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De tiende penning was een belasting op de (huur)opbrengst van onroerende goed (huizen, 

landerijen enz.), die werd geschat door beëdigde taxateurs.1 Deze taxateurs waren meestal 

plaatselijk bekende personen, die in de praktijk wellicht niet helemaal objectief waren. Dit had 

nogal eens tot gevolg, dat de aangiften onvolledig of onjuist waren. Er waren dan aanvullingen of 

naheffingen (recolementen) noodzakelijk, zoals in 1556 (van de tiende penning van 1553) en 

1562 (van de tiende penning van 1557).  

De aanslagen waren gebaseerd op een schatting van de opbrengst aan huurwaarde van het 

onroerend goed. Soms was een huis of perceel land daadwerkelijk verhuurd en dan werd de 

huuropbrengst in het kohier opgetekend. Uiteraard moest dit wel worden aangetoond door de 

eigenaar, bijvoorbeeld met een huurcedulle of huurcontract. Bij verhuur van een huis werd aan de eigenaar niet de volledige aanslag opgelegd, maar slechts 2/3 (‘tweedelen’, vaak geschreven 

als: IJ deelen). Het resterende 1/3 deel werd kwijtgescholden (in 1543 was dit 1/4 deel). In het 

kohier van Dordrecht uit 1561 is dat meestal als volgt geformuleerd: facit de IJ deelen of facit de 

tweedeelen voorden eygenaer. Bewoners van huizen met een huurwaarde die lager was dan fl. 2 

per jaar (in 1561: fl. 6) hoefden de aanslag niet te betalen. De stad, de adel en de kerk waren 

vrijgesteld van de aanslag en betaalden Nihil; dit gold ook voor de gasthuizen, weeshuizen, enz. 

Ook voor tuinen werd geen aanslag opgelegd. 

Als bedacht wordt, dat in 1552 ook nog eens haardstedengeld werd geheven, zal duidelijk zijn 

dat de belastingdruk tussen 1552 en 1564 relatief hoog geweest is. Dit zal ongetwijfeld geleid 

hebben tot opstandige gevoelens onder de bevolking. Velen protesteerden tegen de opgelegde 

aanslagen en bestreden de waarde die aan hun onroerend goed was toegekend. Soms leidde zo’n 
protest tot een bijstelling van de aanslag. 

De al eerder genoemde naheffingen en bijstellingen hadden tot gevolg, dat van sommige 

kohieren meerdere versies bestaan. Zo ook van het kohier van de tiende penning van Dordrecht 

over het jaar 1561:2 de tweede versie wordt als los deel onder hetzelfde inventarisnummer 

bewaard in het Nationaal Archief te Den Haag. Deze tweede versie is enigszins afwijkend van de 

eerste versie en is voor de onderhavige bewerking gebruikt ter controle. De tweede versie wordt 

hier aangeduid als inv.nr. 1243-B, hoewel dit onderscheid in A en B-versie niet wordt gemaakt in 

de inventaris3 of op de delen zelf. 

Het kohier is opgesteld in 1562, maar geeft de situatie weer van het jaar 1561. Op fol. 55v is 

                                                      
1 Zie verder het inleidend artikel over de serie Dordtse Bronnen: Kees Sigmond, ‘Dordtse Bronnen - een digitaal vervolg: De kohieren van de tiende penning’ in: Oud-Dordrecht 2019 nr. 2, p. 119-128. 
2 NA, Staten van Holland vóór 1572, inv.nr. 1243-A. 
3 Meilink (1993), Staten van Holland vóór 1572. 
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bijvoorbeeld sprake van een nieuw huis, getimmert inden jaere LXIJ (1562) twelck inden jaere 

van LXJ (1561) ledich geleegen heeft: het goed had in 1561 dus geen (huur)waarde en er werd 

dan ook geen aanslag opgelegd. 

De binnenstad van Dordrecht was ingedeeld in vier kwartieren, die tevens de looproutes van de taxateurs bepaalden. De ‘poortzijde’ (het stadsdeel aan de rivierzijde) vormde het eerste kwartier; de ‘landzijde’ was verdeeld in drie kwartieren. De oude haven vormde de natuurlijke 

grens tussen poortzijde en landzijde. De grens tussen het tweede en derde kwartier werd 

gevormd door het Steegoversloot. Visstraat en Bagijnhof vormden de scheiding tussen het derde 

en vierde kwartier. 

Het wijkje ten zuidwesten van de stad, dat Buiten de Vuilpoort of Sint-Adriaansgebuurte werd 

genoemd, behoorde oorspronkelijk niet tot de stad Dordrecht, maar tot het ambacht Tolloysen. 

Deze buurt viel niet onder de parochie van de Grote Kerk, maar onder de kerk van het 

verdronken dorp Erkentrudekerke. Pas in 1574 werd deze ‘voorstad’ in de stad opgenomen. 
Ondanks deze speciale status is Sint-Adriaansgebuurte wel gewoon opgenomen in het Dordtse 

kohier van de tiende penning (fol. 99-102v). 

De gebruikte muntsoort in het kohier is het pond van 40 groten Vlaams. De aanslag werd 

opgegeven in ponden, schellingen en penningen, afgekort als lb. (libra), s. (solidus) en d. 

(denarius).4 In de praktijk werd het pond gelijkgesteld met de Carolusgulden, en de schelling 

met de stuiver. Een gulden was 20 stuivers waard en een stuiver was weer verdeeld in 12 

penningen. In de tekst wordt een enkele keer een (Carolus)gulden vermeld5 als synoniem voor 

het pond. De bedragen van de taxatie (ofwel: de huurwaarde per jaar) en de aanslag zijn 

hieronder gestandaardiseerd weergegeven in: ponden-schellingen-penningen. 

De bedragen zijn weergegeven in Romeinse cijfers. Tot de 17de eeuw werd in handschriften de laatste ‘I’ vrijwel altijd geschreven als ‘J’: het cijfer 8 werd dan bijvoorbeeld ‘VIIJ’. Vermoedelijk 

deed men dit om geen misverstand te laten bestaan over het aantal enen. Bij jaartallen werd vaak de eeuwaanduiding weggelaten: het jaar 1561 werd dan niet genoteerd als ‘MDLVJ’, maar simpelweg als ‘LVJ’. 
Alle aanvullingen van afkortingen, toegevoegde lokaties en opmerkingen zijn in de bewerking 

cursief weergegeven: deze cursiveringen staan dus niet in het origineel. De weergegeven 

doorhalingen staan precies zo in het origineel en zijn overgenomen omdat deze soms extra 

informatie over de betreffende post geven. 

Om de bron beter bruikbaar te maken voor onderzoekers zijn de gebruiksfuncties van de 

objecten (afgekort) in een aparte kolom Soort object geplaatst. Daarmee laat zich eenvoudig vaststellen hoe vaak een bepaalde bedrijfsactiviteit voorkwam. Na de ‘huizen’, blijkbaar 
grotendeels gebruikt als woning, vormen de (wijn)kelders de grootste categorie. 

 

                                                      
4 Hokken, T., & H.M. Kuypers, ‘10e penningkohieren’, in: Ons Voorgeslacht 2007, p. 254-255. 
5 Bijvoorbeeld fol. 2v, onderaan: Item thuys toebehoerende die weduwe van Willem van Nuysenborch daer 

inne zy woenachtich is getaxeert voer 54 gulden: 5-8-0. 
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Gebruikte afkortingen:6 

Bb: bijzondere bebouwing7 

Br: brouwerij8 (niet: mouterij) 

Bv: bleekveld 

E: erf 

G: gang 

Gh: gasthuis 

H: huis 

Hp: haringplaats 

Ht: houttuin 

K: kelder (niet: wijnkelder) 

Km: camer/kamer9 

Kp: kapel 

Kr: kraan 

Kz: korenzolder(s) 

L: loods 

M: molen (niet: oliemolen, rosmolen) 

Mt: mouterij 

Om: oliemolen 

Pl: plaats 

Po: potterij 

R: raam/lakenraam 

Rm: rosmolen 

Rt: rijstuin 

Sch: schuur 

Sl: slik/slikveld 

Sp: spijker 

St: stal, incl. koestal, paardenstal, enz. 

Sw: scheepswerf/schiptimmerwerf 

T: tuin (niet: houttuin, rijstuin) 

Ta: taanhuis 

Th: turfhuis 

Tr: toren 

Tw: touwhuis 

Vh: vethuis 

Vi: vishuis 

Vv: ververij 

We: weide 

Wk: wijnkelder 

Wl: winkel 

Wo: woning 

Zh: zouthuis 

Zl: zolder > zie ook Kz: korenzolder 

Zo: zomerhuis 

Zz: zeepziederij 

                                                      
6 Standaardinschrijvingen zijn aangegeven met hoofdletter; kleine objecten met kleine beginletter. Bijv.: ‘huis’ is aangegeven als ‘H’; ‘huisje’ of ‘klein huis’ is aangegeven als ‘h’. 
7 Objecten die eenmalig voorkomen: stadhuis, stadsschool, gildehuizen, schutterijdoelen, enz. 
8 Ook: azijnbrouwerij, bierbrouwerij. 
9 Ook: achterkamers, zijdelkamers, enz. 
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Kohier van de tiende penning van Dordrecht in 1561 
 

Kees Sigmond, Emile Havers, Jan Alleblas en Bart Ibelings10 

 

Aanvullingen van afkortingen, locaties enz. zijn cursief weergegeven. 

 

Omschrijving Soort 

object 

Waar-

de 

Aan-

slag 

fol. 1  

Beginnende t’eerst aende poortsyde11 vanden Roester12 off aende noortsyde13 

Derffgenaemen van meester Aert vander Lee huys ende erve zonder 

den houtthuyn is verhuert voor acht ende veertich ponden ende 

wert bewoent by Boudewyn Herwyn facit den Xen penninck14 

H/E 48-0-0 4-16-0 

den houtthuyn daer achter aen gelegen toebehoerende de voorsegde 

erffgenaemen gelt jaerlicx in huere achtien ponden ende wert 

gebruyct by Adriaen Henricxz. Vlaeminck 

Ht 18-0-0 0-36-0 

Lysken Jan van Muylwycxs huys besit tselffde in tochte haer leven 

lanck ende is getaxeert voer 36 pont toebehoerende die gemeen 

erffgenaemen van Jan van Muylwyck 

H 36-0-0 3-12-0 

niet in 

kohier 

Frans Adriaens filius huys als huerman voer 24 karolus gulden 

toebehoerende die gemeene erffgenaemen van Jan van Muylwyck 

H 24-0-0 2-8-0 

Noch een huys daer besyden aen staende den voorsegde Frans 

Adriaensz. toebehoerende getaxeert voer 20 gulden 

H 20-0-0 2-0-0 

Thuys daer aen toebehorende heer Dominicus Dircxz. canonick H 20-0-0 2-0-0 

fol. 1v 

thuys toebehoerende Claes Cornelisz. backer mit het leedich huys 

daer beneffens staende 

H(2) 28-0-0 2-16-0 

passeert de Schuitenmakersstraat 

Jan Michielsz. houtcoopers huys staende opten hoeck15 van het 

Schuytmaeckers straetken eygenaer 

H 27-0-0 2-14-0 

heer Jan Bouwensz. priesters16 huys eygenaer H 20-0-0 2-0-0 

Jan Willemsz. steenhouders huys eygenaer H 20-0-0 2-0-0 

Adriaenken Adriaen Bots dochters huys eygenaerster H 12-0-0 0-24-0 

thuys van Lynken Daniel Michielszs weduwe eygenaerster H 14-0-0 0-28-0 

                                                      
10 Het kohier is verdeeld in vier ongeveer gelijke delen en daarna per deel getranscribeerd door de resp. 

werkgroepleden in de genoemde naamvolgorde. Controle en correcties op het betreffende deel werden daarna uitgevoerd door het ‘volgende’ groepslid. Een eindcontrole op de transcripties vond plaats na 
samenvoeging van het gehele kohier. 
11 Poortzijde: aanvankelijk alleen de hoofdstraat Grotekerksbuurt-Groenmarkt-Wijnstraat; later ook als 

naam in gebruik voor de zijstraten in dit stadsdeel. De taxateurs begonnen hun looproute vanaf de Grote 

Kerk aan de noordzijde van de Grotekerksbuurt. 
12 Het rooster bij de Grote Kerk diende volgens Lips om te voorkomen dat honden of andere dieren het 

kerkhof opliepen. Een dergelijk rooster is ook bekend uit Gouda. 
13 Beginnend (vanaf het Grotekerksplein) met de huizen gelegen aan de noordzijde van de 

Grotekerksbuurt. 
14 facit den Xen penninck (maakt voor de tiende penning), in de verdere transcriptie gestandaardiseerd 

weergegeven met direct de aanslag in resp. ponden-schellingen-stuivers, in dit geval: 4-16-0. 
15 Versie B: oosthoeck. 
16 Versie B: canonick (kanunnik). 
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thuys van Alit Schilmans heeft haer huys in hueren van Frans 

Cornelisz.17 

H 14-0-0 0-28-0 

die wynkelder staende onder den selffden huyse heeft in huere 

Wouter Jansz. 

Wk 60-0-0 6-0-0 

fol. 2 

passeert de Manhuisstraat 

thuys van Jacob Dircxz. van Bymont eygenaer H 15-0-0 0-30-0 

thuys van Mariken Jan Wijnesz. dochter eygeneresse H 11-0-0 0-22-0 

thuys van Frans Cornelis Wittezs. weduwe eygenaresse wort in 

huere bewoent by derffgenaemen van zaliger Mariken Philips 

Dammasz. weduwe18 

H 34-0-0 3-8-0 

thuys toebehoerende die weduwe van Jacob Aertsz. wert in hueren 

bewoent by meester Willem Pouwelsz. 

H 36-0-0 3-12-0 

thuys toebehoerende Frans Cornelis Wittes daer inne hy selffs 

woenachtich is getaxeeert van voeren tot achteren19 

H 72-0-0 7-4-0 

twee kelders staende achter tvoorsegde huys toebehoerende de 

voorsegde Frans Wittez. gelden jaerlicx in hueren 83 ponden die 

gebruyct werden deene by Wouter Jansz. ende dander by Willem 

Schol20 

K(2) 83-0-0 8-6-0 

fol. 2v 

thuys toebehoerende Maerten Aertsz. metselaer daer inne hy selfs 

woenhaftich is 

H 24-0-0 2-8-0 

Grietgen Henricxs heeft in hueren een huys toebehoerende Peter 

Jansz. Wit 

H 36-0-0 3-12-0 

thuys toebehoerende meester Peeter Sluyter H 14-0-0 0-28-0 

twee huysen21 toebehoerende Adriaen van Nispen daer inne hij 

woenachtich is 

H(2) 66-0-0 6-12-0 

Sinte Jacobs gasthuys twelck is tot behoeff vande armen 

mentschen die tot Sinte Jacob geweest syn 

Gh  Nihil 

passeert de gang van het Sint Jacobs Gasthuis 

Cornelis Wacken schiptimmermans huys eygenaer H 16-0-0 0-32-0 

thuys toebehoerende die weduwe van Willem van Nuysenborch 

daer inne zy woenachtich is 

H 54-0-0 5-8-0 

fol. 3 

thuys toebehoerende Zyken van Nuys daer inne zy woenachtich is H 15-0-0 0-30-0 

thuys toebehoerende Heyman van Blyenburch daer innen hy 

jegenwoerdich is woenachtich van voeren tot achteren 

H 60-0-0 6-0-0 

die voerkelder vanden selffden huyse / heeft in huere Claes vander 

Graeff 

K 42-0-0 4-4-0 

Noch een cleyn kelderken staende achter het selffde huys twelck een 

halff jaer verhuert is geweest voer 12 ponden al toebehoerende 

voersegde Heyman van Blyenburch 

k 12-0-0 0-24-0 

Andries Willemsz. glaesmaeckers huys eygenaer daer inne hy woent H 18-0-0 0-36-0 

                                                      
17 Versie B: Frans Cornelis Wittensz. 
18 Versie B: (niet: de erfgenamen van) Marijcken Damas Philipsz. weduwe. Voornaam en patroniem van de 

overleden man zijn omgedraaid: ook in voorgaande kohieren was zij weduwe van Damas Philipsz. 
19 Van voeren tot achteren: dit betekent, dat er achter het huis nog andere bebouwing stond, die is 

meegerekend. 
20 De laatste letter is niet duidelijk, maar het betreft ongetwijfeld wijnhandelaar Willem Schol (zie fol. 22). 
21 Versie B: naast elkaar. 
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Herber van Cuijls huys eygenaer H 60-0-0 6-0-0 

fol. 3v 

thuys toebehoerende Gerit vander Beecke genaemt die 

Vieremskinderen22 mit die brouwerye ende moelen die nu eerste tot 

wynkelders gemaect sijn 

H/Br/

M/Wk 

150-0-

0 

15-0-0 

Vacant 

thuys genaemt De Griffoen toebehoerende Mr. Huyman Jansz. heeft 

in huere Adriaen de Joede Godtschalcxz. 

H 51-0-0 5-2-0 

fol. 4 

thuys toebehoerende Cornelis Block genaempt Thert23 H 51-0-0 5-2-0 

thuys daer naest staende toebehoerende die voorsegde Cornelis 

Block twelck in hueren heeft Mariken Willem Schalcken weduwe 

H 20-0-0 2-0-0 

thuys toebehoerende Govert Diemerss. smit H 28-0-0 2-16-0 

thuys genaempt die Goudtsblom toebehoerende Lambert Willemsz. H 35-0-0 3-10-0 

thuys toebehoerende Neeltgen Stevensdochter twelck bewoont wert 

by tkint van Diemen24 

H 10-0-0 0-20-0 

thuys toebehoerende Matgen Lambrechtsdochter H 30-0-0 3-0-0 

thuys toebehoerende Geertruyt Muts twelck bewoent wert in huere 

by Willem Willemsz. apteecker 

H 36-0-0 3-12-0 

fol. 4v 

thuys toebehoerende Damas vander Linde staende opten 

westerschen houck van tVleyshouders straetken twelck in hueren 

bewoont wert by Griet Bastiaen dochter 

H 22-0-0 2-4-0 

Noch woont int selffde huys boven opte achtercamer staende int 

tVleyshouders straetgen Roelant Gelisz. sheeren dienaer 

Km 11-0-0 0-22-0 

Noch een cleyn lootsken daer achter aen geleegen twelck bewoont 

wert by Meeus Jansz. 

l 7-0-0 0-14-0 

Noch een wynkelder staende onder tselffde huys de welcke gebruyct 

wert by Cornelis Block toebehoerende den voorszegde Damas 

vander Linde 

Wk 33-0-0 3-6-0 

passeert de Vleeshouwersstraat 

thuys toebehoerende Wouter Pietersz. backer eygenaer H 30-0-0 3-0-0 

thuys toebehoerende Jacob Govertsz. snyder twelck hy selffs 

bewoent 

H 30-0-0 3-0-0 

fol. 5 

thuys toebehoerende derffgenaemen van Anna Philips dochter 

twelck bewoent wert in huere by Barent Beris 

H 36-0-0 3-12-0 

thuys toebehoerende Adriaen tlandtwyff twelck in huere bewoent 

wert by Adriaen Aelbrechtsz.25 

H 51-0-0 5-2-0 

thuys toebehoerende Govert Adriaensz. van Beaumont twelck hy 

selffs bewoent 

H 40-0-0 4-0-0 

thuys toebehoerende Jan Oom Jansz. twelck hy selffs bewoent H 42-0-0 4-4-0 

thuys toebehoerende Aert Govertsz. weduwe twelck in huere 

bewoent wert by Thonis Philipsz. 

H 36-0-0 3-12-0 

thuys toebehoerende Gysbrecht Pietersz. van Scherlaecken genaemt 

den Ossche 

H 84-0-0 8-8-0 

                                                      
22 De brouwerij De Vier Heemskinderen. 
23 Versie B: Cornelis Cornelisz. Block huis genaemt Troede Hert (het Rode Hart). 
24 Willem Gijsbrechtsz. alias ’t Kynt van Diemen was waard in deze herberg Amsterdam. 
25 Versie B: vleyshouwer. 
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thuys toebehoerende Aert Govertsz. weduwe twelck sy selffs 

bewoent 

H 36-0-0 3-12-0 

thuys toebehoerende Evert Adriaensz. brouwer mit die brouwerye 

daer aen staende twelck hy selffs bewoent 

H/Br 90-0-0 9-0-0 

fol. 5v 

tegenover de Visbrug 

thuys genaempt die Jhesus toebehoerende Laurens Anthonisz. 

cruyenier twelck hy selffs bewoent 

H 41-0-0 4-2-0 

thuys toebehoerende Dirck Ariaensz. Meester twelck hy selffs 

bewoent 

H 43-0-0 4-6-0 

thuys toebehoerende derffgenaemen van Gerit Jansz. twelck in 

huere bewoent wert by Jan Huygensz. couckenbacker 

H 41-0-0 4-2-0 

thuys toebehoerende Jan Geritsz. asyn brouwer twelck hy selffs 

bewoent 

H 72-0-0 7-4-0 

thuys toebehoerende die weduwe van Symon Symonsz. twelck zy 

selffs bewoont mettie harincxs plaets daer aen 

H/Hp 42-0-0 4-4-0 

thuys toebehoerende Adriaen van Blyenburch schout twelck in 

hueren bewoent wert by Henrick Jansz. snyer26 

H 16-0-0 0-32-0 

thuys toebehoerende insgelicx Adriaen van Blyenburch met den 

zydelcamere daer aen staende twelck bewoont wert by Jan Elantsz. 

in huere27 

H/Km 48-0-0 4-16-0 

fol. 6 

noch een huys daer aen staende toebehoerende mynen heere den 

schout voorszegd als getrout hebbende joncfrou Anna Ydo weduwe 

wylen zaliger Hugo Kool twelck hy selffs bewoont 

H 80-0-0 8-0-0 

noch een wynkelder onder den sydelcamer vanden selffden huyse 

heeft in huere Euwout Willigen 

Wk/K

m 

18-0-0 0-36-0 

thuys genaempt den Grooten Apteeck toebehoerende Willem Dircxz. 

twelck hy selffs bewoont 

H 63-0-0 6-6-0 

thuys toebehoerende Soetgen die weduwe van Jan Pieter Symonsz. 

twelck sy selffs bewoont 

H 63-0-0 6-6-0 

thuys toebehoerende Harman vander Bies mit een sydelcamerken 

daer aen staende twelck hy selffs bewoont 

H/km 63-0-0 6-6-0 

thuys toebehoerende Gerit van Nispen28 als getrout hebbende 

Leentgen Adriaens dochter 

H 51-0-0 5-2-0 

thuys toebehoerende Cornelis Jansz. Croeswyck twelck hy selffs 

bewoont 

H 60-0-0 6-0-0 

fol. 6v 

noch een kelder aen tselffde huys staende de welcke in huere heeft 

Laurens Tuckwick[?] 

K 24-0-0 2-8-0 

thuys toebehoerende Govert Aertsz. vleyshouder twelck hy selffs 

bewoont 

H 30-0-0 3-0-0 

thuys toebehoerende Claes Woutersz. vander Burch twelck hy selffs 

bewoont - is getaxeert met die coornsolders 

H/Kz 60-0-0 6-0-0 

noch een kelder achter aen tselffde huys staende welck in huere 

heeft Eewout Willigen 

K 15-0-0 0-30-0 

                                                      
26 Versie B: cleermaecker. 
27 Versie B: Jan Jan Elantsz. 
28 Versie B: Gerit van Nispen huys staende opte Vogelmerct. 
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thuys toebehoerende Gerit Dircxz.29 twelck hy selffs bewoont H 18-0-0 0-36-0 

thuys toebehoerende Cornelis die Jonge twelck hy selffs bewoont H 60-0-0 6-0-0 

thuys genaemt Beyeren toebehoerende Gysbrecht Jansz. Inden 

Engel twelck hy selffs bewoont 

H 63-0-0 6-6-0 

fol. 7 

noch een kelder onder tselffde huys staende welck in huere heeft 

Hans Slootgens 

K leeg leeg 

thuys toebehoerende Adriaen Braber schiptimmerman twelck hy 

selffs bewoont 

H 30-0-0 3-0-0 

thuys toebehoerende meester Cornelis van Hogelande dewelck in 

huere heeft Aeltgen Maerten Screvelsz. weduwe 

H 42-0-0 4-4-0 

thuys genaemt den Gouden Leeuwe toebehoerende Evert Geritsz. 

houtcooper twelck in hueren heeft meester Cornelis van Hogelandt 

H 42-0-0 4-4-0 

noch een wynkelder onder tselffde huys dewelcke in huere heeft 

Willem Schol 

Wk 52-0-0 5-4-0 

thuys toebehoerende Hubert Adriaensz. twelck in hueren heeft 

Willem Jansz.30 

H 40-0-0 4-0-0 

fol. 7v 

Tolbrugstraat (poortzijde) 

teerste huysken int selffde Tollebrugstraetken aende poortsyde 

toebehoerende Hubrecht Adriaensz. twelck in hueren bewoont wert 

by Tomas Dircxz. - facit de tweedelen 

h 3-10-0 0-4-8 

noch een huysken daer aen staende toebehoerende den voorsegde 

Hubrecht Adriaensz. twelck in huere heeft Jan Claesz. cleermaecker 

h 12-0-0 0-24-0 

noch een huysken daer aen staende twelck toebehoert dvoorsegde 

Hubrecht Adriaensz. ende nu in huere heeft Jan Jansz. 

h 9-0-0 0-18-0 

noch een huysken daer aen staende mede toebehoerende 

dvoorsegde Hubert Adriaensz. twelck in huere heeft Jacob Geritsz. 

h 11-0-0 0-22-0 

het camerken staende int Tollebrugstraetken achter den Gulden 

Leeuwe toebehoerende Evert Geritsz. twelck in huere heeft Aertgen 

Willemsdochter - facit den tweedeelen 

km 2-10-0 0-3-3 

noch een wynkelderken staende onder tselffde camerken twelck in 

huere heeft (niet ingevuld) 

wk 12-0-0 0-24-0 

noch een camerken staende besyden tvoorsegde camerken daer 

Daniel die wynscroeder in woont toebehoerende den voornoemde 

Evert Geritsz. ende nyt mitallen31 off en comt ergo alhier 

km nyt Nihil 

fol. 8 

Noch een kelder staende besyden dvoorsegde camerkens 

toebehoerende dvoorsegde Evert Geritsz. die welcke in hueren heeft 

Jan Gerit Holtman 

K 15-0-0 0-30-0 

noch een kelder daer aen staende die welcke mede dvoorsegde 

Evert Geritsz. competerende is ende in hueren heeft Wouter 

Berthoutsz. 

K 10-0-0 0-20-0 

noch een huysken ofte camer staende boven dvoorsegde kelder 

mede toebehoerende dvoorsegde Evert Geritsz. twelck in hueren 

heeft Ariaen Jansz. 

h/Km 9-0-0 0-18-0 

noch een camerken toebehoerende Cornelis Ariaensz. backer twelck km 7-0-0 0-14-0 

                                                      
29 Versie B: Gerit Dircxz. coman (koopman). 
30 Versie B: Willem Jansz. Draykoot. Dit was het huis op de westhoek van het Tolbrugstraaatje. 
31 Mit allen: met alle huurbewijzen; vgl. fol. 15v onderaan: is noch nyt mit allen verschenen argo - nyt. 
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in hueren heeft Peter Jansz. cuper 

thuys toebehoerende Ariaen Schot twelck beneden verhuert is 

eenen Ariaen Symonsz. - facit de tweedeelen voorden eygenaer 

h 6-0-0 0-8-0 

noch een camerken boven tselffde huysken twelck in hueren heeft 

riaenken Louwen - facit de IJ deelen 

km 4-0-0 0-5-8 

een huysken staende int voorsegde straetgen toebehoerende 

meester Cornelis Hogelande twelck in hueren heeft Jan Cornelisz. 

Slinger 

h 9-0-0 0-18-0 

noch een camerken boven tvoornoemde huysken staende twelck in 

hueren heeft Jannechgen Trotgen - facit voerde tweedeelen vanden 

thienden penning 

km 5-0-0 0-6-8 

fol. 8v 

noch een wynkelder toebehoerende Neel Lonnen genaemt die 

Koestal die welcke in hueren heeft Herman Cleyn  

Wk 36-0-0 3-12-0 

een huys toebehoerende Gillis den slenaer twelck hy selffs bewoent 

mit een paertstal daer aen staende  

H/St 18-0-0 0-36-0 

noch een huysken daer aen staende toebehoerende dvoorsegde 

Gielis Adriaensz. twelck in hueren heeft Adriaen Jansz. 

h 16-0-0 0-32-0 

noch een huys toebehoerende dvoorsegde Gelis Adriaensz. twelck in 

hueren heeft Lambert Woutersz. 

H 20-0-0 2-0-0 

Nieuwehaven 

noch een huysken daer achter aen staende opte Nyeuwe Haven 

toebehoerende den voorsegde Gelis Ariaensz. twelck in hueren heeft 

Willem Evertsz. smit 

h 18-0-0 0-36-0 

noch een huysken staende opte Nyeuwe Haven toebehoerende 

meester Cornelis van Hogelande twelck in hueren heeft Cornelis 

Ariaensz. 

h 8-10-0 0-17-0 

Den toorne32 toebehoerende Cornelis Claesz. van Driels weduwe de 

welcke in hueren heeft inden jaere LXJ ledich gestaen heeft 

Tr nyt  

noch een schiptimmerwerff leggende besyden dvoorsegde toorne 

toebehoerende dvoorsegde Grietgen twelck in hueren heeft Adriaen 

Haegen 

Sw 14-0-0 0-28-0 

fol. 9 

dvoorsegde Grietgen heeft noch een erff aende oostsyde vande 

voorsegde toornen twelck in hueren heeft Gillis die slenaer 

E 10-0-0 0-20-0 

noch een schiptimmerwerff toebehoerende Mes Jan Sw 14-0-0 0-28-0 

noch een huys toebehoerende Dirck van Beaumont twelck in hueren 

heeft Jacob Roscam steenhouder 

H 33-0-0 3-6-0 

thuys toebehoerende Jan Tonisz. Bosch smit mitsgaders een 

sydelcamer daer aen staende daer hy selver in woent 

H/Km 33-0-0 3-6-0 

thuys toebehoerende Adriaen Dircxz. Droochgen daer in hy selver 

woont mit een plaetsken 

H/pl 25-0-0 2-10-0 

noch een wynkelder staende onder tselffde huys twelck in hueren 

heeft gegaen byder maent ende sommige maenden leech gestaen 

heeft 

Wk 18-0-0 0-36-0 

noch een schiptimmerwerff toebehoerende Peter Hesselinck de 

welcke in hueren heeft Jacob den Bul 

Sw 12-0-0 0-24-0 

De weduwe van Jan Peter Symonsz. heeft een huysken staende opte h 9-0-0 0-18-0 

                                                      
32 Watersteintoren  ook genaamd Snellaert Duycktoren, Grietje van Drielstoren  gelegen aan de 

Nieuwehaven, werd naderhand gebruikt als Stadswerkhuis en Lakenhal (Balen, p. 686). 
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Nyeuwe Haven twelck in hueren heeft Thonis Phs. Petersz. 

fol. 9v 

De selve heeft noch een huysken daer besyden staende twelck in 

hueren heeft Jacob den Bul 

h 10-0-0 0-20-0 

Laurens Ariaensz. schiptimmerman heeft een huys mede staende 

opte Nyeuwe Haven mit die schuer daer besyden staende daer hy 

inne woont 

H/Sch 42-0-0 4-4-0 

noch een ledich erff mit een loots daer op staende toebehoerende 

Jan Oom van Muylwyck twelck Denys Denysz. in hueren heeft 

E/L 17-0-0 0-34-0 

die weduwe van Cornelis Jansz. Peordoes33 heeft een huys twelck in 

hueren heeft Ariaen Henricxz. Vlaminck mitte plaets ende mit allen 

synen toebehoeren 

H/Pl 48-0-0 4-16-0 

Adriaen van Blyenburch schout heeft een wynkelder staende achter 

opte Nyeuwe Haven de welcke in hueren heeft Jacop Joosten van 

Nimwegen 

Wk 96-0-0 9-12-0 

boven die kelder noch een koornsolder die welcke nyt verhuert is 

geweest 

Kz nyt  

fol. 10    

Evert Adriaensz. ende Dirck Adriaensz. hebben tesamen eenen 

schiptimmerwerff die welcke in huere heeft Laurens Adriaensz. 

Sw 22-0-0 2-4-0 

T vleyshoudersstraetgen 

Thonis Pouwelsz. schiptimmerman heeft een huys mit een 

schiptimmerwerff daer aen gelegen daer in hy woont 

H/Sw 28-0-0 2-16-0 

Willem Willemsz. smit heeft een winckeel mit een huys daer 

besyden staende daer hy in woont 

Wl/H 20-0-0 2-0-0 

Dirck Pietersz. heeft een huys daer innen hy woont H 12-0-0 0-24-0 

Laurens Adriaensz. schiptimmerman heeft een huys twelck in 

hueren heeft Thonis Jansz. Hoochaers 

H 12-0-0 0-24-0 

Adriaen Hugen schiptimmerman heeft een huys daer inne hy woont H 12-0-0 0-24-0 

Willemken die weduwe van Frans Gysbrechtsz. heeft een huys daer 

inne zy woont 

H 12-0-0 0-24-0 

fol. 10v 

Claes van Stryen heeft een huys daer inne hy woont H 16-0-0 0-32-0 

Gerit Cornelisz. stoeldraeyer heeft een huys twelck in hueren heeft 

Maerten Robbertsz. 

H 12-0-0 0-24-0 

Gerit Cornelisz. stoeldraeyer heeft een huys daer inne hy woont H 12-0-0 0-24-0 

Adriaen Dircxz. Droochgen heeft een huys daer binnen desen jaeren 

van een ende tsestich nyt meer gecomen en is dan omtrent VIJ 

ponden 

H 7-0-0 0-14-0 

Cleysken die weduwe van Cornelis Cornelisz. Cleyn Deen heeft een 

huysinge daer inne zy jegenwoerdich woonachtich is 

H 9-0-0 0-18-0 

Symon Cornelisz. den Deen heeft een huysken daer hy innen woont 

 de weduwe vande voorzegden p.o. hier 

h 5-10-0 Nihil 

Adriaen Jansz. Schot heeft een huys daer hy in woont H 13-0-0 0-26-0 

fol. 11 

Jacob Aertsz. scroeknecht heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Ploentgen die pasteybacxster heeft een huys daer zy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Peter Cornelisz. muntenaer heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

                                                      
33 Cornelis Jansz. Poerdoos. 
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Wouter Pietersz. de backer heeft een huys twelck in hueren heeft 

Willem Cornelisz. Myter 

H 10-0-0 0-20-0 

Over dander syde vant selffde straetgen 

Rembout Jacobsz. heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Seger Henricxz. heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Aert Denysz. heeft twee huyskens besyden malcanderen staende 

daer hy jegenwoerdich inne woont 

h(2) 16-0-0 0-32-0 

Denys Denysz. heeft een huysken staende in Vleyshoudersstraetgen 

twelck in hueren heeft Hector Cornelisz. 

h 14-0-0 0-28-0 

fol. 11v 

Sijmon Lenaertsz. heeft een huys twelck in hueren heeft Peter de 

Smit 

H 17-0-0 0-34-0 

Truychgen Dirck Mollen weduwe heeft een huys twelck in hueren 

heeft Toentgen Jansdochter 

H 11-0-0 0-22-0 

May op tschoel heeft een huys welck in hueren heeft Cors Pietersz. H 12-0-0 0-24-0 

Stoffel Willemsz. schiptimmerman heeft een huys daer inne hy 

woent 

H 12-0-0 0-24-0 

Claes Jansz. schipper heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Cornelis Adriaensz. schipper heeft een huys daer hy in woont H 14-0-0 0-28-0 

Adriaen Meynertsz. heeft een huys daer hy in woent H 9-0-0 0-18-0 

Jacob Louwensz. schiptimmerman heeft een huys daer hy inne 

woent 

H 9-0-0 0-18-0 

fol. 12 

Ryck Geritsz. heeft een huys daer hy in woent H 9-0-0 0-18-0 

Cornelis Adriaensz. caescoper heeft een huys daer hy in woent H 9-0-0 0-18-0 

Dirck Jansz. Schot heeft een huys daer hy in woent H 10-0-0 0-20-0 

Claes Jansz. smit heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Willem Jansz. Tolvoet heeft een huys daer hy inne woont H 10-0-0 0-20-0 

Neeltgen Soetmans weduwe heeft een huys mit een houttuyn ende 

schuer daer sy inne woont 

H/Ht/ 

Sch 

36-0-0 3-12-0 

Nieuwehaven 

Gerit vander Beeck heeft een huys mit een Rystuyn staende opte 

Nyeuwe Haven twelck in pachten heeft Aris Fransz. 

H/Rt 30-0-0 3-0-0 

Item een erff achter Sint Jacobs gasthuys twelck in hueren heeft 

Melchior Jansz. 

E 17-0-0 0-34-0 

fol. 12v    

Adriaen van Nispen heeft een huys mit een houtthuyn twelck in 

hueren heeft Melchior Jansz. 

H/Ht 33-0-0 3-6-0 

Pieter Jansz. Cort heeft een huys mit een houtthuyn daer innen hy 

woont 

H/Ht 45-0-0 4-10-0 

noch een kelder onder tselffde huys die welck in hueren heeft Evert 

Brant 

K 36-0-0 3-12-0 

noch een kelder achter tvoorsegde huys de welcke in hueren heeft 

Jan Brantsz. 

K 48-0-0 4-16-0 

horizontale streep over de bladzijde  

thuys toebehoerende Frans Cornelisz. Wittenz. twelck in hueren 

heeft Cornelis Tpaert (...) ende Frans die seyt die helfte vanden 

huere nyt ontfangen te hebben 

H 15-0-0 Nihil 

noch een houttuyn daer voor aen staende toebehoerende den 

voorsegde Frans Cornelisz. 

Ht 8-0-0 0-16-0 
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thuys toebehoerende Frans Cornelis Wittez. mit een houttuyn daer 

voor staende twelck in hueren heeft Gysbrecht Rochusz. 

H/Ht 42-0-0 4-4-0 

fol. 13 

Noch een ledich erff toebehoerende tGoodtshuys vande 

Oudemannen daermen nyt aff en betaelt ergo hier  

E  Nihil 

den houttuyn mit die schuer uutcoomende in tManhuysstraetgen 

toebehoerende dOude Mannen twelck in hueren heeft Evert Geritsz. 

Ht/Sc

h 

24-0-0 2-8-0 

thuys toebehoerende Evert Geritsz. staende int Schuytemaeckers 

straetgen mit den houtuyn daer aen staende In comende opter 

luchterhant van het straetgen ende achter opte Nyeuwe Haven mede 

om inden houttuyn te coomen 

H/Ht 48-0-0 4-16-0 

thuys toebehoerende dOude Mannen twelck in hueren heeft Jaepken 

Zas 

H 7-5-0 0-14-6 

noch een huysken toebehoerende dOude Mannen twelck in hueren 

heeft die weduwe van Cornelis die Sanger 

h 6-10-0 0-13-0 

noch een huysken toebehoerende dOude Mannen twelck in hueren 

heeft Claes die Lotering 

h 10-0-0 0-20-0 

fol. 13v 

noch een huysken toebehoerende dOude Mannen twelck in hueren 

heeft Baertgen Hermans 

h 10-0-0 0-20-0 

thuysken staende int tManhuysstraetgen toebehoerende Corstiaen 

Willemsz. twelck in hueren heeft Neeltgen Claes Jorisz. - die IJ 

deelen 

h 6-0-0 0-8-0 

noch een stall staende in tManhuysstraetgen toebehoerende die 

weduwe van Aert Govertsz. twelck in hueren heeft Jan Willemsz. 

steenhouder 

St 18-0-0 0-36-0 

thuys toebehoerende Cornelis Cornelisz. houthaecker daer hy selver 

inne woont 

H 10-0-0 0-20-0 

thuys toebehoerende derffgenaemen van Brecht Woutersz. twelck in 

hueren heeft Jeroen Petersz. 

H 11-0-0 0-22-0 

thuys toebehoerende Laurens die schipper daer hy inne woont H 13-0-0 0-26-0 

thuys toebehoerende Evert die wyncuper twelck in hueren heeft 

Gysbrecht Fransz. 

H 11-0-0 0-22-0 

fol. 14 

Wederomme tselve Schuytmaeckers straetgen over dander syde achter die Nyeuwe 

Haven uutgegaen  

thuys toebehoerende die weduwe van Gerit Jacobsz. daer sy in 

woont 

H 8-0-0 0-16-0 

thuys thuys34 toebehoerende Pieter Cornelisz. houtdrager daer hy in 

woont 

H 8-0-0 0-16-0 

thuys toebehoerende die weduwe van Claes Geritsz. twelck in 

hueren heeft Willem Staesz. 

H 9-0-0 0-18-0 

thuys toebehoerende Gelis Petersz. daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

thuys ofte camer toebehoerende Barent Veris twelck in hueren heeft 

Cryn Adriaensz. 

