs eijgenaer getaxeert op VIJ r. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Saris gang vutgaende de slinckerhant nade stadt veste toe 

 

De weduwe van Colijn des heeren dienaers huijs eijgenarsse getaxeert op XIJ rinsgl. beloopt den 

Xen penning XXIIIJ sts. 

 

De weduwe van Joost Claesz. de viscoops huijs eijgenarsse getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen 

penning XX sts. 

 

Jacop de slenaers huijs eijgenaer getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

Jan den Romp de slenaers huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ r. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Gerit Ariaenssoen huijstimmerman huijs eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

folio 132v 

 

Lenert de molenaer genompt den Cleynen huijs eijgenaer getaxeert op XIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXIIIJ sts. 

 

Lenert de molenaers huijs genompt den Grooten met den rosmolen daer after an getaxeert 

tsamen op XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXXVJ sts. 

 

Adriaen Brienen weduwe huijert een huijs om VIIJ r. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Claes de schipper huijert een huijs om VIIJ r. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Ariaentge Jacopsdochter bewoent een huijsken om goidtswillen 

 

Lielken d uijtdraechster huijert een huijs om IIJ r. XV sts. 

 

Cornelis Aertsz. wijnschroeder bewoent een huijsken om goidtswillen 

 

Wouter Bouwensoen bewoent een huijsken om goidtswillen 
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De koestal van Aert Janssz. vleijshouwer getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

folio 133 

 

Ariaen Geritsz. glaesmaickers huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ r. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Willem Stollicsoen Boer huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Goessen de veruwers huijs met de veruwerije eijgenaer getaxeert op XV rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXX sts. 

 

Gijsbert Pieterssoens huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ r. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Marichgen de spinsters huijs eijgenarsse getaxeert op ses rinsgl. 

 

Marichgen Kaevits(?) besit een huijs in lijftucht eijgenaer getaxeert op vijf rinsgl. 

 

Aert IJsbrantsz. calckdragers huijsken eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

Pieter Claesz. slenaers huijsken eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

Ariaen Vaerden(?) houthaicker huijert een huijsken om VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ 

sts. 

 

Ariaen Haemergen de slenaers weduwe huijert een huijsken metten bleijckvelt toebehorende 

het Sacraments Gasthuijs om XIJ r. beloopt het dordendeel vanden tienden penning VIIJ sts. 

 

Eenen wintmolen genompt Hogemoet staende ander stede vest binnen der stede muijeren 

toebehorende Cornelis Joostesoen & Aert Meussoen getaxeert op XLVIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning IIIJ r. XVJ sts. 

 

Eenen wintmolen genompt t Raephout staende binnen der stede muijeren ande vest eijgenaer 

Lenert de molenaer alias den cleijnen getaxeert op XLVIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning IIIJ r. 

XVJ sts. 

 

Een veruwerije toebehorende d erfgenamen van Willem Bouwenssoen staet ledich getaxeert op 

XXXIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning IIJ r. VJ sts. 

 

De Raempt toebehorende totten outhaer van t gilt vande droechscheriers gelt te huijer XXIIIJ 

rinsgl. beloopt den Xen penning IJ r. VIIJ sts. 

 

De veruwerije staende inde Raempt toebehorende totten outhaer vanden droechscheriers staet 

ledich getaxeert op XXVIJ rinsgl. beloopt den Xen penning IJ r. XIIIJ sts. 

 

folio 134 

 

Het Bagijnhof heeft sommige tuijnkens maer gelden beneden het pont groot 

 

De slinckerhant ingeslegen de brug over ende alsoe gegaen nade Raemstraet toe 

 

Pieter Janssoen verwers huijs eijgenaer getaxeert op VIJ r. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 
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Thonis de sackdrager alias Leckerbeet huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XIIIJ sts. 

 

Ariaen Cornelissz. vleijshouwer koestal eijgenaer getaxeert op VIIJ r. beloopt den Xen penning 

XVJ sts. 

 

Ariaen Ariaensz. huijert een huijs om twee stuvers ter weeck 

 

Lijsbet Jaspers bewoent een huijs om goidtswillen 

 

Govert inde Meu huijsken eijgenaer getaxeert op seven rinsgl. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Govert Lauwerissoen lindewever huijert een huijs om VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ 

sts. 

 

folio 134v 

 

Marichgen Herbers lindeweefster huijert een huijs om VIIJ r. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Ariaen Reijerssoen backer heeft sijn huijs verhuijert om VIIJ r. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Vier huijskens toebehorende Marichgen meester Dirck de barbiers weduwe worden bewoent 

elcx om V rinsgl. 

 

Aert Meussoen huijert een huijs om twee stuvers ter weeck 

 

Jannegen Frans de Smits weduwe bewoent een huijs om goidtswillen 

 

Lijsgen Michiels huijs eijgenarsse getaxeert op V rinsgl. 

 

Cornelis Janssoen huijert een huijs om twee sts. ter weeck 

 

Jacop Phillipsoen bewoent een huijs om goidtswillen 

 

Frans de coman huijert een huijs om VJ rinsgl. 

 

Thomas Tonissoen schipper huijert een huijs om ses rinsgl. 

 

folio 135 

 

Marichgen Cornelis huyert een huijsken om ses rinsgl. 

 

Jaspar Ariensoens huijs eigenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

Gijsbert Ariaensoens huijs eijgenaer getaxeert op vijf rinsgl. 

 

Vier woningen toebehorende die erfgenamen van Jan Wouterssoen de brouwer worden 

bewoent om goidtswillen 

 

De slinckerhant opgegaen naden Hil toe 
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Een huijs staet ledich toebehorende Mr. Huijman getaxeert VJ rinsgl. 

 

Meester Huijman huijs daer naest oick getaxeert op VJ rinsgl. 

 

Ariaen Geritsz. schippers huijs eigenaer getacxeert op vijf rinsgl. 

 

Jan Willemsz. brouwersknecht huijs eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

Philips Raessoen calcmeters huijs eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

Marichgen Jans huijert een huijs om vijf rinsgl. 

 

folio 135v 

 

Reijer van Nes verhuijert sijn huijs Frans Jansz. om VIIJ r. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Reijer van Nes heeft noch een huijs staende daer besijden gelt te huijer VIJ r. beloopt den Xen 

penning XIIIJ sts. 

 

Jan Jacopsz. lindewever huijert een huijs van Reijer van Nes om VIJ rinsgl. X sts. beloopt den Xen 

penning XV sts. 

 

Mentgen Willemsd. huijert een huijsken met een bleijckvelt om XIX rinsgl. beloopt den Xen 

penning XIIIJ sts. 

 

De slinckerhant wederom vanden Hil comende nade Elfhuijsen toe 

 

Aert den olislager huijert een huijs om twee sts. ter weeck 

 

Den ouden keijser huijert een huijs om vijf rinsgl. 

 

Huijman de calcmeters huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Anna Huijgendochter huijs eijgenarsse getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den tienden penning XIIIJ 

sts. 

 

Thijs de brouwersknecht huijert een huijs om vijf rinsgl. 

 

folio 136 

 

Jan Sterck huijert een huijsken om ses rinsgl. 

 

Aelbert Jacopsz. calcmeters huijs eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

Lijsgen Wouters huijsken eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

Joost Willemsz. linnenwevers huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XIIIJ sts. 

 

Ariaen Ockerssoen lindraeijers huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XIIIJ sts. 
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Mijn heer die deken verhuijert een huijs Jan Geritsz, om IX r. beloopt den Xen penning XVIIJ sts. 

 

De weduwe van Hanneken de Cuijper schipper huijert een huijsken om drie r. X sts. 

 

De slinckerhant opgegaen nade Elfhuijsen toe 

 

Lenert de molenaers rosmolen eijgenaer getaxeert op vijftien rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXX sts. 

 

Thijs de calcmeters huijs eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

folio 136v 

 

Jannegen Jans huijert een huijs om V r. X sts. 

 

Jop Govertsz. huijert een huijs om VJ rinsgl. 

 

Aris Jammer huijert een huijs om VJ rinsgl. 

 

Coman Dirck huijs eijgenaer getaxeert op IX rinsgl. beloopt den Xen penning XVIIJ sts. 

 

Lauweris de schippers huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Ariaen Cornelissoen Bosch huijert een huijs om VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Willem Luijtgens huijs eijgenaer getaxeert op IX rinsgl. beloopt den Xen penning XVIIJ sts. 

 

Neeltgen Ariaen Roeloffsz. weduwe huijert een huijs om thien rinsgl. beloopt den Xen penning XX 

sts. 

 

Trijn Heijn de Luijckenaers weduwe huijert een huijs om XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXXVJ sts. 

 

Vande Elfhuijsen wederom gegaen na Sinte Laurens kercxken toe ende van Sinte Laurens 
kercxken de slinckerhant opgegaen na de Raemstraet 

 

folio 137 

 

Pouwels Pietersz. molenaers huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ 

sts. 

 

Heijnrick Janssoens huijs eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

Marichgen Jans huijsken getaxeert eijgenarsse op ses rinsgl. 

 

Willem Joosten huijs eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

Ariaen Ariaensz. schiptimmerman huijert een huijs om IX r. beloopt den Xen penning XVIIJ sts. 

 

De weduwe van Ariaen de Konst bewoent een huijsken om goidtswillen 

 

Lenert brouwersknecht huijert een huijsken om vijf rinsgl. 
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Anneken Sijmons huijert een huijs om VJ r. 

 

Cornelis Gielijsoen sager huijert een huijs om vier rinsgl. 

 

De Raemstraet de slinckerhant wederom opgeslagen 
 

folio 137v 

 

Beatrix Govertsd. huijert een huijs om vijf rinsgl. 

 

Twee cameren van Jan Govertsz. asijnbrouwer worden bewoent om goidtswillen 

 

Denis de Raet sheren dienaer huijert een huijs om XX rinsgl. beloopt den Xen penning IJ rinsgl. 

 

Jasper Pieterssoen slenaer huijert een huijs om VJ rinsgl. 

 

Jannegen Korssen huijs eijgenarsse getaxeert op vijf rinsgl. 

 

Willem Jansz. cuijper huijert een huijs om VJ rinsgl. 

 

T convent vande broot susteren 

 

Een koestal toebehorende Cornelis Aertsz. getaxeert op VJ rinsgl. 

 

Een koestal toebehorende Ariaen Janssoen de vleijshouwer getaxeert op VJ rinsgl. 

 

De weduwe van Gerit de volders huijs eijgenarsse getaxeert op ses rinsgl. 

 

De slinckerhant omgeslagen after ande Baghijnen graft na de Breetstraet toe 
 

folio 138 

 

Jan Janssoen de Smits huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ r. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Jan de schoenlapper huijert een huijsken om VIJ r. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Frans de lantarenmaickers huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ 

sts. 

 

Noch een camer toebehorende de leckenaers(?) getaxeert op ses rinsgl. 

 

Inde Breet straet comende 
 

Claes Geritsz. schuijtmaickers huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XVJ sts. 

 

(?)Herbert Meijnertsz. huijs eijgenaer getaxeert op X r. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

Ariaen Janssoen de cuijpers huijs eijgenaer getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

Gerit Geritsoens huijs eijgenaer getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen penning XX sts. 
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Thomas Euwoutsoen de kuijpers huijs eijgenaer getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen penning 

XX sts. 

 

folio 138v 

 

Ariaen Ariaensz. Smegens huijs eijgenaer getaxeert op XIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXIIIJ 

sts. 

 

Jan Cornelisz. Knapkoeijt huijs eijgenaer getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

Ariaen Jacopsz. de comans huijs eijgenaer getaxeert op X r. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

Lau de viscoopers huijs eijgenaer getaxeert op X r. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

De weduwe van Claes Jansz. huijstimmerman huijs eijgenarsse getaxeert op X rinsgl. beloopt den 

Xen penning XX sts. 

 

T convent vande brootsusteren in Betleem 
 

Gerit Jacopsz. slenaers huijs eijgenaer getaxeert op XIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXIIIJ sts. 

 

Meester Wouwerick huijert een huijs om XIIIJ r. beloopt den Xen penning XXVIIJ sts. 

 

folio 139 

 

Cornelis Robbertsoen Grootewerckmans huijs eijgenaer getaxeert op IX rinsgl. beloopt den Xen 

penning XVIIJ sts.  

 

Jan de Best de brouwers huijs mette brouwerije ende noch een camer daer besijden eijgenaer 

getaxeert tsamen op XXXVIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning IIJ rinsgl. XVJ sts. 

 

Gerit de lindewevers huijs eijgenaer getaxeert op X r. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

Lodewijck de Smits huijs eijgenaer getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

Jan Bouwensz. de cuijpers huijs eijgenaer getaxeert op XJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXIJ sts. 

 

Aert Hermanssoen de metselaers huijs eijgenaer getaxeert op XJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXIJ sts. 

 

Gerit Cornelisz. Drijfhout waerdt inde Baerts huijs eijgenaer getaxeert op XJ rinsgl. beloopt den 

Xen penning XXIJ sts. 

 

Barbara Aert Staessoens weduwe huijert een huijs om XIIJ½ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXVIJ sts. 

 

folio 139v 

 

Daen Cornelissoen huijert een huijs om XIIJ½ rinsgl. beloopt den Xen penning XXVIJ sts. 

 

Jaspar Rutgertsoen cuijpers huijs eijgenaer getaxeert op X r. beloopt den Xen penning XX sts. 
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Aert de bierdragers huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ r. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

De weduwe van Jacop Cleijsz. viscoopers huijs eijgenarsse getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen 

penning XX sts. 

 

Meester Heijman van Beaumonts huijs eijgenaer getaxeert op XIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXIIIJ sts. 