H/Km 10-0-0 0-20-0 

noch een kelderken staende onder tselffde huys dewelcke in hueren 

heeft Chielaem die wyncoper om ene conincx daelder ter maent 

ende heeft die selve maer vyff maenden gebruyct 

k 8-15-0 0-17-6 

                                                      
34 Tweemaal thuys na elkaar geschreven. 
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thuys toebehoerende die weduwe van Peter Denysz. daer inne sy 

woont 

H 7-0-0 0-14-0 

fol. 14v 

thuys toebehoerende die weduwe van Peter Jansz. Portegael twelck 

in hueren heeft Grauwe den houtwercker 

H 9-0-0 0-18-0 

thuys toebehoerende die weduwe van Jan Oelen havenmeester daer 

sy in woont 

H 7-0-0 0-14-0 

die drie huysen van Corstiaen Inden Arent waer van t’een leech 

gestaen heeft ende alsnoch leech staet 

H(3) 30-0-0 3-0-0 

thuys toebehoerende Lyntgen Cornelis dochter daer sy in woont H 13-0-0 0-26-0 

thuys toebehoerende Henrick Brouwer daer hy inne woont H 17-0-0 0-34-0 

thuys toebehoerende Thonis Joppensz. daer hy selver in woont H 16-0-0 0-32-0 

Marichgen die Lotering heeft een huys die welcke in hueren gelt H 10-0-0 0-20-0 

Herber Aertsz. heeft een huys dae hy inne woont H 15-0-0 0-30-0 

fol. 15 

thuys toebehoerende Ariaentghen Peter Jansz. Portegaels weduwe 

daer sy inne woont mit een houthuyn daer voor staende 

H/Ht 50-0-0 5-0-0 

Dirck Lapaij35 heeft een huysinge mit een houthuyn daer vooren 

gelegen daer hy in woont 

H/Ht 36-0-0 3-12-0 

thuys toebehoerende genaemt Cleyn Cruyssenborch van voeren tot 

achteren mit een houthuyn daer voeren geleegen toebehoerende 

Grietgen Queeckels 

H/Ht 50-0-0 5-0-0 

Int Papenstraetgen36 opt tGrootekerchoff 

thuys toebehoerende Grietgen Queeckels twelck in hueren heeft 

Ariaen Cornelisz. Ghyselaer mit den houthuyn daer aen geleegen 

H/Ht 42-0-0 4-4-0 

het Papenstraetgen de Rechterhant omme geslegen nae die schoel toe 

die Grote Kerck heeft een huys twelck in hueren heeft Jacob Jacobsz. H 8-0-0 0-16-0 

Adriaen van Nispen heeft een huys van vooren tot achteren twelck 

in hueren heeft Aelbert van Kuyl 

H 37-0-0 3-14-0 

fol. 15v 

die Grote Kerck heeft een kelder dewelcke in hueren heeft Peter 

Hesselinx om LXXIJ ponden facit die derdepaert voorden huyerman 

zoe die kerck exempt es37 

K 72-0-0 2-8-0 

die kerck heeft een winkelder staende onder die libarye de welcke 

in hueren heeft Dirck Francken 

Wk 66-0-0 2-4-0 

Die schoel is exemt Bb  Nihil 

Die costers huys toebehoerende die kerck is insgelicx exemt H  Nihil 

Die sangmeesters huys toebehoerende die Grote Kerck is mede 

exemt 

H  Nihil 

Servaes den orgelisten huys toebehoerende die kerck is mede exemt H  Nihil 

noch een huys toebehoerende die Groote Kerck daer Griete Moer die 

voor tHeylich Hout sit in woont mede exemt 

H  Nihil 

Craen Roerdermont hoort die stadt toe argo alhier Kr  Nihil 

noch een wynkelder toebehoerende Frans Cornelisz. Adriaensz. 

dewelcke in hueren heeft Hans Hes voor de somme van LXXXXVJ 

ponden ende IX ponden ende X schellingen van een halff aem wyns 

Wk 96-0-0 

9-10-0 

10-11-

0 

                                                      
35 Lapaij of Lapan; in 1557 was dit huis van Dirck Rocussoen. 
36 Thans: Kerkstraat. 
37 De huurder moest eenderde van de aanslag betalen; het gedeelte voor de eigenaar (tweederde) werd in 

dit geval kwijtgescholden omdat kerkelijke instellingen van deze belasting waren vrijgesteld (exempt). 
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Adriaen Both heeft een erff gelegen op tNyeuwewerck tegende den 

Nyeuwen toorn over twelck in hueren heeft Adriaen Dircxz. 

Droochgen 

E 10-10-

0 

0-21-0 

Denys Denysz. heeft een erff in hueren vandie stadt    

Cornelis Waelen heeft een erff vande stadt in hueren bydie roeyde / 

die roeyde om XIJ ponden stuveren ende is noch nyt mit allen 

verschenen argo 

E  nyt 

fol. 16 

Willem Henricxz. heeft een erff vande stadt in hueren die roede om 

twaelff stuvers groot XXIJ roeden facit XIIJ ponden vier scellingen 

heeft over den Xen penn derdepart vande Xden penning voerden 

huyerman 

E 13-4-0 0-8-1 

Steven Henricxz. heeft een erff vande stadt in hueren die roede om 

twaelff stuvers groot XXVJ roeden 

E 15-12-

0 

0-10-4 

Jacob Lourisz. heeft een erff vande stadt in hueren die roeyde om 

twaelff stuvers groot XIJ roeden 

E 7-4-0 0-4-11 

Beginnende wederom vander Rooster38 

Derffgenaemen van heer Cornelis Bom hebben een huysingen39 

twelck in hueren heeft Adriaen vander Duyn procureur 

H 27-0-0 2-14-0 

Derffgenaemen van Jan Woutersz. hebben een huysingen twelck in 

hueren heeft Jan Damen 

H 33-0-0 3-6-0 

passeert de Pelserbrug 

Jacob Willemsz. heeft een huys40 daer hy in woent H 20-0-0 2-0-0 

Govert van Beaumont heeft een huys daer hy in woont H 25-0-0 2-10-0 

Meester Georgius Solvius heeft een huys daer hy in woont H 26-0-0 2-12-0 

Jacob Tolvoet heeft een huys daer hy in woont H 23-0-0 2-6-0 

die weduwe van Jan Geritsz. de Heer heeft een huys twelck in 

hueren heeft Jacob Claesz. 

H 24-0-0 2-8-0 

fol. 16v 

Adriaen Adriaensz. Both heeft een huys daer hy in woont H 28-0-0 2-16-0 

heer Adriaen van Duvoerde deecken ter Groeterkerck heeft een 

huys daer hy in woont 

H 48-0-0 4-16-0 

Lenaert Tonisz. heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Dingen Inden Block heeft een huys staende byde Groote Kerck H 20-0-0 2-0-0 

Lysgen Wynters heeft een huys twelck in hueren heeft Jacob Jansz. H 18-0-0 0-36-0 

passeert de Oudemannensteiger 

heer Jacob Int Wout heeft een huys daer hy in woont H 18-0-0 0-36-0 

heer Adriaen van Duvoerde heeft een huys twelck in hueren heeft 

Jacobus Wit capellaen ende canonnick 

H 30-0-0 3-0-0 

Harman Adriaensz. heeft een huys daer hy in woont H 18-0-0 0-36-0 

derffgenaemen van Daniel Michielsz. hebben een huys twelck in 

hueren heeft Cornelis Tack voor een tyt van seven maenden ende 

dat voor XVJ ponden X schellingen ende die ander vyff maenden 

byden eygenaers daer in gewoont getaxeert op IX ponden 

H 25-10-

0 

2-11-0 

fol. 17 

                                                      
38 Grotekerksbuurt aan de havenzijde, beginnend vanaf de Grote Kerk. 
39 Tot 1608 was dit het eerste huis aan de havenzijde, met de veelzeggende naam den Dijck; kort vóór 

1612 zijn er nog twee huizen naast gebouwd. 
40 Versie B: op de hoek van de Pelserbrug. 
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Aert Schiltmans heeft een huys twelck in hueren heeft Jan Geritsz. 

de Heer41 

H 27-0-0 2-14-0 

Meester Henrick vande Graeff als possesseur van seecker vicarie 

heeft een huys twelck in hueren heeft Augustyn die verwer 

H 34-0-0 3-8-0 

Meester Henrick vande Graeff heeft een huys twelck in hueren heeft 

Jacobus Swart capellaen 

H 20-0-0 2-0-0 

Henrick Jansz. scrynwercker heeft een huys daer hy in woont H 22-0-0 2-4-0 

Gerit Pietersz. van Schaerlaecken heeft een huys daer hy in woont H 22-0-0 2-4-0 

tegenover het Sint Jacobs Gasthuis 

heer Jan vander Linde heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

Cornelis Michielsz. heeft een huys daer hy in woont H 22-0-0 2-4-0 

Hubert Tomasz. laeckencoper heeft een huys twelck in hueren heeft 

Lyntgen Ariaensdochter 

H 20-0-0 2-0-0 

Die weduwe van Peter Govertsz. brouwer heeft een huys mit twee 

kelders mit een mouterie twelck in hueren heeft Jan Wenssen 

H/K(2

)/Mt 

40-0-0 4-0-0 

fol. 17v 

Dirck Rochusz. ende Cornelis van Diemen hebben een huys twelck in 

hueren heeft die weduwe Lysken Adriaensdochter Inden Block 

H 24-0-0 2-8-0 

Machtelt Claesdochter Heyn Lammen weduwe heeft een huys daer 

sy in woont 

H 39-0-0 3-18-0 

Jan Pietersz. cleermaecker heeft een huysken daer hy in woont h 12-0-0 0-24-0 

Doctor Quyryn heeft een huys in huere van een maecht uuten Hage H 16-0-0 0-32-0 

Meester Willem Schoeck pensionarius heeft een huys42 daer hy in 

woont 

H 48-0-0 4-16-0 

Gerit Cornelisz. Toom heeft een huys genaemt Sinte Peter twelck in 

hueren heeft Aertgen Pieren 

H 24-0-0 2-8-0 

Gerit Claesz. cleermaecker heeft een huys in hueren van Peter 

Jacobsz. de Bye 

H 18-0-0 0-36-0 

Noch een huysken staende opte Lombaerde brugge twelck in 

hueren gehadt heeft Jan Petersz. voor een halff jaer om VIJ ponden X 

schellingen ende heeft het ander halff jaer leech gestaen 

h 7-10-0 0-15-0 

fol. 18 

Beginnende vande Lombertsbrugge aen tStadthuyssyde naer het Stadthuys 

thuys toebehoerende Cornelis Jacobsz. genaemt Huesden43 daer 

inne hy woont 

H 76-0-0 7-12-0 

Elsken Jansdochters weduwe wylen Tomas Woutersz. heeft een 

huys daer sy inne woont getaxeert op XXXVJ ponden 

H 27-0-0 2-14-0 

thuys toebehoerende die weduwe van Herman Jansz. viscooper 

welck sy selffs bewoont 

H 25-0-0 2-10-0 

passeert de Halsteiger 

tStadthuys Bb  Nihil 

een wynkelder onder Stadthuys toebehoerende die stadt / twelck in 

hueren heeft Herman Cleyn mit die kelder onder het Doldyf huys 

Wk 50-0-0 5-0-0 

thuys toebehoerende Jan Tomasz. seepsierder welck in hueren heeft 

Ledewyn Andriesdochter 

H 40-0-0 4-0-0 

thuys toebehoerende derffgenaemen van Pier den Boel / twelck in H 38-0-0 3-16-0 

                                                      
41 Versie B: Gerit Jansz. de Heer. Versie B is correct; gelijke vermelding in 1557 (vgl. ook versie A, fol. 16, 

onderaan).  
42 Vóór 1561: twee huizen. 
43 Versie B: opten oosthoeck vande Lombardebrugge. 
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hueren heeft Jop (Fop?) Nysz. 

thuys toebehoerende die weduwe van Aert Damez. daer sy in woont H 34-0-0 3-8-0 

fol. 18v 

thuys toebehoerende Henrick van Oldenseel daer in hy woont H 20-0-0 2-0-0 

Gerit Adriaensz. backer heeft een huys daer hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

Francoeys van Waelwyck heeft een huys daer inne hy woont H 25-0-0 2-10-0 

tegenover de Vleeshouwersstraat 

dat huys vande weduwe van Cornelis Sas heeft in hu een huys 

twelck in hueren heeft Symon Fransz.44 

H 30-0-0 3-0-0 

Gerit Geritsz. vanden Burch heeft een huys daer hy inne woont 

genaemt den Gulden Cop 

H 42-0-0 4-4-0 

Mariken Adriaensdochter heeft een huys daer sy in woont H 28-0-0 2-16-0 

Peter Petersz. den Boer heeft een huys genaemt tVlies daer hy in 

woont 

H 38-0-0 3-16-0 

Die weduwe van Adriaen Cornelisz. vleyshouder heeft een huys 

daer sy in woont 

H 30-0-0 3-0-0 

Cornelis Slootmaecker45 heeft een huys daer hy in woont H 33-0-0 3-6-0 

fol. 19 

Mariken Loenen heeft een huys daer sy in woont H 33-0-0 3-6-0 

Steven Cornelisz. heeft een huys daer hy in woont H 25-0-0 2-10-0 

Neeltgen Loenen heeft een huys welck in hueren heeft Laurens 

Adriaens Cornelisz. 

H 54-0-0 5-8-0 

Jan Ambrosius heeft een huys46 daer hy in woont H 42-0-0 4-4-0 

De Visbrugge aen dander syde 

thuys toebehoerende Cornelis Wor47 twelck in hueren heeft Peter 

Sebez. 

H 46-0-0 4-12-0 

Neel Loenen heeft een huys twelck in hueren heeft Doeij Cornelisz. H 48-0-0 4-16-0 

Neel Loenen heeft een huys daer sy innen woont H 42-0-0 4-4-0 

Cornelis Aertsz. heeft een huys daer hy in woont H 35-0-0 3-10-0 

Willem Adriaensz. tinnegieter heeft een huys daer hy in woont H 36-0-0 3-12-0 

fol. 19v 

Lou Claesz. heeft een huys daer hy in woont H 36-0-0 3-12-0 

Leduwyn Andriesdochter heeft een huys twelck in hueren heeft 

Cornelis die kaescooper 

H 26-0-0 2-12-0 

Jan Andriesz. heeft een huys twelck in hueren heeft Adriaen Jansz. 

steenhouder 

H 18-0-0 0-36-0 

Willem Jansz. heeft een huys daer hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

thuys toebehoerende derffgenaemen van Frans die boeckebinder 

saliger heeft in hueren Neeltgen Cornelisdochter wedue wylen Jan 

Fransz. 

H 33-0-0 3-6-0 

Jan Jansz. cleermaecker heeft een huys daer hy inne woont H 24-0-0 2-8-0 

Claes Jansz. cruenier heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

Jan Cornelisz. cruenier heeft een huys twelck in hueren gehadt heeft 

Leduwy tonuytdraechster48 om XXJ ponden tsjaers / maer heeft een 

H 10-10-

0 

0-21-0 

                                                      
44 Versie B: Sijmon Fransz. schilder (fol. 26). 
45 Slootmaecker is de familienaam; zijn beroep was tinnegieter. 
46 In kohieren 1553, 1555, 1557: huis staande op de Visbrug. 
47 Versie B: Cornelis Wor Cornelisz. 
48 Versie B: Lijedewij die uuijtdraechster (fol. 28). 
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halff jaer leech gestaen argo hier 

fol. 20 

Cornelis Petersz. tinnegieter heeft een huys daer hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

thuys toebehoerende die wedue van Jacob Reyersz. twelck in hueren 

heeft Adriaen Adriaensz.49 

H 24-0-0 2-8-0 

thuys toebehoerende Steven Adriaensz. daer hy inne woont H 30-0-0 3-0-0 

Jacob Adriaensz. heeft een huys daer hy selffs in woont H 30-0-0 3-0-0 

die weduwe van Cornelis de Wael heeft een huys twelck in hueren 

heeft Loeff Lourensz. coperslaeger 

H 38-0-0 3-16-0 

die weduwe van Cornelis de Wael heeft een camer staende boven 

die Carnemelxs steech50 daer sy in woont 

Km 7-0-0 0-14-0 

die weduwe van Cornelis vangen Willem Jansz. van Nuysenburch 

heeft een huys twelck in hueren heeft Jacobminen Jansdochter van 

Haeswinckel 

H 25-0-0 2-10-0 

thuys toebehoerende Adriaen Jacobsz. ketelboeter daer hy in woent H 28-0-0 2-16-0 

fol. 20v 

Jan Pauwelsz. scrynwercker heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

Jacob Willemsz. droochscheerder heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

thuys toebehoerende Bastiaen Cornelisz. graftmaecker daer hy in 

woont 

H 30-0-0 3-0-0 

twee huysen besyden malcander staende toebehoerende Jan 

Cornelisz. cruenier daer hy in woont syn getaxeert op L gulden 

H(2) 50-0-0 5-0-0 

thuys toebehoerende Jorden Dircxz. backer daer hy in woont H 40-0-0 4-0-0 

thuys toebehoerende Bouwen van Slinglandt daer hy in woont H 33-0-0 3-6-0 

Gerit van Nispen heeft een huys twelck in hueren heeft Anthonis 

Cornelisz. 

H 18-0-0 0-36-0 

Jan Adriaensz. Braber heeft een huys daer hy in woont H 33-0-0 3-6-0 

Cornelis Henricxz. tresorier heeft een huys daer hy in woont H 48-0-0 4-16-0 

hoek Tolbrug 

fol. 21 

Somma beloept teerste quartier (niet ingevuld) 

 

Het tweede quartier beginnende opt houcxken van het Tollebrugstraetgen aenden 
oostsyde51 

thuys toebehoerende Jacob Willemsz. erffgenaemen daer sy in 

woonen 

H 36-0-0 3-12-0 

Jan Adriaensz. cruenier heeft een huys daer hy in woont H 33-0-0 3-6-0 

Jan Henricxz. cleermaecker heeft een huys daer hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

thuys genaemt die Nachtegael toebehoerende tgilt vande cupers 

heeft in hueren Coen van Alblas 

H 13-10-

0 

0-27-0 

noch een kelder staende onder tselffde huys heeft in huere Jacob 

Gomersbach 

K 45-0-0 4-10-0 

fol. 21v 

thuys toebehoerende Janneken Jan Govertsz. weduwe / mitsgaders 

die brouwerye52 daer achter aen staende daer sy inne woont 

H/Br 126-0-

0 

12-12-

0 

thuys genaemt Schorlaecken mit een huysken daer besyden aen H   

                                                      
49 Versie B: Adriaen Adriaensz. van Ste. Geertruijdenberge. 
50 Karnemelkssteiger. 
51 Vanaf de hoek van de Tolbrugstraat (waterzijde) in oostelijke richting langs de Wijnstraat. 
52 Brouwerij den (Gecroonden) Bock, vanaf ca. 1665 genoemd den Oranjeboom. 
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staende toebehoerende Ghysbert Petersz. van Schorlaecken / twelck 

meester Gerit secretaris een halff jaer in hueren gehadt heeft om 

XXX ponden ende heeft een halff jaer leech gestaen 

h 15-0-0 0-30-0 

die kelder onder tgrootte huys mit een cleyn kelderken daer aen 

staende welck in hueren heeft Lodewyck van Straetsburch 

K/k 72-0-0 7-4-0 

noch een kelder onder het cleyne huys heeft in hueren Willem 

Tonisz. 

K 31-0-0 3-2-0 

Adriaen van Blyenburch schout heeft een huys staende naest 

Blyenburch welck in hueren heeft meester Adriaen van Blyenburch 

syn soon 

H 30-0-0 3-0-0 

thuys genaemt Blyenburch toebehoerende die voorsegde Adriaen 

van Blyenburch schout 

H 80-0-0 8-0-0 

noch een kelder staende onder tselffde huys / welck in huere heeft 

Jan Calff van Nimwegen 

K 75-0-0 7-10-0 

fol. 22 

thuys toebehoerende Joffrou Appolonia van Sweten weduwe wylen 

meester Nicolaes Bartholomei daer sy in woent / mit een camer 

daer besyden aen staende 

H/Km 80-0-0 8-0-0 

noch een wynkelder onder tselffde huys staende die welck in hueren 

heeft Mariken Aernt Brouwers weduwe 

Wk 60-0-0 6-0-0 

noch een huys mit een kelder daer in toebehoerende Joffrou 

Appolonia van Sweten / welck in hueren heeft Wouter Jansz. 

wyncuper 

H/K 87-0-0 8-14-0 

thuys toebehoerende Willem Scholl daer hy inne woont H 42-0-0 4-4-0 

noch een kelder staende onder tselffde huys welck in hueren heeft 

Hubert Fruweij 

K 50-0-0 5-0-0 

een huys toebehoerende Jan Inden Both genaemt den Luper53 H 24-0-0 2-8-0 

noch een camer staende boven tselffde huys / mit een sydel 

camerken / twelck in hueren heeft Aecht Indie Kat 

Km/k

m 

12-0-0 0-24-0 

fol. 22v 

Mathys Wynen heeft een huys genaemt den Eenhoorn / mit een 

kelder daer in staende / daer hy in woont 

H 42-0-0 4-4-0 

noch een kelder staende onder tselffde huys / welck in hueren heeft 

gegaen 

K 36-0-0 3-12-0 

Gerit Petersz. van Schaerlaecken heeft een huys genaemt 

Swertssenburch54 twelck in hueren heeft Jan van Dueren 

H 54-0-0 5-8-0 

die weduwe van Screvel Lockersen55 heeft een huis genaemt die 

Mannekens twelck in hueren heeft / Willem Nagtegael / om 

mitsgaders noch die kelder daer onder staende 

H/K 96-0-0 9-12-0 

twee huysingen toebehoerende Willemken Screvel Ockersz. 

weduwe teene genaemt den Draeck ende tander tHemelryck daer sy 

in woont 

H(2) 66-0-0 6-12-0 

die kelder onder den Draeck heeft in hueren Beernt Kels K 41-0-0 4-2-0 

die kelder ond tHemelryck heeft in hueren Jan Spont K 36-0-0 3-12-0 

fol. 23 

Hubert Jansz. huyckemaecker56 heeft een huys daer in hy woont H 24-0-0 2-8-0 

                                                      
53 Den Lupaert (Luipaard). 
54 Swartsenborch. 
55 Moet zijn: Screvel Ockersz., zie volgende post. 
56 Ook: huyckmaecker (maker van lange kapmantels). 
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Dirck Jansz. wyncuper heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

Willem Tonisz. heeft een huys H 24-0-0 2-8-0 

joncker Wessel vanden Boesselaer heere van Asperen etc. heeft een 

huys mit een kelder daer onder staende twelck in hueren heeft 

Herman Cleyn wyncuper 

H/K 72-0-0 7-4-0 

Jan Becker van Wesel / heeft een huys57 mit een kelder daer onder 

staende getaxeert op hondert twyntich pont58 

H/K 20-0-0 2-0-0 

In Aert van Loeyen straetgen59 die luchter hant in gegaen aende Voorstraet60 

Matgen Int Hamertgen heeft een huys61 / twelck in hueren heeft 

Dirck de Leeuwe 

H 24-0-0 2-8-0 

Matgen Int Hamerken heeft een huys daer sy in woont H 24-0-0 2-8-0 

fol. 23v 

Willem Tonisz. wyncuper heeft een huys mit een wynkelder daer 

onder staende mitsgaders noch een huysken ende erffken staende 

achter heren Aert van Loeyen straetken / daer hy in woont 

H/Wk 

h/e 

100-0-

0 

10-0-0 

thuys genaemt Brandenburch toebehoerende Jan Gysbrechtsz. van 

Noerling62 daer hy in woont 

H 24-0-0 2-8-0 

noch een kelder staende onder tselffde huys welck in hueren heeft 

Gerit van Jueckelum 

K 67-10-

0 

6-15-0 

Joffrou Hadewich van Brecht heeft een huys genaemt Colsters 

huysinge 

H 67-0-0 6-12-0 

tkelderken staende onder die camer voer die poert heeft in hueren 

mitsgaders die kelder staende onder tgrootte huys heeft in hueren 

Willem Inden Pas 

k/K 105-0-

0 

10-10-

0 

Claes Veer van Aernhem heeft een huys twelck in huere heeft 

Willem Burchgraeff wyncuper 

H 42-0-0 4-4-0 

noch een kelder staende onder tselffde huys welck in hueren heeft 

Cornelis der Heeren Hoven 

K 36-0-0 3-12-0 

fol. 24 

Pelgrim van Cuelen heeft een huys63 twelck in hueren heeft Jan 

Tonisz. wyncuper 

H 36-0-0 3-12-0 

noch een kelder staende onder tselffde huys toebehoerende Pelgrim 

van Cuelen 

K 36-0-0 3-12-0 

Het Scravestraetgen ingeslaegen opte luchterhant 

Evert Brant den ouden heeft een camer dwelck in hueren heeft 

Tonis die vaetspoelder 

Km 12-0-0 0-24-0 

die voorsegde Evert Brant heeft twee huysen besyden den anderen 

staende daer hy in woont 

H(2) 40-0-0 4-0-0 

Jan Henricxz. vaetspoelder heeft een huys genaemt Aernhem daer 

hy in woont 

H 20-0-0 2-0-0 

Jacob minor den Hoochhaers heeft een huys / twelck in hueren H 18-0-0 0-36-0 

                                                      
57 ’s-Heerboeyen (Zeerboeyen). 
58 Als taxatie is opgeschreven 120 pond, maar de aanslag is berekend voor een taxatie van 20 pond. 
59 Passeert het Aert van Loenstraatje, ook genoemd als: Aert van Loijenstraatje,’s-Heer Boeijenstraatje, 

Heer Boydensstraatje, Siboris-/Ciboriestraatje, Schijtstraetken, Rozemarijnstraat. 
60 De aanduiding ‘voorstraat’ werd zowel gegeven aan de huidige Voorstraat (destijds ‘landzijde’ 
genoemd), als aan de Wijnstraat-Groenmarkt(Vogelmarkt)-Grotekerksbuurt (‘poortzijde’). 
61 Op de oosthoek van het Aert van Loenstraatje; de route vervolgt dus met de huizen langs de Wijnstraat. 
62 Jan Gijsbrechtsz. van Oerle. 
63 Den Booghaert, op de westhoek van de Gravenstraat. 



Tiende penning van Dordrecht 1561                       NA, Staten van Holland vóór 1572, inv.nr. 1243A 

Vereniging Oud-Dordrecht                                                                                Regionaal Archief Dordrecht 
 

 

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

20 

 

heeft Willem Aertsz. cleermaecker 

Adriaen Pietersz. Haechsman heeft een huys daer hy in woont H 15-0-0 0-30-0 

fol. 24v 

Dirck Dircxz. wyncuiper heeft een huys daer hy in woont H 25-0-0 2-10-0 

Jasper Henricxz. smit heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Derffgenaam van Frans die boeckebinder heeft een huys twelck in 

hueren heeft Schoonen Thoom schipper 

H 22-0-0 2-4-0 

Frans Goessez. h cuper heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Cors Claesz. weduwe heeft een huys twelck in hueren heeft Evert 

Henricxz. cuper 

H 12-0-0 0-24-0 

Dvoorsegde Evert heeft een huys hem toebehoerende daer hy in 

woont 

H 18-0-0 0-36-0 

die weduwe van Jan Willemsz. wynscroeyer heeft een huys daer sy 

in woont 

H 8-0-0 0-16-0 

Jan Schot heeft een huys twelck in hueren heeft Agnieten Corstiaens 

dochter 

H 8-0-0 0-16-0 

fol. 25 

tsMoeriaens hoeft64 toebehoerende Jacob Adriaensz. besteybacker 

twelck in hueren heeft Herman Jansz. vaetspoelder 

H 33-0-0 3-6-0 

Jan Robbrechtsz. heeft een huys daer in hy woont H 20-0-0 2-0-0 

die weduwe van Cors Claesz. schiptimmerman heeft een huys daer 

sy in woont 

H 14-0-0 0-28-0 

die weduwe van Maes Petersz. heeft een huys daer sy in woont H 14-0-0 0-28-0 

Jan Vas heeft een huysken twelck in hueren heeft Tonis Lourensz. 

ende Henrick Tonisz. 

h 14-0-0 0-28-0 

noch een huysken toebehoerende Jan Vas welck in hueren heeft 

Cornelis die wynscroeyer 

h 14-0-0 0-28-0 

Mees Jan heeft in hueren van derffgenaemen van Colster een 

schiptimmerwerff 

Sw 7-0-0 0-14-0 

Colster toorn wert bewoont om goodtswille Tr  Nihil 

fol. 25v 

Claes Claesz. de Wael heeft in hueren van Adriaen van Blyenburch 

schout een huysken 

h 10-0-0 0-20-0 

Dominicus Hugez. heeft in hueren een schiptimmerwerff van 

derffgenaemen van Colster om V ponden facit de IJ deelen 

Sw 5-0-0 0-8-0 

Jan Jacobsz. pottebacker heeft een huys mit die potterye daer aen 

staende daer hy in woont 

H 28-0-0 2-16-0 

Peter Corsz. heeft een huys welck in hueren heeft Meerten 

Cornelisz. 

H 28-0-0 2-16-0 

Willem Robbrechtsz. heeft een loots die welcke hy om nyt gebruyct 

argo 

L  nyt 

Tollebrugstraetken de slincker hant inne geslaegen van afteren aende poortsyde 

Em den Hogeers heeft een hu winckel mit een huysken twelck in 

hueren heeft Cornelis Reyersz. smit 

Wl/h 17-0-0 0-34-0 

Burch Lourensz. heeft een huys daer hy in woont getaxeert op VJ 

pont facit de tweedelen 

H 6-0-0 0-8-0 

thuys toebehoerende Gerit die schiptimmerman daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

fol. 26 

                                                      
64 Het Moriaanshoofd. 
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thuys toebehoerende Jan Adriaensz. coeckebackers twelck in hueren 

heeft Sweer die smit om XVJ pont tsjaers welcke huys een halff jaer 

leech gestaen heeft argo 

H 8-0-0 0-16-0 

thuys toebehoerende Gysbrecht Petersz. welck in hueren heeft 

Goessen Tysz. 

H 10-0-0 0-20-0 

Em den Hoocheers heeft een huys twelck in hueren heeft Jan 

Henricxz. kalcdrager 

H 6-10-0 0-13-0 

noch een wynkelderken onder tselffde huys welck in hueren heeft 

Frans die wyncuper 

wk 16-0-0 0-32-0 

thuys toebehoerende Gysbert Petersz. van Schoerlaecken wert 

onder bewoont by Jan Adriaensz. Bestenz. om V ponden facit de IJ 

deelen 

H 5-0-0 0-6-8 

opte camer van tselffde huys woont Peter den Bom / om VJ pont 

facit de IJ deelen 

Km 6-0-0 0-8-0 

thuys toebehoerende Em den Hogers twelck in hueren heeft Adriaen 

Tonisz. 

H 12-0-0 0-24-0 

Vande Tolbrugge vande poortsyde65 

thuys66 toebehoerende Jan Danielsz. in Cortryck mit synen 

toebehoeren 

H 48-0-0 4-16-0 

fol. 26v 

thuys toebehoerende Hilleken Cloten twelck in hueren heeft Helias 

Tack 

H 30-0-0 3-0-0 

Peter Jansz. he laeckencooper heeft een huys daer hy in woont H 33-0-0 3-6-0 

Peter Petersz. thuys thuys toebehoerende die weduwe van Peter 

Petersz. deen helft ende dander helft gelt in hueren XV pont tsjaers 

facit tesamen 

H 30-0-0 3-0-0 

thuys genaemt tHamerken competerende die stadt ende leyt 

desolaet argo hier 

H  nyt 

De Waech toebehoerende die stadt Bb  Nihil 

Aert Ariaensz. heeft een huys daer hy in woont H 38-0-0 3-16-0 

het camerken staende boven den Waechsteyger toebehoerende 

Adriaengen Stoepen 

km 10-0-0 0-20-0 

thuys67 toebehoerende Wouter Bertoutsz. daer hy in woont H 48-0-0 4-16-0 

fol. 27 

thuys toebehoerende Jan Tolvoet twelck in hueren heeft Jan die 

helberdier 

H 54-0-0 5-8-0 

thuys toebehoerende Hubert Adriaensz. daer hy in woont H 40-0-0 4-0-0 

thuys toebehoerende Mariken Jans dochter daer sy in woont H 30-0-0 3-0-0 

thuys toebehoerende Claes Willemsz. daer hy in woont H 50-0-0 5-0-0 

thuys toebehoerende Gysbert Petersz. van Schoerlaecken twelck in 

hueren heeft Aert Jansz. Coer 

H 45-0-0 4-10-0 

thuys toebehoerende meester Tielman Schoeck twelck in hueren 

heeft Evert Brant den jongen 

H 45-0-0 4-10-0 

Cornelis Adriaensz. backer heeft twee huysen besyden malcanderen 

staende daer hy in woont 

H(2) 51-0-0 5-2-0 

thuys toebehoerende Cornelis Cornelisz. glaesmaecker daer hy in H 36-0-0 3-12-0 

                                                      
65 Vanaf de Tolbrug langs de Wijnstraat-havenzijde, gaande in de richting van de Wijnbrug; het Marktveld 

(Scheffersplein) is pas na 1592 gevormd door sloop van de huizen tussen Tolbrug en Waagsteiger. 
66 In 1557: den Gulden Helm staande op de Tollebrug toebehorende Jan Danielsz. 
67 Dit huis was vanaf 1594 het hoekhuis van de Wijnstraat op het Marktveld. 
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woont 

fol. 27v 

Cornelis den Hoocheers heeft een huys daer hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

Michiel die bontwercker heeft een huys daer hy in woont H 36-0-0 3-12-0 

Jan Inden Both heeft een huys daer hy in woont H 36-0-0 3-12-0 

Joris vander Linden baeljuwe van Suythollant68 mit syn consorten 

heeft een huys / twelck in hueren heeft Jan Philips 

H 36-0-0 3-12-0 

thuys toebehoerende derffgenaemen van seliger Jacob Queeckel 

daer Joris vander Linden baeljuwe van Suythollant in woont twelck 

hy in huere heeft 

H 42-0-0 4-4-0 

thuys toebehoerende Gerit Petersz. van Schoerlaecken daer die 

camer van Retorica69 boven staet / ende tretrosynen in huer hebben 

/ XXXVJ pont facit IX pont facit 

H/Km 9-0-0 0-18-0 

die noch een kelder70 daer onder staende tselffde huys die welcke in 

hueren heeft Jacob Gommersbach 

K 44-0-0 4-8-0 

thuys genaemt Vinckenburch toebehoerende Henrick Schol mit een 

kelder daer in staende 

H/K 42-0-0 4-4-0 

fol. 28 

passeert de Wijnbrug 

Derffgenaemen van Bouwen Staesz. hebben een huys71 twelck in 

hueren heeft Gerit Baernts 

H 24-0-0 2-8-0 

thuys toebehoerende Cornelis Cornelisz. daer hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

thuys toebehoerende genaemt Rynenburch toebehoerende Jan Nuys 

mit een wynkelder daer onder staende 

H/Wk 72-0-0 7-4-0 

thuys toebehoerende die weduwe van Hubert Clemensz. daer sy in 

woont 

H 33-0-0 3-6-0 

die kelder staende onder tselffde huys / welck in hueren heeft 

Thomas Smit van Wesel 

K 36-0-0 3-12-0 

thuys toebehoerende Peter Glaesmaecker wyncuper mit een 

winckel daer hy in woont 

H/Wl 42-0-0 4-4-0 

thuys toebehoerende Evert Willigen daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

noch een kelder staende onder tselffde huys twelck in hueren heeft 

Jan van Raesvelt van Wesel 

K 42-0-0 4-4-0 

die Wyncoopers koppel72 is exemt argo hier Kp  Nihil 

fol. 28v 

thuys toebehoerende die gemeene erffgenaemen van saliger meester 

Jacob die Vries twelck in hueren heeft Jacob die Vries 

H 42-0-0 4-4-0 

thuys toebehoerende Anthonis Jansz. genaemt die Wyngaert daer hy 

in woont 

H 33-0-0 3-6-0 

thuys toebehoerende Aert Schilmansz. daer hy in woont H 25-0-0 2-10-0 

noch een kelder staende onder tselve huys welck in hueren heeft 

Harman van Newyck 

K 50-0-0 5-0-0 

thuys toebehoerende Wourick van Steenhuysen daer hy in woont / H 30-0-0 3-0-0 

                                                      
68 Baljuw van Zuidholland (het gebied bestaande uit Eiland van Dordrecht, Alblasserwaard, 

Krimpenerwaard, Zwijndrechtse Waard, Riederwaard, Hoeksche Waard oost en ‘Hollands’ Brabant). 
69 Retorica: de rederijkerskamer (De Fonteyne). 
70 Dit is de kraan tegenover Swartsenborch; in 1553 is de kraan verhuurd als wijnkelder; na 1569 wordt 

deze kraan niet meer vermeld. 
71 Dit huis op de oosthoek is later afgebroken t.b.v. de verbreding van de oprit van de Wijnbrug. 
72 De Wijnkoperskapel, gelegen aan de Wijnstraat ter plaatse van de huidige Botermarkt. 
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genaemt Het Beerken 

noch een kelder staende onder tselve huys welck in hueren heeft 

Dirck de Leeuwe 

K 30-0-0 3-0-0 

passeert de gang van de Kleine of Wijngaardkraan (later: Hengstensteiger) 

den kraen genaemt den Wyngaert is off gecomen anno LXJ Kr 168-0-

0 

16-16-

0 

thuys toebehoerende Claes van Wesel twelck hy selffs bewoont H 20-0-0 2-0-0 

thuys toebehoerende Dirck van Jueckeren twelck in hueren heeft 

Claes Willegen mit die kelder daer onder staende 

H/K 90-0-0 9-0-0 

fol. 29 

thuys toebehoerende Claes vande Graeff / mit die kelder daer onder 

staende / daer hy in woont 

H/K 48-0-0 4-16-0 

thuys to genaemt Denemercken toebehoerende derffgenaemen van 

Willem Bouwensz. van Drenckweert hebben een huys twelck in 

hueren heeft Wouter Oom heer van Papendrecht 

H 36-0-0 3-12-0 

noch een kelder staende onder tselve huys welck in hueren heeft Jan 

Smitgen 

K 50-0-0 5-0-0 

thuys genaemt tVosken toebehoerende Jan Bartholomeusz. / mit 

een kelder daer in staende daer hy in woont 

H/K 54-0-0 5-8-0 

thuys genaemt den Gulden Aernt toebehoerende Rutger van Bywert 

daer hy in woont 

H 45-0-0 4-10-0 

thuys73 toebehoerende Anthonis Repelaer mit een kelder daer onder 

staende / daer hy in woont 

H/K 63-0-0 6-6-0 

thuys toebehoerende Henrick Ottez. mit een kelder daer onder 

staende daer hy in woont 

H/K 60-0-0 6-0-0 

fol. 29v 

tegenover de Gravenstraat 

thuys toebehoerende die weduwe van Jacob Oom daer sy in woont H 30-0-0 3-0-0 

noch een kelder staende onder tselve huys die welck in hueren heeft 

Thomas Smit van Wesel 

K 37-0-0 3-14-0 

thuys toebehoerende Dirckjen Bertouts74 twelck in hueren heeft 

Hans Hes 

H 50-0-0 5-0-0 

noch een kelder staende onder tselve huys twelck in hueren heeft 

Willem Tonisz. cuper 

K 42-0-0 4-4-0 

noch een huys toebehoerende dvoorsegde Dirckgen Barthouts 

genaemt Bemont twelck in hueren heeft Peter Hesseling 

H 30-0-0 3-0-0 

noch een kelder staende onder tselve huys twelck in hueren heeft 

dvoornoemde Peter Hesseling 

K 30-0-0 3-0-0 

thuys toebehoerende Intgen Dircks dochter / weduwe wylen Jacob 

Spaen 

H 24-0-0 2-8-0 

noch een kelder staende onder in tselve huys twelck in hueren heeft 

Evert Brants 

K 42-0-0 4-4-0 

fol. 30 

Derffgenaemen van Volck75 opte brugge heeft een huysken twelck in 

hueren heeft Jan Cuep van Doesburch 

h 16-0-0 0-32-0 

                                                      
73 Thuys genaemt Hollant. 
74 Dirckgen Barthoutsdr., eigenaresse van huis Henegouwen, aan de overzijde van de Wijnstraat; zie ook 

twee posten verder. 
75 Versie B: huisje van de erfgenamen van Volckgen die comanster gehuurd door Jan Kop van Duysborch 

(fol. 42). 
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noch een winckel staende besyden tselfde huys toebehoerende 

tvoorsegde erffgenaemen twelck in hueren heeft Jan Dircxz. 

Wl 16-0-0 0-32-0 

noch een winckel staende aen tvoorsegde huysken toebehoerende 

tvoorsegde erffgenaemen daer sy in wonen 

Wl 24-0-0 2-8-0 

Opgaende opte Nyeuwe brugge aen de Rechter hant 

thuys toebehoerende Steven Adriaensz. schoenmaecker daer hy in 

woont 

H 22-0-0 2-4-0 

thuys toebehoerende Peter Hesseling twelck in hueren heeft Peter 

Aertsz. 

H 22-0-0 2-4-0 

thuys toebehoerende Agniet Ockers twelck in hueren heeft Jacob 

Willemsz. 

H 36-0-0 3-12-0 

Cornelis Petersz. Moermont heeft een huys daer hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

Het Scravenstraetgen weder inne geslaegen aende poortsyde den Rechter hant op 

fol. 30v 

Lambert Jacobsz. schoenlapper heeft een winckelken in hueren van 

Dirckgen Bartouts 

wl 3-10-0 0-4-8 

IJ ledige winckels comt nyt off wl(2)  nyt 

Willem GWilbrort van Uutenbroeck heeft in hueren van Dirckgen 

Bartouts een huys daer hy in woont 

H 53-0-0 5-6-0 

thuys genaemt Bergen toebehoerende Dirckgen Bartouts twelck in 

hueren heeft Adriaen Henricxz. 