 

Cornelis de wagemaickers huijs eijgenaer getaxeert op X r. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

De slinckerhant wederom gegaen de Breetstraet uut 
 

Willempgen Gerits huijert een camer met haer tween om drie blancken ter weeck staende after 

thuijs genompt Sint Joris 

 

Pieter Janssoen schoenmaicker huijert een huijs om VJ rinsgl. 

 

folio 140 

 

Jacop de smit huijert een huijs om twee blancken ter weeck 

 

Willem Willemsz. huijert een huijs om vijf rinsgl. 

 

Het Pickel straetgen van afteren ingegaen ende de slinckerhant wederom geslagen ende 
alsoe tstraetgen uutgegaen 

 

Twee huijskens staende an malcanderen toebehorende Cornelis Pietersz. staen ledich elcx 

getaxeert op ses rinsgl. 

 

Noch twee huijskens daer an staende worden verhuijert om ses rinsgl. 

 

De slinckerhant wederom geslagen & gecomen inde Breet straet 

 

Ariaen van Romen cuijper huijert een huijs om X r. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

Heijnrick Willemsz. bierdrager huijert een huijs om IX r. beloopt den Xen penning XVIIJ sts. 

 

De Lombert straet de slinckerhant van afteren ingegaen 

 

T southuijs van Renert Lubbertsoen eijgenaer getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen penning XX 

sts. 

 

folio 140v 

 

De weduwe van Ariaen Geritsz. de schrienwerckers huijs eijgenarsse getaxeert op X rinsgl. 

beloopt den Xen penning XX sts. 

 

Willem Heijnricksz. de Boos huijs eijgenaer getaxeert op XIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXVJ sts. 
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Jacop Dircksz. ketelboeters huijs eijgenaer getaxeert op XIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXVJ 

sts. 

 

Cornelis Pietersoens huijs eijgenaer getaxeert op XV rinsgl. beloopt den Xen penning XXX sts. 

 

Ariaen de Ghijselaer huijert een huijs om eijgenaer getaxeert op XVJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXXIJ sts. 

 

Pieter den Rochsteecker(?) timmerman huijert een huijs om eijgenaer getaxeert op XIJ rinsgl. 

beloopt den Xen penning XXIIIJ sts. 

 

De slinckerhant wederom de Lombaert straet uutgegaen 
 

Baltasar Franssoen schipper huijs eijgenaer getaxeert op X r. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

Claes Heijmansoens huijs eijgenaer getaxeert op XIJ r. beloopt den Xen penning XXIIIJ sts. 

 

folio 141 

 

Jan Dudijn de schilder huijert een huijs om XV rinsgl. beloopt den Xen penning XXX sts. 

 

Een huijs toebehorende Lijntgen Nijssen de brouster getaxeert op XV rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXX sts. 

 

Jan Willemssoen hellebaerdiers huijs eijgenaer getaxeert op XIIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXVIIJ sts. 

 

Aert Gielijsoen de brouwers huijs eijgenaer getaxeert op XIIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXVIIJ  

sts. 

 

Cornelis Dircksz. huijstimmerman huijs eijgenaer getaxeert op XIIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXVIIJ sts. 

 

Heer Joost de cappellaen huijs eijgenaer getaxeert op XIIIJ½ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXVIIJ sts. 

 

T southuijs van Heijnrick van Stapel getaxeert op X r. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

Ariaen Willemsz. de leijdeckers huijs eijgenaer is t leste huijs inde Lombaert straet getaxeert 

op XIJ r. beloopt den Xen penning XXIIIJ sts. 

 

Weder ingegaen an die luchterhant inde Breet straet 
 

folio 141v 

 

Pieter de Kock schiptimmerman huijs eijgenaer getaxeert op VIJ r. beloopt den Xen penning XIIIJ 

sts. 

 

Dirck Cornelissoen schiptimmerman huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XIIIJ sts. 
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Een huijs daeran wort bewoent om drie blancken ter weeck 

 

De slinckerhant ingegaen int Loever straetgen 

 

Seven woningen staende ande slinckerhant naer t Loever straetgen worden bewoent tstuck 

om twee blacnken ter weeck 

 

Noch een huijsken toebehorende Lauris Quirinesoen getaxeert op vijf rinsgl. 

 

Vijf woningen worden bewoent elcx om drie groot ter weeck 

 

Heijnrick Willemsz. huijert een huijs om vijf rinsgl. 

 

Ariaen Neel Cop Stellen dochter verwoent drie groot ter weeck 

 

Marichgen Dircxd. huijert een huijs om vijf rinsgl. 

 

Lijntgen Cornelis huijert een huijs om drie groot ter weeck 

 

Ment Cornelis huijert een huijs om ses r. 

 

folio 142 

 

Koen de sackdragers huijs eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

Noch ses cleijn huijskens an malcanderen staende gelden elcx te huijer beneden tpont groot 

 

Willem Pouwelssoens huijs eijgenaer getaxeert op V r. X stuvers 

 

Aert Huijgesoen de metselaers huijs eijgenaer getaxeert op vijf rinsgl. 

 

Uut het Loverstraetgen comende wederom inde Breetstraet ande luchterhant 
 

Een huijs staet ledich toebehorende Aert van Gheel getaxeert op ses rinsgl. 

 

Noch twee camerkens gelden elcx te huijer vijf rinsgl. 

 

Heijnrick Danielsoens huijs eijgenaer getaxeert op VIJ r. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Grau Gerichgens huijs eijgenaer getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

Aert Huijgesoen de metselaers huijs eijgenaer getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen penning XX 

sts. 

 

folio 142v 

 

Jacop den Hoeijwagen huijs eijgenaer getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

Aelbert de boden huijs eijgenaer getaxeert op XJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXIJ sts. 

 

Dirck den Boer schiptimmermans huijs eijgenaer getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen penning 

XX sts. 
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Heijnrick Vredericsz. de Smits huijsken eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XVJ sts. 

 

Clemens Clemenssoen de schilders huijsken eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XVJ sts. 

 

De slinckerhant op de Breetstraet uutcomende de Vischstraet ingegaen op de 
slinckerhant ende voirts nade Voerstraet toe uutgegaen 

 

Jan de Bruijnvisch huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Thonis de cuijpers huijs eijgenaer getaxeert op XIIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXVIIJ sts. 

 

Gielis Pouwelssoens huijs eijgenaer getaxeert op XVJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXXIJ sts. 

 

folio 143 

 

Steven de viscoopers southuijs getaxeert boven ende beneden op XVJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXXIJ sts. 

 

Hilligen Cornelisd. huijs eijgenarsse getaxeert op XVJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXXIJ sts. 

 

Meester Jan Messen huijs eijgenaer getaxeert op XVIJ rinsgl. beloopt den tienden penning XXXIIIJ 

sts. 

 

Cornelis Heijnricksz. wollewevers huijs eijgenaer getaxeert op XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXXVJ sts. 

 

Thonis de cuijpers huijs eijgenaer getaxeert op XIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXVIIJ sts. 

 

Coman Arissen southuijs eijgenaer getaxeert op XIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXIIIJ sts. 

 

Jan inden Bruijnvisch twee huijsen an malcanderen staende eijgenaer getaxeert op een en 

dertich r. beloopt den Xen penning IIJ r. IJ sts. 

 

De erfgenamen van Pieter den Boers southuijs staet ledich getaxeert op thien rinsgl. beloopt den 

Xen penning XX sts. 

 

folio 143v 

 

Een camer toebehorende Huijbert Tomasz. getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

Noch een huijs toebehorende Huijbert Tomasz. getaxeert op XIIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXVIIJ sts. 

 

Meester Anthonis huijert een huijz om XIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXIIIJ sts. 

 

De weduwe van Ariaen Lenertsz. de mandemaickers huijs eijgenarsse getaxeert op XIIJ rinsgl. 

beloopt den Xen penning XXVJ sts. 

 

De Spoeijstraet ingegaen de slinckerhant op 
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Aert Pietersz. schiptimmerman huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XVJ sts. 

 

De selve heeft noch een huijs daer an getaxeert op VIIJ r. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Ariaen Reijersz. de backers huijs eijgenaer getaxeert op XIIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXVIIJ sts. 

 

Jan Rutgertzoen de smits huijs eijgenaer getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

folio 144 

 

Cornelis Pieterssoens huijs eijgenaer getaxeert op achtien rinsgl. beloopt den Xen penning XXXVJ 

sts. 

 

Heer Jacop Snoeck de priesters huijs eijgenaer getaxeert op XIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXIIIJ sts. 

 

Claes Cornelisz. lindewevers huijs eijgenaer getaxeert op XV rinsgl. beloopt den Xen penning XXX 

sts. 

 

De weduwe van Gerit de schaelgedeckers huijs eijgenarsse getaxeert op XIIIJ rinsgl. beloopt den 

Xen penning XXVIIJ sts. 

 

Lijntgen Cornelis Snoecken weduwe huijert een huijs om XVJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXXIJ sts. 

 

Cornelis den Berchmans weduwen huijs eijgenarsse getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen 

penning XX sts. 

 

Ariaen Claesz. de brouwers weduwe huijert een huijs van t Spoeijgasthuijs om XIIIJ r. beloopt 

den Xen penning XXVIIJ sts. 

 

T goidtshuijs van Spoeijgasthuijs 

 

folio 144v 

 

Herber Claesz. cuijpers huijs eijgenaer getaxeert op IX rinsgl. beloopt den Xen penning XVIIJ sts. 

 

Damas Quirijnssoen de cuijpers huijs eijgenaer getaxeert op XIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXVJ sts. 

 

De weduwe van Thijs de brouwers huijs mette brouwerije & orsmolen daer afteren eijgenarsse 

getaxeert op XLVIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning IIIJ rinsgl. XVJ sts. 

 

Reijer van Nes huijs eijgenaer getaxeert op XVIIJ r. beloopt den Xen penning XXXVJ sts. 

 

Coman Ariaens huijs eijgenaer getaxeert op XIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXVJ sts. 

 

De slinckerhant wederom gegaen geslagen ende alsoe de straet uutgegaen 
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Marichgen in Antwerpen huijs eijgenarsse getaxeert op XVIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXXVJ sts. 

 

Bouwen Janssoen sheeren dienaer huijs eijgenaer getaxeert op XIIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXVIIJ sts. 

 

Jop Heijnricksz. huijert een huijs om XIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXVJ sts. 

 

folio 145 

 

Ariaentgen de schoelvrou huijs eijgenarsse getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

Sijmon de timmermans huijs eijgenaer getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

Pieter Claessoen backer huijert een huijs om XV r. beloopt den Xen penning XXX sts. 

 

Jan Maessoen Mouthaen de schippers weduwen huijs eijgenarsse getaxeert op XIIJ rinsgl. 

beloopt den Xen penning XXVJ sts. 

 

Cleijsgen int Boompgens huijs eijgenarsse getaxeert op XIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXIIIJ 

sts. 

 

De weduwe van Arien Heijnrickz. de viscoopers huijs eijgenarsse getaxeert op XJ rinsgl. beloopt 

den Xen penning XXIJ sts. 

 

Frans Laurissoen den Hoeijwagen huijs eijgenaer getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen penning 

XX sts. 

 

Cors Engelen de schippers huijs eijgenaer getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

folio 145v 

 

Cornelis Corssen de schippers huijs eijgenaer getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen penning XX 

sts. 

 

Lijntgen de weduwe van Pieter Aeckers huijs eijgenaer getaxeert op XJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XXIJ sts. 

 

Lauweris de viscoopers huijs eijgenaer getaxeert op XJ r. beloopt den Xen penning XXIJ sts. 

 

Andries de bierdrager huijert een huijs om eijgenaer getaxeert op XIJ r. beloopt den Xen penning 

XXIIIJ sts. 

 

Thonis Huijgesoen metselaers huijs eijgenaer getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen penning XX 

sts. 

 

Heer Cornelis Cruijsaert huijs eijgenaer getaxeert op X r. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

Ariaen Joosten mandemaicker huijert een huijs om IX r. beloopt den Xen penning XVIIJ sts. 

 

De weduwe van coman Joosten huijs eijgenarsse getaxeert op IX rinsgl. beloopt den Xen penning 

XVIIJ sts. 
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Een ledich huijs toebehorende coman Dirck getaxeert op ses rinsgl. 

 

Noch een huijs toebehorende coman Dirck getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ 

sts. 

 

folio 146 

 

De Cleijn Spoeijstraet ingegaen opte luchterhant 

 

Een ledich erf huijs toebehorende Tumelaer getaxeert op vijf rinsgl. 

 

Een ledich huijs toebehorende Jan Tomasz. seepsieder getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XVJ sts. 

 

Een ledich huijs toebehorende Jan Tomasz. getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ 

sts. 

 

Jan Tomassoen heeft noch een huijs ledich staende getaxeert op VJ rinsgl. 

 

Ponciaen Janssoen schiptimmermans huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XIIIJ sts. 

 

Willem Embrechtsz. cuijpers huijs eijgenaer getaxeert op VIJ r. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Jop den bierdrager bewoent een huijs om niet 

 

Lijsgen Heynricx huijs eijgenarsse getaxeert op VIJ r. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Reijer Jacopsoens huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

folio 146v 

 

Aert Janssoen de schiptimmermans schippers huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den 

Xen penning XIIIJ sts. 

 

Dominicus de schiptimmermans huijs eijgenaer getaxeert op V rinsgl. X sts. 

 

Jan Tomasz. heeft een huijsken staet ledich getaxeert op VJ rinsgl. 

 

De slinckerhant omgeslagen ende alsoe de straet uutgegaen 

 

Reijn Jacopsz. olislagers huijsken eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

Een ledich huijs met eenen olimolen getaxeert tsamen op XX rinsgl. beloopt den Xen penning IJ 

rinsgl. 

 

Een huijs toebehorende Andries de brouwer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XIIIJ sts. 