H 45-0-0 4-10-0 

een cleyn huysken daer aen staende twelck om goodtswille bewoont 

wert argo 

h  Nihil 

Peter Grosert wyncuper heeft in hueren een huys mit een kelder 

daer onder mitsgaders een loes daer besyden aen staende 

toebehoerende tvoorsegde Dirckgen Bertouts 

H/K/L 79-0-0 7-18-0 

noch een huys genaemt den Blouwen Leeuwe toebehoerende 

dvoorsegde Dirckgen Bertouts welck mit een kelder daer onder 

staende welck in hueren heeft Peter Hermansz. 

H/K 63-0-0 6-6-0 

Derffgenaemen van Ffrans de Slegge hebben een huys welck in 

hueren heeft Jan van Asburch 

H 24-0-0 2-8-0 

fol. 31 

Willem Robbrechtsz. steenhouder heeft een huys genaemt die 

Gelderssche Blom daer hy in woont 

H 24-0-0 2-8-0 

Peter vande Graeff heeft een huys genaemt tCleverblat daer hy in 

woont 

H 27-0-0 2-14-0 

Den toorn mitten oliemoelen staende opte Nyeuwe haven 

toebehoerende Marten Martensz. van Bemont daer hy in woont 

Tr/O

m 

60-0-0 6-0-0 

noch een kelder staende besyden den selffden toorn die welcke in 

hueren heeft Jan Pietersz. van Nimwegen 

K 36-0-0 3-12-0 

twee huysen by malcanderen staende toebehoerende Jan Calff van 

Keyserweert welck in hueren heeft / boven / Peter Jans cuper Cuyp 

H(2) 84-0-0 8-8-0 

noch twee kelders staende onder dvoorsegde huysingen K(2) 72-0-0 7-4-0 

thuys toebehoerende Emmeken den Hogeers twelck in hueren heeft 

Caerl van Doccum 

H 34-0-0 3-8-0 

Dat Scraverstraetgen uut gegaen naer tScrijversstraetgen toe76 

fol. 31v 

                                                      
76 Langs de huidige Kuipershaven tussen Gravenstraat (Aardappelmarkt) en Schrijversstraat; dit waren 

destijds de achterkanten van de percelen van de panden aan de Wijnstraat. 
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Jan Jansz. Hogeers heeft een hueren huys in hueren van Emmeken 

syn moeder 

H 10-0-0 0-20-0 

thuys toebehoerende Meerten van Bemont twelck in hueren heeft 

Henrick van Bueren 

H 9-0-0 0-18-0 

Mariken Aernt Brouwers weduwe heeft een huysken / twelck in 

hueren heeft Gerit Harmansz. 

h 8-10-0 0-17-0 

die kelder staende achter Jan Bronchorst twelck in hueren heeft 

Henrick van Seller 

K 54-0-0 5-8-0 

die solder boven die grote kelder achter Jan Bronchorst staende 

wort bewoont om gootswille argo 

Zl nyt Nihil 

die grote kelder staende achter Jan Bronchorst heeft in hueren Hans 

Loytgens 

K 78-0-0 7-16-0 

Het Scryvers straetgen van achteren in geslaegen die rechterhant op 

een quaet out huysken dat een peertstal plach te wesen daer nyt off 

en comt 

h  Nihil 

een huysinge de welcke saliger Jan van Drenchwort by legaten 

gemaect heeft Joffrou vanden Huevel hoer leven lanck 

H 6-0-0 Nihil 

fol. 32 

Neeltgen Cornelis den Ruyters weduwe besit een huysken in 

lyftochte om VJ pont / facit de IJ deelen 

h 6-0-0 0-8-0 

thuys toebehoerende Cornelis Petersz. craenkint / twelck in hueren 

heeft Adriaen Jansz. 

H 9-0-0 0-18-0 

twee een camer staende boven die grote koecken van zaliger Jan van 

Drenckwort twelck in hueren heeft Lourens Willemsz. om VJ pont 

facit de IJ deelen 

Km 6-0-0 0-8-0 

noch een camerken staende boven die wynkelder / ende heeft in 

hueren Henrick Henricxz. om VJ pont facit de IJ deelen 

km 6-0-0 0-8-0 

noch een tkelderken onder tvoorsegde camerken heeft in hueren 

Peter die vaetspoelder 

k 18-0-0 0-36-0 

Tleerhuys toebehoerende die stadt argo Bb  nyt 

Ande burgemeester Boudewyn van Drenckwaerts cameren comt die 

weduwe van Dirck Croon mit vyff cameren ende gelden deen door 

dander tstuck IIIJ ponden facit twintich ponden / facit voerde IJ 

deelen 

Km(5) 20-0-0 0-16-8 

den eersten kelder toebehoerende Jannichgen Dirck Croonen 

weduwe heeft in hueren Letterhuys 

K 26-10-

0 

2-13-0 

die twede kelder toebehoerende die voorsegde weduwe / welck in 

hueren heeft Steven Michils van Hoccum 

K 24-10-

0 

2-9-0 

fol. 32v 

een camerken toebehoerende Boudewyn van Drenckwaert welck in 

hueren heeft Cornelis Doensz. 

km 8-0-0 0-16-0 

de selve heeft noch een camerken welck in hueren heeft Peter 

Fransz. 

km 8-0-0 0-16-0 

een kelder staende onder voorsegde camerken twelck in hueren 

Peter die vaetspoelder om VIIJ pont heeft Jan Smit 

K 56-0-0 5-12-0 

deselve heeft noch een camerken twelck in hueren heeft Henrick 

Adriaen Henricxz. 

km 8-0-0 0-16-0 

die selve heeft noch een camerken twelck in hueren heeft Henrick 

Willemsz. 

km 8-0-0 0-16-0 

de selve heeft noch een camerken twelck in hueren heeft Willem km 7-10-0 0-15-0 
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Jansz. 

deselve heeft noch een camerken twelck in hueren heeft Jan Jansz. km 8-0-0 0-16-0 

noch een kelder de welck in hueren heeft Henrick Letterhuys K 30-0-0 3-0-0 

noch een camerken toebehoerende die selve burgemeester twelck in 

hueren heeft Jan Hermansz. 

km 8-0-0 0-16-0 

fol. 33 

noch een kelderken toebehoerende die voorsegde burgemeester die 

welck in hueren heeft Evert die cuper 

k 14-0-0 0-28-0 

noch een camerken toebehoerende die voorsegde burgemeester 

twelck in hueren heeft die weduwe vanden ongeboren 

km 8-0-0 0-16-0 

noch een kelder toebehoerende die voersegde burgemeester welck 

in hueren heeft Adriaen Jacobsz. van Rotterdam 

K 38-0-0 3-16-0 

noch een kelder toebehoerende Grietgen Heremans welck in hueren 

heeft Cornelis Evertsz. 

K 27-0-0 2-14-0 

noch een wynkelder toebehoerende Cornelis van Beveren welck in 

hueren heeft Dirck Berenbach 

Wk 30-0-0 3-0-0 

noch een kelder toebehoerende Wit Jansz. twelck in hueren heeft / 

Anna Puts 

K 40-0-0 4-0-0 

een kelder toebehoerende Jan Dirck Gerbrantsz. twelck in hueren 

heeft Jan Dircxz. tEeuwout77 

K 27-0-0 2-14-0 

Truychgen Mon Meeusz. weduwe heeft een kelder staende achter 

aende stede vesten twelck in hueren heeft Melchior Veris om ende 

alsoe die selve kelder byder maent gegaen heeft ende tmeests 

vanden tyt leech gestaen heeft is getaxeert op XIJ pont 

K 12-0-0 0-24-0 

fol. 33v 

Van hier gegaen naerden Ronsefael straetgen78 ende dat uutgegaen ende die Rechter 
hant omgeslagen begonnen vande Ronsefael tot opten houck vant Scraven straetgen79 

thuys toebehoerende Claes Claesz. genaemt den Roncefael H 33-0-0 3-6-0 

thuys toebehoerende die weduwe van Adriaen den Ronden daer sy 

selver in woont 

H 36-0-0 3-12-0 

thuys toebehoerende Gysbert Jacobsz. daer hy in woont H 33-0-0 3-6-0 

thuys toebehoerende Cornelis Jansz. seylmaecker daer hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

die weduwe van Philips Fransz. heeft een huys daer sy in woont H 30-0-0 3-0-0 

die selve weduwe heeft noch een huys twelck in hueren heeft 

Cornelis Sybertsz. 

H 36-0-0 3-12-0 

fol. 34 

tgasthuys vande Sess gilden80 is tot behoeff den armen argo Gh  nyt 

Philips Ogiersz. heeft een huys daer hy in woont H 36-0-0 3-12-0 

die weduwe van Jacob den Both heeft een huys daer sy in woont H 33-0-0 3-6-0 

Willem in Gorcum heeft een huys daer hy in woont H 36-0-0 3-12-0 

Cornelis Hugez. cremer heeft een huys daer hy in woont H 28-0-0 2-16-0 

Derffgenaemen van Cornelis Aertsz. van Gesel hebben boven een 

huys daer sy in woonen 

H 30-0-0 3-0-0 

                                                      
77 Jan Dircksz. in huis Sint Eeuwout in de Wijnstraat (zie fol. 35v). 
78 Ronsefaelstraetgen: genoemd naar het hoekhuis op de Wijnstraat. De oudste naam was Puttoxstraatje; 

de naam Palingstraat ontstond later, toen op dit gedeelte van de Kuipershaven de riviervismarkt werd 

gehouden. 
79 De noordzijde van de Wijnstraat vanaf de hoek Palingstraat tot de hoek Gravenstraat. 
80 1531: gasthuis van het oude gilde van Onser Lieven Vrouwen van de scipluden; 1555: ’t Schippers 

gasthuijs. 
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onder tselffde huys staende een wynkelder welck in hueren heeft 

Herman Cleyn 

Wk 54-0-0 5-8-0 

die weduwe van Willem van Beveren heeft een huys daer sy in 

woont getaxeert mit die plaets 

H/Pl 54-0-0 5-8-0 

noch een huysken toebehoerende die voorsegde weduwe twelck in 

hueren heeft Jacob Cornelisz. 

h 31-10-

0 

3-3-0 

fol. 34v 

thuys toebehoerende Lenaert Gysen daer hy in woont H 33-0-0 3-6-0 

thuys toebehoerende Anneken Elandts twelck in hueren heeft 

Adriaen Hugen 

H 20-0-0 2-0-0 

een wynkelderken toebehoerende Anneken Elandts twelck hier 

voortyts geen kelder geweest en is ende maer sess weecken belegen 

is geweest mitsgaders noch tgrote huys daer besyden aen staende 

mit een plaets daer achter aen 

H/wk

/Pl 

50-0-0 5-0-0 

noch een huysken toebehoerende die voorsegde Anneken Elandts 

twelck in hueren heeft Thonis Schipper 

h 7-0-0 0-14-0 

thuys toebehoerende Aert Gerits vande Graeff mit die harinck plaets H/Hp 50-0-0 5-0-0 

thuys toebehoerende Wouter Jansz. Indie Lanscroen daer hy in 

woont 

H 40-0-0 4-0-0 

thuys toebehoerende die voorsegde Wouter genaemt die Lanscroen 

twelck in hueren heeft Dirck Philips 

H 50-0-0 5-0-0 

Peter Jansz. van Bree heeft een huys daer hy in woont mit een 

harinck plaets daer achter aen 

H/Hp 50-0-0 5-0-0 

fol. 35 

passeert de Candelarenganck, ook genoemd Borchgaertsstraatje 

thuys toebehoerende Truychgen Mon Meeusz. weduwe daer sy 

boven in woont 

H 48-0-0 4-16-0 

noch een kelder staende onder tselve huys twelck in hueren heeft 

Jan Vanhooff 

K 36-0-0 3-12-0 

thuys toebehoerende Jan Dirck Gerbrantsz. daer hy in woont H 45-0-0 4-10-0 

thuys toebehoerende Frans Muelen mit die harinck plaetsken daer 

hy in woont 

H/Hp 48-0-0 4-16-0 

thuys genaemt die Kul toebehoerende Gysbert Jansz. Koninck daer 

boven hy woont 

H 40-0-0 4-0-0 

noch een kelder staende onder tselve huys twelck in hueren heeft 

Claes Veer van Aernhem 

K 43-4-0 4-6-4 

thuys toebehoerende Lysbeth Jan Petersz. weduwe genaemt den 

Gulden Hoorn / van vooren tot achteren daer sy in woont 

H 50-0-0 5-0-0 

thuys toebehoerende Wit Jansz. daer hy in woont H 42-0-0 4-4-0 

Aernt Dammert / heeft een huys mit een kelder daer in staende / 

daer hy in woont 

H/K 96-0-0 9-12-0 

fol. 35v 

thuys toebehoerende Claes Cornelisz. van voeren tot achteren daer 

hy in woont 

H 50-0-0 5-0-0 

Cornelis van Beveren heeft een huys daer hy in woont H 45-0-0 4-10-0 

Jan Dircxz. In Sint Ewout heeft een huys daer hy in woont H 38-0-0 3-16-0 

thuys genaemt Lonnen81 toebehoerende Kasper Toerlaen ende 

Coenraet Heymans van Cuelen twelck een jaer desert ende 

H  nyt 

                                                      
81 Lonnen, ook wel: Londen. 
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onbewoont gestaen heeft argo ende noch doet argo 

noch een kelder staende onder tselve huys die welck syluden aen 

hem selven gehouden hebben getaxeert op van voeren tot achteren 

K 90-0-0 9-0-0 

die brauwery mit ael syn toebehoeren genaemt tBeerken 

toebehoerende Tryntgen van Beveren / weduwe wylen Cornelis van 

Beveren / daer sy in woont 

Br 90-0-0 9-0-0 

thuys genaemt den Gulden Ancker toebehoerende Corstiaen 

Henricxz. daer hy in woont 

H 38-0-0 3-16-0 

Grietgen Heremans heeft een huys twelck in hueren heeft Herman 

Hermansz. cleermaecker 

H 24-0-0 2-8-0 

fol. 36 

Grietgen Heremans heeft noch een huys82 daer sy selver in woont 

getaxeert mit een plaetsken daer achter aen staende 

H/pl 57-0-0 5-14-0 

noch een cleyn wynkelderken staende achter inde plaets van tselve 

huys twelck in hueren heeft Cornelis Evertsz. om XXVIIJ XVIIJ pont 

wk 18-0-0 0-36-0 

Jan Sybertsz. heeft een huys mit een plaets van voeren tot achteren 

tsamen getaxeert op mit die coornsolders 

H/Pl/

Kz 

54-0-0 5-8-0 

Adr thuys83 toebehoerende Adriaen Jacobsz. van Rotterdam van 

vooren tot achteren mit die coornsolders 

H/Kz 60-0-0 6-0-0 

Jan Brantsz. heeft een huys twelck hy selffs bewoont boven H 21-0-0 2-2-0 

noch een wynkelder staende onder tselve huys twelck in hueren 

heeft Coenraert Heymen van Cuelen 

Wk 30-0-0 3-0-0 

thuys genaemt Remerswael toebehoerende Boudewyn van 

Drenkwaert burgemeester twelck in hueren heeft Seger Fransz. 

H 45-0-0 4-10-0 

thuys toebehoerende Boudewyn van Drenckwaert d burgemeester 

daer hy selver in woont / mit die coornsolders achter opten toorn 

H/Kz/

Tr 

78-0-0 7-16-0 

fol. 36v 

noch een kelder staende onder tselve huys / die welcke in hueren 

heeft Adriaen Jacobsz. van Rotterdam 

K 50-0-0 5-0-0 

die weduwe van Dirk Croonen heeft een huys daer sy in woont 

getaxeert op LIIIJ pont ende is het kelderken hier onder mede 

begrepen 

H/k 54-0-0 5-8-0 

noch een kelderken staende in tselve huys / twelck in hueren heeft 

Jochum Cop byder maent om V schellingen grooten ter maent 

k 18-0-0 0-36-0 

passeert de Schrijversstraat 

die gemeen erffgenaemen van Grietgen Blocxs hebben een huys 

twelck in hueren gelt 

H 24-0-0 2-8-0 

tkelderken staende inden selve huyse twelck in hueren heeft die 

dienaer van Jacop Spaen  

k 15-0-0 0-30-0 

thuys toebehoerende Jeronimus Hock genaemt Haerlem / daer hy in 

woont 

H 33-0-0 3-6-0 

thuys84 toebehoerende Jan van Drenckwaert Bouwensz. heeft een 

huys daer Wourick van Drenckwaert in woont 

H 75-0-0 7-10-0 

noch een wynkelder staende onder tgrote huys welck in hueren 

heeft Mathys Henrick Berck om mitsgaders die naevolgende kelder 

Wk/K 117-0-

0 

11-14-

0 

noch een kelder staende onder cleyn huys genaemt die Loets twelck 

in hueren heeft Mathys Berck 

K   

                                                      
82 ’t Zeepaert. 
83 (Oude) Tolhuys. 
84 1553 en 1557: den ouden schouten huysinge; later genoemd Beyenberg. 
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fol. 37 

thuys genaemt den Blouwen Gevel toebehoerende derffgenaemen 

van Willem Bouwensz. / twelck in hueren heeft Peter van Brugge 

H 60-0-0 6-0-0 

tcleyn kelderken staende onder tvoorssegde huys twelck in hueren 

heeft den voorsegde Peter van Brugge 

k 12-0-0 0-24-0 

noch die grote kelder staende onder tselve huys die welcke in huere 

heeft die weduwe van Peter van Dortman 

K 40-0-0 4-0-0 

noch een spycker staende achter den Blouwen kel Gevel twelck in 

hueren heeft Jan Smitgen 

Sp 30-0-0 3-0-0 

thuys toebehoerende Dirck Francken daer hy boven in woont / 

getaxeert op / mit een kelderken daer achter aen staende om 

tsamen 

H/k 50-0-0 5-0-0 

noch een kelder staende onder tselve huys welck in hueren heeft 

gehadt die Pelgrums85 

K 48-0-0 4-16-0 

thuys toebehoerende Adriaen Waelen daer hy in woont H 34-0-0 3-8-0 

noch een kelder staende onder tvoorsegde huys / welck in hueren 

heeft Joachim Cop 

K 48-0-0 4-16-0 

thuys toebehoerende Jan Bronchorst daer hy in woont H 60-0-0 6-0-0 

fol. 37v 

thuys genaemt Beverenburch toebehoerende die voorsegde Jan 

Bronchorst twelck in hueren heeft Melchior Vieris 

H 43-10-

0 

4-7-0 

noch een wynkelder staende onder tvoorsegde huys die welcke den 

voorgenoemde Bronchorst aen hem selven hout 

Wk 60-0-0 6-0-0 

thuys toebehoerende Marichgen Aernt Brouwers weduwe daer sy 

boven in woont / mitsgaders noch een grote kelder ende een cleyn 

kelderken onder tselve huys staende t mit een loetsgen daer achter 

aen staende 

H/K/k

/l 

126-0-

0 

12-12-

0 

thuys toebehoerende Aernt Henricxz.86 genaemt die Drie Coningen 

daer hy in woont 

H 66-0-0 6-12-0 

thuys genaemt die Clock toebehoerende Jan Govertsz. daer hy in 

woont 

H 45-0-0 4-10-0 

thuys genaemt Marienburch toebehoerende Dirckgen Bertouts daer 

sy boven in woont 

H 54-0-0 5-8-0 

die kelder staende onder tvoorsegde huys welck in hueren heeft 

Herman van Hout 

K 84-0-0 8-8-0 

Wynen Inden Hollantschen Tuyn87 heeft een huys genaemt die 

Vogelgesanck in hueren 

H 48-0-0 4-16-0 

noch een kelder staende onder tselffde huys welck in hueren heeft 

Jan Smitgen 

K 90-0-0 9-0-0 

fol. 38 

thuys genaemt Almaengen toebehoerende Harman Bachrach daer 

hy selver boven in woont / getaxeert op / mit die kelder daer onder 

staende van voren tot achteren / tsamen 

H/K 108-0-

0 

10-16-

0 

thuys88 toebehoerende die kinderen van Aert Petersz. / twelck in 

hueren heeft Jacob van Teylingen 

H 50-0-0 5-0-0 

                                                      
85 De familie Pelgrum/Pelgrim uit Keulen, vgl. fol. 24. 
86 Versie B: Arent Henricxz stadthouder (fol. 54v) 
87 Het huis den Hollantschen Tuyn lag aan de overzijde van de Wijnstraat. 
88 Het huis Roodenburch wordt in dit kohier als één huis behandeld; in 1543 was nog sprake van twee 

aparte huizen Roenborch en ’t Scaeck. 
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die kelder staende aende oostzyde onder den selven huyse welck in 

hueren heeft Peter Hesseling 

K 84-0-0 8-8-0 

noch een kelder staende aende westzyde vande selven huyse die 

welck in hueren heeft Claes vande Graeff 

K 84-0-0 8-8-0 

vande solders leggende inde selve huysinge is off gecomen voor den 

jaeren LXJ 

Zl 17-9-0 0-34-

10(!) 

thuys genaemt Henengouwen toebehoerende Dirckgen Bertouts 

welck in hueren heeft gehadt boven Jacob van Wels 

H 48-0-0 4-16-0 

die kelder staende onder den selve huyse aende oostsyde / die 

welck in hueren heeft Henrick Ottenz. 

K 48-0-0 4-16-0 

noch een kelder staende onder tselve huys aende westsyde die 

welck in hueren heeft Willem Tonisz. wyncuper 

K 48-0-0 4-16-0 

westhoek van de Gravenstraat 

fol. 38v 

Weder opte Nyeuwe brugge gecomen ende weder aende rechterhant89 off gegeaen 

die kinderen van meester Gerit van Bladeghem90 hebben een huys 

twelck tsjaers in hueren gelt 

H 30-0-0 3-0-0 

Gerit Geritsz. cleermaecker heeft een huys daer hy in woont H 28-0-0 2-16-0 

Henrick den engelsman heeft een huys daer hy in woont H 28-0-0 2-16-0 

Kaspar Michielsz. heeft een huys daer hy in woont H 28-0-0 2-16-0 

Revixit van Naerssen heeft een huys in hueren van Frans van 

Diemen 

H 30-0-0 3-0-0 

Gerichgen Willems dochter heeft een huys daer sy in woont H 28-0-0 2-16-0 

thuys91 toebehoerende Henrick Heremael twelck in hueren heeft Jan 

Govertsz. cleermaecker 

H 45-0-0 4-10-0 

thuys toebehoerende Henrick Heermael genaemt Sint Jacob92 daer 

hy in woont 

H 50-0-0 5-0-0 

noch een kelder staende onder tselve huys / welck in hueren heeft / 

Caspar Michielsz. 

K 60-0-0 6-0-0 

fol. 39 

thuys genaemt Cronenburch toebehoerende Hans Loetgens93 daer 

hy in woont 

H 54-0-0 5-8-0 

thuys genaemt den Eenhoorn toebehoerende Jan Bronchorst / 

twelck in hueren heeft Coenraet Goesselincx mit een kelder daer 

onder staende 

H/K 108-0-

0 

10-16-

0 

Henrick Letterhuys heeft een huys genaemt den Regenbooch / daer 

hy in woont 

H 48-0-0 4-16-0 

thuys genaemt die Herp toebehoerende Jan Inden Bruynvisch ende 

mit Frans Scheij twelck in hueren gehadt heeft seeckere luden uut 

Brabant 

H 54-0-0 5-8-0 

meester Peter die surgyn94 heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

Adriaen Goesschalcksz. heeft een huys twelck in hueren heeft Jan 

Piet95 Jansz. 

H 57-0-0 5-14-0 

                                                      
89 De huizen op de oprit van de Nieuwbrug aan de oostzijde, te beginnen vanaf de havenkant. 
90 Er stond eerst ... gum, maar dit is doorgehaald. 
91 Komende vanaf de Nieuwbrug, rechtsaf slaand, is dit het eerste huis in de Wijnstraat. 
92 Ook wel genaamd Sint Jacob in Galiciën (Santiago). 
93 Versie B: Hans Slootgens (fol. 56v). 
94 Versie B: Mr. Pieter barbijer (fol. 57). 
95 Versie B: Jan Pieck Jansz. 
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Adriaentgen die weduwe van Peter van Dortmont heeft een huys 

daer sy in woont 

H 50-0-0 5-0-0 

den grooten craen toebehoerende diversche persoonen96 is 

offgecomen inden jaeren LXJ die somme van  

Kr 138-

16-0 

13-17-

8 

fol. 39v 

Floris Florisz. heeft een huys genaempt den Groten Beytel daer hy in 

woont 

H 42-0-0 4-4-0 

Floris Florisz. heeft een huys genaemt den Cleyne Beytel twelck in 

hueren heeft Cornelis van Bree 

H 23-0-0 2-6-0 

Derffgenaemen van Adriaen Moelen hebben een huys genaemt die 

Wyndaesbooch welck in hueren heeft Jacob Ha Gommersbach 

H 31-0-0 3-2-0 

noch een kelder staende onder tselve huys die welcke in hueren 

heeft Thomas Smit van Emmerick 

K 42-0-0 4-4-0 

Janneken van Schoer heeft een huys twelck genaemt die Gelder 

twelck in hueren heeft Philips Willemsz. 

H 38-0-0 3-16-0 

noch een huys genaemt den Hollantschen Tuyn mit een camerken 

daer besyden aen staende mit een plaets / toebehoerende die 

voorsegde Jannichgen Verschoor twelck in hueren heeft Claes 

Waelen 

H/km

/Pl 

66-0-0 6-12-0 

thuys genaemt Cranenburch toebehoerende Mathys Geritsz. / daer 

hy in woont 

H 52-0-0 5-4-0 

fol. 40 

thuys toebehoerende Adriaen Henricxz. van Halteren genaemt 

Valckenburch mit een camer daer besyden aen staende 

H/Km 40-0-0 4-0-0 

noch een kelder staende onder tselve huys welck in hueren heeft 

Evert Brant 

K 28-0-0 2-16-0 

thuys Adriaen Henricxz. van Halteren heeft in hueren gehadt thuys 

genaemt den Engel / mit die kelder daer onder staende 

H/K 59-0-0 5-18-0 

thuys toebehoerende Lysgen Jan Petersz. daer sy in woont H 39-0-0 3-18-0 

thuys toebehoerende Cornelis Evertsz. genaemt tScrevenhaeff97 mit 

die coornsolders daer hy in woont 

H/Kz 52-0-0 5-4-0 

thuys toebehoerende Jan Sybertsz. twelck in hueren heeft Sybert 

Jansz. 

H 36-0-0 3-12-0 

thuys toebehoerende Peter Dircxz. daer hy in woont staende opten 

houck vande Hoppenbier steech98 

H 42-0-0 4-4-0 

fol. 40v 

passeert de Hoppenbiersteiger 

thuys toebehoerende Jannichgen Verschoer daer sy in woont (...) / 

mit die coornsolders 

H/Kz 40-0-0 4-0-0 

noch een kelder staende onder tselffde huys twelck in hueren heeft 

Willem Veer 

K 72-0-0 7-4-0 

thuys toebehoerende Mariken Meertens dochter mit die 

coornsolders daer sy in woont 

H/Kz 50-0-0 5-0-0 

die harinckplaets toebehoerende Adriaen Jacobsz. in Medenbleeck99 Hp 12-0-0 0-24-0 

noch een huys toebehoerende die voorsegde Adriaen Jacobsz.100 / H 20-0-0 2-0-0 

                                                      
96 Versie B: bij tichte van de kinderen van Mr. Gerit van Bladegem (fol. 57). 
97 In versie B: Sgravenhaech. Ook in andere bronnen komt de naam als Sgravenhaech, ’s-Gravenhaege voor.  
98 De Hoppenbiersteiger werd vanaf de 17de eeuw Joppensteiger of Wijnsteiger genoemd. 
99 Medemblik. 
100 Versie B: Cornelis Claesz stoeldraijer huurt huis van Marijchgen Maertensdochter (fol. 59). 
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twelck in hueren heeft Cornelis Claesz. stoeldraeyer 

thuys toebehoerende Claes Jansz. schipper daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Derffgenaemen van Adriaen Moelen hebben een huys twelck in 

hueren heeft Laurens Adriaensz. 

H 14-0-0 0-28-0 

Derffgenaemen vande voorsegde Adriaen Moelen hebben een huys 

mit die coornsolders 

H/Kz 45-0-0 4-10-0 

twee huysen besyden malcanderen staende mit een kelderken daer 

onder toebehoerende Adriaen Jacobsz. in Medenbleeck ts daer hy in 

woont 

H(2)/

k 

82-0-0 8-4-0 

fol. 41 

thuys toebehoerende Marychgen van Kempen daer sy in woont H 45-0-0 4-10-0 

noch een huys toebehoerende die voorsegde Mariken van Kempen 

twelck in hueren heeft Rutger Tucking engelsman ende heeft vande 

selve huer nyt ontfangen alsoe hy geruymt is argo 

H  Nihil 

Mariken van Kempen heeft een huysken staende int 

Mattemaeckers straetgen101 twelck in hueren heeft die weduwe 

van Henrick Aertsz. om VJ pont facit de tweedeelen 

h 6-0-0 0-8-0 

noch een huysken daer besyden aen staende twelck in hueren heeft 

Peter Laurensz. om VJ pont facit de IJ deelen 

h 6-0-0 0-8-0 

thuys toebehoerende die weduwe van Peter Goedenraedt staende 

opten houck102 vande Mattestraet / daer sy in woont 

H 18-0-0 0-36-0 

thuys toebehoerende Adriaen Blocklandt mit die kelder daer achter 

aen staende 

H/K 66-0-0 6-12-0 

noch een huysken daer besyden aen staende toebehoerende die 

voorsegde Blocklandt / ts mit een plaetsken daer achter aen staende 

twelck in hueren heeft Willem Cornelisz. 

h/pl 25-0-0 2-10-0 

thuys toebehoerende Adriaentgen Stoepen mit die plaets ende 

coornsolders twelck in hueren heeft Bouwen Aertsz. 

H/Pl/

Kz 

48-0-0 4-16-0 

fol. 41v 

thuys toebehoerende Adriaen Jansz. Cant daer hy in woont H 36-0-0 3-12-0 

thuys toebehoerende die weduwe van Tonis Tonisz. backer daer sy 

in woont 

H 33-0-0 3-6-0 

thuys toebehoerende Aper Matheeusz. daer hy in woont H 34-0-0 3-8-0 

een huys toebehoerende Cornelis Croeswyck Jansz. twelck in hueren 

heeft Neeltgen Croeswyck 

H 24-0-0 2-8-0 

die weduwe van Jan Hermansz. heeft een huys daer sy in  woont H 24-0-0 2-8-0 

Derffgenaemen van Jaep Jannichgen Droegen hebben een huys 

twelck teerste halff jaer in hueren heeft gehadt Sycken van Nuys 

ende tanderde halff jaer Peter Dey Denysz. / tsamen geheele huys 

om XXX pont 

H 30-0-0 3-0-0 

Aernt Cornelisz. burgemeester heeft een huys mit een sydelcamer 

daer aen staende daer hy in woont 

H/Km 80-0-0 8-0-0 

noch een kelder staende onder die voorsegde sydelcamer twelck in 

hueren heeft Jan Brinckhorst103 

K 36-0-0 3-12-0 

fol. 42 

die weduwe van Adriaen Ysbrantsz. heeft een huys daer sy in woont H 26-0-0 2-12-0 

                                                      
101 Mattensteiger. 
102 Versie B: de oosthoek van de Mattensteygaert (fol. 60). 
103 Versie B: Jan Bronchorst (fol. 60v). 
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Adriaen Adriaensz. Both104 heeft een huys daer hy in woont H 34-0-0 3-8-0 

die weduwe van Jan Willemsz. heeft een huys daer sy in woont H 32-0-0 3-4-0 

Wouter Jacobsz. cleermaecker heeft een huys daer hy in woont H 26-0-0 2-12-0 

Jan Joesten backer heeft een huys daer hy in woont H 26-0-0 2-12-0 

die huysinge toebehoerende Reyer die Jonge mit die coornsolders 

daer hy in woont 

H/Kz 50-0-0 5-0-0 

die weduwe van Willem Henricxz. coerncoper heeft een huys daer 

sy inne woont staende opten draeyboom 

H 36-0-0 3-12-0 

De Tollebrugge off gegaen aende landtsyde opte havensyde105  

[hier begint de landzijde] 

Coen Jansz. heeft een huys staende opte Tolbrugge aende landtsyde 

tot wederseggen vande stadt daer hy in woont 

H 9-0-0 0-18-0 

fol. 42v 

Jan Thomasz. timmerman heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Geritgen Cornelisdochter 

h 12-0-0 1-4-0 

Edewert Pentert heeft een huysken twelck in hueren heeft Mariken 

Florisdochter 

h 8-10-0 0-17-0 

Adriaen Adriaensz. Smeechgen heeft een huysken twelck in hueren 

heeft Neeltgen Jansdochter om VJ pont facit de tweedeelen 

h 6-0-0  0-8-0 

Claes Fransz. heeft twee huyskens in hueren    

coman Aris heeft een huysken twelck in hueren heeft Claes Fransz. 

om VJ pont facit voerde tweedeelen 

h 6-0-0  0-8-0 

Goessen die verver heeft een huysken twelck in hueren heeft die 

voorszegde Claes Fransz. om VJ pont facit voerde tweedeelen 

h 6-0-0  0-8-0 

Peterken Jacobsdochter heeft een huysken daer sy in woont h 6-0-0 Nihil 

Die stadts ledich erff daer sy haer sandt leyt E  Nihil 

Frans van Diemen heeft een huys daer hy in woont H 22-0-0 2-4-0 

Cornelis Roggen heeft een huijs twelck in hueren heeft Claes Jansz. H 25-0-0 2-10-0 

fol. 43 

Cornelis van Bree heeft een huys daer sy in woont H 22-0-0 2-4-0 

Weyntgen Woutersdochter heeft een huys daer sy in woont H 18-0-0 0-36-0 

Jacob Dircxz. hernisveeger heeft een huys staende opten oosten 
hoeck van Heer Mathys Steyger daer hy in woont  

H 20-0-0 2-0-0 

Mariken Coenen die weduwe van Jan Jansz. heeft een huys daer sy in 

woont 

H 21-0-0 2-2-0 

Peter Ingenz. heeft een huys daer hy in woont H 19-0-0 0-38-0 

die weduwe van Evert Ewout Adriaensz. messemaecker heeft een 

huys daer sy in woont 

H 16-0-0 0-32-0 

Jan Henricxz. schoenlapper heeft een huys twelck in hueren gehadt 

heeft Aert Thomasz.  

H 16-0-0 0-32-0 

Peter Ogiersz. heeft een huys daer hy in woont H 16-0-0 0-32-0 

Maryken Jacobsdochter heeft een huys daer sy in woont H 16-0-0 0-32-0 

Dirck Mathysz. schoenmaecker heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

fol. 43v 

Aert Jansz. goudtsmit heeft een huys daer sy in woont H 19-0-0 0-38-0 

Jacob Henricxz. heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Jan Jansz. cleermaecker heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

                                                      
104 Versie B: Ariaen Ariaensz Both seijlmaecker (fol. 61). 
105 Vanaf de Tolbrug op de Voorstraat langs de haven in oostelijke richting. 
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Harman die vaetspoelder heeft een huys twelck in hueren heeft 

Mathys Meeusz. 

H 18-10-

0 

1-17-0 

Harman die vaetspoelder heeft een huys daer hy in woont H 18-0-0 0-36-0 

thuys toebehoerende Tonis Tonisz. craemer h daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

Jacob die goudtsmit heeft een huys daer hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

Cornelis van Diemen heeft een huys daer hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

Jacob Petersz. mandemaecker heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

Jacob Cornelisz. droechscheerder heeft een huys staende opten 
westerschen houck vande Wynbrugge ande landtsyde daer hy in 

woont 

H 28-0-0 2-16-0 

fol. 44 

Jacop Jansz. coornmeter heeft een huys staende opte Wynbrugge 

daer hy in woont 

H 28-0-0 2-16-0 

Adriaen Heymansz. heeft een huys staende opten oostenhoeck 

vande Wynbrugge int offcoomen daer hy in woont 

H 28-0-0 2-16-0 

Reynier Maesz. heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Adriaen Loeff heeft een huys twelck in hueren heeft Steven Jansz. H 37-0-0 3-14-0 

die weduwe van Frans Henricxz. heeft een huys daer sy in woont H 38-0-0 3-16-0 

Frans Staesz. inden Lely heeft een huys daer hy in woont H 42-0-0 4-4-0 

Adriaen Dircxz. hernisveger heeft een huys daer hy in woont H 27-0-0 2-14-0 

Thomas Jansz. heeft een huysken daer hy in woont h 9-0-0 0-18-0 

Frans Staesz. heeft een huys daer Ysbrant Willemsz. syn swager in 

woont 

H 15-0-0 0-30-0 

Cornelis Egbertsz. schoenmaecker heeft een huys daer hy in woont H 22-0-0 2-4-0 

fol. 44v 

Claes Blasius heeft een huys daer hy in woont H 36-0-0 3-12-0 

thuys staende opten westen hoeck vant Coet106 toebehoerende 

die voorszegde Claes Blasius twelck in hueren heeft Jacob Dammez. 

H 15-10-

0 

0-31-0 

thuys toebehoerende Aert Petersz. staende opten oosten houck 

vant Cowet daer hy in woont 

H 36-0-0 3-12-0 

Franck Gysbertsz. genaemt Altena heeft een huys daer hy in woont H 27-0-0 2-14-0 

thuys toebehoerende die weduwe van Adriaen Woutersz. 

tinnegieter daer sy in woont 

H 34-0-0 3-8-0 

die weduwe van Jacob Berthoutsz. heeft een huys daer sy in woont H 30-0-0 3-0-0 

Jan van Asperen heeft een huys daer hy in woont H 26-0-0 2-12-0 

Jan Damen heeft een gang twelck in hueren heeft Hadewich die 

appelcoopster om V pont facit de IJ deelen 

G 5-0-0  0-6-8 

Engelken Jan Ooms weduwe heeft een huys daer sy in woont H 33-0-0 3-6-0 

Huych die goudtsmit heeft een huys daer hy in woont H 33-0-0 3-6-0 

fol. 45 

derffgenaemen van Winant Schol hebben een huys twelck in hueren 

heeft Jan Weyelandtsz. 

H 50-0-0 5-0-0 

Blasius Bicket heeft een camer getimmert naest syn huys genaemt 

tGanssecuycken de welcke hy nyeuwe getimmert heeft ende alsnoch 

nyt bewoont en is argo 

Km  nyt 

noch ene kelder staende onder tvoorszegde huys twelck in hueren 

heeft Jan Smitgen om XLIJ ponden ende heeft die selve kelder maer 

een halff jaer gebruyct, ergo hier XXJ ponden 

K 42-0-0  2-2-0 

                                                      
106 Cowet of Cawet, oude benaming voor de Grote Appelsteiger. 
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thuys genaemt tGanssecuycken toebehoerende den voorszegde 

Blasius daer hy in woont 

H 45-0-0 4-10-0 

Dirck Willemsz. heeft een huys daer hy in woont H 16-0-0 0-32-0 

twee huysen besyden malcanderen staende toebehoerende Denys 

Michielsz. daer hy in woont 

H(2)  32-0-0 3-4-0 

Reyer Henricxz. heeft een huys daer hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

thuys toebehoerende Mariken Ockers twelck in hueren heeft 

Cornelis Joosten 

H 32-0-0 3-4-0 

fol. 45v 

Symon Fransz. schoenmaecker heeft een huys daer hy in woont H 25-0-0 2-10-0 

Adriaen Cornelisz. heeft een huys daer hy in woont H 23-0-0 2-6-0 

Willem Adriaens heeft een huys daer hy in woont H 23-0-0 2-6-0 

Cornelis Petersz. wynscroeyer heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Cornelis Dircxz. heeft een huys genaemt tDubbel Cruys daer hy in 

woont 

H 27-0-0 2-14-0 

Jacob Govertsz. heeft een huys daer hy in woont H 36-0-0 3-12-0 

Cornelis Pietersz. timmerman heeft een huys daer hy in woont H 27-0-0 2-14-0 

thuys toebehoerende derffgenaemen van Peter Aertsz. twelck in 

hueren heeft Gerit Bouwensz. 

H 35-10-

0 

3-11-0 

thuys toebehoerende Jan Spont daer hy in woont H 26-0-0 2-12-0 

die weduwe van Caes107 Sybertsz. heeft een huys daer sy in woont H 28-0-0 2-16-0 

fol. 46 

thuys toebehoerende Neeltgen Beenendochter twelck in hueren 

heeft Adriaen Jacobsz. Beenen 

H 36-0-0 3-12-0 

die weduwe van Bastiaen Re Jacobsz. heeft een huys daer sy in 

woont 

H 38-0-0 3-16-0 

Jacob Cornelisz. heeft een huys daer hy in woont H 38-0-0 3-16-0 

Truychgen Dierick Mollen weduwe heeft een h twee huysen besyden 

malcanderen staende daer sy in woont 

H(2) 75-0-0 7-10-0 

Govert Petersz. den egwercker heeft een huys daer hy in woont H 27-0-0 2-14-0 

Jacob Cornelisz. Gysselaer heeft een huys daer hy in woont H 42-0-0 4-4-0 

meester Jan Buwensz. barbier heeft een huys daer hy in woont H 27-0-0 2-14-0 

thuys toebehoerende Henrick Woutersz. van Dort heeft een huys 

daer hy in woont 

H 24-0-0 2-8-0 

die weduwe van Bouwen die glaesmaecker heeft een huys daer sy in 

woont 

H 24-0-0 2-8-0 

fol. 46v 

Neeltgen Woutersdochter heeft een huys twelck in hueren heeft Jan 

Geritsz. 

H 24-0-0 2-8-0 

die weduwe van Herman die hopcooper heeft een huys daer sy in 

woont mit die coornsolders 

H/Kz 43-0-0 4-6-0  

Juliaen Jheronimusdochter heeft een huys daer sy in woont H 40-0-0 4-0-0 

thuys toebehoerende Peter Jacobsz. daer sy in woont H 26-0-0 2-12-0 

Gerit Rutten heeft een huys daer hy in woont H 26-0-0 2-12-0 

die weduwe van Jop Danielsz. heeft een huys daer sy in woont H 26-0-0 2-12-0 

Geertruyt van Wels heeft een huys twelck in hueren heeft Jan Claesz. 

de Lange 

H 28-0-0 2-16-0 

noch een kelder staende onder tvoorszegde huys twelck in hueren K 24-0-0 2-8-0 

                                                      
107 Bedoeld zal zijn: Claes. 
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heeft die voorszegde Jan Claesz. 

Lysken Coppen Dullen weduwe heeft een huys twelck in hueren 

heeft Willem Jansz. 

H 50-0-0 5-0-0 

Gerit Anckersz. heeft een huys daer hy in woont H 28-0-0 2-16-0 

fol. 47 

Dirck Jan Donckert heeft in hueren vande gemeen eerffgenaemen 

van Cornelis Roerom een huys 

H 42-0-0 4-4-0 

Dirck Claesz. backer heeft een huys staende opten westerhoeck 
van Sint Anna steyger108 daer hy in woont 

H 21-0-0 2-2-0 

Jan Henricxz. heeft een huys staende opten oostenhoeck van Sint 
Annen steyger daer hy in woont 

H 30-0-0 3-0-0 

Thonis Woutersz. stoeldraeyer heeft een huys genaemt den Ossche 

daer hy in woont 

H 23-0-0 2-6-0 

Mary Adriaen Jacobsz. Heythomer heeft een huys mit een 

brouwerye daer aen staende tsamen getaxeert mit die plaets daer 

besyden aen 

H/Br/

Pl 

60-0-0 6-0-0 

thuys toebehoerende Jan Martsz. twelck in hueren heeft Cornelis 

Geritsz. 

H 19-0-0 0-38-0 

noch een huys daer besyden aen staende opten westen hoeck van 
Sinte Lenaert steyger109 toebehoerende de voorszegde Jan Martsz. 

mit die houthuynen daer voeren staende daer hy in woont  

H/Ht 30-0-0 3-0-0 

Haesken Peter Nannen weduwe heeft een huys staende opten 

oosten houck van Sint Lenaert steyger twelck in hueren heeft 

Adriaen Petersz. 

H 36-0-0 3-12-0 

fol. 47v 

Claes Jansz. backer heeft een huys daer hy in woont H 26-0-0 2-12-0 

Aernt Wensschen heeft een huys daer hy in woont H 33-0-0 3-6-0 

die kinderen van Wissel[?] van Ruermont hebben een huys mit een 

kelder daer onder staende twelck in hueren heeft Roelandt van 

Santpoort 

H/K 49-10-

0 

4-19-0 

Peter Corsz. heeft een huys daer hy in woont H 22-0-0 2-4-0 

die weduwe van Jan Zegersz. heeft een huys daer sy in woont H 24-0-0 2-8-0 

die weduwe van Jan Berckenrode heeft in hueren een huys van 

Zutgen Ooms 

H 30-0-0 3-0-0 

Gysbert Jansz. van Haerlem heeft een huys mit een kelderken daer 

onder staende mitsgaders een houthuynken daer voer aen staende 

H/k/ 

ht 

31-0-0 3-2-0 

Damas vander Lindt heeft een huys daer hy in woont H 36-0-0 3-12-0 

noch een huys mit een plaets daer voer aen geleegen toebehoerende 

die voorszegde Damas vander Lindt twelck in hueren heeft Jan 

Lenaertsz. die pastoer vande Nyeukerck 

H/Pl 36-0-0 3-12-0 

fol. 48 

noch een kelder staende onder tselve huys twelck in hueren heeft 

Jan Bartholomeeusz. 

K 30-0-0 3-0-0 

Jacob Jansz. hee coornmeter heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Matgen Jan Claesz. weduwe heeft een huys daer sy in woont H 25-0-0 2-10-0 

Joost Jacobsz. backer heeft een huys daer hy in woont H 25-0-0 2-10-0 

Jan Tolvoet heeft een huys mit een houthuynken daer voor aen H/ht 26-0-0 2-12-0 

                                                      
108 Distelsteiger. 
109 Turfsteiger. 
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staende daer hy in woont 

Claes Woutersz. heeft een huys twelck in hueren heeft Cornelis 

Michielsz. mit die coornsolders 

H/Kz 39-0-0 3-18-0 

die weduwe van Adriaen Dircxz. heeft een huys twelck in hueren 

heeft Willem van Schaeyck 

H 30-0-0 3-0-0 

Comende vande draeyboom110 off aende landtsyde aende luchter hant in gegaen ende 

naeden Rietdyck toe 

Ewout Jansz. heeft een huys daer hy in woont H 22-0-0 2-4-0 

thuys toebehoerende Cornelis Willemsz. daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

fol. 48v 

Gerit Geritsz. van Nispen heeft een huys daer hy in woont H 42-0-0 4-4-0 

Pouwels Woutersz. heeft een huys daer hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

noch een kelder staende achter tvoorszegde huys twelck in hueren 

heeft Peter Denesz. 

K 20-0-0 2-0-0 

Adriaen Hugen coeckenbacker heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

Maryken van Capel heeft een huys daer sy in woont H 42-0-0 4-4-0 

Symon Jansz. van Capel heeft een huys daer hy in woont getaxeert 

op getaxeert van voeren tot achteren111 

H 50-0-0 5-0-0 

Cornelis Jansz. heeft een huys daer hy in woont H 25-0-0 2-10-0 

thuys toebehoerende Cornelis Woutersz. twelck in hueren heeft 

Peter Craenen 

H 34-0-0 3-8-0 

Derffgenaemen van Jan Thomasz. hebben een huys twelck in hueren 

heeft Mon Thomasz. 

H 42-0-0 4-4-0 

Jan Cornelisz coorncooper heeft een huys in hueren van Ychgen 

Vassen 

H 41-0-0 4-2-0 

fol. 49 

Joost Joostensz. coorncoper heeft een huys daer hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

een huysken staende boven die Nyeu poort112 toebehoerende die 

voorszegde Joost Joostensz. 

h 6-0-0 Nihil 

Adriaen Jansz. smit heeft een huys daer hy in woont H 21-0-0 2-2-0 

Cornelis Thomasz. backer heeft een huys daer hy in woont H 25-0-0 2-10-0 

Cornelis Rysberch heeft een huys daer hy in woont H 25-0-0 2-10-0 

Cornelis Willemsz. Ket heeft een huys daer hy in woont H 25-0-0 2-10-0 

thuys toebehoerende Jan Tolvoet twelck in hueren heeft Mon 

Thomasz. 

H 24-0-0 2-8-0 

Jacob Cornelisz. van Alblasserdam heeft een huys daer hy in woont H 21-0-0 2-2-0 

thuys toebehoerende meester Tielman Schoeck twelck in hueren 

heeft Hubert Collert  

H 27-0-0 2-14-0 

een leedich erff toebehoerende Cornelis Evertsz. daer nyt off en 

comt argo 

E  Nihil 

fol. 49v 

thuys toebehoerende derffgenaemen vande corte coomen113 twelck 

in hueren heeft Steven Thonisz. 

H 22-0-0 2-4-0 

                                                      
110 De taxateurs gaan vanuit de Boomstraat linksaf naar de Riedijk (destijds vaak: ‘Rietdijk’). 
111 Van voeren tot achteren: dit betekent meestal dat het een erg diep pand was, wellicht met achterhuis 

en/of berging/stal aan de achterzijde, grenzend aan de achterstraat. Bij de taxaties van de achterstraat wordt zo’n achterhuis dan niet vermeld, omdat het al bij de voorstraat is opgenomen. 
112 Het Nieuw- of Melkpoortje aan de Riedijk had niet de status van echte stadspoort zoals Groothoofds- en 

Riedijkspoort. 
113 Corte coomen: bijnaam voor een kleine koopman? 
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thuys toebehoerende derffgenaemen van Adriaen Thonisz. uut 

tMolenaersgraeff twelck in hueren heeft Jacob Petersz. 

H 24-0-0 2-8-0 

Derffgenaemen van Peter Govertsz. hebben een huys twelck in 

hueren heeft Adriaen Meertensz. 

H 30-0-0 3-0-0 

Neeltgen Thomasdochter heeft die helft van een huys daer sy in 

woont, getaxeert op XVIIJ pont facit ende huert dander heelft 

vanden selven huyse van haer kinderen om VIJ ponden  

H 25-0-0 2-10-0 

myn vrouwe van Papendrecht heeft een huys twelck in hueren heeft 

Aelbert Adriaensz. 

H 24-0-0 2-8-0 

Heyltgen inde Sterre heeft een huys daer sy in woont H 21-0-0 2-2-0 

Jop Dircxz. heeft een huys daer hy in woont H 21-0-0 2-2-0 

Frans van Diemen heeft een huys twelck in hueren heeft Roelant 

Jansz. 

H 22-0-0 2-4-0 

Sychgen van Nuys heeft een huys twelck by verscheyden persoonen 

in hueren gehouden heeft 

H 14-0-0 0-28-0 

hopman Clever heeft een huys twelck in hueren heeft Cornelis de 

Veer 

H 36-0-0 3-12-0 

fol. 50 

Adriaen Govertsz. heeft een huys twelck in hueren heeft Michiel 

Henricxz. 

H 18-5-0 0-36-6 

thuys toebehoerende derffgenaemen van Tryn Tollen H 14-0-0 0-28-0 

noch een huys toebehoerende derffgenaemen van Tryn Teeuwensz. H 14-0-0 0-28-0 

thuys toebehoerende Jasper Hermansz. backer daer hy in woont H 16-0-0 0-32-0 

thuys toebehoerende Cornelis Woutersz. schoenmaecker daer hy in 

woont  

H 14-0-0 0-28-0 

thuys toebehoerende Beernt Hermansz. inde Wilde See daer hy in 

woont 

H 14-0-0 0-28-0 

Mariken Ockers heeft een huys daer sy in woont H 15-0-0 0-30-0 

Lenaert Petersz. heeft een huys daer hy in woont H 16-0-0 0-32-0 

Derffgenaemen van Huych Oelen hebben een huys getaxeert mit het 

erff daer besyden aen 

H/E 40-0-0 4-0-0 

twee huysen besyden malcanderen staende toebehoerende Jan 

Joestensz. daer hy in woont 

H(2) 72-0-0 7-4-0 

Het tolhuys mit die huysinge daer aen staende buten den 

Rietdycx poort 

Bb   

Den Rietdycx poort weder in gegaen 

fol. 50v 

Claes Joostenz. heeft inden jaere van LXJ [1561] een huys getimmert 

twelck leech gestaen heeft argo 

H nyt Nihil 

een lootsken mit een thuyn toebehoerende Jan Joesten l/T 20-0-0 2-0-0 

die weduwe van Willem Willemsz. heeft een huys daer sy in woont H 24-0-0 2-8-0 

Joost Aertsz. timmerman heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

Peter Petersz. heeft een huys daer hy in woont H 26-0-0 2-12-0 

noch twee vervallen huysken die int jaer van LXJ nyt bewoont en 

syn argo 

h(2) nyt  

Thonis Dircxz. schipper heeft een huysgen daer hy in woont h 7-0-0 0-14-0 

Jan Goessensz. heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Pouwels Herbertsz. heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Cornelis die schoenmaecker heeft een huysken twelck in hueren 

heeft Lenaert Willemsz. 

h 8-0-0 0-16-0 
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een vethuysken toebehoerende Cornelis Rysburch vh 7-0-0 0-14-0 

Reyer de Jonge heeft een tuynken  t 0-20-0 Nihil 

fol. 51 

Cornelis Jansz. Borsrocks weduwe heeft een huysken twelck in 

hueren heeft Willem Ewoutsz. om IIIJ pont V s. facit de IJ deelen 

h 4-5-0 0-5-10 

noch een camerken staende boven tselve huys twelck in hueren 

heeft Tiel Coenen om V pont facit de IJ deelen 

km 5-0-0 0-6-8 

die voorszegde weduwe heeft noch een huysken twelck in hueren 

heeft Wouter Adriaens 

h 7-0-0 0-14-0 

Gerit van Nispen heeft een huysken mit een bleyckvelt twelck in 

hueren hebben Willem ende Adriaen Petersz. 

h/Bv 10-0-0 0-20-0 

noch een huysken daer besyden aen staende toebehoerende die 

voorszegde Gerit van Nispen twelck in hueren heeft Cornelis 

Cornelisz. 

h 10-0-0 0-20-0 

Gerit van Nispen heeft noch een huysken twelck in hueren hebben 

Peter ende Adriaen Petersz. 

h 9-10-0 0-19-0 

noch een huysken toebehoerende die voorszegde Gerit van Nispen 

twelck in hueren heeft Frans Cornelisz. 

h 9-0-0 0-18-0 

noch een huysken toebehoerende Gerit van Nispen twelck in hueren 

hebben Lourens Cornelisz. ende Jan Pouwelsz. 

h 9-10-0 0-19-0 

Ewout Symonsz. heeft een huysken mit een camerken daer boven 

twelck in hueren hebben Jasper Adriaensz. ende Jochum Claesz. 

h/km 9-0-0 0-18-0 

fol. 51v 

noch een huysken toebehoerende dvoorszegde Ewout twelck in 

hueren heeft Cornelis Claesz. 

h 7-0-0 0-14-0 

noch een huysken toebehoerende die voorszegde Ewout twelck in 

hueren heeft Henrick Tonisz. 

h 8-0-0 0-16-0 

noch een huysken toebehoerende die voorszegde Ewout twelck in 

hueren heeft Peter Pouwelsz.  

h 8-0-0 0-16-0 

noch een huys toebehoerende Ewout Symonsz. twelck in hueren 

heeft Willem Jacobsz. om V pont X schellingen facit de IJdeel vanden 

Xen penning 

H 5-10-0 0-7-4 

noch een camerken staende boven voorszegde huys twelck in 

hueren heeft Jan Lourensz. om IV pont X s. facit de IJ deelen 

km 4-10-0 0-6-4 

Ewout Symonsz. heeft noch een huysken twelck in hueren heeft 

Gelis Cornelisz. 

h 9-0-0 0-18-0 

noch een bleyckvelt toebehoerende die voorszegde Ewout twelck in 

hueren heeft die voornoemde Gelis om V pont facit de tweedeelen 

Bv 5-0-0 0-6-8 

Wederom gegaen opte luchterhant het Torenstraetgen van afteren in naer die Voerstraet 
toe 

Reyer inde Schuppen heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Dirck Meeusz. om VJ pont facit de tweedeelen 

h 6-0-0 0-8-0 

die voorszegde Reyer heeft noch een huysken twelck in hueren heeft 

Peter Gerbrantsz. 

h 7-0-0 0-14-0 

fol. 52 

Frans Cornelisz. heeft een huysken twelck Maey Ewouts bewoont 

om goodtswil argo 

h nyt  

Floris Cornelis Adriaensz. heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Vobis  van Boven heeft een huys twelck in hueren heeft Reim Jacobs H 11-0-0 0-22-0 

Jop Matheeusz. heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 
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Thonis Geritsz. heeft een huysken daer hy in woont h 5-10-0 Nihil 

Gerit van Nispen heeft een huysken twelck in hueren heeft Cornelis 

Adriaensz. 

h 7-0-0 0-14-0 

Derffgenaemen van Jan Thomasz. hebben een huys twelck in hueren 

heeft Cornelis Jacobsz. 

H 12-0-0 0-24-0 

Andries Waelen heeft een huysken daer hy in woont h 10-0-0 0-20-0 

Gribbert Cornelisz. heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Thomas Jacobsz. 

h 8-0-0 0-16-0 

thuys toebehoerende Aert die metselaer twelck in hueren heeft om 

goodtswille bewoont wort argo 

H nyt  

noch een huysken toebehoerende Aert die metselaer twelck in 

hueren heeft Willem den hordemaecker 

h 7-10-0 0-15-0 

fol. 52v 

Frans Moelen hee mit syn consorten hebben een huysken twelck in 

hueren heeft die weduwe Jaep Mintgen om V pont facit de 

tweedeelen 

h 5-0-0 0-6-8 

Matgen Jan Claesz. heeft een huys twelck in hueren heeft 

Goodtschalck Lenaertsz. om VJ pont ende de camer daer boven om 

goodtswille bewoont wort 

H/Km 6-0-0 0-8-0 

noch een huys toebehoerende die voorszegde Matgen twelck in 

hueren heeft Dirck Cornelisz. 

H 10-0-0 0-20-0 

die weduwe van Adriaen Dircxz. backer heeft een huys twelck in 

hueren heeft beneden Frans Jacobsz.  

H 7-0-0 0-14-0 

noch een camer staende boven tselve huys die welck in hueren heeft 

Jacop Henricxz. om V pont facit de IJ deelen  

Km 5-0-0 0-6-8 

Derffgenaemen van Peter Govertsz. hebben een wynkelder staende 

int Toornstraetge die welck in hueren heeft Jan Brants om XXX 

stuvers ter maent ende heeft die selve gebruyckt vyff maenden facit 

Wk 7-10-0 0-15-0 

noch een huysken twelck om goodtswille bewoont wort argo h nyt  

Cornelis Adriaensz. Torffcloot heeft een huys twelck in hueren heeft 

Aert Jansz. 

H 10-0-0 0-20-0 

Achter Ewout Symonsz. die slinckerhant wederom gegaen naer het Rietdycxstraetgen toe 

Jop Dircxz. heeft een huysken twelck in hueren heeft Maryken 

Heyman om VJ pont facit de IJ deelen 

h 6-0-0 0-8-0 

fol. 53 

die weduwe van Adriaen Dircxz. backer heeft een huysken twelck in 

hueren heeft Neel Heynen om VJ pont facit de IJ deelen 

h 6-0-0 0-8-0 

Weyntgen Cornelis Wouter Cornelisz. weduwe heeft een huys daer 

sy in woont 

H 8-0-0 0-16-0 

noch een camer staende boven tvoorszegde huys twelck in hueren 

heeft Aelbert Thonisz. schoenlapper om VJ pont facit over de IJ 

deelen vanden eygenaer 

Km 6-0-0 0-8-0 

Adriaen Zieren heeft een huys daer hy in woont H 14-0-0 0-28-0 

Mathys Claesz. screynwercker heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

die weduwe van Jacob Jansz. heeft een huys daer sy in woont H 5-10-0 Nihil 

thuys toebehoerende het Heylige Geest huys te Nyeuwerkerck pro 

deo argo 

H nyt Nihil 

Aert Hugen metselaer heeft een huys twelck in hueren heeft 

Cornelis Geritsz. 

H 11-0-0 0-22-0 

thuys toebehoerende Cornelis Adriaensz. Turffcloot twelck in H 14-0-0 0-28-0 
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hueren heeft Jacob die Clau 

noch een kelderken staende onder tselve huys  k 5-8-0 Nihil 

die weduwe van Adriaen Dircxz. backer heeft een huys twelck in 

hueren heeft Jacob Cornelisz. Schot 

H 10-0-0 0-20-0 

fol. 53v 

noch een huysken daer besyden aen staende toebehoerende die 

voorszegde weduwe twelck in hueren heeft Jan Hubertsz.  

h 9-0-0 0-18-0 

Adriaentgen Egberts heeft een huys twelck in hueren heeft Peter 

Fransz. schipper 

H 10-0-0 0-20-0 

die weduwe van Peter Meeusz. heeft een huysken daer sy in woont h 8-0-0 0-16-0 

Dirck Willemsz. Griet die neester heeft een huys twelck in hueren 

heeft Dirck Willemsz. 

H 8-0-0 0-16-0 

Jan die naeyer heeft een huys twelck in hueren heeft Jacob Melisz. H 7-0-0 0-14-0 

Adriaen Govertsz. heeft een huysken twelck in hueren heeft Hubert 

Petersz. om VJ pont facit de IJ deelen 

h 6-0-0 0-8-0 

de selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Peter 

Lenaertsz. om V pont facit de IJ deelen  

h 5-0-0 0-6-8 

Aeltgen van Diemen heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Lambert Cornelisz. 

h 7-10-0 0-15-0 

noch een camerken staende boven tselve huys twelck in hueren 

heeft Maryken Adriaen Joosten 

km 6-10-0 0-13-0 

noch een camerken staende boven die gange van Aeltgen van 

Diemen twelck in (hueren) heeft Bastiaen Remboutsz. om V IIIJ pont 

X schellingen facit de IJ deelen 

km 4-10-0 0-6-4 

fol. 54 

thuys toebehoerende Thonis Woutersz twelck hy nyeuwe getimmert 

heeft ende inden jaere LXJ een ledich erff was argo 

H nyt  

Kasper Petersz. heeft een huys twelck in hueren heeft Henrick 

Willemsz. om V pont facit de IJ deelen 

H 5-0-0 0-6-8 

noch een huysken toebehoerende voorszegde Casper twelck in 

hueren heeft Thonis Cornelisz. 

h 6-10-0 0-13-0 

Michiel Thomasz. heeft een huys daer hy in woont H 5-0-0 Nihil 

die weduwe van Adriaen Petersz. heeft een huys daer sy in woont H 5-0-0 Nihil 

Derffgenaemen van Jacob Reyersz. hebben een verbranden toorn die 

leech leyt argo 

Tr nyt  

thuys toebehoerende Damas vander Linde twelck in hueren heeft 

Claes Cornelisz. om VJ pont facit de tweedeelen 

H 6-0-0 0-8-0 

thuys    

Het Rietdycxs straetgen in gegaen opte slincker hant naeden Rietdyck toe 

Damas vander Linde heeft een huys twelck in hueren heeft Screvel 

Cornelisz. 

H 8-0-0 0-16-0 

een tuynken mit een somerhuysken toebehoerende den selven 

Thomas Damas vander Linde  

t/zo 5-0-0 Nihil 

fol. 54v 

Jan Jacobsz. bewoont een huysken om goodtswille argo h nyt  

daer naest een vervallen huysken dat leech leyt h  Nihil 

Henrick Claesz. heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Adriaentgen Wouters heeft een huysken daer sy in woont h 8-0-0 0-16-0 

Adriaen Back heeft een huysken twelck in hueren heeft Thonis 

Woutersz. om VJ pont facit over de IJ deelen vandien 

h 6-0-0 0-8-0 
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die selve heeft noch een huysken daer besyden aen staende twelck 

in hueren heeft Oel Hugensz. om VJ pont facit over de IJdeel 

h 6-0-0 0-8-0 

May Coppen Dul heeft een huys twelck in hueren heeft Aeltgen 

Adriaens om VJ pont facit de IJdeel 

H 6-0-0 0-8-0 

Het Rietdycx straetgen uutgegaen ende den Rietdyck affgecomen aende slincker hant 
aende Voorstraet 

die weduwe van Herman Straff schipper heeft een huys daer sy in 

woont 

H 20-0-0 2-0-0 

thuys genaemt Geertrudenberch twelck in hueren heeft gehadt 

Neesgen uut die Langstraet voer een tyt van een halff jaer om XVIIJ 

pont ende het twede halff jaer is bewoent geweest by eenen 

Vlaminck diewelcke geruymt114 is, argo vant halff jaer nyt 

 Ende vanden teerste halff jaer compt den Xe penning 

H 18-0-0 0-36-0 

fol. 55 

thuys genaemt Breda toebehoerende Claes Joestensz. daer hy in 

woent 

H 36-0-0 3-12-0 

noch een wynkelder staende achter voorszegd huys die welck in 

hueren heeft Herman Cleyn 

Wk 24-0-0 2-8-0 

Mechtelt Jacobsdochter heeft een huys mit een oelemoelen115 daer 

achter aen staende daer sy in woont 

H/Om  54-0-0 5-8-0 

Damas Matheeusz. heeft een huys daer hy in woont H 18-0-0 0-36-0 

thuys toebehoerende Gysbert Rochusz. twelck in mit een 

oelemoelen daer aen staende twelck in hueren heeft Harman Oom 

Hermansz. 

H/Om 40-0-0 4-0-0 

Adriaen Govertsz. Muesenbroeck heeft een huys mit een oelemoelen 

daer aen staende daer hy in woont 

H/Om 54-0-0 5-8-0 

Jan Adriaensz. Muesenbroeck heeft een huys mit een oeliemoelen 

daer achter aen staende daer hy in woont 

H/Om 54-0-0 5-8-0 

Jan Aertsz. cleermaecker heeft een huys daer hy in woont H 32-10-

0 

3-5-0 

thuys toebehoerende die voorszegde Jan Aertsz. cleermaecker 

twelck in hueren heeft Jan Meertsz. laeckencooper 

H 24-0-0 2-8-0 

fol. 55v 

Symon die timmerman heeft getimmert inden jaere LXIJ een nyeuw 

huys twelck inden jaere van LXJ ledich geleegen heeft argo 

H nyt  

thuys toebehoerende derffgenaemen van Peters Govertsz. ende syn 

huysfrou getaxeert op XL pont facit overmits den eygenaer daer uut 

gestorven is ende thuys meesten deel leech gestaen heeft facit Xen 

penning 

H 40-0-0 4-0-0 

Derffgenaemen van Peter Govertsz voirszegd hebben een huys 

twelck in hueren heeft Aert Geritsz. schipper 

H 11-10-

0 

0-23-6 

Cornelis Meeusz. cuyper heeft een huys daer hij in woont H 18-0-0 0-36-0 

die weduwe van Herber Claesz. heeft een huys daer sy in woont H 18-0-0 0-36-0 

Anneken Flueren heeft een halff huys daer sy in woont ende huert 

dander helft van haer ar kinderen om VJ pont 

H 12-0-0 0-24-0 

het Riedtdycx gasthuys tot behoeff vanden armen Gh nyt  

die weduwe van Joost Jansz. cuper daer sy in woont H 15-0-0 0-30-0 

                                                      
114 Geruymt: vertrokken. 
115 Oliemolen, waarschijnlijk aangedreven door een paard dat rondjes liep (tredmolen) en zo oliezaden 

tussen de twee maalstenen uitperste tot lijnolie e.d.  
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Cornelis Jacobsz. heeft een huys daer sy in woont H 20-0-0 2-0-0 

fol. 56 

Matheeus Willemsz. heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Dirck Dircxsz. heeft een huys twelck in hueren heeft Pouwels Aertsz. H 20-0-0 2-0-0 

Jan Hermansz. comen heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Henrick van Dort heeft een huys twelck in hueren heeft Claes 

Fransz. 

H 11-0-0 0-22-0 

Cornelis Boot heeft een huysken daer hy in woont h 12-0-0 0-24-0 

Willem Jorisz. heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

Adriaen Claes heeft een huys daer hy in woont  H 24-0-0 2-8-0 

Meeus Guebelsz. heeft een huys mit een brouwerye daer aen 

staende daer hy in woont 

H/Br 42-0-0 4-4-0 

thuys toebehoerende Maryken Peters daer sy in woont H 16-0-0 0-32-0 

Digna Mes heeft twee huysen besyden malcanderen staende daer sy 

in woont 

H(2) 48-0-0 4-16-0 

fol. 56v 

die voorszegde Digna Mes heeft een huys twelck in hueren heeft 

Lenaert Woutersz.  

H 22-0-0 2-4-0 

thuys toebehoerende myn vrou van Papendrecht twelck in hueren 

heeft Jan Lambertsz.  

H 30-0-0 3-0-0 

Theeus Cornelisz. heeft een huys daer hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

thuys toebehoerende Jop de schipper heeft een h twelck in hueren 

heeft Thonis Jacobsz. 

H 24-0-0 2-8-0 

thuys toebehoerende Ewout Symonsz. daer hy in woont  H 30-0-0 3-0-0 

Derffgenaemen P van Peter Govertsz. hebben een winckelken op het 

hoeckgen staende vande westen hoeck van Thoornstraetgen116 

twelck in hueren heeft Claes inden Smack  

wl 10-0-0 0-20-0 

Cornelis Adriaensz. Turffcloot heeft een huys daer hy in woont H 25-0-0 2-10-0 

thuys toebehoerende Adriaen de Vet twelck in hueren heeft meester 

Symon surgyn  

H 22-0-0 2-4-0 

thuys toebehoerende Adriaen Petersz. de Vet daer hy in woont H 32-0-0 3-4-0 

noch een kelder staende onder tselve huys twelck in hueren heeft 

Gerit Doncker 

K 28-0-0 2-16-0 

fol. 57 

Jacop Gribbertsz. heeft een huys daer hy in woont  H 40-0-0 4-0-0 

thuys toebehoerende Jacob Gribbertsz. twelck in een halff jaer in 

hueren heeft gehadt Jan Capul en tander halff jaer die pastor vande 

Nyeukerck  

H 30-0-0 3-0-0 

thuys genaemt Possenburch mit die Roes daer besyden aen staende 

mit die houthuynen daer voer aen geleegen toe behoerende joffrou 

Ooms vrou van Papendrecht 

H(2)/ 

Ht 

69-0-0 6-18-0 

thuys genaemt Den Gulden Hoorn toebehoerende die weduwe van 

Herman Oom mit die houthuyn daer voor aen daer sy in woont  

H/Ht 57-0-0 5-14-0 

thuys toebehoerende Peter Jacobsz. Muys twelck in hueren heeft 

Adriaen Jansz. 

H 21-0-0 2-2-0 

noch een kelder staende onder tvoorszegde huys diewelcke die 

voornoemde Peter Jacobsz. aen hem selven hout 

K 12-0-0 0-24-0 

die voornoemde Peter Jacobsz. heeft noch een huys daer hy in woont H/Wk 90-0-0 9-0-0 

                                                      
116 Torenstraat.  
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mit een wynkelder daer onder staende mitsgaders noch een 

houthuyn daer voer aen geleegen 

/ Ht 

Die Nyeukerckstraet in geslaegen ende die slincker hant om 
geslaegen naer het Thoornstraetge toe 

   

fol. 57v 

Peter Jacobsz. Muys heeft een huys twelck in hueren heeft Dirck 

Henricxz. schoenmaecker om V pont facit de IJ deelen 

H 5-0-0 0-6-8 

Willemtgen Herman Oom heeft een huys twelck in hueren heeft 

gehadt Wouter Thoenen 

H 7-0-0 0-14-0 

myn vrouwe van Papendrecht heeft een huys twelck in hueren heeft 

Hubert die hordemaecker om VJ pont facit de tweedeelen 

H 6-0-0 0-8-0 

thuys toebehoerende Derffgenaemen van Jannichgen Vuegels 

Vuegels daer sy in woont 

H 6-0-0 Nihil 

Adriaen de Vet heeft een huysken twelck in hueren heeft Cryn 

Henricxz. 

h 7-0-0 0-14-0 

Frans Moelen heeft een huysken twelck in hueren heeft Coppen 

Adriaensz. om VJ pont facit de IJ deelen 

h 6-0-0 0-8-0 

noch een huysken toebehoerende die voorszegde Frans Moelen 

twelck in hueren heeft Jacop Henricxz. schipper om VJ pont facit de 

IJ deelen 

h 6-0-0 0-8-0 

Die straet om geslaegen aen die ander sijd 

thuys toebehoerende Aert Joosten daer hy in woont H 11-0-0 0-22-0 

Gysbert Jansz. van Haerlem heeft een huys twelck in hueren heeft 

Trud  Willems 

H 7-0-0 0-14-0 

Gribber Cornelisz. heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Gysbert van Haerlem heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Weyntgen Lange Jans 

h 7-0-0 0-14-0 

fol. 58 

Luentgen Cornelisdochter heeft een huys daer sy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Adriaen Wyten heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

thuys toebehoerende Jacob die Veer twelck in hueren heeft Henrick 

Willemsz. 

H 12-0-0 0-24-0 

thuys toebehoerende Jacop Bol twelck in hueren heeft Maryken 

Teeusz. 

H 11-0-0 0-22-0 

thuys toebehoerende Cornelis Tonisz. daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

die weduwe van Pier den Bom heeft een huysken daer hy in woont h 8-0-0 0-16-0 

een huys toebehoerende die Nyeukerck twelck in hueren heeft 

meester Joost onder schoolmeester  

H 10-0-0 0-20-0 

Cornelis Adriaensz. heeft een huysken daer hy in woont h 10-0-0 117 

Die slinckerhant omgegaen nae het kerckhoff 

Ychgen Jacobsdochter heeft een huys daer sy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Neel Beenen heeft een huys twelck in hueren heeft Andries Jansz. H 10-0-0 0-20-0 

thuys toebehoerende Cornelis Peters Bruyn twelck in hueren heeft 

Sier Adriaensz. 

H 10-0-0 0-20-0 

fol. 58v    

thuys toebehoerende Adriaen Aertsz. daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Frans Cornelis Wittenz. heeft een huysken staende opt Nyeuwe 

Kerckhoff twelck bewoont wort om goodtswille 

h  Nihil 

                                                      
117 Het bedrag van de aanslag ontbreekt. 
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vier huyskens staende opte suytsyde vant kerckhoff gaen om 

goodtswille boven ende beneden toebehoerende Derffgenaemen van 

Jan vande Stael 

h(4)  Nihil 

twee huyskens toebehoerende Aernt Cornelisz. burgemeester 

worden bewoont om goodtswille 

h(2)  Nihil 

die camers van meester Herman Haeck worden bewoont om 

goodtswille 

Km(4)  Nihil 

die schoel vande Nyekerck toebehoerende die stadt Bb   

meester Peter schoelmeester heeft een huysken twelck in hueren 

heeft Erasmus Damasz. om IIIJ pont facit de tweedeelen  

h 4-0-0 0-5-8 

die voorszegde meester Peter heeft noch een huysken twelck in 

hueren heeft meester Jacop pastoer118 

h   

Steven Jansz. heeft een huysken twelck in hueren heeft Henrick den 

blaser inde Nyeuwekerck 

h 9-0-0 0-18-0 

die Nyeuwe Kerck heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Cornelis Aertsz. coster om VIIJ pont facit syn paert  

h 8-0-0 0-5-8 

Vant kerckhoff gegaen die slincker hant op nae die Nyeuwe Kerckstraet weder toe 

die Nyeuwe Kerck heeft een huys twelck in hueren heeft Jan de geck H 6-0-0 Nihil 

fol. 59 

Den Heyligen Geest ten Nyeuwer Kerck heeft een huys twelck in 

hueren heeft Cornelis Denesz. schipper om VJ pont facit over de IJ 

deelen  

H 6-0-0 0-12-0 

Nihil 

Dirck Woutersz. Houtgens heeft een huysken daer hy in woont h 8-0-0 0-16-0 

Grietgen Jansdochter heeft een huys daer sy in woont H 6-0-0 Nihil 

Peter Willemsz. heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

thuys toebehoerende die voorszegde Grietgen Jansdochter twelck in 

hueren heeft Jacop Peeckelharinck om VJ pont facit de IJ deelen 

H 6-0-0 0-8-0 

thuys toebehoerende heer Dirck pastoer int tSacrements gasthuys 

twelck in hueren heeft Aert Cornelisz. 

H 8-0-0 0-16-0 

Evert Cornelisz. cuper heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

die weduwe van Frans inden Lanscroen bewoont een huysken om 

goodtswille 

h  Nihil 

Steven Jansz. heeft een huys twelck in hueren heeft Jan Tonisz. H 8-10-0 0-17-0 

Derffgenaemen van meester Adriaen Jaeger twelck in hueren heeft 

Damas Cornelisz. timmerman 

119 18-0-0 0-36-0 

thuys toebehoerende Adriaen Herling daer hy in woont H 18-0-0 1-16-0 

fol. 59v 

Henrick Adriaensz. heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

thuys toebehoerende Brecht Mancoens twelck een halff jaer in 

gewoont heeft Jan Jansz. om VJ pont ende tvoorgaende halff jaer 

heeft gehouden in hueren IIJ pont 

H 9-0-0 0-18-0 

Jacob Jacobsz. houthaecker heeft een huys twelck in hueren heeft 

Adriaen Soetmans om VJ pont facit de IJ deelen 

H 6-0-0 0-8-0 

die kinderen van meester Gerit van Bladegen hebben een camerken 

twelck in hueren heeft Peter Jansz. lintdraeyer om IIIJ pont facit de 

IJ deelen  

km 4-0-0 0-5-8 

die voorszegde erffgenaemen hebben noch een huys twelck in H 8-0-0 0-16-0 

                                                      
118 Geen bedrag vermeld. 
119 De aard van het object wordt niet vermeld. 
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hueren heeft Cornelis Geritsz. schipper 

noch een huys toebehoerende die voorszegde erffgenaemen twelck 

in hueren heeft Adriaen Meynertsz. 

H 10-0-0 0-20-0 

thuys toebehoerende Daniel Dircxz. heeft een huys daer in woont H 10-0-0 0-20-0 

thuys toebehoerende Lenaert Jansz. daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

thuys toebehoerende Jan Aertsz. backer daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Thonis Hugensz. heeft een huys twelck in hueren heeft Jop Govertsz. 

ende Huych Adriaensz tsamen  

H 11-0-0 0-22-0 

Cornelis Moeij heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

fol. 60 

Tiel die schipper heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

noch een out vervallen huysken twelck leech staet h  Nihil 

Cornelis Tonisz. heeft een huys daer hy in woont H 6-0-0 Nihil 

noch een ledich erff twelck leech gestaen heeft argo E Nyt Nihil 

noch een kelder toebehoerende derffgenaemen Cornelis Aertsz. van 

Guwel Gesel om XX pont tsiaers verhuert by Jan int Vosken 

   

thuys toebehoerende Cornelis Adriaensen Treurtniyt daer hy in 

woont  

H 9-0-0 0-18-0 

noch een wynkelder toebehoerende Derffgenaemen van Cornelis 

Aertsz. van Gesel twelck in hueren heeft Jan int Vosken 

Wk 20-0-0 2-0-0 

noch een camerken staende boven die selve kelder twelck in hueren 

heeft Willem Jacobsz. ende Jan Geritsz. tsamen  

km 14-0-0 0-28-0 

Laurens Jansz. heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

thuys toebehoerende Willem Buyser daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Laurens Petersz. wynscroeyer heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Janneken Verschoor heeft een tuynken t 0-30-0 Nihil 

Over die brugge gegaen 

fol. 60v 

een tuynken toebehoerende Herman Cleyn als eygenaer t 0-35-0 Nihil 

Adriaen Lambertsz. heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Joseph Tielmansz. heeft een huys daer hy in woont H 6-0-0 Nihil 

die weduwe van Adriaen Jansz. van Haeften heeft een huys twelck in 

hueren heeft Anna Tielen 

H 8-0-0 0-16-0 

Henrick Jansz. van Dort Woutersz. van Dort heeft een huys twelck in 

hueren heeft Thomas Gemansz. 

H 8-0-0 0-16-0 

noch een tuynken toebehoerende die voorszegde Henrick Woutersz. t 2-0-0 Nihil 

die voorszegde Henrick van Dort heeft een huysken twelck in 

hueren heeft Fransgen Jansdochter om VJ pont facit de IJ deelen 

h 6-0-0 0-8-0 

noch een camerken staende boven tselve huys twelck in hueren 

heeft Mariken Dirck Jansz. weduwe om VJ pont facit de IJ deelen 

km 6-0-0 0-8-0 

Aernt Cornelisz. burgemeester heeft twaelff camerkens staende aen 

syn tuyn die welcke bewoont worden om goodtswille argo 

km 

(12) 

Nyt  

noch twaelff camerkens van Peter Damasz. die welcke mede om 

goodtswille gaen argo 

km 

(12) 

Nyt  

Aernt Cornelisz. burgemeester heeft een huysken twelck in hueren 

heeft Jacob Adriaensz. 

h 7-0-0 0-14-0 

fol. 61 

die voorszegde Aernt Cornelisz. heeft noch twee huysken die welcke 

om nyt bewoont worden by Adriaen Jacobsz. argo 

h(2) Nyt  

het huysken in tbleyckvelt gaet om goodtwille ende tbleyckvelt is h/Bl 8-0-0 0-16-0 
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getaxeert op VIIJ pont 

Cornelis Cornelisz. tJong heeft een huysken twelck beneden 

bewoont woort by Hymen Jacobsz. 

h 7-0-0 0-14-0 

noch een camer staende boven tselve huys twelck in hueren heeft 

Cornelis Tielmansz. om V pont facit de IJ deelen 

Km 5-0-0 0-6-8 

Aende Vest die slincker hant weder in gecoomen 

tHeylige Geest huys ter Nyeuwerkerck    

vier camerkens toebehoerende die voorszegde Heyleygengeesthuys 

twelck bewoont worden om goodtswille 

km(4)  Nihil 

Jan Bronchorst heeft een tuynken t 0-30-0 Nihil 

Nanning Cornelisz. heeft een huys mit een bleyckvelt in hueren van 

Cornelis Petersz. tinnegieter 

H/Bv 18-0-0 0-36-0 

noch drie ramen staende int selve bleyckvelt die welcke in hueren 

heeft Adriaen Meertsz.  

R(3) 8-10-0 0-17-0 

die voorszegde Cornelis Petersz. heeft een huysken twelck beneden 

in hueren heeft Jasper Cornelisz. om IIIJ pont X s. facit de IJ deelen 

h 4-10-0 0-6-4 

noch een camerken staende boven tselve huysken twelck in hueren 

heeft Jan die schipper om IIJ pont facit de IJ deelen 

km 3-0-0 0-4-0 

fol. 61v 

noch een huysken toebehoerende den selven Cornelis Petersz. 

twelck in hueren heeft Hubert Adriaensz. schipper 

h 8-0-0 0-16-0 

noch een huysken toebehoerende die voorszegde Cornelis Petersz. 

twelck beneden in hueren heeft Tryntgen Jansdochter om Vpont 

facit de IJ deelen 

h 5-0-0 0-6-8 

noch een camerken staende boven tselve huysken twelck in hueren 

heeft Claes Petersz. om IIJ pont facit de IJ deelen  

km 3-0-0 0-4-0 

Reyn die naeyer heeft een huysken twelck beneden in hueren heeft 

Peter Tonisz.  

h 7-10-0 0-15-0 

noch een camerken staende onder tselve huysken twelck in hueren 

heeft Tryntge Cornelisdochter om IIIJ pont facit de IJ deelen 

km 4-0-0 0-5-8 

Aert Jansz. heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Roel G Hugez. heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

die weduwe van Mom Meeusz. heeft een huys twelck in hueren 

heeft Cornelis Gemensz. 