 

Noch een huijs toebehorende Andries de brouwer getaxeert op VJ rinsgl. 
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Marichgen jansdochter huijert een huijs om VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

De slinckerhant ingegaen int Botgens straet 

 

folio 147 

 

Meus Janssoen smit huijert een huijs om XV rinsgl. beloopt den Xen penning XXX sts. 

 

Jan Pot de schippers huijs eijgenaer getaxeert op X r. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

De weduwe van Jan de cuijpers huijs eijgenarsse getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XVJ sts. 

 

Claes uut Strijen huijs eijgenaer staet ledich niet woenbaer 

 

Jan den olislagers huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Jacop Janssoen schiptimmerman huijert een huijs om X rinsgl. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

Pieter Huijgesoen schiptimmerman huijert een huijs om eijgenaer getaxeert op X r. beloopt den 

Xen penning XX sts. 

 

Willem Janssoen heijlichgeest knecht huijs eijgenaer getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen 

penning XX sts. 

 

Jan Ariaen Heijmansoens huijs eijgenaer getaxeert op thien rinsgl. beloopt den Xen penning XX 

sts. 

 

folio 147v 

 

Michiel den beyerman huijert een huijs om thien rinsgl. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

De slinckerhant wederom gegaen ende slsoe de straet uut 

 

De weduwe van Aert Tonissoen Molenkar genompt Griet Roecken huijert een huijs om thien r. 

beloopt den Xen penning XX sts. 

 

D erfgenamen van Fop de visknecht huijs staet ledich getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XIIIJ sts. 

 

Adriaen den Eijgers(?) huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Heijnrick Engelen de schippers huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ r. beloopt den Xen penning XVJ 

sts. 

 

Jan Heijnrickz. timmerman huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ r. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Cleijs de Braber schipper huijert een huijs om acht rinsgulden beloopt den tienden penning XVJ 

sts. 

 

Willem Willemssoen leijdeckers huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XVJ sts. 
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folio 148 

 

Ariaen Janssoen Kaselaer schipper huijert een huijs om IX rinsgl. beloopt den tienden penning 

XVIIJ sts. 

 

Philips de backers huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Ariaen Engelssoen schipper huijert een huijs om VIIJ r. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Aert Claessoen de cleermaicker huijert een huijs om X rinsgl. beloopt den tienden penning XX 

sts. 

 

De weduwe van Govert de wijnschroeder huijert een huijs om IX rinsgl. beloopt den Xen penning 

XVIIJ sts. 

 

Ariaen Claeijssoen de Coning huijert een huijs om IX rinsgl. beloopt den Xen penning XVIIJ sts. 

 

Aert Korstenz. huijstimmerman huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XVJ sts. 

 

De weduwe van Neel Pierssoen lijndraeijer huijert een huijs om VIJ rinsgl. beloopt den Xen 

penning XIIIJ sts. 

 

Neeltgen Pietersdochter huijert een huijsken om vier rinsgl. X stuvers 

 

folio 148v 

 

Het Pelser straetgen de slinckerhant ingegaen 

 

Ariaentgen Hermans huijert een huijsken om een braspenning ter weeck 

 

Lijsgen Gerit Hamersteijn dochter huijert een huijs om VJ rinsgl. 

 

Damas Damssoen cleermaicker huijert een huijs om VIJ r. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Marichgen Pouwels bewoent een huijsken om niet 

 

Een huijsken bewoent Pieter de schoenlapper om ses rinsg. 

 

Heijman Ariaenssoen heeft een huijsken wort bewoent om niet 

 

Jannegen t briefwijf huijert een huijs om vier rinsgl. 

 

Jacop van Nes huijert een huijs om ses rinsgl. 

 

Jaspar Pietersz. huijert een huijs om V rinsgl. 

 

De slinckerhant omgeslagen ende alsoe de straet uut gegaen 
 

Lieven Janssoen sager huijert een huijs om VIIJ r. beloopt den Xen penning XVJ sts. 
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folio 149 

 

Marichge Muijs huijs eijgenarsse getaxeert op IX rinsgl. beloopt den Xen penning XVIIJ sts. 

 

heer Frans de priesters huijs eijgenaer getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Matgen Pieters huijert een huijs om VIJ r. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Cornelis Marcussoen de sagers huijs eijgenaer getaxeert op V rinsgl. X sts. 

 

De jonge Crijn de sagers huijs eijgenaer getaxeert op vijf rinsgl. 

 

Cleijsgen Roecken huijs eijgenaer getaxeert op vijf rinsgl. 

 

Cornelis Lambertsz. schipper huijert een huijs om VIJ r. beloopt den tienden penning XIIIJ sts. 

 

Twee huijskens toebehorende Heynricj van Stapel sijn niet woenbaer 

 

Noch twee huijskens daer an syn niet worden bewoent om goidstwillen 

 

Meester Heijnrick vande Graef heeft gecoft t huijs van Reijer Pietersz. getaxeert op XIJ rinsgl. 

beloopt den Xen penning XXIIIJ sts. 

 

fol. 149v 

 

Bracht Woutersdochter huijs eijgenarsse getaxeert op VIJ r. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

het Vlaming straetgen de slinckerhant ingaende 
 

Ariaentgen Huijgendochter huijert een huijsken om eenen st. ter weeck 

 

Neel Beenen huijsken staet ledich getaxeert op vijf rinsgl. 

 

Gerit de lijndraeijer huijert een huijsken om drie groot ter weeck 

 

Lijsgen Woutersdochter huijert een huijsken om vijf rinsgl. 

 

Aeltgen Dirck de brouwerknecht weduwe huijert een huijsken om ses rinsgl. 

 

Balten de backers huijs eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

Thoentgen de hosteijbacxster huijert een huijs om vijf rinsgl. 

 

Claes Heijnricksz. huijert een huijsken om vijf r. XV sts. 

 

Pieter Stevensoen huijert een huijs om twee sts. ter weeck 

 

Banckhouwer schuijtenaer huijsken eijgenaer getaxeert op vijf rinsgl. 

 

fol. 150 

 

Ariaen Janssoen schuijtenaer huijert een huijs om VJ rinsgl. 
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De slinckerhant omgeslagen & de straet uutgegaen 
 

Roelof Geritsz. schipper huijert een huijs om VJ rinsgl. 

 

Aeltgen Dircxdochter huijert een huijs om drie groot ter weeck 

 

Claes Bartoutsz. huijert een huijs om ses rinsgl. 

 

D erfgenamen van Cornelis Geritsz. Pot huijs eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

Willem Jan Wittesoens huijsken getaxeert op ses rinsgl. 

 

Marichgen Tomas huijert een huijsken om VJ rinsgl. 

 

Willem Jan Wittesoen heeft een huijsken staet ledich niet woenbaer 

 

T Swindrecht straetgen de slinckerhant ingeslagen 

 

Pieter Jan Maessz. huijert een huijsken om vijf rinsgl. 

 

De weduwe van Aert Janssoen de sager huijert een huijsken om vijf rinsgl. 