H 9-0-0 0-18-0 

die weduwe van Jan van Berckenrode heeft een tuyn mit een 

huysken daer in staende als eygenerse 

T/h 3-0-0 Nihil 

Gysbert Willemsz. schipper heeft een huysken daer hy in woont h 6-0-0 Nihil 

Cornelis Jansz. heeft een huysken daer hy in woont h 6-0-0 Nihil 

Willem die coornmeter heeft een huysken mit een tuynken daer hy 

in woont 

h/t 7-0-0 0-14-0 

fol. 62 

Jaep Nuesgen heeft een huysken twelck in hueren heeft Cornelis 

Jacobsz. om VJ pont facit de IJ deelen 

h 6-0-0 0-8-0 

die Dvoorszegde Jaep Nuesken heeft noch een huysken twelck in 

hueren heeft Cornelis Jacobsz. Loexgen 

h 7-5-0 0-14-6 

Thonis Cornelisz. schipper heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Willem Thonisz. houthaecker heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Abraham Cornelisz. heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Lambert Jansz. weduwe heeft een huys twelck in hueren heeft 

Tielman Lambertsz. om V ponden ende soe die selve weduwe mit 

H 7-0-0 0-14-0 
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haer soen in woont is getaxeert op IJ ponden facit tesamen VIJ pont 

Adriaentgen Egberts heeft een huys twelck in hueren heeft Herman 

Michielsz. 

H 11-0-0 0-22-0 

noch een ledich huys daer nyetmant in en woont120 ende heeft een 

halff jaer leech gestaen ende tander halff jaer is getaxeert op V pont 

H 5-0-0 Nihil 

Sebastiaen Dircxz. geeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

noch een huysken dat leech gestaen heeft h Nyt  

Willem Cornelisz. Quant heeft een huys daer hy in woont H 14-0-0 0-28-0 

fol. 62v 

thuys toebehoerende Adriaen Michielsz. daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Peter Jansz. Schot heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Merten Hugen heeft in hueren vande derfgenaemen van Aert 

Geritsz. vanden Berch een huys daer hy in woont 

H 8-0-0 0-16-0 

Steven Jansz. heeft een huys twelck in hueren heeft Anna Symons H 12-0-0 0-24-0 

Cornelis Minor heeft een huys twelck in hueren heeft Jan Gerits Wek 

wever 

H 10-0-0 0-20-0 

Den houck omslaenden nae den doelen toe 

noch een huysken staende achter tselve huys toebehoerende die 

voorszegde Minor twelck in hueren heeft PeterMercelisz. om VJ pont 

X s. facit de IJ deelen vanden Xen penning 

h 6-10-0 0-7-4 

Melsgen Thomasdochter heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Fopgen Soetmansdochter om IIJ pont X s. de IJ deelen 

h 3-10-0 0-4-0 

Willem Joosten heeft een huys genaemt den Houthaeck mit een 

camer daer besyden aen staende twelck in hueren heeft Joost 

Cornelisz. om XXXVJ pont ende alsoe die selve camer een halff jaer 

leech gestaen heeft, comt maer XXX pont 

H/Km 30-0-0 3-0-0 

Jacop Adriaensz. wever die verckeslaeger heeft een huys daer hy in 

woont  

H 12-0-0 0-24-0 

Gerit Tonisz. heeft een huys daer hy in woont  H 8-0-0 0-16-0 

fol. 63 

Thonis Jansz. heeft een huys daer hy in woont H 6-5-0 0-12-6 

Grietgen Dircx heeft een huys daer sy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Den houck omgaende aende slinckerhant indie 
Marienbornenstraet naedie Vesten toe  

   

Maey Toengens heeft een huys twelck in hueren heeft Jan die 

wynscroeyer om VJ pont facit de IJ deelen 

H 6-0-0 0-8-0 

noch een huysken daer achter aen staende toebehoerende die 

voorszegde Maey Toengens twelck in hueren heeft Jasper Willemsz. 

om VJ pont facit de IJ deelen 

h 6-0-0 0-8-0 

noch een huysken toebehoerende die voorszegde Maey Toengens 

twelck in hueren heeft Willem Willemsz. om VJ pont facit de 

tweedeelen 

h 6-0-0 0-8-0 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Cornelis 

Craen om V pont facit de IJ deelen 

h 5-0-0 0-6-8 

Adriaen Dircxz. die Coninck heeft een huys twelck in hueren heeft 

Cornelis Cornelisz. glaesmaecker 

H 8-0-0 0-16-0 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Rochus 

Jansz. 

h 9-0-0 0-18-0 

                                                      
120 Hierachter stond eerst argo nyt. Later is het tweede deel erbij geschreven. 
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die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Jan Jenefaes h 9-0-0 0-18-0 

thuys toebehoerende Evert Cornelisz. mit een roschmoelen daer 

achter aen staende daer hy in woont 

H/Rm 24-0-0 2-8-0 

die weduwe van Cornelis Cornelisz. heeft een huys daer sy in woont    

noch een huysken dat Lourens Petersz. plach te bewoonen ende nu 

annex is thuys vande voorszegde Evert Cornelisz. 

h 7-0-0 0-14-0 

fol. 63v 

die weduwe van Cornelis Cornelisz. heeft een huys daer sy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Willem Cornelisz. heeft een huys twelck in hueren heeft Cornelis die 

Weselaer 

H 10-10-

0 

0-21-0 

Meel Nannen heeft een huys twelck in hueren heeft Cornelis Tonisz. 

plancdraeger 

H 8-0-0 0-16-0 

Govert Snoeck heeft een huys twelck om goodtswille bewoont wort 

bey Neel die Vaelhen argo 

H Nyt Nihil 

die weduwe van Elant Dircxz. heeft een huys daer sy in woont H 8-0-0 0-16-0 

thuys toebehoerende Jacob Joosten houtdrager daer hy in woont H 6-0-0 Nihil 

die weduwe van Cornelis Evertsz. heeft een huysken twelck in 

hueren heeft Henrick Jacobsz. om VJ pont facit de IJ deelen 

h 6-0-0 0-8-0 

Tonis Jansz. die wever heeft een huysken twelck in hueren heeft 

beneden Michiel die wynscroeyer 

h 7-0-0 0-14-0 

noch een camerken staende boven tselve huys twelck in hueren 

heeft Jan Woutersz. om IIIJ pont facit de IJ deelen 

km 4-0-0 0-5-8 

die voorszegde Tonis heeft noch een huysken twelck beneden in 

hueren heeft Jan Fransz. 

h 7-0-0 0-14-0 

noch een camerken staende boven tselve huys twelck in hueren 

heeft Willem Adriaensz. schipper om VIIJ pont facit de tweedeelen 

km 8-0-0 0-5-8 

Die brugge overgegaen 

fol. 64 

Luytgen Jacop Oom heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Mariken Claesdochter om IJ pont XIJ s. facit de IJ deelen 

h 2-12-0 0-3-6 

noch een tuyn achter aen tselve huysken geleegen toebehoerende 

meester Adriaen van Blyenburch 

T 2-10-0 Nihil 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Weyntgen 

Jansdochter om IJ pont XIJ s. facit de IJ deelen 

h 2-12-0 0-3-6 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Buwen 

Fransz. om V pont XV s. facit de IJ deelen 

h 5-15-0 0-7-8 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Henricxgen h 2-12-0 0-3-6 

Ruth die Wesphaling heeft een huysken twelck in hueren heeft Jan 

Dircxz. 

h 5-0-0 0-6-8 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren Cornelis 

Adriaensz. cuper 

h 6-0-0 0-8-0 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Stoffel 

Henricxz. 

h 5-0-0 0-6-8 

die weduwe van Bouwen Jansz. glaesmaecker heeft een tuyn T 0-30-0 Nihil 

Gysbert Jansz. van Haerlem heeft een tuyn T 0-35-0 Nihil 

Peter Jacobsz. Muys heeft een thuyn mit een huysken daer in 

staende 

T/h 2-10-0 Nihil 

die weduwe van Evert die lintdraeyer heeft een huys daer sy in 

woont 

H 20-0-0 2-0-0 

fol. 64v 



Tiende penning van Dordrecht 1561                       NA, Staten van Holland vóór 1572, inv.nr. 1243A 

Vereniging Oud-Dordrecht                                                                                Regionaal Archief Dordrecht 
 

 

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

50 

 

Adriaen Blocklandt heeft een tuyn121 T   

Adriaen Blocklandt voornoemt heeft een huysken twelck in hueren 

gelt IIJ pont facit de IJ deelen 

h 3-0-0 0-4-0 

dieselve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Geerloff 

Michielsz. 

h 7-0-0 0-14-0 

dieselve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Peter 

Cornelisz. 

h 7-0-0 0-14-0 

Peter die schoenmaecker heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Jannicken Dielen 

h 5-10-0 0-7-4 

noch een thuynken met een vethuys toebehoerende die dvoorszegde 

Pieter Dircxz. schoenmaecker  

Vh 12-0-0 0-24-0 

Adriaen Peter Nannen heeft een thuyn T   

Jan Buwensz. surgyn heeft een thuyn T   

Matgen Lambertsz. heeft een huysken toebehoerende die kinderen 

Van Beveren twelck sy om goodtswille mit het tuynken daer 

besyden aen bewoont argo 

h/t Nyt  

Adriaen Jacobsz. van Rotterdam heeft een huysken twelck in hueren 

heeft Mariken Thysz. om VJ pont facit de tweedeelen 

h 6-0-0 0-8-0 

noch een thuyn toebehoerende Adriaen Jacobsz. van Rotterdam T   

Symon Jansz. van Capel heeft een thuyn T   

fol. 65 

Henrick Willemsz. schipper heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Meerten Henricxz. cleermaecker heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Aert Joosten heeft een huys twelck in hueren heeft Cornelis Aertsz. 

die craeye 

H 9-0-0 0-18-0 

Aert Joosten heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Peter Cornelisz. die Queck heeft een huys twelck daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Aert Cornelisz. cuyper heeft een huys twelck in hueren heeft Govert 

den houthaecker 

H 7-0-0 0-14-0 

thuys toebehoerende die weduwe van Huych Andriesz. twelck in 

hueren heeft Peter Reyersz. 

H 9-0-0 0-18-0 

thuys toebehoerende Cornelis Cornelisz. daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Maryken Dornen heeft een huys daer sy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Dirck Mertensz. heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Cornelis Vet heeft een huys twelck in hueren heeft Aernt Jacobsz. 

Schipper 

H 9-0-0 0-18-0 

Frans Cornelis Wittez. heeft een huys twelck in hueren heeft 

Cornelis Willemsz. schipper 

H 14-0-0 0-28-0 

fol. 65v 

Evert die molenaer heeft een thuynken t   

Evert die molenaer heeft een huysken dat om nyt bewoont wort 

argo 

h Nyt  

Anna die weduwe van Frans die schilder heeft een huys twelck 

boven in hueren heeft Peter Aertsz. om V pont facit de tweedeelen 

H 5-0-0 0-6-8 

noch een wynkelder staende onder tselve huys twelck in hueren 

heeft Jan Bronchorst 

Wk 21-0-0 2-2-0 

Die straet uutgegaen die slinckerhant omgeslaegen naedie Cloveniersdoelen toe 

                                                      
121 Vanaf hier worden in het kohier geen huurwaarden meer toegekend aan tuinen; gezien de geringe 

waarde van voorgaande tuinen vielen deze blijkbaar allemaal in de categorie ‘Nihil’. 
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Aert Geritsz. heeft een huys daer hy in woont H 18-0-0 0-36-0 

tclooster vanden Marienborn heeft een huys twelck in hueren heeft 

Jop Jacobsz. 

H 10-0-0 0-20-0 

thuys toebehoerende tvoorszegde clooster wert om nyt bewoont by 

Sebastiaen Ancxen argo 

H Nyt  

tvoorszegde convent heeft noch een huysken twelck in hueren heeft 

Lysgen Pleyten om VJ pont facit de tweedeelen 

h 6-0-0 0-8-0 

een ledich vervallen huys toebehoerende die weduwe van Dirck 

Moll 

H  Nihil 

die Cluveniersdoelen toebehoerende die stadt Bb  Nihil 

Jacop de verckeslaeger heeft een huysken twelck in hueren heeft Jan 

die coornmeter om VJ pont facit de IJ deelen 

h 6-0-0 0-8-0 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Cornelis 

Jansz. schiptimmerman 

h 6-0-0 0-8-0 

fol. 66 

Geurt Soersdochter heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Adriaen die lopper 

h 7-10-0 0-15-0 

Mariken Veermans heeft een huys daer sy in woont H 6-0-0 0-8-0 

Jan Bouwensz. heeft een huysken daer hy in woont h 6-0-0 0-8-0 

Derffgenaemen van Aelbert die goudtsmit hebben een huysken 

twelck in hueren heeft Jan Willemsz. 

h 3-0-0 0-4-0 

noch een camerken boven tselve huys twelck in hueren heeft Lysgen 

Bemmels 

km 2-10-0 0-3-4 

Derffgenaemen vanden voorszegde Aelbert die goutsmit hebben een 

huysken twelck beneden in hueren heeft Andries Petersz. 

bogemaecker 

h 3-15-0 0-5-0 

noch een camerken staende boven tselve huys twelck in hueren 

heeft Maryken Danckers 

km 2-10-0 0-3-4 

die weduwe van Wis Jansz. heeft een huysken twelck in hueren 

heeft Wessel Jansz. vaetspoelder 

h 6-0-0 0-8-0 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft om nyt 

bewoont by Neeltgen Willems argo 

h Nyt Nihil 

Die slinckerhant om geslaegen ende Steech oversloot laeten 

staen 

   

Derffgenaemen van Maryken Corssen hebben een huysken twelck in 

hueren heeft Peter Matheeusz. 

h 7-0-0 0-14-0 

fol. 66v 

Anna Syren heeft een huysken twelck in hueren heeft Adriaen 

Adriaensz. 

h 6-10-0 0-13-0 

Neeltgen Damasdochter heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Goessen Danielsz. 

h 10-0-0 0-20-0 

noch een ledich huysken toebehoerende Jan Damen daer in seven 

jaeren nyt off gecomen en is 

h  Nihil 

Willem Boket generael heeft een huys twelck in hueren heeft Josep 

Bruffert muntenaer 

H 11-0-0 0-22-0 

die weduwe van Rochus Thomasz. twelck heeft een huysken twelck 

in hueren heeft Claes Claesz. glaesmaecker 

h 9-0-0 0-18-0 

noch een huysken toebehoerende de voorszegde weduwe    

noch een wynkelder toebehoerende die voorszegde weduwe ende 

huysken daer boven twelck vervallen ende ledich staet twelck in 

h/Wk 27-0-0 2-14-0 
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hueren heeft Jan Bartholomeeusz. om Dirck die Leeuwe  

Govert den egwercker heeft een slypmolen mit een peertstalleken 

daer besyden aen staende  

M/st 10-0-0 0-20-0 

Cornelis Adriaensz. Turffcloot als voocht van syn dochters kynderen 

heeft een huysken twelck in hueren heeft Ychgen Petersdochter 

h 8-10-0 0-17-0 

Graeff die calckmeter heeft huysken twelck in hueren heeft Floris 

Willemsz. stadtbode 

h 8-10-0 0-17-0 

Willem Oskens straetgen122 die slinckerhant in geslaegen 

fol. 67 

Aert Roeloffsz. heeft een huysken daer hy in woont h 8-0-0 0-16-0 

Jop Petersz. schipper heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Adriaentgen Coelen heeft een huysken twelck in hueren heeft Gelis 

Jansz. 

h 7-0-0 0-14-0 

Adriaen Claesz. van Besoeyen heeft een huys twelck in hueren heeft 

Berber Hermansdochter 

H 7-0-0 0-14-0 

coman Adriaen heeft een huysken twelck hy selver bruyct h 8-0-0 0-16-0 

Peter Jansz. Cort heeft een huys twelck in hueren heeft Cornelis 

Martensz. 

H 14-0-0 0-28-0 

een huysken toebehoerende Berber Hermansdochter twelck inden 

jaere LXJ [1561] ledich gestaen heeft argo 

h Nyt  

Griet Teten heeft een huysken daer sy in woont h 7-0-0 0-14-0 

Wouter die schipper heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

thuys toebehoerende Peter Knackebeen daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

noch een kelder toebehoerende Marychgen Aernt Jansz. die welcke 

in hueren heeft Hans Hes 

K 23-0-0 2-6-0 

Willem Oskensstraet weder op die slinckerhant uutgegaen achter naeden 
Marienborchstraet123 toe ende wederom aen die slinckerhant naedie Voorstraet 

fol. 67v 

het convent vande Marienborn hebben een wynkelderken twelck in 

hueren heeft Dirck die wyncuper 

wk 10-0-0 0-20-0 

het convent vande Marienborn Bb   

Jacob Cornelisz. twe camers die welcke in hueren heeft Adriaen 

Jacobsz. schipper 

Km(2) 12-0-0 0-24-0 

noch een wynkelder staende onder die selve cameren die welck in 

hueren heeft Jan int Vosgen 

Wk 28-0-0 2-16-0 

twee thuysken toebehoerende Govert Snoeck twelck in hueren heeft 

Jan Hermansz. 

h(2) 11-5-0 124 

tconvent vande Marienborch heeft een huysken twelck in hueren 

heeft Jacop Claesz. tJong om VJ pont facit de IJ deelen 

h 6-0-0 0-8-0 

noch een huysken toebehoerende tvoorszegde convent twelck in 

hueren heeft Symon Dircxz. 

h 8-0-0 0-16-0 

noch een huysken toebehoerende tvoorszegde convent twelck in 

hueren heeft Barthout Barthoutsz. 

h 6-0-0 0-8-0 

Derffgenaemen van Jan Halling heeft een huysken twelck in hueren 

heeft Gerit Cornelisz. 

h 9-10-0 0-19-0 

noch een cleyn huysken toebehoerende Michiel van Beveren twelck h 4-0-0 0-5-8 

                                                      
122 Weeshuisstraat. 
123 Mariënbornstraat. 
124 Geen bedrag vermeld. 
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in hueren heeft Neeltgen Jacopsdocher  

Derffgenaemen van Huych Andriesz. hebben een huys twelck in 

hueren heeft Peter Lambertsz. 

H 10-0-0 0-20-0 

fol. 68 

Herman Juerifaesz. heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Adriaen Jansz.  

h 10-0-0 0-20-0 

Adriaen Hugen heeft een huysken daer hy in woont h 7-0-0 0-14-0 

Derffgenaemen vande pastoer te Nyeuwer kerck hee hebben een 

huysken twelck inden jaere LXJ [1561] ledich gestaen heeft argo 

h Nyt  

Griet die theylich hout bewaert heeft een huysken twelck in hueren 

heeft Jan Spel  

h 7-0-0 0-14-0 

Derffgenaemen van Huych Andriesz. hebben een kelder twelck in 

hueren heeft Jasper Michielsz. 

K 48-0-0 4-16-0 

noch een kelder daer besyden staende twelck in hueren heeft 

Thonis Loeytgens om XLVIIJ pont facit LX pont 

K 48-0-0 4-16-0 

Wyn Tonisz. heeft een huysken twelck in hueren heeft Claes Petersz. h 7-10-0 0-15-0 

de selve Wyn Tonisz. heeft noch een huysken twelck in hueren heeft 

Peter Claesz. 

h 7-0-0 0-14-0 

Wederom gekeert op die slinckerhant naedie Nyeuwekerck straet toe 

Claes Tonisz. heeft een huys twelck in hueren heeft Willem Petersz. 

houthaecker 

H 5-10-0 0-7-4 

Peter Jansz. cuyper heeft een wynkelderken twelck in hueren heeft 

Hans Hes 

wk 6-0-0 0-8-0 

fol. 68v 

Cornelis Lambertsz. heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Adriaen Tonisz. heeft een huys twelck in hueren heeft Henrick 

Adriaensz. 

H 12-0-0 0-24-0 

Merten Jaspersz. heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Gerit Petersz. van Schoerlaecken heeft een huys twelck in hueren 

heeft Daniel Cornelisz. 

H 11-0-0 0-22-0 

Lambert Jacobsz. schoenlapper heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Claes Laurensz. heeft een huys twelck daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Dirck Cornelisz. heeft een huys daer hy in woont H 13-0-0 0-26-0 

Die slincker hant omgegaen naedie Nyeukerck straet toe 

Ghysbert Jansz. van Haerlem heeft een huys mit een kelderken daer 

onder staende twelck in hueren heeft Jan Claesz. 

H/k 15-0-0 0-30-0 

Derffgenaemen van Engelken Huych Assen hebben een huys van 

voeren tot achteren twelck in hueren heeft Willem Phoppez. 

H 26-0-0 2-12-0 

Willem Bierkensz. heeft een huys daer hy in woont H 36-0-0 3-12-0 

Gysbert Jansz. van Haerlem heeft een huys van voeren tot achteren 

daer hy in woont, getaxeert mit den houthuyn daer tegens over 

staende 

H/Ht 54-0-0 5-8-0 

fol. 69 

Govert Snoeck heeft een huys daer hy boven in woont mitsgaders 

die houthuyn daer voer aen staende tsamen 

H/Ht 44-0-0 4-8-0 

noch een wynkelder staende onder tselve huys twelck in hueren 

heeft Jheronnimus Hock 

Wk 39-0-0 3-18-0 

Floris Willemsz. seylmaecker heeft een huys daer hy in woont H 25-0-0 2-10-0 

Derffgenaemen van Jan Ocgiersz. hebben een huys twelck in hueren 

heeft Jan Frascoeys van Bodegom rentmeester generael van Suyt 

H 108-0-

0 

10-16-

0 
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Hollant 

Pouwels Jansz. heeft in hueren van Tielman Oom een huys mit een 

houthuyn daer voer gelegen 

H/Ht 23-0-0 2-6-0 

Neeltgen Willem Willemsz. weduwe heeft een huys mit een 

houthuyn daer voer aen geleegen 

H/Ht 25-0-0 2-10-0 

die weduwe van meester Adriaen Coel heeft een huys daer sy in 

woont mit een houthuyn daer voer aen geleegen, tsamen getaxeert 

op mit die camer daer besyden aen 

H/Ht/

Km 

60-0-0 6-0-0 

die kelder onder tcleyne huysken twelck in hueren heeft Dirck die 

cuper 

K 12-0-0 0-24-0 

noch een kelder staende onder tgrote huys twelck in hueren heeft 

Adrie Dirck die cuper 

K 24-0-0 2-8-0 

Adriaen Peter Nannen heeft een huys twelck in hueren Adriaen 

Dircxz. de Coninck 

H 60-0-0 6-0-0 

noch een plaets voer aen tselve huys geleegen die welck die 

voorszegde Adriaen Petersz. aen hem selven hout 

Pl 18-0-0 0-36-0 

fol. 69v 

Jacop Coppuyt heeft een huys van voeren tot achteren mit den 

houthuyn daer voer aen geleegen daer hy in woont 

H/Ht 42-0-0 4-4-0 

noch een kelder staende int tselffde huys die welcke een halff jaer 

leech in hueren gehadt heeft Hans Rycker om XXX pont ende heeft 

een halff jaer leech gestaen 

K 30-0-0 3-0-0 

Willem Ockersz. heeft een huys daer hy boven in woont van voeren 

tot achteren mit een houthuyn daer voer aen staende  

H/Ht 42-0-0 4-4-0 

noch een kelder staende onder tselve huys twelck in hueren heeft 

Mathys Wynen 

K 34-0-0 3-8-0 

die weduwe van Oth van Slingerlant heeft een huys van voeren tot 

achteren mit een houthuyn daer voer aen staende daer sy in woont 

H/Ht 57-0-0 5-14-0 

meester Gysbrecht van Rotterdam heeft een huys twelck in hueren 

heeft Peter Henricxz. die Jonge 

H 42-0-0 4-4-0 

Claes Anthonisz. heeft een huys daer hy in woont H 38-0-0 3-16-0 

Opten Westenhoeck van Herman Suysstraet    

meester Adriaen Petersz. Nanning heeft een huys twelck in hueren 

heeft Cornelis amboochsheer van Alblas 

H 31-0-0 3-2-0 

Thonis Wynantsz. smit heeft een huys twelck in huern daer hy in 

woont 

H 21-0-0 2-2-0 

fol. 70 

Wyn Anthonisz. cuper heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

die weduwe van Jacob Bol heeft een huys twelck in hueren heeft 

Jacob Bol om nyt langen tyt bewoont heeft, getaxeert op mit die 

harinck plaets 

H/Hp 42-0-0 4-4-0 

die weduwe van Jacob Bol heeft een huys van voeren tot achteren 

daer sy in woont mit die harinck plaets daer voer aen geleegen 

H/Hp 48-0-0 4-16-0 

Frans Cornelis Wittenz. als voocht van Meynert Berthellomeeus 

heeft een huys van voeren tot achteren mit een wynkelder daer 

onder staende mit een houthuyn daer voer aen gelegen twelck in 

hueren heeft die weduwe van Bartholomeus Meynertsz. 

H/Wk

/ Ht 

78-0-0 7-16-0 

Michiel van Beveren heeft een huys van voeren tot achteren mit een 

harinck plaets daer voor aen geleegen daer hy in woont 

H/Hp 54-0-0 5-8-0 

noch een kelder geleegen int tselffde huys die welcke in hueren K 18-0-0 0-36-0 
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gehouden heeft LIIIJ pont tsiaers maer alsoe die selve kelder acht 

maenden leech gestaen heeft comt maer XVIIJ pont 

Jacob Cool heeft een huys van voeren tot achteren mit een 

harinckplaets daer voer aen geleegen daer hy in woont 

H/Hp 45-0-0 4-10-0 

noch een kelder staende onder tselve huys die welcke in hueren 

heeft Willen inden Pas om LXXIJ pont ende alsoe die kelder een halff 

jaer leech gestaen heeft comt maer XXXVJ pont 

K 36-0-0 3-12-0 

fol. 70v 

Willem Ingenpas heeft een huys van voeren tot achteren mit een 

kelder daer onder staende mit die helft vande een harinck plaets 

H/K/ 

Hp 

90-0-0 9-0-0 

Derffgenaemen van Maryken Anninx hebben een huys mit een 

harinck plaets daer voer aen geleegen twelck in hueren heeft 

Screvel Nanningsz. 

H/Hp 60-0-0 6-0-0 

Henrick den Both heeft een huys mit een wynkelder twelck voerden 

jaere lxi ledich gestaen heeft argo 

H/Wk Nyt  

Pouwels Joosten heeft een huys daer hy inne woont  H 12-0-0 0-24-0 

Cornelis den Ouden heeft een huys twelck in hueren heeft Jan Jansz. 

den roeper 

H 16-0-0 0-32-0 

Cornelis den Ouden heeft een huys daer hy in woont H 40-0-0 4-0-0 

thuys toebehoerende Derffgenaemen van Cornelis Roerom twelck 

boven nyt bewoont en is argo 

H Nyt  

noch een kelder staende onder tselve huys twelck in hueren heeft 

Jacob Gummersbach 

K 30-0-0 3-0-0 

Jan Donysz. heeft een huys daer hy in woont H 33-0-0 3-6-0 

een harinckplaets toebehoerende Adriaentge Colen twelck in 

hueren heeft Cornelis Cornelisz. mit een huysken daer aen  

Hp/h 17-0-0 0-34-0 

Anthonis Claesz. heeft een huys twelck in hueren heeft Peter Dircxz. H 25-0-0 2-10-0 

fol. 71 

thuys toebehoerende Cornelis Cornelisz. schipper twelck in hueren 

heeft Henrick Beerntsz. goutsmit 

H 20-0-0 2-0-0 

Anthonis Claesz. heeft een huys daer hy in woont H 48-0-0 4-16-0 

Gerit Thonisz. heeft een huys daer hy in woont boven getaxeert op H 36-0-0 3-12-0 

noch een kelder staende onder tselffde huys die welcke in hueren 

heeft Claes Adriaen Waelen 

K 38-0-0 3-16-0 

Cornelis Crommenier heeft een huys daer hy in woont H 40-0-0 4-0-0 

Adriaen Adriaensz. comen heeft twee huysen besyden malcanderen 

staende daer hy in woont 

H(2) 60-0-0 6-0-0 

die weduwe van Adriaen den timmerman heeft een huys daer sy in 

woont 

H 20-0-0 2-0-0 

Jacop Claesz. Braet heeft een huys daer hy in woont H 48-0-0 4-16-0 

Maryken Aernt Jansz. weduwe heeft een huys daer sy in woont H 54-0-0 5-8-0 

die weduwe van Cornelis Willemsz. heeft een huys daer sy in woont H 56-0-0 5-12-0 

Coenraet Hermansz. cleermaecker heeft een huys daer hy in woont H 18-0-0 0-36-0 

fol. 71v 

die weduwe van Jacop Henricxz. heeft een huys daer sy in woont H 30-0-0 3-0-0 

tgilthuys vande maesselaers staet int straetgen wort om 

goodtswille bewoont argo 

Bb Nyt  

Cornelis Jacobsz. backer heeft een huys daer hy in woont H 33-0-0 3-6-0 

Lenert Jansz. weduwe heeft een huys daer sy in woont H 36-0-0 3-12-0 

die weduwe van Rochus Thomasz. heeft een huys van voeren tot H 66-0-0 6-12-0 
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achteren daer sy in woont 

noch een wynkelder staende onder tselve huys twelck in hueren 

heeft Ruth inden Aerm 

Wk 36-0-0 3-12-0 

Derffgenaemen van Adriaen Moelen hebben een huys twelck in 

hueren heeft Lourens Jansz. apteecker mit die spycker125 

H/Sp 48-0-0 4-16-0 

Rochus Cornelisz. heeft een huys daer hy in woont H 33-0-0 3-6-0 

Die Cruyscapel tot behoeff vanden armen Kp   

Claes Jansz. heeft een huys twelck in hueren heeft boven ende 

beneden mit die kelder Gelis van Alsbeeck 

H/K 63-0-0 6-6-0 

Gerit Bastiaensz. heeft een huys twelck in hueren heeft in hueren 

van Cornelis Vingeroff 

H 24-0-0 2-8-0 

fol. 72 

Caerl van Enden heeft een huys daer hy in woont  H 57-0-0 5-14-0 

thuys toebehoerende Lubbert Renersz. daer hy inne woont H 48-0-0 4-16-0 

thuys toebehoerende Dirck Jansz. van Nuyssenburch tresaurier van 

voeren tot achteren daer hy in woont 

H 60-0-0 6-0-0 

Herman Hermansz. cleermaecker heeft een huys twelck in hueren 

heeft Jan Marynensz. schilder 

H 20-0-0 2-0-0 

die selve heeft noch een huys twelck in hueren heeft Aert Thomasz. 

snyer 

H 18-0-0 0-36-0 

Willem Bicket generael vanden Munte heeft een huys van voeren tot 

achteren daer hy in woont 

H 57-0-0 5-14-0 

Die Mundt vande Conincklycke Majesteyt over Hollant Bb  Nihil 

Jan Damen heeft inden jaere LXJ [1561] getimmert een nyeuwe 

huysinge mit twee wynkelders daer onder staende welcke huysinge 

alsnoch nyt bewoont en is geweest noch die kelders mit geenen 

wynen belegen syn geweest argo 

H/Wk

(2) 

Nyt  

fol. 72v 

Henrick Lucasz. besceydebacker126 heeft een huys daer hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

Maryken Aechgen Witten weduwe heeft een huys daer sy in woont H 36-0-0 3-12-0 

Cornelis Joosten heeft een huys daer hy in woont H 37-0-0 3-14-0 

thuys toebehoerende Willem Jansz. de Vries daer hy in woont H 38-0-0 3-16-0 

Henrick den Both heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

die weduwe van Peter van Amersfoort cleermaecker heeft een huys 

daer sy in woont 

H 15-0-0 0-30-0 

Cornelis Petersz. appelcoper heeft een huys daer hy in woont H 16-0-0 0-32-0 

 Item Steechoversloot ingegaen de slincker hant omgeslaegen    

Henrick Michielsz. heeft een huys daer hy in woont H 15-0-0 0-30-0 

Cornelis die bogemaecker heeft een huys twelck in hueren heeft 

Dirck Willemsz. 

H 11-10-

-0 

0-23-0 

Thonis Cornelisz. slootmaecker heeft een huys daer hy in woont H 15-0-0 0-30-0 

fol. 73 

Henrick Jacobsz. Hoochhert heeft een huys daer hy in woont H 15-0-0 0-30-0 

Willem Jansz. de Vries heeft een huysken twelck boven onwoenber 

is argo 

h - nyt 

noch een kelder staende onder tvoorsegde huysken die welcke in 

hueren heeft Thijs Geritsz. 

K 18-0-0 0-36-0 

                                                      
125 Houten graanopslag op palen. 
126 Besceydebacker: beschuitbakker. 
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Jan Jacobsz. van Mechelen heeft een huys daer hy in woont  H 12-0-0 0-24-0 

Gelis Henricxsz. schoennmaecker heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

meester Cornelis die bogemaecker heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

die weduwe Daniel Oom Hermansz. heeft een huys daer sy in woont H 36-0-0 3-12-0 

Reynier Berck heeft een huys twelck in hueren heeft meester 

Cornelis van Endonen 

H 27-0-0 2-14-0 

Damas den timmerman heeft een huys twelck in hueren gehadt 

heeft Willem Bouwens om XXIJ pont ende alsoe tselve huys 

offgebroecken is ende meer dan een halff jaer leech gestaen heeft 

comt maar XJ pont 

H 11-0-0 0-22-0 

fol. 73v 

Govert die schrynwercker heeft een huys daer hy boven in woont H 12-0-0 0-24-0 

noch een kelder staende onder tselve huys die welcke in hueren 

heeft Adriaen den Dorst 

K 60-0-0 6-0-0 

thuys toebehoerende meester Jan de bogemaecker daer hy in woont H 25-0-0 2-10-0 

Adriaen Adriaensz. timmerman heeft een huys daer hy in woont H 18-0-0 0-36-0 

Langen Beernt heeft een huys twelck boven in hueren heeft Jan 

Jansz. cuper 

H 15-0-0 0-30-0 

noch een kelder staende onder tselve huys twelck in hueren heeft 

Jacop Geij 

K 54-0-0 5-8-0 

Michiel Jansz. hee brouwer heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Wouter Jacobsz. schipper heeft een huys daer hy in woont H 18-0-0 0-36-0 

Lintghen Willemsdochter heeft een huys twelck in hueren heeft 

Adriaen Cloot 

H 16-0-0 0-32-0 

Himen Cornelisz. schipper heeft een huys daer hy in woont H 15-0-0 0-30-0 

Peter Vucht heeft een huys daer hy in woon H 15-0-0 0-30-0 

fol. 74 

Wyckman Claesz. heeft een huys daer hy in woont H 21-0-0 2-2-0 

Joost van Byon heeft een huys daer hy in woont H 21-0-0 2-2-0 

thuys vande schutterye vanden cruysbooch127 toebehoerende die 

stadt 

H - Nihil 

Jacop Cornelisz. Gysselaer twelck boven in hueren heeft Willem 

Jacobsz. om X pont facit ende Marycken Geritsdochter tsamen 

H 20-0-0 2-0-0 

noch een kelder staende onder tselve huys twelck in hueren heeft 

een Wouter die wyncuper tsjaars om L pont facit maer alsoe die 

selve Wouter die selve kelder maer vier maenden gebruyct heeft 

compt 

K 50-0-0 0-33-4 

Adriaen Tonisz. schiptimmerwerffman heeft een huys twelck in 

hueren heeft Henrick Cornelisz. 

H 12-0-0 0-24-0 

Jacop Cornelisz. Gysselaer heeft een huys twelck in hueren heeft 

Wouter Woutersz 

H 16-0-0 0-32-0 

Die schutters huys vande heele haecken128 toebehoerende die 
stadt 

   

heer Jacob Dircxs. heeft een huys met een sydelcamer daer aen 

staende daer hy in woont 

H/Km 28-0-0 2-16-0 

Adriaen Adriaensz. cuper heeft een huys daer hy in woont H 21-0-0 2-2-0 

Boudewyn van Drencvvaert burgemeester heeft een thuyn T - - 

                                                      
127 Kruisboog- of Sint Jorisdoelen in het Steegoversloot op de plaats van de huidige rechtbank. 
128 Heelhaaksdoelen naast de Sint Jorisdoelen in het Steegoversloot, op de plaats van huis Doelesteyn. 



Tiende penning van Dordrecht 1561                       NA, Staten van Holland vóór 1572, inv.nr. 1243A 

Vereniging Oud-Dordrecht                                                                                Regionaal Archief Dordrecht 
 

 

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

58 

 

een huysken toebehoerende derffgenaemen van wijlen Bouwensz. 

van Drencwaert twelck in hueren heeft Lenaert Reyersz. 

h 12-0-0 0-24-0 

fol. 74v 

die selve heeft noch een huysken twelck om goodtwille bewoont 

wort by Geertgen Adriaensdochter argo 

h - nyt 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Adriaen 

Petersz. cussenwerker 

h 7-0-0 0-14-0 

die selve heeft een huysken twelck in hueren heeft Jan Cornelisz. h 7-0-0 0-14-0 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Wouter 

Stevensz. 

h 7-0-0 0-14-0 

Item die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft 

toebehoerende die voorsegde burgemeester daer eenen Huych 

Cornelisz. om nyt in woont ende zyn huysfrou daer voer bleyct  

h/Bv 7-0-0 0-14-0 

een huys toebehoerende Joest Geritsz. Coel mit een tuynken daer 

achter aan gelegen 

H/t 30-0-0 3-0-0 

die voorsegde Joost Coel heeft noch een huys twelck in hueren heeft 

Peter Cornelisz. van Bre 

H 20-0-0 2-0-0 

Dirk spyckerraeper heeft een huys mit een erff daer besyden aen 

staende daer hy in woont 

H/E 18-0-0 0-36-0 

Cornelis Cornelisz. uut Papendrecht heeft een huys mit een erff daer 

besy achter aen gelegen daer hy in woont 

H/E 14-0-0 0-28-0 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Adriaen 

Pouwelsz. 

h 7-0-0 0-14-0 

fol. 75 

derffgenaemen van Maerten inden Herp hebben een huysken twelck 

om goodts wille bewoont wort by dweduwe van Cornelis van 

Wiernick 

h - nyt 

vier camerckens129 tgecomen van goeder heer pastoer vande 

Nyeuwerkerck die welcke om goodtswille bewooont worden argo 

km(4) - nyt 

Gegaen vant clooster vanden nonnen130 aen luchter hant over 
die brugge 

   

inden eersten tclooster vande nonnen Bb - - 

Reyer inde Schuppen heeft en huys twelck in hueren heeft Govert 

Henrixz. 

H 14-0-0 0-28-0 

die selve heeft noch een huys twelck in huere heeft meester Jan Back H 14-0-0 0-28-0 

Gerit Oloffsz. heeft een huysken daer hy in woont h 7-0-0 0-14-0 

Jan Aertsz. helbaerdier131 heeft een huys daer hij in woont H 9-0-0 0-18-0 

Henrick Willemsz. Rysburch heeft een huysken daer hy in woont  h 7-0-0 0-14-0 

Anthonis Anthonisz. heeft een huysken daer nyt off gecomen is h - nyt 

Adriaen Jacobsz. scrynwercker heeft een huysken twel daer hy in 

woont  

h 6-0-0 Nihil 

Bastiaen Adriaensz. kerman132 heeft een huys daer hij in woont  H 13-0-0 0-26-0 

fol. 75v 

Den Augustynen camp die slinckerhant ingegaen     

Bastiaen die kerreman heeft een huysken twelck in hueren heeft h 6-0-0 0-8-0 

                                                      
129 De ‘cameren van Broer Cornelis’ (Cornelis Adriaansz. Brouwer) op de hoek van Steegoversloot en Vest. 
130 Het Agnietenklooster van de witte nonnen tussen Steegoversloot en Nieuwstraat t.p.v. het huidige 

Dordrechts Museum. 
131 Hellebaardiers waren de gewapende begeleiders van burgemeesters. 
132 Kerman/kerreman: een vervoerder van goederen met een handkar; ook wel vuilophaler. 
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Adriaen Jacobsz. schipper om VJ pont facit de IJ deelen  

Frans den Brenaer heeft een huys twelck in hueren heeft Jan 

Jacobsz.  

H 8-0-0 0-16-0 

noch een vethuysken toebehoerende dvoorsegde Frans dat hem 

selffs gebruyckt 

vh 3-0-0 0-6-0 

Roel die scuyenaer heeft een huys daer hy in woont  H 10-0-0 0-20-0 

Peter Bouwensz. heeft een huys daer hy in woont  H 7-0-0 0-14-0 

Gerit Bouwensz. heeft een huys daer hy in woont  H 7-0-0 0-14-0 

Peter Michielsz. heeft een huys daer hy in woont  H 8-0-0 0-16-0 

Adriaen Tielmansz. heeft een huys daer hy in woont  H 8-0-0 0-16-0 

Lysken Tonisdochter heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Dirck Rutken  

h 6-0-0 0-8-0 

Huych Tonisz. heeft een huys daer hy in woont  H 6-0-0 Nihil 

Dirck Mathysz. schoenmaecker heeft een vethuysken mit een 

tuynken  

vh/t 7-0-0 0-14-0 

fol. 76 

Henrick Jansz. schoenmaecker heeft een huysken staende over die 

brugge mit een tuynken daer aen staende 

h/t 7-0-0 0-14-0 

meester Henrick vander Graeff heeft een huysken twelck in hueren 

heeft Cornelis Adriaensz. 

h 6-0-0 0-8-0 

noch en tuyn toebehoerende Mourick van Steenhuysen T - - 

die grauwe susteren hebben een bleyckvelt twelck in hueren heeft 

Henrick Aertsz.  

Bv 7-0-0 0-14-0 

Engbrecht Geritsz. heeft een huys daer hy in woont  H 8-0-0 0-16-0 

Steven Adriaensz. schoenmaecker heeft een vethuys dat hy selver 

gebruyckt 

Vh 6-0-0 0-12-0 

noch een tuynken toebehoerende die weert int Dubbelt Cruys t - - 

Neel Beemen heeft een huysken twelck in hueren heeft Cornelis 

Dircxz. om seven oertgens ter weecke facit int jaer IIIJ gulden XJ 

stuvers133 hebbende over de twee deelen 

h 4-11-0 0-6-4 

het convent van de grauwe susteren134    

de weduwe van Jan Govertsz. brouwer heeft een huysken twelck in 

hueren heeft boven ende beneden Cornelis de Gysselaer  

h 12-0-0 0-24-0 

fol. 76v 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft 

Adriaentgen Claesdochter 

h 12-0-0 0-24-0 

Henrick Aertsz. oleslaeger heeft een huys daer hy in want H 7-0-0 0-14-0 

Cornelis Dircksz. huystimmerman heeft een huysken twelck in 

hueren heeft Gerit Jansz.  

h 7-10-0 0-15-0 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Zeger Jansz. h 7-10-0 0-15-0 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Thys 

Lenaertsz. 

h 7-10-0 0-15-0 

Anna die schilster heeft een huys twelck in hueren heeft Cornelis 

Willemsz. om VJ pont facit de IJ deelen 

H 6-0-0 0-8-0 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft die 

weduwe van Adriaen Claesz. 

h 7-0-0 0-14-0 

Jacob Adriaensz. wynscroeyer135 heeft een huys daer hij in woont H 8-0-0 0-16-0 

                                                      
133 Hier een afwijkende aanduiding in guldens en stuivers. 
134 Het Clarissenklooster in de Augustijnenkamp op de hoek met de Nieuwstraat. 
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Huych Lenaertsz. schiptimmerman heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Gerit Petersz.van Schoerlaecken heeft een huys twelck in hueren 

heeft Jan Henricxz. schiptimmerman om een halff jaer om IIJ ponden 

ende een halff jaer bewoont is by Andries die smit om gelycke IIJ 

ponden 

H 6-0-0 0-8-0 

fol. 77 

Cornelis Hugensz. heeft een huysken twelck in hueren heeft Aert 

Jansz. smit  

h 6-0-0 0-8-0 

Adriaentgen Haesen heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

derffgenaem van Bastiaen die kerreman heeft een huysken twelck in 

hueren heeft Wyn Jansz. 

h 7-0-0 0-14-0 

Jan Tomasz. heeft een huys daer hij in woont H 6-0-0 Nihil 

Dirck Ruttensz. heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Jannichgen Knollen heeft een huys twelck in hueren heeft Severyn 

Jansz. 

H 10-0-0 0-20-0 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Jan Peter 

Tonisz.  

h 14-0-0 0-28-0 

die selve heeft noch een huys twelck in hueren heeft Cornelis 

Adriaensz.  

H 18-0-0 0-36-0 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Jacob 

Geritsz. Boornwater 

h 18-0-0 0-36-0 

Claes Cornelis Joosten heeft een huys twelck beneden in hueren 

heeft Adriaen Claesz. schipper  

H 8-10-0 0-17-0 

noch een camerken staende boven tselve huys twelck in hueren 

heeft Jan Jansz. 

km 3-0-0 0-4-0 

fol. 77v 

Maryken Andriesdochter heeft een huys van boven ende beneden 

daer sy in woont  

H 11-0-0 0-22-0 

meester Jan die bogemaecker heeft een huys twelck in hueren heeft    

de seven woenningen toebehoerende meester Jan die bogemaecker 

waer van teen om goodt wille gegaen heeft ende die reste gelt 

tsjaers 

H(7) 34-0-0 3-8-0 

Gysbert Jansz. van Haerlem heeft een huys twelck in hueren heeft 

Adriaen Dircxz. den ouden  

H 18-0-0 0-36-0 

Soetman Andriesz. heeft een huys twelck in hueren heeft Peter 

Adriaensz. Block  

H 15-15-

0 

0-31-5 

Peter Jansz. laeckencoper heeft een kelder twelck in hueren heeft 

Wouter die wyncuper  

Wk 16-0-0 0-32-0 

de selve heeft noch een camerken twelck om nyt bewoont wert argo  km - nyt 

Cornelis Dircxz. soutmeter heeft een huys daer hy in woont H 14-0-0 0-28-0 

Henrick Jacob Henricxz. Coppuyt heeft een huys twelck in hueren 

heeft Stoffel Jansz. 

H 20-0-0 2-0-0 

Adriaen Fransz. Gyssendam heeft een huys daer hy in woont  H 14-0-0 0-28-0 

Aert die soutmeter heeft een huys daer hy in woont H 14-0-0 0-28-0 

fol. 78    

Adriaen Willemsz. backer heeft een huys daer hy in woont H 14-0-0 0-28-0 

Willem Aertsz. die vaetspoelder heeft een huys daer hy in woont H 15-0-0 0-30-0 

Pier die Ruter heeft een huys twelck in hueren heeft Willem Jansz. H 15-0-0 0-30-0 

                                                                                                                                                                      
135 Wijnschroders hielden zich bezig met het lossen van wijn uit de schepen. 
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schipper 

Maryken Buys heeft een huys twelck in hueren heeft Willem 

Bouwensz.  

H 24-0-0 2-8-0 

Sybert Cornelisz. heeft een huys twelck hy selffs bewoont H 18-0-0 0-36-0 

Marichgen die besemmaecxster heeft een huys twelck in hueren 

heeft Lubbert Claesz. 

H 15-0-0 0-30-0 

M t convent vande Augustynen hebbende twee huyskens mit een 

brouwerye daer aen staende twelck in hueren heeft Mathys 

Stevensz.  

h/h/B

r 

36-0-0 3-12-0 

tselve convent heeft noch een huys twelck in hueren heeft Frans 

Jansz. snyer  

H 7-0-0 0-14-0 

die selve hebben noch een huysken twelck in hueren heeft Anneken 

nayer 

h 9-0-0 0-18-0 

die selve hebben noch een huysken twelck in hueren heeft 

Emmeken die vogelcoppster 

h 14-0-0 0-28-0 

fol. 78v 

Govert die schipper heeft een huysken daer hy in woont h 10-0-0 0-20-0 

Peterken Anssen heeft en huys daer sy in woont H 16-0-0 0-32-0 

Henrick Jansz. schoenmaecker heeft een huys daer hy in woont H 18-0-0 0-36-0 

een huys staende boven die poort vande Augustynen twelck in 

hueren heeft meester Claes doctor om XXIIIJ pont facit over t IIJe 

paert soe mendicanten goederen vry zyn 

H 24-0-0 0-16-0 

binnen den convente vande Augustynen voer by die poort syn voor 

den jaere gemaeckt twee wynkelders daer van inden jaere LXI 

gecomen XXIIJ pont facit over t IIJe paert voerde partie vande 

huyerman 

Wk(2) 23-0-0 0-15-4 

Lysgen Adriaen Jordensz. weduwe heeft een winckelken twelck in 

hueren heeft Adriaen Fransz. schoenlapper 

wl 5-0-0 0-6-8 

den heyligen geest ter Nyewerkerck heeft een huysken twelck in 

hueren heeft Govert Aertsz. om VIJ pont X schellingen facit over t IIJe 

paert vande huyerman 

h 7-10-0 0-5-0 

Claesgen Coenen heeft een huysken daer sy in woont h 7-0-0 0-14-0 

het convent vande Augustynen    

Mathys Berck heeft een huys mit een twee kelderen daer aen 

geleegen mit een loestken daer voor in tselve huys geleegen daer hy 

in woont tsamen getaxeert op van voeren tot achteren op hondert 

sess ende vyftich pont facit136 

H/K 

(2) 

156-0-

0 

15-12-

0 

fol. 79 

die selve heeft noch een huys twelck in hueren heeft Franshois 

Willemsz.  

H 22-0-0 2-4-0 

Peter Gysbertsz. schoenmaecker heeft een huys daer hy in woont H 23-0-0 2-6-0 

Styntgen Dircxdochter heeft een huys daer sy in woont H 21-0-0 2-2-0 

Willem Petersz. coman heeft twee husen aen malcanderen staende 

daer hy in woont 

H(2) 24-0-0 2-8-0 

Den Nyeustraet aende lantsyde die slincker hant inne geslagen    

Claes Dircxz. droochscheerder137 heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

                                                      
136 Gezien het enorme bedrag moet dit de Berckepoort zijn, het gebouwencomplex op de hoek van de 

Hofstraat en de Nieuwstraat van wijnhandelaar Matthijs Berck. 
137 Een droogscheerder was werkzaam in de lakennijverheid waar hij de gedroogde lakense stof ontdeed 

van uitstekende vezels door deze af te knippen met een grote schaar. 
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Marycken Dircxdochter heeft een huys daer sy in woont H 10-0-0 0-20-0 

thuys toebehoerende Mathys Berck twelck in hueren heeft Jan Jansz. 

die vaetspoelder 

H 12-0-0 0-24-0 

Mathys Berck heeft een huys twelck in hueren heeft Frans Dryfhout H 12-0-0 0-24-0 

Mathys Berck heeft noch een kelder twelck in hueren heeft Henrick 

Moll 

K 54-0-0 5-8-0 

vier huyskens genoemt tcleyn Bagynhoff138 toebehoerende Jan 

Pinsen ende Jacob Queeckel gaen om goodtswille argo 

h(4) - Nihil 

fol. 79v 

Fransken Durven heeft een huys van voeren tot achteren daer hy in 

woont getaxeert mit een sydelcamer tsamen 

H/Km 27-0-0 2-14-0 

Ffrederick Jansz. heeft een huys daer hy in woont H 15-0-0 0-30-0 

Neel B die weduwe van Jacob Reyersz. heeft een huysken twelck in 

hueren heeft Mathys Aertsz. 

H 6-10-0 0-13-0 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Herman 

Henricxz. 

H 6-10-0 0-13-0 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Willem 

Aertsz. 

H 6-10-0 0-13-0 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Berber 

Michielsdochter 

H 3-15-0 0-5-0 

Jaepgen Snoecken heeft een huys twelck in hueren heeft Oth 

Cornelisz. 

H 6-0-0 0-8-0 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Jan 

Rynensz. 

H 6-0-0 0-8-0 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Beertgen 

Symons 

h 6-0-0 0-8-0 

noch een tuynken mit een cleyn huysken daer besyden aen twelck 

om goodtswille bewoont wort 

h/t - Nihil 

Die slincker hant om geslaegen    

fol. 80 

Cornelis Petersz. ledich somerhuysken staende boven die poort 

heeft noch een huysken twelck in hueren heeft 

zo 2-0-0 Nihil 

die selve heeft noch een huysken mit een bleyckvelt twelck in 

hueren heeft Soetgen die bleycster 

h/Bv 27-0-0 2-14-0 

die selve heeft noch een huysken staende int selve bleyckvelt mit 

een cleyn bleyckveltgen daer voer aen gelegen twelck in hueren 

heeft Cornelis Jacobsz. schipper  

h/bv 16-0-0 0-32-0 

die weduwe van Dirck Mollen heeft een huys twelck in hueren heeft 

Geertgen Jansdochter  

H 3-0-0 0-4-0 

noch een thuyn staende besyden huys T - - 

achter tvoorsegde huys staet noch een huysken mit een cleyn 

tuynken toebehoerende die weduwe van Jan Jansz. Coninck twelck 

in hueren heeft Aert die glaesmaecker om nyt 

h/t - Nihil 

Claes van Bemont heeft een huysken twelck in hueren heeft Gelis 

die cleermaecker 

h 6-0-0 0-8-0 

noch een thuyn gelegen after tselve huysken toebehoerende die 

voorsegde Claes van Bemont twelck in hueren heeft Willem Claesz. 

T 6-0-0 0-8-0 

                                                      
138 Het Klein-Bagijnhof in de Nieuwstraat ter hoogte van de huidige Hofstraat was een afsplitsing van het 

(Grote) Bagijnhof (als straatnaam nog in gebruik). 
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noch een huysken daer besyden twelck om goodts wille bewoont 

wort argo 

h - Nihil 

noch een thuyn daer besyden aen staende toebehoerende Aeltgen 

Diers 

T - - 

fol. 80v 

noch een huysken daer besyden aen staende toebehoerende die 

voorsegde Aeltgen Diers twelck in hueren heeft Anneken die Vries 

h 8-0-0 0-16-0 

Jacob Telmansz. heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Adriaentgen die boeckebynster bontwerckster heeft een huys daer 

sy in woont 

H 6-0-0 0-8-0 

een cleyn thuynken toebehoerende meester Tielman Schoeck t - - 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft die 

weduwe van Peter van Amersfoort  

h 8-0-0 0-16-0 

Andries Adriaensz. heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Willem Reyersz. heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Thonis Adriaensz. cuper heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Mathys Jacobsz. cuper heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Jan Petersz. coornmeter heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Jan Maesz. heeft een huys twelck in hueren heeft Claes Jansz.  H 10-0-0 0-20-0 

fol. 81 vacant 

fol. 81v 

Inde Nyeustraet naede Dwarsganck die slincker hant in 
geslaegen 

   

Jan Maesz. voorsegd heeft noch een huysken twelck in hueren heeft 

Cornelis Aertsz. om VJ pont facit die twee deelen 

h 6-0-0 0-8-0 

noch een camerken staende boven tselve huysken twelck in hueren 

heeft Ogier Lenaerts 

km 3-10-0 0-4-8 

Meester Cornelis Zuys president heeft een huysken twelck bewoont 

Adriaentgen Tonisdochter die weduwe van Cornelis die Vleminck 

om nyt argo 

h - nyt 

Huych Jacobsz. wynscroeyer heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

noch een ledich vervallen huysken daer besyden aen staende daer 

nyt off comt argo 

h - nyt 

Adriaen Jacopssoen heeft een huys twelck in hueren heeft Jan Jansz. 

brouwers knecht  

H 8-0-0 0-16-0 

De brugge over gegaen     

een huysken toebehoerende Adriaen Aertsz. twelck in hueren heeft 

Adriaen Fransz.  

h 5-0-0 0-6-8 

Henrick Willemsz. heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Adriaentgen Jansdochter 

h 7-0-0 0-14-0 

Die brugge weder overgegaen nae die Nyeustraet toe    

Wouter Bertsz. heeft een thuyn mit een somerhuysken T/zo - - 

fol. 82 

die selve heeft noch een camer twelck in hueren heeft Willem Jansz. 

schoenlapper  

Km 6-0-0 0-8-0 

die selve heeft noch een camer twelck Ogier in hueren heeft Ogier 

Lenaertsz. 

Km 6-0-0 0-8-0 

die selve heeft noch een camer twelck in hueren heeft Henrick 

Henrixz.  

Km 6-0-0 0-8-0 

noch een kelder staende onder dvoorsegde camerkens twelck in K 24-0-0 2-8-0 
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hueren heeft Herman Cleyn 

Huych Geritsz. heeft een huys daer hy in woont  H 7-10-0 0-15-0 

tSacrements Gasthuys heeft een huys twelck in hueren heeft Lysgen 

Celen 

H 7-10-0 0-15-0 

Dirck Jansz. scrynwercker heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Peter Willems backer heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Wouter Jansz. wever heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Sinte Peters gasthuys139    

noch een kelder onder tselve gasthuys twelck in hueren heeft die 

welcke in hueren heeft140 Bartholt Man 

K 14-0-0 0-28-0 

Grietgen Jacobsdochter heeft een huys daer sy in woont H 7-0-0 0-14-0 

fol. 82v 

Toentgen Petersdochter heeft een huys twelck in hueren heeft 

Aeltgen Meusdochter  

H 6-0-0 0-8-0 

Gelis Jacobsz. heeft een huys daer hij in woont H 6-0-0 Nihil 

Henrick die graftmaecker heeft een huys daer hij in woont H 8-0-0 0-16-0 

Lysken Coppen Dul heeft een huysken twelck in hueren heeft die 

voorsegde Henrick graftemaecker 

H 8-0-0 0-16-0 

twee husen besyden malcanderen toebehoerende Jan Dirxz 

linnewever daer hy in woont  

H(2) 14-0-0 0-28-0 

noch een camer toebehoerende Anna Bollen die welcke om 

goodtswille bewoont wert argo 

Km - nyt 

noch een kelder staende onder die selve camer twelck in hueren 

heeft Ewout van Jueckerum om XXIX pont facit Jan int Vosken  

K 16-0-0 0-32-0 

noch een kelder staende achter den huyse der voorsegde Anna 

Bollen twelck in hueren heeft Ewout van Jueckerum 

K 29-0-0 2-18-0 

die selve heeft noch een huys twelck in hueren heeft Jan Willemsz. 

besemmaecker 

H 16-0-0 0-32-0 

Cunier Dircxz.dochter heeft een huys daer sy in woont H 16-0-0 0-32-0 

Willem Petersz. coman heeft een huys twelck Bastiaen Gerits om nyt 

bewoont argo nyt 

H - Nihil 

fol. 83 

Jan Woutersz. smit heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Grietgen die backster heeft een huys twelck in hueren heeft Jan 

Tonisz. 

H 7-10-0 0-15-0 

Grietgen Gerit Schoere heeft een winckel daer hoer soen in woont  W 5-0-0 0-10-0 

Die Nyeustraet uut gegaen gaende nae heer Mathysstraet141 toe 

aende slincker hant 

   

Cornelis Jansz. graefmaecker heeft een huys daer hy in woont H 21-0-0 2-2-0 

die weduwe van Gerit Schoer heeft een huys daer sy in woont H 24-0-0 2-8-0 

Anna Bollen die weduwe van Adriaen Hertman heeft een huys met 

een seepperye142 daer sy in woont getaxeert op LXXIJ pont facit - 

Item noch een bierkelderken onder tselve huys twelck in hueren 

heeft Engelken Jan Oom om VIJ pont facit tsamen 

H/Zz/

k 

79-0-0 7-18-0 

                                                      
139 Het Sint-Pieters- en Paulusgasthuis, of Romeinhuis, van de personen die een bedevaart naar de zeven 

bedevaartskerken van Rome volbracht hadden. Het gasthuis stond recht tegenover de Hofstraat, bijna op 

de hoek van de Steenstraat. 
140 Dezelfde formulering tweemaal in de tekst. 
141 Heer Mathijsstraat werd later Kolfstraat genoemd. 
142 Zeepziederij waar zeep uit natuurlijke vetten werd gemaakt. 
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Sint Jans Gasthuys143 tot behoeff vande ermen    

Adriaen Adriaensz. heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

Aryntgen Fransdochter heeft een huys daer sy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Cornelis Tonisz. heeft een huys twelck in hueren heeft Geas[?] 

Cornelisz. 

H 24-0-0 2-8-0 

fol. 83v 

die weduwe van Cornelis Claesz. van Driel heeft en huys mitte plaets 

ende thuyn van voeren tot achteren daer sy in woont tsamen 

getaxeert  

H/Pl/

T 

66-0-0 6-12-0 

Cornelis Jansz. lanteernmaecker heeft een huys daer hy in woont H 19-0-0 0-38-0 

Aert Gelisz. Brouwer heeft een huys twelck in hueren heeft Willem 

Jansz. 

H 36-0-0 3-12-0 

Frans Willemsz. Breevaer heeft een huys daer hy in woont H 18-0-0 0-36-0 

een kelder staende onder tselve huys twelck in hueren heeft Aernt 

van Selden 

K 36-0-0 0-36-0 
144 

Jacob Cornelisz. clockestelder heeft een huys daer hy in woont H 21-0-0 2-2-0 

Aert Hagen metselaer heeft een huys twelck in hueren heeft Symon 

Lenaertsz. 

H 18-0-0 0-36-0 

Maey Keyser heeft een huys daer sy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Cornelis Cornelisz t Jong heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

Heer Mathys straet die slincker hant ingegaen nae die Vest    

Die Colff145 staet tot behoeff van die comans van buten ende binnen 

argo 

Bb - Nihil 

fol. 84 

Gerit Jansz. smit heeft een huysken daer hy in woont h 6-0-0 Nihil 

Aert vanden Graeff huystimmerman heeft een huys twelck in hueren 

heeft Govert Aertsz. wever 

H 9-10-0 0-19-0 

Jan Woutersz. heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Govert Adriaensz. heeft een huys twelck in hueren heeft Jan Jacobsz. 

huystimmerman 

H 9-0-0 0-18-0 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Kryn 

Petersz. 

h 8-0-0 0-16-0 

de selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Willem 

Jansz.  

h 6-0-0 0-8-0 

Aert Joosten metselaer heeft een huys twelck voerden jaere LXI 

leech gestaen heeft argo 

H - nyt 

Jannichgen Ambrosins heeft een huysken daer in sy woont  h 6-0-0 Nihil 

Jan Willemz. helberdier heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

den thuyn van Gerit Tack mit een huysken daer in staende twelck 

om goots wille gaet argo 

T/h - Nihil 

drie huysken staende besyden aen malcanderen toebehoerende 

Henrick Hereman als getrou hebbende joffrou Tax worden bewoont 

om goots wille 

h(3) - Nihil 

fol. 84v 

                                                      
143 Het Sint-Jansgasthuis was het gildehuis van de kleermakers waaraan ook een gasthuis verbonden was. 

Het stond op de Voorstraat tussen Nieuwstraat en Kolfstraat. 
144 Bedrag klopt niet; kennelijk een verschrijving. 
145 De Kolf, voorin de Kolfstraat achter het hoekhuis van de Voorstraat, was het gildehuis van het Kramers- 

of Koopmansgilde. Aan het gildehuis annex herberg was een kolfbaan verbonden. 
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Henrick Heremaes heeft een huys twelck in hueren heeft meester 

Gerit van Nyenmolen146 

H 12-0-0 0-24-0 

Derffgenaemen van Jacob Queeckel hebben vier huyskens die welcke 

tsjaers tesamen verhuert worden  

h(4) 24-0-0 2-8-0 

Jan Jansz. maeldenier heeft een huys twelck in hueren heeft Jacop 

die naeyer 

H 16-0-0 0-32-0 

Gertgen Adriaensdochter heeft een huys mit een camerken daer 

besyden aen staende daer sy in woont 

H/km 22-0-0 2-4-0 

Hendrick Janszoons weduwe heeft een huys daer sy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Merten Jansz. wever heeft een huys daer hy in woont H 14-0-0 0-28-0 

Henrick Willemsz. wever heeft een huys mit een tuynken daer 

besyden aen daer hy in woont 

H/t 18-0-0 0-36-0 

Adriaen Aertsz. sackendraeger heeft een huys daer hy in woont 

getaxeert op van voeren tot achteren 

H 6-0-0 Nihil 

Lenaert Meeusz. heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Frans Adriaensz. heeft een thuyn mit een somerhuys daer in staende T/Zo - - 

fol. 85 

Bertout Adriaensz. heeft een huys daer hy in woont H 6-0-0 Nihil 

Peter Cornelisz. houthaecker heeft een huys daer hy in woont H 6-0-0 Nihil 

Hubert Adriaensz. heeft een huysken twelck om goodts wille 

bewoont wort argo 

h - Nihil 

Cornelis Jansz. heeft een huys daer hy in woont H 6-0-0 Nihil 

Cornelis Henricxz. heeft een huys daer hy in woont H 6-0-0 Nihil 

Cornelis van Diemen heeft een huysken twelck om goodts wille 

bewoont is argo 

h - Nihil 

Hubert Jansz. calckmeter heeft een huysken daer hy in woont h 6-0-0 Nihil 

Jacop die Gysselaer heeft een huys twelck in hueren heeft Jan Jansz. 

Cloot 

H 8-0-0 0-16-0 

noch een camerken staende boven tselve huys twelck in hueren 

heeft Adrtiaentgen Goessens 

km 4-0-0 0-5-8 
147 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Ocker 

Adriaensz. 

h 8-0-0 0-16-0 

noch een camerken staende boven tselve huys twelck in hueren 

heeft Jasper Jansz. 

km 4-0-0 0-5-4 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Adriaen 

Adriaensz. 

h 8-0-0 0-16-0 

fol. 85v 

noch een camerken staende boven tselve huys heeft een huys 

twelck in hueren heeft Thonis Melisz.  

km 4-0-0 0-5-4 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Joost Jansz. 

sackedrager 

h 8-0-0 0-16-0 

noch een camerken staende boven tselve huys twelck in hueren 

heeft Adriaentgen Jansdochter 

km 4-0-0 0-5-4 

die selve heeft noch een thuyn    

noch een twee huysken mit een bleyckvelt staende over die oude 

graft148 toebehoerende die capel vande Heylige Graefs heeren149 

h(2)/

Bv 

23-0-0 0-15-4 

                                                      
146 In de marge: in verbis sacerdotum: in de woorden van de priester, volgens verklaring van de priester. 
147 Bedrag klopt niet; dit zou 0-5-4 moeten zijn. 
148 De Oude Gracht was de stadsbinnengracht die deels parallel liep aan de Spuihaven. De Lindengracht 

(nu Museumstraat) maakte er deel van uit. 
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ende heeft gegouden inden jaere LXJ [1561] XXIIJ ponden ende alsoe 

die selve penningen aen provens gedeelt worden comt hier voerden 

huerman het derde paert facit 

De slincker hant om geslaegen ende die straet ingegaen    

Jacop die Gysselaer heeft een huysken mit een bleyckvelt twelck in 

hueren heeft Dirck Adriaensz. wever 

h/Bv 13-10-

0 

0-27-0 

vier ramen staende int selve bleycvelt de welcke hy aen hem selven 

hout  

R(4) 13-0-0 0-26-0 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Rembert 

die slenaer150  

h 4-0-0 0-5-4 

die selve heeft noch eeen huysken twelck in hueren heeft Jan Geritsz h 7-0-0 0-14-0 

fol. 86 

Govert Adriaensz. van Bemont heeft een huysken mit een bleyckvelt 

twelck in hueren heeft Huych Geritsz. schipper  

H/Bv 12-0-0 0-24-0 

die Manhuysmeesters van doude mannen hebben een huys twelck 

in hueren heeft Cornelis Henricxz. 

H 12-0-0 0-24-0 

Cornelis Cornelisz tJong heeft een loeyerycken staende in een 

tuynken twelck hy aen hem selven hout 

l/t 4-0-0 0-8-0 

Gerit Cornelisz. Toom heeft een huysken twelck in hueren heeft Jan 

Petersz.  

h 5-0-0 0-6-8 

Cornelis Jansz. biersteecker151 heeft een huysken twelck in hueren 

heeft Govert Goeyersz  

h 5-0-0 0-6-8 

Jan Aertsz. heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Daen die slenaer heeft een huys twelck in hueren heeft Henrick die 

vaetspoelder  

H 9-10-0 0-19-0 

Gemen Joppensz. heeft een huysken mit een erffken twelck in 

hueren heeft Jan Cornelisz. 

h/e 8-0-0 0-16-0 

Willem Wyten heeft een huys daer hy in woont H 6-0-0 Nihil 

Brecht Adriaensz.dochter heeft een huys twelck in hueren heeft 

Dirck Geritsz. 

H 8-15-0 0-17-6 

Gerit Jansz. inden Engel heeft een thuyn T - - 

Gerit Jansz. voornoemt heeft een huysken twelck om nyt bewoont 

wort 

h - Nihil 

fol. 86v 

Adriaen tGreyn heeft een huys twelck in hueren heeft Jan Jansz. 

droochscheerder 

H 11-0-0 0-22-0 

Gerit Cornelisz. Toom heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Jannichgen Jans om VIJ pont X schellingen facit IIJ schellingen ter 

weecke facit int jaer VIJ pont XVJ schellingen compt den Xen penning 

h 7-16-0 0-15-6 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Geert die 

coppellaertster om IIJ schellingen ter weecke facit 

h - 0-15-6 

Jacop Lourensz. cuper heeft een huys daer hy in woont H 6-0-0 Nihil 

Peter Jansz. cuper heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Damas Jansz. heeft een huys twelck in hueren heeft Beernt Jansz.  H 9-0-0 0-18-0 

die weduwe van Stoffel Goodtschalx heeft een huys daer sy in woont H 6-0-0 Nihil 

Anna Gysberts heeft een huys daer sy in woont H 6-0-0 Nihil 

                                                                                                                                                                      
149 De kapel van de Heilige Grafsheren of Jeruzalemsheren stond in de Grote Kerk. Zij bezaten dit terrein 

waarop in 1624 de Arend Maartenshof gebouwd zou worden waarvan hier sprake is. 
150 Slenaar/sledenaar: vervoerder (van vooral wijnvaten) met behulp van een lange slede.  
151 Biersteker: biertapper. 
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Gysbert Jansz. Coninck heeft een huys twelck in hueren heeft Dirck 

Schalxz.  

H 8-0-0 0-16-0 

Adriaen Crynen heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

de selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Jan Jansz. 

Sackedraeger 

h 5-0-0 0-6-8 

fol. 87 

Michiel die bontwercker heeft een huysken twelck om goodtswille 

bewoont wert argo 

h nyt Nihil 

vande brugge die slincker hant om geslaegen nae die 

Voorstraet 

   

Hans van Dam heeft een huys daer hy in woont H 15-0-0 0-30-0 

Peter Cornelisz. wever heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Henrick Tonisz. heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Lodewyck Jansz. Coor heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Heyman Adriaensz. wynscroeyers weduwe heeft een huys daer sy in 

woont 

H 8-0-0 0-16-0 

Cornelis Dircxz. soutmeter heeft een huys da twelck in hueren heeft 

Peter van Diemen coornmeter 

H 9-0-0 0-18-0 

Gysbert Jansz. cleermaecker heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Bouwen Bouwensz. heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Derffgenaemen van Frans die gorter hebben een huys geestimeert152 

op VIJ pont facit 

H 7-0-0 0-14-0 

Neel Aerts heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

fol. 87v 

Jan Adriaensz. vaetspoelder heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Wouter Cornelisz. heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Henrick Goessensz. heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Joffrou Pernissen heeft een huysken twelck om nyt bewoont wert 

argo 

h - - 

die selve heeft noch een huysken twelck mede op goodtswille 

bewoont wert argo 

h - nyt 

Gerit Jansz. inden Engel heeft een roschmoelen mit huysken daer 

besyden aen staende twelck in hueren heeft Aert Jansz. 

Rm/h 37-10-

0 

3-15-0 

Heer Mathysstraet uutgegaen die slincker hant op nae die 
Tollebrugsstraet toe153 

   

die weduwe van Aert Dirxz. heeft een huys daer sy in woont H 25-0-0 2-10-0 

een huysinge mit een brouwerye daer achter aen staende 

mitsgaders noch een huysken staende besyden die brouwerye in 

Heer Mathysstraet toebehoerende Willem Evertsz. brouwer154
 mit 

syn consorten getaxeert op twelck in hueren heeft Willem Evertsz. 

om CIJ pont 

H/Br/

h 

102-0-

0 

10-4-0 

Aert Petersz. laeckencoper heeft een huys daer hy in woont H 36-0-0 3-12-0 

fol. 88 

Gerit Jansz. inden Engel heeft een huys van voeren tot achteren daer 

hy in woont 

H 45-0-0 4-10-0 

Aertgen Pieren heeft een huys twelck in hueren heeft Willem H 36-0-0 3-12-0 

                                                      
152 Hier in plaats van het gebruikelijke getaxeert. 
153 De Tolbrugstraat Landzijde liep van de Tolbrug naar de Kromme Elleboog. 
154 Dit zinsdeel ten onrechte niet doorgehaald. 



Tiende penning van Dordrecht 1561                       NA, Staten van Holland vóór 1572, inv.nr. 1243A 

Vereniging Oud-Dordrecht                                                                                Regionaal Archief Dordrecht 
 

 

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

69 

 

Joostenz. 

noch een kelder staende onder tselve huys die welcke in hueren 

heeft den langen Beernt 

K 30-0-0 3-0-0 

Adriaen Adriaensz. Back heeft een huys daer hy in woont H 16-0-0 0-32-0 

die weduwe van Jacop Reyersz. heeft een huys daer mit een 

camerken daer besyden aen staende daer sy in woont 

H/km 48-0-0 4-16-0 

die weduwe van Adriaen Adriaensz. den ouden back heeft een huys 

daer sy in woont 

H 18-0-0 0-36-0 

Pouwels Petersz. den boer heeft een huys mit een coechuysken daer 

achter aen staende daer hy in woont 

H/ko 36-0-0 3-12-0 

Goossen van Brecht heeft een huys twelck in hueren heeft gehadt 

Balthesar alias coel van sinnen om seventien pont ende is noch een 

halff jaer bewoont geweest by Joost Goossensz. die geruymt is argo 

maer een halff jaer 

H - 0-17-0 

Jan Tomansz. huystimmerman heeft een huys staende opten houck 

vande Tollebrugsstraetken daer hy in woont 

H 20-0-0 2-0-0 

Het Tollebrugsstraetken die slincker hant inne geslaegen    

fol. 88v 

noch een kelder staende achter t voorsegde huys toebehoeren den 

selven Jan Tomansz. twelck in hueren heeft Hans Hes 

K 20-0-0 2-0-0 

die weduwe van Daniel die bode heeft een huys daer sy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Sychgen van Nuys heeft een huys twelck in hueren heeft Adriaen 

Willemsz. 

H 24-0-0 2-8-0 

Henrick Fransz. heeft een huys daer hy in woont    

die weduwe van Cornelis Hertenhuys heeft een huys twelck in 

hueren heeft Jacop Nuyn  

H 8-0-0 0-16-0 

die capel staende indie Cromenellebooch heeft een huys twelck in 

hueren heeft Steven Cornelisz. 

H 8-0-0 0-16-0 

Dvoorsegde capel heeft noch een huys twelck in hueren heeft 

Henrick Geritsz. schipper 

H 8-0-0 0-16-0 

noch die selve capel heeft noch een ledich erff twelck gebruyct wort 

by Jan Tomasz. 

E 1-10-0 0-2-0 

de selve capel heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Claes 

Geritsz. 

h 9-0-0 0-18-0 

Den houck aende slincker hant om geslaegen nae den 
Crommen Ellebooch155 toe gegaen 

   

dvoorsegde capel heeft noch een huys twelck in hueren heeft 

Henrick Jansz. speldemaecker 

H 7-0-0 0-14-0 

fol. 89 

die selve capel heeft noch een huys twelck in hueren heeft die 

weduwe Maen Doenen 

H 4-15-0 6-2-0 

Die capel vanden Crommen Ellenbooch156 Kp - - 

die weduwe van Rey Jacob Reyersz. heeft een huysken twelck in 

hueren heeft Lintgen Petersdochter om seven oertgens ter weeke 

facit de IJ deelen  

h  6-2-0 

noch een quaet huysken toebehoerende die erffgenaemen van 

Aelbrecht Pinssen wort bewoont pro more deo argo 

h - nyt 

                                                      
155 De Kromme Elleboog was een zijstraat van de Vriesestraat en liep tot voorbij de Tolbrugstraat, en 

vandaar met een scherpe bocht (‘elleboog’) naar de Vest. 
156 De Sint-Aubertuskapel van het bakkersgilde; later een buurtkapel van het Onze Lieve Vrouwegilde. 
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Jan Jansz. van Halteren heeft een huysken daer hy in woont h 6-0-0 Nihil 

Danckert die metselaer heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Jan Beerntsz. 

h 7-0-0 0-14-0 

Neeltgen Duynens heeft een huys daer sy in woont H 5-0-0 0-6-8 

noch een quaat vervallen huysken daer nyt off en comt argo h - nyt 

Jan Jansz. int Rotgen heeft een huys twelck in hueren heeft Ocker 

Henrixz. 

H 9-0-0 0-18-0 

Jan Ambrosius heeft een huys twelck in hueren heeft Jan Meynertsz. H 11-0-0 0-22-0 

Hubert Jansz. wever heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Dierick Jansz. wever heeft een huys twelck in hueren heeft Dirck 

Govertsz. wever  

H 12-0-0 0-24-0 

fol. 89v 

Jannichgen Coppens heeft een huys twelck in hueren heeft Peter 

Digna van Oosterhout om IIIJ schellingen ter weecke facit int jaer  
H 11-14-

0 

0-23-4 

Claes Meeus Meeusz. heeft een huys daer sy (hy) in woont H 7-0-0 0-14-0 

Michiel Michielsz. heeft een huys daer sy (hy) in woont H 5-0-0 Nihil 

Grietgen Goeltgen Jansdochter heeft een huys daer sy in woont H 5-0-0 Nihil 

Willem Joosten slyckwercker heeft een huys daer hy in woont H 5-10-0 Nihil 

Petergens Moelen heeft een huys twelck in hueren heeft Aeltge van 

Tricht  

H 9-0-0 0-18-0 

Die slinckerhant omgeslaegen nae die brugge toe gaende    

die weduwe van Adriaen Dirckz. den ouden heeft een huysken 

twelck om goodtswille bewoont wert argo 

h nyt Nihil 

Matgen Jan Claesz. heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Geritgen Joppen om drie groot ter weecke 

h - - 

Heer Dommicus heeft een huys twelck om nyt bewoont wert argo H - nyt 

Jopgen Petersdochter heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Gelis Willemsz. sheren dienaer  

h 5-0-0 0-6-8 

Thonis die beersteecker heeft een huysken twelck in hueren heeft 

de voorsegde Gelis 

h 5-0-0 0-6-8 

fol. 90  

Heyltge Jacobsdochter heeft een huysken daer sy in woont h 5-0-0 Nihil 

Augustyn Willemsz. heeft een huysken daer hy in woont h 6-0-0 Nihil 

Meeus Jansz. slenaer heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

die weduwe van lange Frans heeft een huysken mit een tuynken 

twelck in hueren heeft Jop Govertsz. 

h/t 5-0-0 0-6-8 

Thonis Dircxz. heeft een huys daer hy in woont H 6-0-0 Nihil 

Man Brinen heeft een huysken twelck een halff jaer in hueren gehat 

heeft Willem Jansz. Cackenbort ende een halff jaer bewoont is by 

Peter den Romp om tsamen om  

h 8-0-0 0-16-0 

Jacop Henricxz. houthaecker heeft een huysken twelck in hueren 

heeft Willem Jansz. Cackenbort  

h 6-0-0 0-8-0 

die selve heeft noch een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Sychgen Floren heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Jan die Bruyn heeft een huys twelck in hueren heeft Anna Cocxs H 9-10-0 0-19-0 

Juth Aert Wisschen weduwe heeft een huysken mit een bonter 

bontouwers[?]huysken daer besyden aen staende twelck in hueren 

heeft Meeus Dircxz.  

h/tw 18-0-0 0-36-0 

fol. 90v 

Jan Petersz. scypper heeft een huys daer hy in woont H 5-10-0 Nihil 
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Jop Ewoutsz. heeft een huys daer hy in woont H 5-0-0 Nihil 

Gerit Ysbrantsz. heeft een huys daer hy in woont H 5-0-0 Nihil 

Jan van Loenen heeft een huysken twelck in hueren heeft Jan 

Eerstensz. om drie stuvers ter weecke facit int jaer zeven pont XVJ 

schellingen comt den Xen penning 

h - 0-15-6 

Jan Jansz. sackedrager heeft een huysken daer hy in woont h 6-0-0 Nihil 

Jacopmenen Claesdochter heeft een huys daer hy in woont H 6-0-0 Nihil 

Neel den Ratelcorff heeft een huys daer sy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Adriaen Aertsz. heeft een huys twelck in hueren heeft Jan Govertsz. 

sackedrager 

H 6-0-0 0-8-0 

Neel den Ratelcorff heeft een huysken twelck in hueren heeft Peter 

Staesz. om twee stuvers ter weecke compt int jaer vyff pont IIIJ 

schellingen facit hier 

h 5-4-0 0-7-0 

een vethuys toebehoerende Floris die schoenmaecker twelck hy 

selver gebruyct 

Vh 6-0-0 0-12-0 

fol. 91 

Cornelis Slimmichgen coman heeft een huysken mi twelck in hueren 

heeft Meynert Jansz.  

h 8-0-0 0-16-0 

Die brugge over gegaen ende die slincker wederom geslaegen 
nae den Crommen Ellebooch toe 

   

Rochus den tauwer157 heeft een tauhuysken staende over die oude 

graft dat hy selver gebruyckt 

tw 6-0-0 0-12-0 

die D oude mannen hebben een huysken staende aende brugge mit 

een bleyckvelt twelck in hueren heeft Anna Peter Tanisz. 

h/Bv 10-0-0 0-20-0 

Peter Gysbertsz. die schoenmaecker heeft een thuyn mit een 

loeyerye daer bynnen geleegen twelck hy selver gebruyct 

T/Vh 7-0-0 0-14-0 

Wouter Cornelisz. schoenmaecker heeft een loeyerye die hy aen 

hem selven hout 

Vh 5-0-0 0-6-8 

Jan van Joost die Vleminck wever heeft een huysken twelck in 

hueren heeft Meerten Jacobsz. 

h 7-0-0 0-14-0 

die weduwe van Jop die kalcdrager heeft een huys daer sy in woont  H 6-0-0 Nihil 

die weduwe van Herbert die bodel heeft een thuyn twelck in hueren 

heeft Jeronimus Hock 

T 6-0-0 0-8-0 

Hans van Dam heeft een thuyn T - - 

fol. 91v 

Adriaen die visknecht heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Lysken van Muylwyck heeft twee cameren die welcke om 

goodtswille bewoont werden argo 

Km(2) - nyt  

een tuynken toebehoerende Lysgen van Muylwyck t - - 

Cornelis Roocken Wespiegel[?] heeft een thuyn T   

Jan Romboutsz. den touwer heeft twee huysken besyden 

malcanderen staende daer hy in woont 

h(2) 12-0-0 0-24-0 

Henrick den touwer heeft een touhuysken twelck hy aen hem selven 

hout  

tw 5-0-0 0-10-0 

Jan Cornelisz. wever heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Adriaen den Dul heeft een huys daer hy in woont H 6-0-0 Nihil 

Aert Pellen heeft een huys daer hy in woont H 6-0-0 Nihil 

Henrick Aelbertsz. den touwer heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

                                                      
157 Touwer: leerbereider. 
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fol. 92 

de selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Lys 

Lounnen om drie groot ter weecke facit int jaer 

h 3-18-

0- 

0-5-3 

die selve noch een huysken twelck in hueren heeft Joost die weduwe h 5-0-0 0-6-8 

Cornelis van Nes heeft een huysken twelck in hueren heeft Jan 

Thysz. om drie stuvers ter weecke facit int jaer zeven pont XVJ 

schellingen compt den Xen penning 

h 7-16-0 0-15-6 

Marichgen Cornelisdochter heeft een huys twelck in hueren heeft 

Jan Aertsz 

H 5-0-0 0-6-8 

Herman Straff heeft een huysken twelck in hueren heeft Wynen 

Willems 

h 6-0-0 0-8-0 

Steven die viscoper heeft een huys twelck in hueren heeft Maryken 

Wouters 

H 8-0-0 0-16-0 

Roel Hermansz. heeft een huys twelck in hueren heeft Jan Jansz. 

wever 

H 6-0-0 0-8-0 

Cornelis Claesz. brouwer heeft een huys twelck in hueren heeft Hans 

Clipsz.  