 

fol. 150v 

 

Cornelis de wagemaickers huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ r. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Jannegen Teuwen de groot Gorters huijs eijgenarsse getaxeert op VIIJ r. beloopt den Xen penning 

XVJ sts. 

 

Ariaen Tonisz. de Lotering huijs eijgenaer getaxeert op X rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Meester Jacop den Basconter(?) huijert een huijs om XJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXIJ sts. 

 

Gijsbert Heijnricksz. huijert een huijs om vijf rinsgl. X sts. 

 

Ariaen de Bel huijs eijgenaer getaxeert op IX rinsgl. beloopt den Xen penning XVIIJ sts. 

 

De weduwe van Prijck de backers huijs eijgenarsse getaxeert op IX rinsgl. beloopt den Xen 

penning XVIIJ sts. 

 

Thomas Heijnricksz. huijert een huijs om ses rinsgl. 

 

Heijnrick Janssoen lijndraeijers huijsken eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

Jaepgen Sas huijert een huijsken om ses rinsgl. 

 

fol. 151 

 

Eenen olimolen toebehorende Pieter Franssoen getaxeert op XVJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XXXIJ sts. 
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Twee huijskens toebehorende het geslacht van Wijngaerden worden bewoent om goidtswillen 

 

De slinckerhant omgeslagen ende alsoe de straet voer uutgegaen 

 

T convent vande cellebroeders 

 

Jaepgen Gijsbrechtsdr. besit een huijsken in lijftucht getaxeert op vijf rinsgl. 

 

De paertstal van Ariaen de karman getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Toentgen Andriesdochter huijs eijgenarsse getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ 

sts. 

 

Cornelis de sackdrager huijert een huijs om VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

T Suijcker straetgen de slinckerhant ingegaen 

 

Twee huijskens toebehorende Thonis de voerspraeck staen ledich getaxeert elcx op vijf rinsgl. 

 

fol. 151v 

 

Een huijsken toebehorende Prijck de backer getaxeert op ses rinsgl. 

 

De slinckerhant wederom uutgegaen tselve straetgen na de Voerstraet toe 

 

Eenen olimolen ledich staende responderende after Willem Cornelissoens huijs eijgenaer 

getaxeert op XVJ rinsgl. beloopt den Xen penning XXXIJ sts. 

 

De slinckerhant omgeslagen ende alsoe gegaen ander stede Vest nade Spoeijpoirt toe 

 

De kerck vande cellebroeders 

 

Vier huijskens an malcanderen staende worden bewoent om goidtswillen 

 

Adriaen Dircxz. de cleermaickers huijs eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

Noch een huijsken daer an toebehorende Arien Dircksoen cleermaicker getaxeert op ses rinsgl. 

 

Lijs Coppen Dullen dochter huijs eijgenarsse getaxeert op vijf rinsgl. 

 

fol. 152 

 

Marij Coppen Dullen dochter huijs eijgenarsse getaxeert op vijf rinsgl. 

 

Marichgen heer Maerten Spierincx dochters huijs dat sij in lijftucht besit getaxeert op vijf rinsgl. 

 

Jannegen Ancxen huijert een huijsken om ses rinsgl. 

 

Naen Boenen huijsken eijgenarsse getaxeert op VIIJ r. beloopt den Xen penning XVJ sts. 

 

Noch een huijsken toebehorende Naen Boenen getaxeert op VIIJ r. beloopt den Xen penning XVJ 

sts. 
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Noch een huijsken toebehorende Naen Boenen getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XVJ sts. 

 

Pouwels Cornelisz. Pot huijsken eijgenaer getaxeert op VIJ r. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Een huijsken toebehorende Frans Ariaensz. staet ledich getaxeert op ses rinsgl. 

 

Jacop Tijssoens weduwe huijert een huijsken om vijf rinsgl. 

 

Huijbert de schuijtenaers huijs eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

fol. 152v 

 

Maij Coppen Dul huijs eijgenarsse getaxeert op ses rinsgl. 

 

Kors Janssoen schippers huijs eijgenaer getaxeert op VIJ r. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Annegen Pieter den houtsagers huijs weduwe huijs eijgenarsse getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt 

den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Cornelis Bouwensoen schippers huijs eijgenaer getaxeert op VJ rinsgl. 

 

Jan Cornelisz. corenmeters huijs eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

Quijrijn de sagers huijs eijgenaer getaxeert op vijff rinsgl. 

 

Trijntgen Cornelisdochter bewoent een huijsken om niet 

 

Damas Voppesoen bewoent een huijsken om niet 

 

Een huijs toebehorende Jacop den Boeling getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ 

sts. 

 

Noch een huisken toebehorende Jan Tomasz. getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XIIIJ sts. 

 

folio 153 

 

De Kennip huijs eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

Een huijsken toebehorende Etmont Matijsz. getaxeert op ses rinsgl. 

 

Jacop den olislager huijert een huijs om ses rinsgl. 

 

heer Dirck de Joeden huijs eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

Trijn den Hoechaers huijsken eijgenarsse getaxeert op VIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XIIIJ 

sts. 

 

Jacop van Beaumonts huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning XVJ sts. 
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heer Alexander verwoent in een huijsken VIJ r. beloopt den Xen penning XIIIJ sts. 

 

Doeij Govertsoen schippers huijs eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

Brecht Woutersdochter huijs eijgenarsse getaxeert op X r. beloopt den Xen penning XX sts. 

 

Cornelis Geritsz. sendse toen(?) huijs eijgenaer getaxeert op VIIJ rinsgl. beloopt den Xen penning 

XVJ  

sts. 

 

folio 153v 

 

Jan Lambertsz. corenmeters huijs eijgenaer getaxeert op ses rinsgl. 

 

Ses huijskens toebehorende Jan Tomassoen elcx gelt te huijer d een min d andere meer vijf 

rinsgl. 

 

Somma beloopt t vierde quartier negen hondert vijf rinsgulden – dertien stuvers & eenen 

halven & sesthien mijten 

 

Somma sommarium beloopt den geheelen thienden penning ter somme van drie duijsent ses 

hondert vijf & tachtich rinsgl. een halven stuver XXIIJ mijten 

 

Des t oirconden hebben wy boven gescreven taxateurs dit onder teyckent ende wy Adriaen van 

Thol ende Thomas Braet hebben dit oick onderteyckent alsoe wyluyden gestelt zyn byder 

cameren van Dordrecht inde plaetse van Mr. Aert vander Lede Staessoen en Wis Janssoen die 

binnen middelen tyden overleden zyn geweest / opten sesten dach in Julye anno XVC negen en 

vyftich (6-7-1559) 

 

(Volgen de handtekeningen van:) 

P.M.(?) Gommertsz  Frans vander Moelen Willemsz. 

 

Ghijsbrecht van Haerlem Adriaen van Tol Fransz. 

 

een merk 

 (volgen twee lege pagina’s) 

 

folio 154 

 

Quoyier vande cortinge vande tweedelen vande thienden penninck van alle die Lijffrenten 

bevonden inden blaffaert vanden tresorier vander stede van Dordrecht wesende boven de 

twaelff Carolus guldens t eenendeele gecoft ende dat volgende den placcate byde Staeten van 

Hollandt geaccordeert voerden jaere XVC zevenenvyftich. 

 

(In marge:) Quohier gelevert by die van Dordrecht in handen van Willem Florisz. boede der 

voern. stede den XIIJ d october CVIIJ (13-10-1558) 

 

Eerst vande Renten vercoft anno XIIIJC LXXIJ (1472) 

Jacob Myn Domaes Lievens dechure(?) heeft opte voors. stede jaerlicxs een Rente van IJ k. XIJ st. 

VJ d. Vlaems compt hier voorde tweedeelen vande thienden penninck de somme van IIJ sts. VJ d. 

Vls. 
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Anno XIIIJC LXXXIIJ (1483) 

Dito eene jonffrouwe Agnes van Slingelants kinderen sjaers IIJ½ s. 

 

Anno XIIIJC XCIX (1499) 

Dircxken Bartouts sjaers IJ k. V st. facit IIJ sts. Vls. 

 

Gerrit Jacob de Haesen zoen heeft sjaers IIJ½ s. 

 

Anno XVC (1500) 

 

Cornelis Mr. Pouwelszoen heeft sjaers IIJ k. IIIJ sts. – V sts. VIJ d. Vls. 

 

Machtelt Mr. Pouwels dochter oick IIJ k. IIIJ s. sjaers – V s. VIJ d. Vls. 

 

folio 154v 

 

Anno XVC vijff (1505) 

Mariken Jacob Jan Wensz. dochter IIJ k. facit – IIIJ s. Vls. 

 

Anno XVC VJ (1506) 

Geertruijt Willem Jan Reyers kinder IIJ k. facit – IIIJ s. Vls. 

 

Anno XVC VIJ (1507) 

Mariken Jan Letynsdochtere twee renten tsjaers VIIJ k. VJ s. VIIJ d. facit – XJ s. J d. VIIJ d. Vls. 

 

Anno XVC VIIJ (1508) 

Geertruyt Willem Jan Reyerszoons dochter IJ k. X s. tsjaers facit – IIJ s. IIIJ d. Vls. 

 

Anno IX (1509) 

Maryken Pieter Adriaensz. dochter IIIJ k. sjaers facit – V s. IIIJ d. Vls. 

 

Anno X (1510) 

Adriana Heynricxsdochter IJ k. XIIJ s. IIIJ d. sjaers facit – IIJ s. VJ d. XVJ t. Vls. 

 

Anno XJ (1511) 

Anna Meynaertsdochter VIIJ k. sjaers facit – X s. VIIJ d. Vls. 

 

Anno XIJ (1512) 

Michiel Michielsdochter ende Maryken van Pottenberge IIJ k. facit – IIIJ s. Vls. 

 

Alyt Claes van Wercken dochter IIJ k. facit – IIJ s. Vls. 

 

folio 155 

 

Anno XVC XIIJ (1513) 

Cornelia Michiel brouwers dochter IIJ k. sjrs. – IIIJ s. Vls. 

 

Anno XIIIJ (1514) 

Janna Jan Vranckenzoonsdochter IIJ k. – IIIJ s. Vls. 

 

Heyman ende Ariaen Adriaen Corneliszoons kinderen V k. sjaers facit – VJ s. VIIJ d. Vls. 
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Jan Oem ende Lysbet Jan Oems kinderen IJ k. X s. facit – IIJ s. IIIJ d. Vls. 

 

Anno XV (1515) 

Mathys Maertensz. V k. facit – VJ s. VIIJ d. Vls. 

 

Margrieta Cornelis Snouckendochter IIIJ k. facit – V s. IIIJ d. Vls. 

 

Anno XIX (1519) 

Katheryn vander Trist(?) Lodewijcxdochter IIJ k. VJ s. IIIJ d. – IIIJ s. V d.VIIJ t. Vls. 

 

Katheryn Mr. Jan Basyns VIIJ k. X s. sjaers facit – XJ s. IIIJ d. Vls. 

 

Maryken heer Cornelis Oems natuerlycke dochter IJ k. X s. facit – IIJ s. IIIJ d. Vls. 

 

Neeltken Cornelis Snoucken dochter IIJ k. facit – IIIJ s. Vls. 

 

Cornelia Heynricxdochter vander Bies IIJ k. facit – IIIJ s. Vls. 

 

folio 155v 

 

Anno XX (1520) 

 

Suster Agnes Willem Michiels dochter sjaers IJ k. VJ s. VIIJ d. facit – IIIJ s. V d. VIIJ t. Vls. 

 

Harber Mr. Govertsdochter vander Eycke IIIJ k. IIJ s. IIIJ d. facit – V s. VJ d. XVJ t. 

 

Engel Joris Sampsonsdochter V k. facit – VJ s. VIIJ d. 

 

Thielman Oem Jacobsz. IIJ k. IIJ s. IIIJ d. facit – IIIJ s. IJd. XVJ t. 

 

Anno XXJ (1521) 

 

Anna Mr. Aelbrechts van Loos dochter IIIJ k. facit – V s. IIIJ d. 

 

Zuster Maryken Dammasdochter IJ k. X s. facit – IIJ s. IIIJ d. 

 

Katryne Speck Cornelisdochter IJ k. J s. VIIIJ d. facit – IJ s. X d. VIIJ t. 

 

Margriet Speck Cornelisdochter IJ k. J s. VIIJ d. facit – IJ s. X d. VIIJ t. 

 

De selve Margriet met Lysbet haer suster IJ k. J s. VIIJ d. facit – IJ s. IX d. VIIJ t. 

 

Pieter Huijch Jansz. IIJ k. VIIJ s. VIIJ d. facit – IIIJ s. V d. VIIJ t. 

 

Heyman Adriaensz. ende Adriaen Ariaenss. V k. facit – VJ s. VIIJ d. 

 

Aertken Jan Govertsdochter V k. facit – VJ s. VIIJ d. 

 

Anno XXIIIJ (1524) 

 

Maryken Jan Claesz.dochter IIJ k facit IIIJ s. 
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Margriet & Cornelia haer suster IIJ k. facit – IIIJ s. 

 

Wou Mouwerick Dirck Oemsz. IIJ k. facit – IIIJ s. 

 

Aelbrecht Geritsz. van Loo IIJ k facit – IIIJ s. 

 

folio 156 

 

heer Cornelis  Ockersz. IJ k. X s. facit –IIJ s. J d. Vls. 

 

Cornelia Cornelisdochter IIIJ k facit – V s. IJ d. 

 

Anno XXV (1525) 

 

Lysbet Daniel Specxs ende Anneken haer zuster IIIJ k. VJ s. VIIJ d. facit – V s. IX d. VIIJ t. 

 

Anneken Mr. Gillis Reyersz. dochter IIJ k. VJ s. XIIJ d. facit – IIIJ s. V d. VIIJ t. 

 

Bayken Jan Hoens ende Grietken haer suster IIIJ k. IIJ s. IIIJ d. facit – V s. VJ d. XVJ t. 