H 8-0-0 0-16-0 

Balten inden Wolsack heeft een huys twelck in hueren heeft Jan 

Aertsz. 

H 9-0-0 0-18-0 

Aert die mandemaecker heeft een huys twelck in hueren heeft 

Benedictus om drie groot ter weecke facit int jaer IIJ gulden XVIIJ 

schellingen compt 

H 3-18-0 0-5-3 

fol. 92v 

Dirck Dircxz. wever heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Willem Joosten slyckwercker heeft een huys twelck in hueren heeft 

Berber Jans. 

H 5-0-0 0-8-0 

Danckert die metselaer heeft een huys twelck in hueren heeft Dirck 

Jansz. cleermaecker  

H 9-0-0 0-18-0 

Symon Symonsz. weduwe heeft drie camerkens waer van die IJ 

gelden elcx twee schellingen ter weecke ende tderde drie groot ende 

een deut facit de twee deelen vanden Xen penning over als 

km(3)  0-19-4 

derffgenaemen van Aecht inde Spaenssche Cap hebben een huysken 

twelck in hueren heeft Peter Adriaensz. sackedraeger om V pont 

facit de twee deelen 

h 5-0-0 0-6-8 

Peter Jansz. houtcoper heeft een     

Govert Tielmansz. heeft een huys daer hy in woont H 5-0-0 Nihil 

Jan Jansz. metselaer heeft een huys daer hy in woont H 5-0-0 Nihil 

tHeylich tSacrements Gasthuys heeft een huysken staende opten 

hoeck vanden Crommennellebooch twelck leech gestaen heeft drie 

jaer 

h  Nihil 

fol. 93 

Meerter Aertsz. metselaer heeft een huys twelck in hueren heeft 

Jacop den boer 

H 13-0-0 0-26-0 

Den houck omgeslaegen ende gegaen nae die oude graft toe    

Jorden Cornelisz. heeft een huys twelck hy selver bewoont  H 8-0-0 0-16-0 

Peter Adriaensz. visknecht heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

die weeskinderen van Evert die wynscroeyer heeft een huys twelck 

in hueren heeft Jan Petersz.  

H 9-0-0 0-18-0 

Cornelis Geritsz. schoenlapper heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Adriaen Geritsz. van Nispen heeft een huys twelck in hueren heeft H 9-0-0 0-18-0 
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Jan Jacopsz. 

Beginnende wederom van die Tollebrug off aende lantsyde opte 

havensyde naedie Vuylpoort toe 

   

die stadt heeft gegundt Bastiaen die graftmaecker een erffken opte 

Tollebrug daer hy in een huysken op gestelt heeft daer hy syn 

tegelen leyt ende dat om nyt tot weder seggen vande selve stadt 

argo 

e/h - Nihil 

fol. 93v 

die weduwe van in Cornelis den tassemaecker heeft een huysken 

daer sy in woont 

h 7-0-0 0-14-0 

noch een huysken toebehoerende daer Neeltgen Floren in woont h 7-0-0 0-14-0 

Adriaentgen Mossen heeft een huysken daer sy in woont h 7-0-0 0-14-0 

die weduwe van Peter Gysbertsz. bewoont een huysken pro more 

deo 

h - Nihil 

die weduwe van Ruth Dircxen heeft een huys daer sy in woont H 22-0-0 2-4-0 

Peter Jacobsz. apteecker heeft een huys daer hy in woont H 22-0-0 2-4-0 

Gerit Baltenz. heeft een huys daer hy in woont H 22-0-0 2-4-0 

Cornelis Claesz. brouwer heeft een huys twelck in hueren heeft 

Willem Adriaensz. Block 

H 25-0-0 2-10-0 

Cornelis Jansz. huyckmaecker heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Peter Cornelisz. heeft een huys daer hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

fol. 94 

Daen Daensz. heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

Jan Jansz. maelderier heeft een huys twelck in hueren heeft Jan 

Blasius 

H 24-0-0 2-8-0 

Lyntgen Ockers heeft twee husen besyden malcanderen staende 

waervan het een huys die vastelavondt off gebroocken is geweest 

daer sy in woont 

H 36-0-0 3-12-0 

Aert Adriaensz. mandemaecker heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Aert Hermansz. houthaecker heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

Pier Boongens heeft een huys daer hy in woont H 21-0-0 2-2-0 

Wouter Adriaensz. schoenmaecker heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

Jan Adriaensz. Kennip heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

die weduwe van Frans de boeckebinder heeft een huys daer sy inne 

woont 

H 24-0-0 2-8-0 

Symon die schilder heeft een huys twelck in hueren heeft D Oth 

Mertensz. 

H 17-0-0 0-34-0 

fol. 94v 

Frans lanteernmaecker heeft een huys daer hy inne woont H 18-0-0 0-36-0 

Ryck Adriaen Heymanz. heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Loeff Lourensz. heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Aeltgen Adriaens dochter heeft een huys daer sy in woont H 24-0-0 2-8-0 

Maryken Peters dochter heeft een huys daer sy in woont H 16-0-0 0-32-0 

Andries Woutersz. heeft een huys daer hy in woont H 27-0-0 2-14-0 

Lenaert van Dort heeft een huys twelck in hueren heeft Humen 

Augustynsz.  

H 36-0-0 3-12-0 

tbijhuysken toebehoerende die stadt daer den offslager van visch 

offslaet ende nyt verhuert wort 

vi - Nihil 

Lenaert van Dort heeft een huys twelck in hueren heeft Maij 

Toentgen  

H 24-0-0 2-8-0 
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die weduwe van Jan Woutersz. heeft een huys daer sy in woont H 20-0-0 2-0-0 

fol. 95 

Balthasar coel van sinnen heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Ocker Stevensz. heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Steven die viscoper heeft huys twelck een halff jaer bewoont is heel 

jaer leech gestaen heeft argo  

H - nyt 

noch een huys toebehoerende Joost Willemsz. om daer hy in woont H 21-0-0 2-2-0 

Lysgen van Eten heeft een huys daer sy in woont H 25-0-0 2-10-0 

Peter Adriaensz. comen heeft een huys daer hy in woont H 25-0-0 2-10-0 

Cornelis Bom heeft een huys twelck in hueren heeft Adriaen 

Cornelisz. Rapenburch  

H 18-0-0 0-36-0 

Adriaen Cornelisz. comen heeft een huys daer hy in woont  H 25-0-0 2-10-0 

een winckelken toebehoerende den Heyligen Geest ter Groterkerck 

staende achter Stadthuys heeft een huys twelck in hueren heeft 

Cornelis Adriaensz.  

wl 7-0-0 Nihil 

noch een kelder toebehoerende die stadt staende onder die 

weescamer158 die welcke in huyren heeft Jan Dircxz. in Sint Ewout 

om XV pont facit derde paert vande Xen penning omden huyerman 

zoe de steede vande IJ deelen vry es 

K - 0-10-0 

fol. 95v 

noch een huys toebehoerende die stadt twelck by Cornelis 

Danckersz. om nyt bewoont wert 

H - Nihil 

Cornelis Jansz. naeyer heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

Cornelis Adriaensz. honthaecker heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

Edelbert Penter heeft een huys staende opten westenhouck vande 

Lombaerdebrugge daer hy in woont 

H 30-0-0 3-0-0 

Maryken Lodewycx heeft een huys daer sy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Meerten Jacobsz. droochscheerder heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Griet Segers heeft een huys daer sy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Digna Claesdochter heeft een huys daer sy in woont H 14-0-0 0-28-0 

Adriaen Berthoutsz. heeft een huys daer hy in woont H 16-0-0 0-32-0 

derffgenaemen van Lyn Rycken ende Cornelis van Nes hebben een 

huys twelck in hueren heeft Jopgen die appelcoopster  

H 26-0-0 2-12-0 

fol. 96 

Reyer Jacobsz. olieslager heeft een huys daer hy in woont H 33-0-0 3-6-0 

Peter Cornelisz. heeft een huys daer hy in woont H 18-0-0 0-36-0 

Adriaen Lambertsz. heeft een huys daer self in woont H 16-0-0 0-32-0 

Jan Tomasz. seepsierder heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Cornelis Petersz. wynscroeyer  

h 17-0-0 0-34-0 

Grietgen Peters heeft een huys daer sy in woont H 14-0-0 0-28-0 

Aert Cornelisz. comen heeft een huys daer hy in woont H 15-0-0 0-30-0 

Dirck Jansz. schiptimmerman heeft een huys daer hy in woont H 18-0-0 0-36-0 

Griet Stevensdochter heeft een huys daer sy in woont H 18-0-0 0-36-0 

Jacob Adriaensz. brouwer heeft een huys twelck in hueren heeft 

Willem Joosten 

H 24-0-0 2-8-0 

Claes Jansz. schipper heeft een huys daer hy in woont H 21-0-0 2-2-0 

fol. 96v 

                                                      
158 De Weeskamer, belast met de zorg voor weduwen en wezen, was sinds 1587 gevestigd in een nieuwe 

vleugel van het Stadhuis naar de Lombardbrug toe. 
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die weduwe van Cornelis Cornelissen heeft een huys daer sy in 

woont 

H 27-0-0 2-14-0 

Cornelis Henrixz. heeft een huys daer hy in woont H 27-0-0 2-14-0 

Jan Joosten viscoper heeft een huys twelck in hueren heeft Maryken 

Marcusdochter 

H 18-0-0 0-36-0 

Chieljaem Jacobsz. heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

Frans Cornelisz. comen heeft een huys daer hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

Adriaentgen Floris heeft een huys twelck in hueren heeft Floris 

Tonisz. 

H 24-0-0 2-8-0 

Jan Beerent den bierdraeger heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

Jochim Evertsz. seylmaecker heeft een huys daer hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

Gerit Reyersz. heeft een huys daer hy in woont H 28-0-0 2-16-0 

noch een huys toebehoerende derffgenaemen van Bouwen Jansz. 

twelck in hueren heeft Anna die heeckelster  

H 24-0-0 2-8-0 

fol. 97 

Willem Jan Claesz. schipper heeft een huys daer hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

Claes van Bemont heeft een huys daer hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

Peter Jansz. Cort heeft een huys inden jaere LXJ [1561] een nyeu 

huys getimmert twelck een halff jaer ongerepareert gelegen heeft 

ende een halff jaar bewoont is by Daniel Heerman 

H 21-0-0 2-2-0 

Cornelis Jansz. backer heeft een huys daer hy in woont H 33-0-0 3-6-0 

Anna Bornwater heeft een huys daer sy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Dirck Gysbertsz. cleermaecker heeft een huys daer hy in woont H 16-0-0 0-32-0 

Govert Meertensz. stoeldraeyer heeft een huys daer hy in woont H 16-0-0 0-32-0 

Maryken Meertens heeft een huys twelck in hueren heeft Cornelis 

Claesz. backer  

H 39-0-0 3-18-0 

die weduwe van meester Gerit verver heeft een huys staende opten 

westen houck vanden Pelsen brugge daer sy in woont 

H 21-0-0 2-2-0 

fol. 97v 

meester Symon schoelmeester heeft een huys twelck in hueren heeft 

Soetgen die verfster  

H 27-10-

0 

2-15-0 

Pouwels Joosten heeft een huys twelck in hueren heeft Cornelis 

Claes seylmaecker 

H 28-0-0 2-16-0 

die weduwe van Merten Jansz. schipper heeft een huys daer sy in 

woont 

H 24-0-0 2-8-0 

Bastiaen Fransz schoenmaecker heeft een huys daer hy in woont H 33-0-0 3-6-0 

Claes Gysbertsz. heeft een huys daer hy in woont H 18-0-0 0-36-0 

Thonis Aertsz. schipper heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Peter Aertsz. schipper heeft een huys daer hy in woont H 22-0-0 2-4-0 

Willem Willemsz. schoenmaecker heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Jacob Aerts mandemaecker heeft een huys daer hy in woont H 18-0-0 0-36-0 

fol. 98 

Hubert Jansz. heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Symon Cornelisz. cuper heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Peter Aertsz. comen heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

thuys toebehoerende Jacob Willemsz. glaesmaecker daer hy in 

woont staende opten westen houck vande Vlaminck steyger159 

H 20-0-0 2-0-0 

Henrick Tolvoet heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

                                                      
159 De Vlamingsteiger werd na circa 1625 Ruitensteiger genoemd. 
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Jan Hermansz. timmerman heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Cornelis Cornelisz. heeft een huys daer hy in woont H 14-0-0 0-28-0 

die weduwe van Aert Mewe heeft een huys daer sy in woont H 14-0-0 0-28-0 

Aert Jansz. schiptimmerman heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

Adriaen Petersz. schipper heeft een huys daer hy in woont H 14-0-0 0-28-0 

fol. 98v 

Andries die glaesmaecker heeft een huys twelck in hueren heeft 

Thys Fransz.  

H 28-0-0 2-16-0 

Govert Jansz. van Bemont heeft een huys staende opten westen 

houck vande Cellebroeders steyger160 daer hy in woont 

H 24-0-0 2-8-0 

Cornelis Jansz. schipper heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

Cornelis Jansz. smit heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Willem Jansz. schoenlapper heeft een huys daar hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Jan Tielen heeft een huys twelck in hueren heeft Gysbert Segersz. H 21-0-0 2-2-0 

Thys Dircxz. schoenmaecker heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

twe husen besyden malcanderen staende toebehoerende Lambert 

ende Adriaen Giysbertsz. daer sy in woonen 

H(2) 27-0-0 2-14-0 

Peter Teeuwen schipper heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

fol. 99 

Prick die backster heeft een huys twelck in hueren heeft Adriaen 

Cornelisz. 

H 27-15-

0 

2-14-0 

Joosgen Huiberts heeft een huys daer sy in woont H 15-0-0 0-30-0 

die weduwe van Claes Tonisz. Luetering heeft een huys daer sy in 

woont 

H 18-0-0 0-36-0 

Truychgen Tonis heeft een huys staende opten houck vanden 

Luegenbrugge161 daer sy in woont 

H 16-0-0 0-32-0 

Vande Luegenbrugge off gegaen buyten die Vuylpoort162    

Jacop Adriaensz. schipper heeft een huys genaemt den Engel van 

voeren tot achteren daer hy in woont 

H 42-0-0 4-4-0 

Henrick Engelsz. schipper heeft een huys genaemt den Hulck van 

voeren tot achteren daer hy in woont 

H 36-0-0 3-12-0 

Jan Pietersz. den Boer heeft een huys genaemt Sint Joris mit een 

camer daer besyden aen staende ende alsoe die vorsegde Jan 

Pietersz. overmits diversche schulden hem selven fugetyff gemaect 

heeft ende ter oersaecken van dien tselve huys by decrete van deser 

stede vercoft heeft eenen Geleyn Cornelisz. ende t selffde maer 

omtrent drie maenden gebruyct en heeft getaxeert den selven tyt op 

XVIIJ pont facit 

H/Km 18-0-0 0-36-0 

Olevier vande Velden heeft een huys genaemt Amsterdam mit een 

camer daer achter aen van voeren tot achteren daer hy in woent 

getaxeert op tsamen op 

H/Km 60-0-0 6-0-0 

fol. 99v 

De selve heeft noch een huys genaemt Antwerpen twelck een halff 

jaer in hueren gehadt heeft Jan Danielsz. om een dertich pont tsjaers 

ende van Bamisse lestleden tot mey jegenwoerdich Bruyn die 

H 40-0-0 4-0-0 

                                                      
160 De Cellebroederssteiger is de huidige Dolhuissteiger. 
161 De Leuvebrug over de Voorstraatshaven bij de Grote Kerk. 
162 De taxateurs betreden hier de voorstad Buiten de Vuilpoort, ook wel Sint-Adriaansgebuurte genoemd: 

de bebouwing langs de latere Prinsenstraat-Sluisweg-Hoge Bakstraat-Twintighuizen, vooral bewoond 

door schippers en vissers. De Prinsenstraat e.o. werd in 1574 binnen de stadsommuring getrokken.  
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schipper om XL pont tsjaers comt tsamen 

die weduwe van Cornelis Symonsz. heeft een huys van voeren tot 

achteren twelck in hueren gehadt heeft Gelyn Cornelisz. 

H 48-0-0 4-16-0 

Cornelis Meertensz. visscher heeft twee huysen besyden 

malcanderen staende van voeren tot achteren daer hy in woont 

H(2) 24-0-0 2-8-0 

Jop Gemensz. heeft een huys mit een olemoelen van voeren tot 

achteren daer hy in woont 

H/Om 30-0-0 3-0-0 

Dirck Jacobsz. wagemaecker heeft een huys genaemt die Drie 

Coningen voeren tot achteren daer hy in woont 

H 24-0-0 2-8-0 

Theu Apersz. visscher heeft een huys van voeren tot achteren daer 

hy in woont 

H 22-0-0 2-4-0 

die weduwe van Gerit Symonsz. visscher heeft een huys van voeren 

tot achteren daer sy in woont 

H 24-0-0 2-8-0 

fol. 100 

Adriaen Dircxz. Ryger heeft een huys van voeren tot achteren daer 

hy in woont 

H 21-0-0 2-2-0 

Peter Cornelisz. heeft een huys van voeren tot achteren daer hy in 

woont 

H 20-0-0 2-0-0 

Jacob Claesz. visscher heeft een huys van voeren tot achteren daer 

hy in woont 

H 20-0-0 2-0-0 

Derffgenaemen van Jacop Fransz. wagemaecker mit syn consorten 

hebben huys daer sy in woonen 

H 25-0-0 2-10-0 

Joost Schalck heeft een huys daer hy in woont H 15-0-0 0-30-0 

Ewout Jansz. heeft een huys daer hy in woont H 21-0-0 2-2-0 

Willem Cornelis Swaluwe heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

Jannichgen Jacobsdochter heeft een huys van voeren tot achteren 

daer sy in woont 

H 30-0-0 3-0-0 

Sint Adriaens kerk163    

Cornelis Daenen heeft een huys daer hy in woont H 15-0-0 0-30-0 

Lenaert Florisz. heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Jacop Jansz. heeft een huys daer hy in woont H 11-0-0 0-22-0 

fol. 100v 

Gerit Geritsz. heeft een huys daer hy in woont H 18-0-0 0-36-0 

Jan Cornelisz. heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Jan Aertsz. heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Adriaen Cornelisz. heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Dirck Goeyersz. heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Jan Janszn. heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Steven Petersz. heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Lenaert Beerntsz. heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Jan Jansz. molenaer heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Cornelis Daenen heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Peter Cornelisz. schutenaer164 heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Aper Jansz. heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

fol. 101 

Bastiaen Jansz. heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

                                                      
163 De Sint Adriaanskapel viel oorspronkelijk onder de parochie Erkentrudekerke, maar werd na de Sint-

Elisabethsvloed tot parochiekerk verheven en na verwoesting door de Watergeuzen in 1572 afgebroken.     
164 Schuitenaar, schipper van een schuit, een open vaartuig voor transport van goederen en personen 
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Cornelis Woutersz. schutenaer heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Jacob Jansz. schutenaer heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Damas Cornelisz. heeft een huys twelck in hueren heeft Andries 

Jacobsz. molenaer daer hy in woont 

H 12-0-0 0-24-0 

Adriaen Geritsz. visscher heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Thonis Cornelisz. heeft een huys daer hy in woont H 6-0-0 Nihil 

Cornelis Henricxz. heeft een huys achter selffde huys daer hy in 

woont 

H 5-0-0 Nihil 

Willem Jacobsz. visscher heeft een huys daer hy in woont H 11-0-0 0-22-0 

een wyntmoelen staende op Louwerdyck165 toebehoerende 

Cornelis Henricxsz. ende Joachim Joosten die welcke sy selver 

gebruycken 

M 42-0-0 4-4-0 

Joachim Joosten heeft noch een huysken daer hy in woont h 9-0-0 0-18-0 

Willem Geritsz. heeft een huys twelck hy selffs bewoont  H 11-0-0 0-22-0 

fol. 101v 

noch een vischuysken toebehoerende Heyman Adriaensz. daer nyt 

off en comt 

vi - Nihil 

Jan Jacopsz. visscher heeft een huys daer hy in woont  H 8-0-0 0-16-0 

Thonis Jansz. heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

een huysken staende op Luwerdyck toebehoerende Cornelis Jorisz. 

daer hy in woont 

h 8-0-0 0-16-0 

van Loeyerdyck gegaen naeden Dorrenboom    

Cornelis Aertsz. heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Dirck Jacobsz. heeft een huys twelck in hueren heeft Adriaen 

Jacobsz. molenaer 

H 7-10-0 0-15-0 

Adriaen Breechgens heeft een huys daer sy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Peter Geritsz. molenaer heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Cornelis Jansz. schutenaer heeft een huys daer hy in woont H 6-0-0 Nihil 

noch sess cleyn huyskens streckende tot Ons Liefs Vrou ten 

Dorrenboom elcx nyt meer geeldende dan VJ pont facit de twee 

deelen vanden Xen penning over de voorsegde zes huyskens 

h(6) 6-0-0 2-8-0 

het capelleken ten Dorrenboom166 Kp - - 

fol. 102 

Adriaen Jacobsz. molenaer heeft een wintmolen in hueren van Dirck 

Jacobsz. ende Lenaert Beerntsz. om LX pont facit 

   

tslyck van Verkensoert167 ende allen anderen slycken daermen 

gewoentlick is hout op te leggen ende wordden nyt verhuert maer 

die stadt van Dordrecht laet die gratis gebruycken alle coopluden 

van bute ende van binnen 

Sl - Nihil 

die weduwe van Adriaen die kerreman huert een tstuck weyen 

vande Nyeukerck gelegen buten die Vuylpoort om LIIIJ pont beloopt 

het derden deel vande thienden penning 

We 54-0-0 0-36-0 

de selve heeft noch in hueren een stuck weyen genaemt die Myl om 

XXIIIJ pont facit tderden deel vande Xen penning 

We 24-0-0 0-16-0 

                                                      
165 Louwerdyck, Loeyerdyck, Luyersdyck is de latere Twintighuizen. 
166 De Onze-Lieve-Vrouwekapel Maria ten Dorrenboom stond bijna aan het einde van de bebouwing en 

werd bezocht door koortslijders die er genezing zochten. De kapel werd na 1572 afgebroken of verbouwd 

tot woonhuis. 
167 Het slik Varkensoort was een drooggevallen, bij hoog water onderlopende plaat langs de rivier die 

blijkbaar net als de andere slikken buiten de stad gratis gebruik mocht worden voor de opslag van hout. 
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thuys staende opten Naedorst    

thuys genaemt den Naedorst staende optie Myl168 wort om nyt 

bewoont 

H - Nihil 

Adriaen Jacobsz. molenaer heeft een wintmoelen169 in hueren van 

Dirck Jacobsz. ende Lenaert Beerntsz. 

M 60-0-0 6-0-0 

Jan Thysz. heeft een huysken daer hy in woont h 5-0-0 Nihil 

noch en wintmoelen170 ende mit een roschmoelen toebehoerende 

Damas Cornelisz. twelck in hueren heeft Andries Jacobsz .  

M/Rm 42-0-0 4-4-0 

fol. 102v 

Joris Petersz. schipper  heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Beertgen Jans heeft een huys daer sy in woont H 6-0-0 Nihil 

Tonis Adriaensz. schutenaer heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Ries die schutenaer heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Het Leprooshuys mit haer kerck ende toebehoeren171    

Joosken Doot huert een huys vanden selven Leprosen om X pont 

facit over tIIJe paert vanden huyerman 

H 10-0-0 0-6-8 

Jan Maesz. schiptimmerman heeft in hueren heeft vanden voorsegde 

Leprosen een huys om X pont facit over tIIJe paert vanden huyerman 

H 10-0-0 0-6-8 

Vande Vuylpoort gecomen weder inde stadt    

Derffgenaemen van Claes Tomasz. mit hoer consorten hebben een 

huys twelck in hueren heeft Jan Danielsz. 

H 40-0-0 4-0-0 

noch een brouwerye staende achter tselve huys die welcke 

vervallen ende ledich staet argo 

Br - Nihil 

Bastiaen Willemsz. heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

fol. 103 

Aert Aertsz. backer heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

Willem Cornelisz. cremer heeft een huys daer hy in woont H 42-0-0 4-4-0 

die weduwe van Abel Willemsz. heeft een huys daer sy in woont H 33-0-0 3-6-0 

Joost Jansz. schoenmaecker heeft een huys daer hy in woont H 28-0-0 2-16-0 

Opten oosten houck vant Suyckers straetgen 

Tonis Tonisz. heeft een huys daer hy in woont H 33-0-0 3-12-0 

Aper Adriaensz. houthaecker heeft een huys daer hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

Meeus Jansz. comen heeft een huys twelck in hueren heeft Willem 

Jacobsz. 

H 24-0-0 2-8-0 

Adriaentgen Cornelisdochter heeft een huys daer sy in woont H 30-0-0 3-0-0 

die weduwe van Adriaen Cornelisz. heeft een huys daer sy in woont H 30-0-0 3-0-0 

Thonis Jacobsz. wagenmaecker heeft een huys daer hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

fol. 103v 

die balanche172 toebehoerende die weduwe ende weeskinderen van 

Lourens Adriaensz. twelck in hueren heeft Balten Cornelisz. van 

Alblas 

Bb 40-0-0 4-0-0 

                                                      
168 Het noordelijkste puntje van de ambachtsheerlijkheid de Mijl, die na de 17de-eeuwse bedijking mede 

naar dit huis enige tijd De Mijl, Krabbe en Nadort heette. Vanaf hier ging de pondgaarder weer terug 

richting stad langs de oostzijde van de dijk. 
169 Standerdmolen de Backerinne aan de Sluisweg. 
170 Standerdmolen de Buyserinne aan de Sluisweg. 
171 Het Leprooshuis, waar melaatsen werden verpleegd, stond in de latere Prinsenstraat schuin tegenover 

de Sint-Adriaanskerk. Na de overval door de Watergeuzen, werd dit rond 1572 afgebroken waarbij de 

bewoners werden overgebracht naar de Vriesestraat. 
172 Balans: dit is niet de stadswaag (aan de Wijnstraat, zie: fol. 26v). 



Tiende penning van Dordrecht 1561                       NA, Staten van Holland vóór 1572, inv.nr. 1243A 

Vereniging Oud-Dordrecht                                                                                Regionaal Archief Dordrecht 
 

 

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

80 

 

Dirck Schouten heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Thomas Petersz. heeft een huys mit een olemoelen daerachter aen 

staende die hy selver gebruyct tsamen 

H/Om 54-0-0 5-8-0 

Henrick Fransz. van Stapel heeft een huys daer hy in woont H 40-0-0 4-0-0 

Cornelis Jansz. comen heeft een huys daer hy in woont H 46-0-0 

36-0-0 

3-12-0 

Willem Jansz. Witten heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

de selve heeft noch een huys mit van voeren tot achteren mit een 

brouwerye daer aen staende twelck in hueren heeft Cornelis Claesz. 

brouwer 

H/Br 84-0-0 8-8-0 

die selve heeft noch een huys daer besyden aen staende twelck in 

hueren heeft Ermgert van Diemen 

H 21-0-0 2-2-0 

Frans Anthonisz.heeft een huys staende opten oostenhouck vande 

Vlaminck straet daer hy in woont 

H 34-0-0 3-8-0 

fol. 104 

Peter Fransz. heeft een huys daer hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

Balten Jacobsz. backer heeft een huys daer hy in woont H 32-0-0 3-4-0 

Denys Denysz. heeft een huys daer hy in woont H 32-0-0 3-4-0 

Cornelis Wor de Jonge heeft een huys daer hy in woont H 23-0-0 2-8-0 

derffgenamen van Marijken Jan Tomasz. hebben een huys van 

voeren tot achteren mit een brouwerye daer in staende twelck in 

hueren heeft Jan Cleysz. 

H/Br 72-0-0 7-4-0 

Jop Cornelisz. wagemaecker heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Gerit Tonisz. wagemaecker heeft een huys daer hy in woont H 34-0-0 3-8-0 

Willem Fransz. heeft een huys daer hy in woont H 27-0-0 2-14-0 

Willem van Bemont heeft een huys daer hy in woont H 25-0-0 2-10-0 

Cornelis Petersz. heeft een huys genaemt het Everswyn daer hy in 

woont 

H 30-0-0 3-0-0 

fol. 104v 

Steven Willemsz. Rysberch heeft een huys daer hy in woont H 32-0-0 3-4-0 

Heyltgen int Gulden Hooft heeft een huys daer sy in woont H 24-0-0 2-8-0 

Folcken Frans die comans weduwe heeft een huys staende opten 

oosten hoeck vant Pelstersstraetgen daer hy in woont 

H 22-0-0 2-4-0 

Doldiefs huys toebehoerende die stadt twelck in hueren heeft 

Tyman Jacobsz. 

Bb 31-0-0 3-2-0 

noch een kelder staende onder tselve huys is mede geapprehendeert 

mit die grote kelder onder tstadhuys tegens het Hert over 

K  Nihil 

heer Dirck die Jode heeft een huys daer hy in woont H 25-0-0 2-10-0 

Maryken Ambersteyn173 heeft een huys twelck in hueren daer sy in 

woont 

H 25-0-0 2-10-0 

Aeltgen Jansz. dochter heeft een huys daer sy in woont H 18-0-0 0-36-0 

Ewout Claes Geritsz cuper heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

fol. 105 

Jan van Dort heeft een huys daer hy in woont H 31-0-0 3-2-0 

een huys genaemt die drie Rosen toebehoerende Jan Tomasz. 

zeepsierder mit een olemoelen daer achter aen staende 

H/Om 40-0-0 4-0-0 

derffgenamen van meester Vl Dirck Verbier heeft hebben een huys 

daer sy in woonen 

H 24-0-0 2-8-0 

                                                      
173 In 1557: Marichgen Hamersteijn weduwen huijs (fol. 118). 
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Egmon Mathysz. Benninck heeft een huys daer hy in woont 

getaxeert op mit een torfhuysken daer achteran staende over die 

graft 

H/th 21-0-0 2-2-0 

Lourens Quyrynsz. brouwer heeft een huys in van voeren tot 

achteren mit een brouwerye daer in staendedaer hy in woont 

H/Br 26-0-0 2-12-0 

Jan Potgens schipper heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Trintgen Henricx dochter heeft een huys daer zy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Andries Claesz. heeft een huys daer hy in woont H 25-0-0 2-10-0 

Peter Jansz. [toegevoegd in marge: en Herman Jansz.] heeft een huys 

daer sy in woonen  

H 24-0-0 2-8-0 

Jan Adriaensz. laeckencoper heeft een huys daer hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

Adriaen Jansz. heeft een huys daer van hem die helft competeert 

ende huert dander helft van Claes van Stryen mit syn consorten 

H 21-0-0 2-2-0 

fol. 105v 

Anthoen Grietgen Adriaen Claesz. weduwe heeft een huys twelck in 

hueren heeft Anthoen die Coraet taeffelhouder 

H 48-0-0 4-16-0 

Adriaen Loeff Adriaensz. heeft een huys mit twee olemoelens daer 

achter aen staende daer hy in woont 

H/2O

m 

72-0-0 7-4-0 

Jacob Adriaensz. van Bemont heeft een huys mit een brouwerye 

daer achter staende daer hy in woont 

H/Br 72-0-0 7-4-0 

Grietgen Adriaen Claesz. weduwe heeft een huys mit een brouwerye 

daer achter aen staende daer sy in woont 

H/Br 81-0-0 8-2-0 

Andries Jansz. brouwer heeft een huys daer hy in woont H 54-0-0 5-8-0 

Jan Tomasz. zeepsierder heeft een huys mit een seeperye daer 

achteraen staende die welcke leech staet tsamen 

H/Zz 60-0-0 6-0-0 

die weduwe van Jan den Tumelaer heeft een huys staende opten 

oostenhouck vande Cleyne Spuystraet daer sy in woont 

H 21-0-0 2-2-0 

fol. 106 

Gerit Willemsz. backer heeft een huys daer hy in woont H 21-0-0 2-2-0 

Jacop Melchersz. heeft een huys daer hy in woont H 14-0-0 0-28-0 

Steven Willemsz. schoenmaecker heeft in hueren een huys van 

Janichgen Cors dochter 

H 20-0-0 2-0-0 

Jan Dircxz. surgyn heeft een huys daer hy in woont H 21-0-0 2-2-0 

Dirck Gysbrechtsz. comen heeft een huys staende opten oosten 

houck vande Grote Spuystraet daer hy in woont 

H 25-0-0 2-10-0 

Cornelis Wor heeft een huys daer hy in woont H 25-0-0 2-10-0 

Aechgen Cornelis dochter heeft een huys daer sy in woont H 30-0-0 3-0-0 

Herman vande Bies heeft een huys twelck in hueren heeft Jan 

Croeswyck 

H 30-0-0 3-0-0 

Henrick Adriaensz. inden Haerinck heeft een huys daer hy in woont H 42-0-0 4-4-0 

fol. 106v 

Cornelis Petersz. van Schoerlaecken heeft een huys daer hy in woont H 66-0-0 6-12-0 

Coenraert Adriaensz. scryver heeft een huys daer hy in woont H 33-0-0 3-6-0 

derffgenamen van Lyntgen Mesdochter hebben een huys mit een 

brouwerye daraen staende staende opten oosten houck vande 

Lombaert straet twelck in hueren heeft Aert Gelisz. brouwer 

H/Br 96-0-0 9-12-0 

die selve hebben noch een huys twelck in hueren heeft Peter 

Jacobsz. van Bemont 

H 44-0-0 4-8-0 

Aert Hugensz. metselaer heeft een huys daer hy inne woont H 27-0-0 2-14-0 

Peter Petersz. laeckencoper heeft een huys daer hy in woont H 42-0-0 4-4-0 
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Egbert Adriaensz. heeft een huys daer hy in woont H 37-0-0 3-12-0 

Jan Cornelisz. coorncoper heeft een huys daer hy in woont H 42-0-0 4-4-0 

fol. 107 

Adriaen Jansz. backer heeft een huys daer hy in woont H 25-0-0 2-10-0 

Peter Willemsz. Bengelrode heeft een huys mit een brouwerye 

daeraen staende daer hy in woont 

H/Br 96-0-0 9-12-0 

Goessen Henricksz. heeft een huys daer hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

Cornelis Claesz. Baeckerman heeft een huys twelck in hueren heeft 

Anna Soetmans 

H 22-0-0 2-4-0 

Adriaen den Both den ouden heeft een huys twelck in hueren heeft 

Balten Cornelisz. 

H 42-0-0 4-4-0 

Claes Cornelisz. Mon inden Passepoort heeft een huys daer hy in 

woont 

H 18-0-0 0-36-0 

Cornelis Jacobsz. Bom heeft een huys mit een brouwerye daer aen 

staende die welcke ledich staet tsamen getaxeert op ende een kelder 

achter aen tselve huys staende die maer drie maenden belegen is 

geweest tsamen 

H/Br 64-10-

0 

6-8-0 

Jan Tomasz. zeepsierder heeft een huys twelck in hueren heeft Peter 

Jansz. Halling 

H 42-0-0 4-4-0 

fol. 107v 

Adriaen Cornelisz. scrynwercker heeft een huys daer hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

de weduwe van Renert Lubbertsz. heeft een huys daer sy in woont H 33-0-0 3-6-0 

die gemeen gilden van vischcopers hebben een huys twelck in 

hueren heeft Cornelis Augustynsz. 

H 47-0-0 4-14-0 

Hubert Tomasz. laeckencooper heeft een huys daer hy in woont H 36-0-0 3-12-0 

Merten Colff heeft een huys daer hy in woont H 42-0-0 4-4-0 

Thonis Cornelisz. heeft vischcoper heeft een huys daer hy in woont H 42-0-0 4-4-0 

tSacrements gasthuys Bb   

Ael Roelen heeft een huys mit haer consorten daer sy in woont H 21-0-0 2-2-0 

Aeltgen Tysz. heeft een huysken twelck in hueren heeft Dirck 

Fransz. 

h 17-0-0 0-34-0 

Andries Woutersz. heeft een huys twelck in hueren heeft Nelleken 

Jans 

H 17-0-0 0-34-0 

fol. 108 

noch een huysken twelck inden jaere LXJ [1561] getimmert is ende 

leech gestaen heeft argo 

h  Nihil 

tConvent vande minrebroeders Bb   

Gerit Claesz. heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Claes Mertensz. Cruyck heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

een huys toebehoerende die minrebroeders twelck by Jannicghen 

Fransdochter om nyt bewoont wert argo 

H  Nihil 

Adriaen Reyersz. heeft een huys daer hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

Neeltgen lange Frans heeft een huys daer sy in woont H 36-0-0 3-12-0 

Cornelis Rochusz. heeft een huys daer hy in woont H 21-0-0 2-2-0 

Gemen Joppez. heeft een huys daer hy in woont H 27-0-0 2-14-0 

Gerit Fransz. heeft een huys daere hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

Jan Jansz. maelgier174 heeft een huys daer hy in woont H 30-0-0 3-0-0 

fol. 108v 

                                                      
174 Maelgier/maelgenier/maeldenier: kramer, winkelier in kleine metalen voorwerpen. 
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Cornelis Petersz. Bruyn heeft een huys daer hy in woont H 15-0-0 0-30-0 

nedie weduwe van Jan Geritsz. de Heer heeft een huys daer sy in 

woont 

H 30-0-0 3-0-0 

die weduwe van Aert Willemsz. backer heeft een huys daer sy in 

woont 

H 27-0-0 2-14-0 

Symon Cornelisz. timmerman heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

derffgenamen van Servaes Aertsz. hebben een huys twelck in hueren 

heeft Jan Fransz. schoenmaecker 

H 24-0-0 2-8-0 

Egbert Claesz. heeft een huys daer hy in woont H 24-0-0 2-8-0 

Cornelis Claesz. heeft een huys daermit een kelder daer aen staende 

die ter hueren gelt XXIIIJ pont tsjaers ende die woeninge is getaxeert 

op XVIJ pont facit 

H/K 24-0-0 

17-0-0 

4-4-0 
175 

de selve heeft noch een huys twelck in hueren heeft Cors Jansz. den 

Hoorn 

H 18-0-0 0-36-0 

Ychgen Petersdochter heeft een huys daer sy in woont H 18-0-0 0-36-0 

fol. 109 

Cornelis Aertsz. Vernes heeft een huys daer hy in woont H 15-0-0 0-30-0 

Adriaen van Muyen heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Die gevulde graft van achteren ingegaen ende weder vut gecomen ende alsoe die Vriese 
straet die slincker voer in gegaen 

Adriaentgen Rutten heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

item    

thuys toebehoerende Cornel Peter Cornelisz. laeckencoper twelck in 

hueren heeft Henrick Fransz. 

H 11-0-0 0-22-0 

Bastiaen die graftmaecker heeft een huys twelck in hueren heeft 

Claes Willemsz. 

H 10-0-0 0-20-0 

Gerit die koeckebacker heeft drie huyskens besyden malcanderen 

staende die elck ter huer tsjaers gelden 

h(3) 7-0-0 0-14-0 

Adriaen Cornelisz. wever heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Claes Dircxz. heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

fol. 109v 

tBlinde luden gasthuys hebben een huys twelck in hueren heeft 

Mathys Mathysz. om VIIJ pont ende noch een camerken daer boven 

twelck in hueren heeft Lintgen Tijs om IIIJ pont X s. facit tsamen176 

H/km 8-0-0 

4-10-0 

0-22-4 

Agniet Tielen heeft een huys daer sy in woont H 6-0-0 Nihil 

Adriaen Woutersz. Botlandt heeft een huys daer hy in woont H 6-0-0 Nihil 

die weduwe vande langen Tuen heeft een huys twelck in hueren 

heeft Gysbert Jansz. glaesmaecker 

H 9-0-0 0-18-0 

Marichgen Glaesgens heeft een huys daer sy in woont getaxeert op 

twelck in hueren heeft Marichgen Glaesgens om VJ pont facit de IJ 

deelen 

H 6-0-0 0-8-0 

Lintgen Swieren heeft een huysken tw daer sy in woont h 6-0-0 Nihil 

Emme den Hoochgers heeft een huys twelck in hueren heeft Jan 

Henricxz. 