 

Lysbet Jan Hoens IIJ k. IIJ s. IIIJ d. facit – V s. IIIJ d. XVJ t. 

 

Augustyn Jan Hoens zoon IIIJ k. IIJ s. VIIJ d. facit – V s. VJ d. XVJ t. 

 

Lynken Jan Wytsdochter VIIJ k. VJ s. VIIJ d. facit – XJ s. J d. VIIJ t. 

 

Anna Jan Reyerszoons dochter IJ k. IIJ s. IIIJ d. – IJ s. IX d. XVJ t. 

 

Zarys Jan Bartoutsz. IIJ k. facit – IIIJ s. 

 

Pouwels Jansz. VJ k facit – VIIJ s. 

 

Mr. Adriaen Sandelyn ende jouffrouwe Machtelt zyne suster X k. sjaers facit – XIIJ s. IIIJ d. 

 

Anno XXVIIJ (1528) 

 

Anna Huybrecht Tacken dochter IIIJ k. IIJ s. IIIJ d. facit – V s. VJ d. XVJ t. 

 

Maryken Thielmansdochter VJ k. facit – VIIJ s. 

 

jouffrouwe Clara Mr. Geraerts Bogaertsdochter IIJ k. facit – IIIJ s. 

 

Anno XXXJ (1531) 

 

heer Cornelis Cruysert IIJ k. facit – IIIJ s. 

 

Joost Cool Gerytsz. ende Maryken Staesdochter V k. facit – VJ s. VIIJ d. 

 

Maryken Jan Hoensdochter ende Anneken haer zuster IIIJ k. IIJ s. IIIJ d. facit – V s. IJ d. XVJ t. 

 

folio 156v 
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Anno XVC XXXIJ (1532) 

 

Grietken Woutersdochter IIJ k. facit – IIIJ s. Vls. 

 

Machtelt Dircxsdochter IIIJ k. IIJ s. IIIJ d. facit – V s. VJ d. XVJ t. 

 

Thielman Oem Danielsz. IJ k. IIJ s. IIIJ d. facit – IJ s. X d. XVJ t. 

 

Gillis van Scinge Gillisz. IIIJ k. facit – V s. IIIJ d. 

 

Herber van Cuyl ende Aelbrecht van Cuyl VJ k. facit – VIIJ s. 

 

Anno XXXIII (1533) 

 

Maryken Cornelis Aertsdochter IJ k. X s. facit – IIJ s. IIIJ d. 

 

Gysken Jan de Hondecouter ende Lynken Jan de Hondecouter IIJ k. facit – IIIJ s. 

 

Anno XXXIIIJ (1534)  nyet 

 

Anno XVC XXXV (1535) 

 

heer Jacob Joostenzoon IJ k. V s. facit – IIJ s. 

 

Anneken Mr. Jan Lotynsdochtere ende Fransken haer sustere IIJ k. VJ s. VIIJ d. facit – IIIJ s. V d. 

VIIJ t. 

 

Barbara Mr. Jan Lotyns ende Magdalena haer sustere IIJ k. VJ s. VIIJ d. facit – IIIJ s. V d. VIIJ t. 

 

Anno XLIIJ (1543) 

 

Aert Jacobsz. Ij k. X s. facit – IIJ s. IIIJ d. 

 

Adriaen Huych Coelen IIIJ k. facit – V s. IIIJ d. 

 

folio 157 

 

Ido Huych Coelen IIJ k. facit – IIIJ s. Vls. 

 

Pieter Huych Coelenz. IIJ k. facit – IIIJ s. 

 

Lynken Thomas Jansdochter IJ k. X s. facit – IIJ s. IIIJ d. 

 

Mariken Thomas Jansdochter IJ k. X s. – IIJ s. IIIJ d. 

 

Agnyet Huych Philipsz. dochter IJ k. IIJ s. IIIJ d. facit – IJ s. V d. XVJ t. 

 

Michiel Vaerwater Adriaensz. IJ k. X s. facit – IIJ s. IIIJ d. 

 

Cornelis Pietersz. IJ k. IIJ s. IIIJ d. facit – IJ s. X d. XVJ t. 
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Adriaen Dirck Moelen IJ k. X s. facit – IIJ s. IIIJ d. 

 

Anna Pietersdochter IJ k. VJ s. VIIJ d. – IIJ s. J d. VIIJ t. 

 

Aefken Ocker Jansz. dochter V k. facit – VJ s. VIIJ d. 

 

Fyken Jacobsdochter IIIJ k. facit – V s. IIIJ d. 

 

Neelken Jacobsdochter IIIJ k. facit – V s. IIIJ d. 

 

Gerryt Anthonisz. van Veen IIJ k. – IIIJ s. 

 

Bely Anthonisdochter vander Veen IIJ k. facit – IIIJ s. 

 

Anno XLVIIJ (1548) 

 

Wouweryck Cornelis Wouricxszoon heeft jaerlicxs opte voors. stede een losrente van XV k. 

Vlaems facit – XX s. 

 

folio 157v 

 

Anno XLIX (1549) 

 

Clara Huych Coelendochter V k. facit – VJ s. VIIJ d. Vls. 

 

Cornelis Heyman Adriaensz. IIJ k facot – IIIJ d. 

 

Heynrick Dirck Mollenz. V k. facit – VJ s. VIIJ d. 

 

Anno LIIJ (1553) 

 

Dircxken Bartouts ofte Bouwen Jansz. glaesmaecker IIJ k. VIJ s. facit – V s. X d. X t. 

 

Pieter Glaesmaecker wyncuyper IIIJ k. facit – V s. IIIJ d. 

 

Thielman t Sormanback(?) van Coelen heeft opte voors. stede een losrente van XXV k. facit – J lb. 

XIIJ s. IIIJ d. 

 

Margriet Jansdochter V k. facit – VJ s. XIIJ d. 

 

Anno XVC LV (1555) 

 

Aert Ariaensz. V k. facit – VJ s. VIIJ d. 

 

Marye Heymansdochter IIIJ k. facit – V s. IIIJ d. 

 

Anno XVC LVJ (1556) 

 

Huych Cool Huygezoon heeft sjaers een rente van V k. facit – VJ s. VIIJ d. Vls. 

 

folio 158 
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Cornelis Wessleszoon IJ k. VJ s. VIIJ d. facit – IIJ s. J d. VIIJ t. 

 

Beloopende tsamen de voors. partyen te weeten de tweedeelen vanden thienden penninck de 

somme van – XXVJ k. XIJ s. VJ d. XVIIJ t. Vlaems 

 

Geextraheert vuyten blaffaert vande lyfrenten binnen der stede van Dordrecht gehouden by 

Heyman van Blyenburch Adriaensz. tresorier vanden Jaere XVC sevenenvyftich (1557) ende daer 

inne bevonden den Renten hier vooren verhaelt te weeten wesende boven de twee ponden 

grooten Vlaems sjaers by my als clerck vanden tresoie der voors. stede 

 

(ondertekent:) 

 

J. Wielant 

 

 