H 11-0-0 0-22-0 

Jan die cruenier heeft een loetgen twelck leech staet l  Nihil 

Evert Geritsz. heeft een huysken twelck om nyt bewoont wort H  Nihil 

Adriaen Back viscoper heeft een sout huysken twelck hy aen hem zh/km 10-0-0 0-20-0 

                                                      
175 Moet 4-2-0 zijn bij een totaal van 41 pond. 
176 Laatste deel betreffende de kamer later tussengevoegd. 
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selven hout getaxeert op mit een camerken daer boven staende 

tsamen 

noch een camerken staende voren tselve huys twelck in hueren 

heeft Neeltgen Elisdochter om V pont 

   

fol. 110 

Govert Heinricxz. heeft een huys twe daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Dirck die Kennip heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Cornelis Aertsz. wynscroeyer heeft een huys daer hy in woont H 13-0-0 0-26-0 

Die Vriesestraet die slincker hant ingegaen 

Thonis Wynansz. heeft een huys twelck in hueren heeft Aert 

Pouwelsz. 

H 13-0-0 0-26-0 

Jan Henricxz. stadtspuelman heeft een huys daer hy in woont H 15-0-0 0-30-0 

Aeltgen Thijss. heeft een huys twelck in hueren heeft Melis 

Gysbrechtsz. 

H 10-0-0 0-20-0 

Willem Schol heeft een huys twelck in hueren heeft Claes die cuper H 18-0-0 0-36-0 

die weduwe van lange Frans heft een huys twelck in hueren heeft 

Willem Pouwelsz. scrynwercker 

H 19-0-0 0-38-0 

Jan die Bruyn timmerman heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Frans Tonisz. straetmaecker heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

fol. 110v 

tBlindelude gasthuys heeft een huys twelck in hueren heeft 

Mercus Jacobsz. 

H 8-0-0 0-16-0 

noch een camerken daer boven verhuert om km 4-0-0 0-5-4 

die selve hebben noch een huysken twelck in hueren heeft Geertgen 

die wtdraechster 

h 7-0-0 0-15-6 

noch een camerken daerboven verhuert om km 4-0-0 0-5-4 

tGoodthuys mit die capel vande blinde lude Bb/Kp   

Den houck om die slincker hant ingegaen 

Cornelis Petersz. wynscroeyer heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Jar Jannichgen Coppens heeft een huys twelck in hueren heeft 

gehadt een halff jaer Mathys sheren dienaer ende een halff jaer in 

hueren heeft gehadt Willem Petersz. schipper tsamen om 

H 11-10-

0 

0-23-0 

Geertgen Cornelis dochter heeft een huys twelck in hueren heeft Jan 

die lapper om IIJ stuvers ter weecke facit int jaer  

H 7-6-0 0-15-6 

Adriaen Lenaertsz. heeft een huys van voeren tot achteren mit die 

peertstal daer hy in woont tsamen 

H/St 12-0-0 0-24-0 

Jan Dircxz smit heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Pouwels Syloffs heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Gerit Fransz. coeckebacker heeft een huys twelck in hueren heeft 

Andries Joosten 

H 13-0-0 0-26-0 

fol. 111 

die selve heeft noch een huys twelck in hueren heeft Jan Celen H 13-0-0 0-26-0 

Roel Hermansz. timmerman heeft een huys daer hy in woont H 13-0-0 0-26-0 

Griet inde Passer heeft een huys daer zy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Peter Cornelisz. heeft een thuyn T   

Damas Foppez. heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Peter Ewoutsz. heeft een out vervallen huys twelck int jaer lxi ledich 

gestaen heeft 

H  Nihil 

Tryn Jansdochter heeft een huys daer sy in woont H 9-0-0 0-18-0 

noch een out vervallen huys toebehoerende Bastiaen die H  Nichil 
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cleermaecker 

Meester Willem Schoeck heeft een huys twelck in hueren heeft 

Thomas Adriaensz. 

H 17-0-0 0-34-0 

die weduwe van Adriaen die Lodder heeft een huys daer sy in 

woonen getaxeert op twelck in hueren heeft Willem Willemsz. 

H 11-0-0 0-22-0 

Den houck aende slinckerhant om geslaegen 

tSacrements gasthuys heeft een huys twelck in hueren heeft Ariaen 

Claesz. 
H 6-10-0 0-13-0 

fol. 111v 

tselve gasthuys heeft noch een huys twelck in hueren heeft Henrick 

Jansz. mosselman 

H 6-10-0 0-13-0 

Adriaentgen Cornelisdochter heeft een huys daer sy in woont H 6-0-0 Nihil 

Lyntgen Ockers heeft noch een vervallen huys argo H  Nihil 

Danckert die metselaer heeft vier huyskens aen malcanderen 

staende waer van die drie gelden V ponden tsjaers ende tander 

huysken om drie groot ter weecke facit int jaer IIJ gulden XVIIJ s. 

compt tsamen voerde tweedelen vanden Xde penninck 

h(4) 3-18-0 0-25-2 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Aert 

Meeusz.  

h 10-0-0 0-20-0 

Cornelis Cornelisz. coelweger heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Anna Claesdochter heeft een huys daer sy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Gerit Cornelisz. huystimmerman heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Cors Lenaertsz. heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Jan Frans schipknecht heeft een huys daer hy in woont H 13-0-0 0-26-0 

fol. 112 

die selve heeft noch een huys twelck in hueren heeft Claes die 

speldemaecker 

H 12-0-0 0-24-0 

Gysbert Adriaensz. houthaecker heeft een huys daer hy in woont H 13-0-0 0-26-0 

Thomas Braet heeft een huys twelck in hueren heeft heer Wit H 16-0-0 0-32-0 

Jan Adriaensz. coelmeter heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Aert vande Graeff huystimmerman heeft een huys daer hy in woont H 11-0-0 0-22-0 

die selve heeft noch een huys twelck in hueren heeft Coen Jansz. H 11-0-0 0-22-0 

die weduwe van Henrick Gysbertsz. heeft een huys daer zy in woont H 8-0-0 0-16-0 

die camerkens toebehoerende Jan Petersz. die welcke om goodts 

wille bewoont wert argo 

k(...)  Nihil 

Toentgen Hermans dochter heeft een huys daer sy in woont H 6-0-0 Nihil 

Adriaen Lenaertsz. heeft een huys twelck in hueren heeft Merten 

Adriaensz. 

H 10-0-0 0-20-0 

fol. 112v 

Goessen Henricxsz. cuper heeft een huys daer hy in woont H 6-0-0 Nihil 

Lourens Hugez. heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Lisken Brets heeft een huysken mit een thuyn twelck om nyt 

bewoent is argo 

h/T  Nihil 

Embrecht Geritsz. linnewever heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Jan Adriaensz. heeft een huys twelck in hueren heeft Dirck 

Lambertsz. 

H 10-0-0 0-20-0 

Peter Meeusz. sleenaer heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Cornelis Petersz. heeft een olemoelen getaxeert mit het huysken 

daer besyden staende 

Om/h 20-0-0 2-0-0 

Reyer Jacobsz. oleslager heeft een olemoelen Om 18-0-0 0-36-0 
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Adriaen van Nispen heeft een huysken twelck in hueren heeft Maeij 

Drols om IIJ stuvers ter weecke facit 

h  0-15-6 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Jan 

Hermansz. 

h 5-0-0 0-6-8 

fol. 113 

die selve heeft noch een huysken mit een bleyckvelt twelck in 

hueren heeft Jan Thomasz. 

h/Bv 15-0-0 0-30-0 

Cornelis Hubrechtsz. pottebacker heeft een huys mit een potterye 

daer hy in woont 

H/Po 25-0-0 2-10-0 

Jan Joosten molenaer heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

twee camerkens toebehoerende derffgenamen van heer Pouwelsz. 

Both welck om goodtswille bewoont wert 

km(2)  Nihil 

Inde afterbroeck    

Heyltge die wassemaeckster177 heeft een huys twelck in hueren 

heeft Gysbert die sackedraeger 

H 6-0-0 0-8-0 

die selve heeft noch een huys twelck in hueren heeft Aert Meeus H 8-0-0 0-16-0 

die selve heeft noch een huys twelck in hueren heeft Neel Celen H 8-0-0 0-16-0 

Die Vriese straet wederom van achteren in geslaegen aende 

slinckerhant tot aen die Voor straet 

   

tHeylige Geest huys ter Groter Kerck Bb   

fol. 113v 

Jan die goudtsmit heeft een huys twelck in hueren heeft Huych 

Hubrechtsz. 

H 6-0-0 0-8-0 

die weduwe van Jacop Henricxz. heeft een huys twelck in hueren 

heeft Jan Reyersz. 

H 8-0-0 0-16-0 

Aedriaen van Nispen heeft een huys twelck in hueren heeft Lenaert 

Lenertsz. 

H 8-0-0 0-16-0 

die selve heeft noch een huys twelck in hueren heeft Cornelis 

Crynen 

H 8-0-0 0-16-0 

noch een leech huijsken daer een moelen in placht te staen 

mitsgaders noch een leech huysken daer besyden staende 

toebehoorende die voorsegde Nispen 

h(2)  Nihil 

die weduwe Engel die sleenaer heeft een huys daer zy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Reyer Jacopsz. heeft een huys twelck in hueren heeft Andries die 

sackedraeger 

H 7-0-0 0-14-0 

Die brugge over gegaen    

Jan Claesz. stadtbode heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Adriaen Reyersz. heeft een huys twelck in hueren heeft Cock die 

sackedraeger 

H 8-0-0 0-16-0 

fol. 114 

Jacop Cornelisz. die bierdrager heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Jacop Jansz. coelmeter heeft een huys twelck in hueren heeft  

Michiel Govertsz. 

H 13-10-

0 

0-27-0 

Lenaert Corss. heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Willem Been heeft een huys twelck in hueren heeft Daen Aertsz.  H 14-0-0 0-28-0 

Willem Cornelisz. Slinger heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Rochus Woutersz. heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Hilleken inde Lombaert heeft een huys twelck in hueren heeft H 7-0-0 0-14-0 

                                                      
177 Wassemaeckster: maakster van was(kaarsen). 



Tiende penning van Dordrecht 1561                       NA, Staten van Holland vóór 1572, inv.nr. 1243A 

Vereniging Oud-Dordrecht                                                                                Regionaal Archief Dordrecht 
 

 

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

87 

 

Toentgen Henricxz. 

Gijsbert Geritsz. heeft een huys daer hy in woont H 15-0-0 0-30-0 

Peter Adriaensz. oleslaeger heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Willem inden Block heeft een huys twelck in hueren heeft Thys die 

sleenaer 

H 10-0-0 0-20-0 

fol. 114v 

dieselve heeft noch een olemoelen Om 21-0-0 2-2-0 

dieselve heeft noch een huys twelck in hueren heeft Gerit Aertsz. H 10-0-0 0-20-0 

Seger Cornelisz. bierdrager heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Frans Cornelisz. cuper heeft een huys daer hy in woont H 15-0-0 0-30-0 

die Ploechkapel heeft een huys twelck in hueren heeft Adriaen 

Hermansz. 
H 9-0-0 0-18-0 

die Ploechkapel Bb   

Damas Jansz. heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Fransschen heeft een huys twelck in hueren heeft Jan Vrolick H 12-0-0 0-24-0 

Lysgen Jansdochter heeft een huys daer sy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Willem Jansz. schaeldecker heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Adriaen Aelbrechtsz. heeft een schaepstal die hy selver gebruyct St 9-0-0 0-18-0 

fol. 115 

Gerit Holtman heeft een huys twelck boven in hueren heeft Heyltgen 

die speldemaecxster om een halff jaer om IX pont facit ende heeft 

een halff jaer leech gestaen 

H 9-0-0 0-18-0 

noch een kelder staende onder tselve huys twelck in hueren heeft 

Dirck die cleereyke178 om 

K -  

Thomas Tomasz. heeft een huys daer hy in woont H 22-0-0 2-4-0 

Cornelis Petersz. heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

In Saris ganck die luchter hant omgeslaegen 

Willem die scrynwercker heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Boot die schipper 

h 7-10-0 0-15-0 

Loeygen die comenster heeft een huys twelck in hueren heeft Peter 

Jansz. Ront om VIJ pont X s. fc Balten Jorisz. schipper 

H 7-0-0 0-14-0 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Henrick die 

sackedraeger 

h 8-0-0 0-16-0 

Huych Jacobsz. backer heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

die weduwe van Adriaen die Lodder heeft een huys daer sy in woont H 20-0-0 2-0-0 

fol. 115v 

Rochus Woutersz. heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Adriaen Willemsz. heeft een huys daer hy in woont H 16-0-0 0-32-0 

Peter Aertsz. messemaecker heeft een huys daer hy in woont H  0-24-0 

Bastiaen Geritsz. heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

derfgenamen Herman die naeyer heeft een huys twelck een halff 

jaer bewoont is ende een halff jaer leech gestaen 

H 7-0-0 0-14-0 

Lourens Tonisz. cruenier heeft een thuyn T   

Dirck Philips scrynwercker heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

een huys mit sess woeningen toebehoerende derffgenamen van Abel 

van Colster die welcke om goodts wille gaen 

H/Wo 

(6) 

 Nyet 

Derffgenamen Frans Schey als voocht van seeckere weeskinderen 

heeft een huys twelck in hueren heeft Simon Geritsz. 

H 8-0-0 0-16-0 

                                                      
178 Cleereyke: klerk. 
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Claes die schilder heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Willem Florisz. stadtbode heeft een huys daer hy in woont H 11-0-0 0-22-0 

fol. 116 

Claesgen in Boomgen heeft een huys twelck in hueren heeft Jan den 

tinnegieter 

H 14-0-0 0-28-0 

Cornelis van Nes heeft een huys daer hy in woont H 18-0-0 0-36-0 

Danckert Jansz. heeft een huys daer sy hy in woont H 15-0-0 0-30-0 

Jannichgen Jansdochter heeft een huys daer zy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Meester Jan Willemsz. surgyn heeft een huys daer hy in woont H 14-0-0 0-28-0 

Lintgen Cloten heeft een huys daer sy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Die Vischstraet ingegaen die slinckerhant voorby tho tgasthuys 

Den terminarius huys vande predikers oorden tot Utrecht Bb  Nihil 

Ewout Jansz. Gerit Schut cuper heeft een huys daer hy in woont H 15-0-0 0-30-0 

Adriaen Aertsz. backer heeft een twee husen besyden malcanderen 

staende daer hy in woont getaxeert op mit een tuynken 

H(2)/t 24-0-0 2-8-0 

Saris ganck die luchterhant in gegaen 

die selve heeft een huys twelck in hueren heeft Daem Cornelisz. H 12-0-0 0-24-0 

fol. 116v 

Cornelis Cornelisz. heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Jan Jansz. metselaer heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Peter Woutersz. wynscroeyer heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Peter Geritsz. naeyer heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Rochus Rochusz. leertouwer heeft een huys dat twee jaer leech 

gestaen heeft argo 

H  Nihil 

die weduwe van Govert den oleslaeger heeft een huys daer sy in 

woont 

H 9-0-0 0-18-0 

Dirck Geritsz. heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Vande brugge wederom die slinckerhant wt gegaen 

Willem Jansz. heyligergeest knecht heeft een huys twelck in hueren 

heeft Jan die Romp 

H 5-0-0 0-6-8 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Neeltgen 

Dircxdochter 

h 5-0-0 0-6-8 

Lenaert Dircxz. heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Thys Willemsz. heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

fol. 117 

Adriaen Florisz. heeft een huys daer hy in woont H 6-0-0 Nihil 

Cornelis Gertsz. smit heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Die slinckerhant omgeslaegen nae die Vest toe 

Cornelis Symonsz. heeft een huys daer hy in woont H 15-0-0 0-30-0 

die weduwe van Joost die vischcoper heeft een huys daer sy in 

woont 

H 14-0-0 0-28-0 

Jan Dircxz. heeft een huys daer hy in woont H 14-0-0 0-28-0 

Wouter die sleenaer heeft een huys daer hy in woont H 14-0-0 0-28-0 

Gerit Adriaensz. huystimmerman heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Lenaert Cornelisz. heeft een huys daer hy in woont  H 18-0-0 0-36-0 

Lenaert Lenaertsz. molenaer heeft een huys daer hy in woont 

getaxeert op mit die roschmolen daer achteran staende 

H/Rm 70-0-0 7-0-0 

Truychgen Mollen heeft een huys twelck in hueren heeft Maryken 

Symons 

H 9-0-0 0-18-0 

die selve heeft noch een huys twelck in hueren heeft Griet H 9-0-0 0-18-0 
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Adriaenss. 

fol. 117v 

Thonis die Kennip heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Neel Liesgen Adriaensdochter heeft een huys daer zy in woont H  Nihil 

Adriaen van Blyenburch schout heeft twee huyskens welck om 

goodtswille bewoont wert argo 

h(2)  Nihil 

noch een coeyestal toebehoerende Mary Loenen mit haer consorten 

die sy om hen selven houden 

St 20-0-0 0-20-0 

Thomas Braet heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Willem Stolcxz. Boer heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Goesen die verver heeft een huys mit een ververye ge daer hy in 

woont 

H/Vv 15-0-0 0-30-0 

Gysbert Petersz. van Schoerlaecken heeft een huys twelck in hueren 

heeft Steven Tonisz. 

H 13-0-0 0-26-0 

Maryken die spinster heeft een huys daer sy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Andries Jacobsz. molenaer heeft een huys twelck in hueren heeft Jan 

Denysz. 

H 9-0-0 0-18-0 

Maryken Claesdochter heeft een huys daer sy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Peter Claesz. sleenaer heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

fol. 118 

Adriaen van Nispen heeft een huys twelck in hueren heeft Jacop 

Meeusz. 

H 9-0-0 0-18-0 

tHeylich Sacrements gasthuys heeft een huysken mit een bleyckvelt 

twelck in hueren heeft Lenaert Damen 

h/Bv 12-0-0 0-24-0 

Cornelis Henricxz. tresaurier heeft een thuyn T   

Wouter Petersz. backer heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Adriaen Cornelisz. sackedrager om twee stuvers ter weecke 

h 5-4-0 0-6-10 

die selve heeft noch een thuyn staende besyden tselve huysken T   

noch een thuyn toebehoerende Thomas Petersz. T   

eenen wintmoelen genoemt Hogemoet staende aende stede vesten 

bynnen der steden muren toebehoerende Cornelis Joosten ende Aert 

Meeusz. 

M 48-0-0 4-16-0 

eenen moelen genoemt Raephout staende binnen der stede muiren 

aende Vest toebehoerende Lenaert die molenaer alias den cleynen 

M 48-0-0 4-16-0 

een ververye toebehoerende derffgenamen saliger Willem 

Bouwensz. van Drenckwaert die welcke in hueren heeft Daniel 

Humansz. 

Vv 31-0-0 3-2-0 

fol. 118v 

die Raempt toebehoerende den outaer van het gilt vande 

droochscheerders twelck in hueren heeft die voors. Daniel 

Humansz. om Adriaen Maertensz. 

Bb 24-0-0 2-8-0 

Ysbrant Aertsz. weduwe heeft een erffken vande stadt daer sy een 

huysken op getimmert heeft ende om nyt bewoont argo 

e/h  Nihil 

noch een ververye staende inde Raemt toebehoerende toutaer 

vande droochscheerders gilden twelck in hueren heeft Franscoys 

Wippen 

Vv 42-0-0 4-4-0 

het bagynenhoff mit alle die huyskens dair op staende syn deen 

doer dander tsamen nyt weerdich een pont 

Bb/ 

h(...) 

  

het bagynhoff heeft sommyge tuynkens maer gelden beneden het 

pont groot die drie pont argo 

t(...)  Nihil 
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Die slincker hant in geslegen ende die brugge over ende alsoe nae die Raem straet toe 

Peter Jansz. verver heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Thonis Willemsz. commuyndraeger[?] heeft een huys daer hy in 

woont 

H 7-0-0 0-14-0 

die weduwe van Adriaen Cornelisz. vleyshouwer heeft een 

coeyestall die sy selver gebruyct 

St 8-0-0 0-16-0 

Jop Adriaens cuper heeft een huys daer hy in woont H 5-0-0 Nihil 

Lysbeth Jaspers bewoont een huys om goodts wille argo nyt H  Nihil 

fol. 119 

Cornelis Goessensz. heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

derffgenamen van Frans die backer hebben een huys twelck in 

hueren heeft Govert Lourensz. 

H 8-10-0 0-17-0 

Adriaen Reyersz. backer heeft een huys twelck in hueren heeft 

Marichgen Hermans linneweefsters 

H 8-0-0 0-16-0 

deselve heeft noch een huysken als voecht van Anneken 

Fransdochter twelck in hueren heeft Aert Geritsz. oleslaeger 

h 8-0-0 0-16-0 

Thys Dircxz. schoenmaecker heeft een huys twelck in hueren heeft 

Henrick Wittez. 

H 5-0-0 0-6-8 

Gerit die Coster viscoper heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Gysbert Bouwensz. 

h 5-0-0 0-6-8 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Gerit Jansz. 

sackedrager 

h 5-0-0 0-6-8 

Willem Joosten schipper heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Gelis Jansz. 

h 5-0-0 0-6-8 

Joost Jansz. schoenmaecker heeft een huys twelck in hueren heeft 

Petertgen Willems 

H 5-0-0 0-6-8 

noch een vethuysken after aen tselve huysken twelck Joost Jansz. 

aen hem selven hout 

Vh 8-0-0 0-16-0 

die selve heeft noch een huysken twelck om goodtswille bewoont 

wert 

h  Nihil 

fol. 119v 

Lijsgen Michiels heeft een huys daer zy in woont H 5-0-0 Nihil 

die selve heeft noch een huys twelck in hueren heeft Bouwen Jansz. 

sackedrager 

H 5-0-0 0-6-8 

Frans van Diemen schoenmaecker heeft een vethuysken twelck hy 

selffs gebruyct 

vh 6-0-0 Nihil 

Peter Fransz. oleslaeger heeft een vethuysken vh 6-0-0 Nihil 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Heyltgen 

die coemster om VJ pont fc nyt bewoont 

h  Nihil 

Coenraert Adriaensz. heeft een huys twelck in hueren heeft 

Jannichgen Cornelisdochter 

H 6-0-0 Nihil 

0-8-0 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft die weduwe 

van Cornelis Henricxz. 

h 6-0-0 0-8-0 

Toentgen Jacopsdochter bewoont een huysken om goodtswille h  Nihil 

Maryken Husen heeft een huys twelck in hueren heeft Lintgen Gerits H 5-0-0 0-6-8 

een thuyn toebehoerende derffgenamen meester Ryck T   

Andries Jansz. heeft een huys twelck in hueren heeft Willem 

Willemsz. Schaep 

H 7-0-0 0-14-0 

fol. 120 

die selve heeft noch eenhuysken twelck in hueren heeft Orthont[?] h 7-0-0 0-14-0 



Tiende penning van Dordrecht 1561                       NA, Staten van Holland vóór 1572, inv.nr. 1243A 

Vereniging Oud-Dordrecht                                                                                Regionaal Archief Dordrecht 
 

 

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

91 

 

die coelmeter 

Die slincker hant opgegaen na den Hil 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Maryken 

Tewcken[?] om IIJ stuvers een oort ter weeck int jaer 

h 8-9-0 0-16-

10 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Jan Hillesz. 

sackedrager om IIJ stuvers ende een oort ter weeck 

h  0-16-

10 

Cornelis Adriaens heeft een huys daer hy in woont H 6-0-0 Nihil 

Jan Willemsz. heeft een huys daer hy in woont H 6-0-0 Nichil 

een thuynken toebehoerende Peter Jacobsz. van Bemont t   

Thonis Jacobsz. heeft een huys daer hy in woont H 6-0-0 Nihil 

Joost die wever heeft een huys twelck in hueren heeft Maryken Jans  H 5-0-0 0-6-8 

Reyer van Nes heeft een thuyn T   

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Fyn 

Willems 

h 7-10-0 0-15-0 

fol. 120v 

die selve heeft noch een huys twelck in hueren heeft Henrick die 

molenaer 

H 8-0-0 0-16-0 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Matheeus 

sheren dienaer 

h 8-0-0 0-16-0 

die selve heeft noch een huysken mit tbleyckvelt twelck in hueren 

heeft Meyntgen Willems dochter 

h/Bv 19-0-0 0-38-0 

Die slincker hant wederom op geslaegen vande Hil naede Elff husen toe 

Gerit den houthaecker heeft een huys twelck in hueren heeft 

Adriaen Cornelis 

H 4-0-0 0-5-4 

die selve heeft noch een huys twelck in hueren heeft den ouden 

Keyser 

H 5-0-0 0-6-8 

Willem Andriesz. brouwersknecht heeft een huysken daer hy in 

woont 

h 7-0-0 0-14-0 

Jan Adriaensz. erbeyder heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Thys brouwersknecht heeft een huys twelck in hueren heeft Balten 

Jansz. om Gerit sackedrager 

H 6-0-0 0-8-0 

Soeteboel heeft een huys twelck in hueren heeft Stercke Jan H 7-0-0 0-14-0 

fol. 121 

Aelbert Jacobsz. heeft een huys daer hy in woont H 6-0-0 Nihil 

Hubert Claesz. heeft een huys daer hy in woont H 6-0-0 Nihil 

een huysken mit een thuyn toebehoerende Henrick Adriaens den 

Harinck 

h/T  Nihil 

Joost Willemsz. wever heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Adriaen Ockersz. heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

derffgenamen van heer Bom twelck in hueren heeft Jaepgen Jans 

dochter 

? 12-0-0 0-24-0 

Lyn Snoecken heeft een huys twelck in hueren heeft Lyn Coevoets H 5-0-0 0-6-8 

Pouwels Petersz. molenaer heeft een roschmolen mit Lenaert 

Cornelisz. 

Rm 18-0-0 0-36-0 

Thys die calckmeter heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Truychgen Dirck Mollen heeft een huys twelck in hueren heeft Jo 

Jannichgen Jans 

H 5-15-0 0-7-8 

Jacop Dircxz. schipper heeft een huys daer hy in woont H 6-0-0 Nihil 

fol. 121v 

Claes Jansz. smit heeft een huys twelck in hueren heeft Neeltgen H 6-0-0 0-8-0 
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Jansdochter 

Dirck Gysbertsz. comen heeeft een huys twelck in hueren heeft 

Adriaen Cornelisz. schipper 

H 11-0-0 0-22-0 

Lourens indie Elff husen heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Cornelis Willemsz. calckmeter heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Heyltgen Jacobsdochter heeft een huys twelck in hueren heeft Gerit 

Jacobsz. 

H 14-0-0 0-28-0 

Bartholomeeus Willemsz. heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Reyer van Nes heeft een huys twelck in hueren heeft Lambert den 

houtdrager om seven stuvers ter weeck - maect int jaer XVIIJ gulden 

vier stuvers facit 

H 18-4-0 0-36-4 

Vande Elff husen wederom gegaen nae Sint Laurens kerck toe ende van Sinte 
Lourenscapel die slinckerhant opgaende naedie Raem straet toe 

Pouwels Petersz. molenaer heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Maen Cort Heyntgen heeft een huys twelck in hueren heeft Willem 

den brouwersknecht 

H 8-0-0 0-16-0 

Marichgen Joris heeft een huys daer sy in woont H 6-0-0 Nihill 

fol. 122 

Jan die Stercker heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Jan Govertsz. Geritsz. asynbrouwer heeft een huys twelck in hueren 

heeft Adriaen Adriaensz. Ram 

H 6-0-0 0-8-0 

noch een camer staende boven tselve huys twelck in hueren heeft 

Eva Adriaens dochter 

Km 3-0-0 0-4-0 

die weduwe van Adriaen die Kunst bewoont een huysken om 

goodtswille 

h  Nihil 

Jan Geritsz. asynbrouwer heeft een huys twelck in hueren heeft 

Willem die sager 

H 6-0-0 0-8-0 

Joost Willemsz. heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Lyntgen Crynen heeft een huys twelck in hueren heeft Pluen die 

sager 

H 6-0-0 0-8-0 

Die slinckerhant opgeslaegen weder inde Raem straet 

Beatris Govertsdochter heeft een huys twe daer sy in woont H 5-0-0 Nihil 

Jannichgen Jan Govertsz. weduwe heeft een huys twelck in hueren 

heeft Scherebier wyf 

H 6-0-0 0-8-0 

Jannichgen Jan Govertsz. weduwe heeft een huys twelck om nyt 

bewoont wert ende alsoe die vrau den tuyn hevent[?] 

H 6-0-0 Nihil 

fol. 122v 

Jacop die steenhouder heeft een huys daer twelck in hueren heeft 

Denys sheren dienaer 

H 20-0-0 2-0-0 

Coenraet Adriaensz. heeft een thuyn T   

Gerit Petersz. van Schoerlaecken heeft een huys twelck in hueren 

heeft die weduwe van Jasper Gysbrechts 

H 5-17-0 0-7-9 

Steven die schoenmaecker heeft een vethuysken twelck hy an hem 

selven hout 

vh 6-0-0 Nihil 

Jannichgen Corss. heeft een huys twelck in hueren heeft Willem 

Jansz. cuper 
H 8-0-0 0-26-0 

tConvent vande brootsusteren 

een coeystal toebehoerende Cornelis Aertsz. vleyshouder dat hy 

selver gebruyct 

St 7-0-0 0-14-0 

Loeff Lourensz. heeft een coeyestal die hy gebruyct St 7-0-0 0-14-0 
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Jan Hesselsz. heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Dirck Willemsz. heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Meeus Willemsz. heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Peter Geritsz. vulder heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

fol. 123 

Die slinckerhant om geslaegen after die Baginynen graft naedie Brestraet toe 

Jan Jansz. smit heeft een huys daer hy in woont H 6-0-0 Nihil 

Frans Adriaensz. lantteernmaecker heeft een huys twelck in hueren 

heeft d Adriaen Adriaensz. 

H 6-10-0 0-13-0 

die selve heeft noch een huys twelck bewoont is geweest ende alsoe 

den huerman hem fugetyff gemaect heeft argo 

H 4-0-0 Nihil 

Claes Geritsz. schutemaecker heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Herbert Meynertsz. heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Adriaen Jansz. van Gilsen heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

die weduwe van Peter Claess. heeft een huys daer sy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Tomas Jansz. cuper heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Adriaen Adriaensz. Smeechgen heeft een huys daer hy in woont H 15-0-0 0-30-0 

Jan Cornelisz. cuper heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

fol. 123v 

Adriaen Jacobsz. heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Lourens Jorisz. vischcoper heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Maryken die weduwe van Clais Bornmaecker heeft een huys daer sy 

in woont 

H 12-0-0 0-24-0 

Gerit Jacopsz. sleenaer heeft een huys daer hy in woont H 14-0-0 0-28-0 

Gerit Andriesz. schuytmacker heeft een huys daer hy in woont H 20-0-0 2-0-0 

Cornelis Robbrechtsz. die Grote Werckman heeft een huys daer hy 

in woont 

H 12-0-0 0-24-0 

Jan die Best huys heeft een huys mit een brouwerycken daer an 

staende daer hy in woont 

H/br 34-0-0 3-8-0 

Jan die Best heeft een huys twelck in hueren heeft Peter Cornelisz. H 20-0-0 2-0-0 

Gerit Willemsz. verckeslaeger heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Lodewyck die smit heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Jan Bouwensz. cuper heeft een huys daer hy in woont H 16-0-0 0-32-0 

fol. 124 

Aert Hermansz. heeft een huys daer hy in woont H 16-0-0 0-32-0 

Gerit Dreffhout heeft een huys daer hy in woont H 16-0-0 0-32-0 

Jannichgen Jan Govertsz. weduwe heeft een huys twelck in hueren 

heeft Berber Aert Govertsz. weduwe 

H 16-0-0 0-32-0 

179meester Ewout Aertsz. heeft een huys twelck in hueren heeft 

Alexander canonnick 

H 14-0-0 0-32-0 

Jasper Rutchersz. cuper heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-28-0 

Aert Petersz. portier heeft een huys heeft een huys daer hy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Aechgen Rycken heeft een huys twelck in hueren heeft Adriaen 

Stoep 

H 15-0-0 0-16-0 

Elsken Jansdochter heeft een huys daer sy in woont H 15-0-0 0-30-0 

Jannichgen Thysz. heeft een huys twelck in hueren heeft dolsne[?] 

Digna om IIIJ stuvers ter weecke facit 

H 10-8-0 0-20-9 

Lenaert die muelenaer heeft een roschmolen die hy aen hem selven Rm 15-0-0 0-30-0 

                                                      
179 Linkermarge: In verbis sacerdotum. 
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hout 

fol. 124v 

Die slincker hant omgeslaegen ende gecomen weder aende Brestraet 

Damas Cryns heeft een huys die welcke in hueren heeft Willemtgen 

die vlaster om drie blancken ter weeck 

   

Maen Stoepen heeft een huys twelck in hueren heeft Peter Jansz.  H 6-0-0 0-8-0 

Jan die Best heeft een huys twelck in hueren heeft Marichgen Jans H 5-10-0 0-7-4 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Adrian 

Jansz. schuytvoerder 

h 6-10-0 0-8-4 

het Pickelstraetgen van achteren in gegaen ende die 
slinckerhant wederom geslaegen ende alsoe [t]straetgen 

wtgegaen 

   

twee huyskens staende aen malcanderen die welcke ledich staen 

argo 

h(2)  nyt 

Jaepgen die wolleweefsters heeft een huys twelck in hueren heeft 

Anna Thysz. om IJ stuvers ende een duyt ter weecke int jaer  

H 5-10-0 0-7-4 

Die slinckerhant wederom geslaegen comende inde Brestraet    

Neeltgen Stapels heeft een huysken twelck om goodtswille bewoont 

wert 

h  Nichil 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Gerit 

Krynen 

h 5-10-0 0-7-4 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Adriaen 

Petersz. Henrick Petersz. 

h 5-10-0 0-7-4 

fol. 125 

Willem Joosten heeft een huys daer hy in woont  H 10-0-0 0-20-0 

Wouter Bergens heeft een huys twelck in hueren heeft Matgen Tonis H 9-0-0 0-18-0 

Die Lombaertstraet die slinckerhant van afteren in gegaen    

derffgenamen van Renert Lubbertsz. hebben een wynkelder staende 

onder een southuys dat boven ledich staet die welcke in hueren 

heeft Engbrecht van Eewyck 

Wk/Z

h 

27-0-0 2-14-0 

Vrouken Gerits heeft een huys twelck in hueren heeft Meeus 

Anthonisz. 

H 16-0-0 0-32-0 

Willem Henricxz schiptimmerman heeft een huys daer hy in woont H 16-0-0 0-32-0 

Jacop Dirxz ketelboeter heeft een huys daer hy in woont H 16-0-0 0-32-0 

Cornelis Petersz. van Schoerlaecken heeft een huys twelck een halff 

jaer leech gestaen heeft ende is een halff jaer bewoont geweest by 

Kryn Jansz. 

H 10-0-0 0-20-0 

die selve heeft  noch een huys twelck in hueren heeft Jan Dudyn 

schilder  

H 16-0-0 0-32-0 

Cornelis Petersz. van Schoerlaecken heeft een huys twelck in hueren 

heeft Henrick Willemsz. bierdraeger 

H 11-0-0 0-22-0 

fol. 125v 

Die slinckerhant wederom die Lombaertsstraet wt gegaen    

Peter Jansz. Petersz. laeckencoper heeft een huys twelck in hueren 

heeft een man van Rotterdam 

H 14-0-0 0-28-0 

Claes Humensz. heeft een huys daer hy in woont  H 15-0-0 0-30-0 

Coenraet Adriaensz. heeft een huys twelck in hueren heeft Gysbert 

die vischcoper 

H 17-10-

0 

0-35-0 

die erffgenamen van Lyn Nyss. hebben een huys twelck in hueren 

heeft Elsken die vroedevrouw 

H 17-0-0 0-34-0 
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Anna inden Mol heeft een huys twelck in hueren heeft Thonis 

Michielsz. smit 

H 16-0-0 0-32-0 

meester Frans Willemsz. heeft een Walssche schoelmeester heeft een 

huys daer hy in woont 

H 16-0-0 0-32-0 

Cornelis Dirxz. retrecker heeft een huys daer hy in woont H 16-0-0 0-32-0 

Jan Blasius heeft een huys daer hy in woont H 16-0-0 0-32-0 

Henrick van Stapel heeft een huys twelck boven om nyt bewoont 

wert by Dirck Josepz. argo 

H  Nihil 

noch een kelder staende onder tselve huys die welcke in hueren 

heeft Willem Scholl 

K 28-0-0 2-16-0 

fol. 126 

Adriaen Willemsz. metselaer heeft een huys daer hy in woont H 16-0-0 0-32-0 

Weder ingegaen aende slinckerhant indie Brestraet    

Peter Jansz. schiptimmerman heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Dirck Cornelisz. heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

die weduwe van Jan Halling heeft een huys daer sy in woont H 6-0-0 Nihil 

Die slinckerhant in gegaen int Louwersstraetgen    

seven woeningen staende aende slinckerhant int Louwers straetgen 

werden bewoont by dyverssche persoonen om drie groot ter weeck 

ttstuck facit de IJ deelen IIJ d vanden Xen penninck over den hoep 

Wo(7)  0-36-4 

Jan Cornelisz. coorncoper heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Jan Jansz. 

h 4-10-0 0-6-4 

vier woeningen toebehoerende Cornelis Bom die welcke mede 

bewoont werden van diverssche persoonen om drie groot ter 

weecke facit den Xen penninck in als 

Wo(4)  0-20-

10 

Cornelis Bom heeft noch een huysken twelck in hueren heeft 

Thomas Petersz. om drie blancken ter weeck 

h 5-17-0 0-7-10 

drie huyskens aen malcanderen staende toebehoerende Jaepgen 

Aert  Maesz. die werden bewoont om goodtswille 

h(3)  Nihil 

fol. 126v 

Lysgen Peter Jaspersz. heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Michiel Woutersz. 

h 7-0-0 0-14-0 

Coen die sackedrager heeft een huys daer hy in woont H 5-0-0 Nichil 

Lys Coppen Dircken heeft een huys twelck in hueren heeft Jan 

Henricxz. om IIJ stuvers ter weecke facit VIJ p. XVJ s. int jaer compt 

den Xen penninck 

H 7-16-0 0-15-7 

Meeus die viscoper heeft een huysken twelck hy an hem selven hout h 5-0-0 Nihil 

0-10-0 

Dirck Cornelisz. schiptimmerman heeft een huys twelck in hueren 

heeft Merten Geliss. om twee 

H 5-0-0 0-6-8 

Bastiaen Jansz. heeft een huysken daer hy in woont  h  Nihil 

Maey Coppen Dirks heeft een huys twelck in hueren heeft Sychgen 

Blasers om 1 braspenninck ter weecke facit int jaer den Xen penn. 

H 3-5-0 0-4-4 

Jannichgen Thysz. heeft een huys twelck in hueren heeft Gerit Jansz. 

om drie groot ter weecke facit 

H  0-5-6 

Willem Pouwelsz. heeft een huys daer hy in woont H 6-0-0 Nihil 

Aert Hugez. metselaer heeft een huysken twelck boven bewoont 

Willem Willemsz. om drie groot ter weeck 

h  0-5-6 

noch een southuysken daeronder staende twelck in hueren heeft 

Lou die viscoper om toebehoert 

zh 5-0-0 Nihil 

0-5-0 
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Wt het Louwersstraetken comende wederom inde Bredestraet 
aende luchterhant 

   

fol. 127 

die weduwe van Aert van Geel heeft een huysken twelck in hueren 

heeft Trintgen Henricx dochter 

h 5-0-0 0-6-8 

Jacop den Hoeywagen heeft twee huyskens besyden malcanderen 

staende die hy aen hem selver hout 

h(2) 9-0-0 0-18-0 

Henrick Danielsz. heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Grau Gerichgen heeft een huys twelck in hueren heeft Peter Jansz. 

metselaer 

H 10-0-0 0-20-0 

Aert Hugensz. metselaer heeft een huys twelck in hueren heeft 

Maryken Willems 

H 11-0-0 0-22-0 

Jacop den Hoeywagen heeft een huys daer hy in woont H 11-0-0 0-22-0 

Aelbrecht Petersz. stadtbode heeft een huys daer hy in woont H 11-0-0 0-22-0 

Dirck Clesz. heeft een huys daer hy in woont H 11-0-0 0-22-0 

die weduwe van Henrick Fredericxz. heeft een huys twelck sy selver 

bewoont heeft tot bommisse inden jaere LXJ [1 oktober 1561] ende 

voorts in hueren heeft Gysbrecht Willemsz. om sess stuvers ter 

weecke facit den Xen penninck over all 

H 5-10-0 0-29-0 

Clement Clemensz. heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

De slinckerhant op die Brestraet comende die Vischstraet 
ingegaen op die slinckerhant ende voorts nae die Voorstraet 

toe wtgegaen 

   

fol. 127v 

Jan inden Bruynvisch heeft een huys twelck in hueren heeft Willem 

Jansz. messemaecker 

H 14-0-0 0-28-0 

Tonis Aertsz. cuper heeft een huys twelck boven in hueren heeft 

Claes Claesz. glaesmaecker 

H 9-0-0 0-18-0 

noch een kelder staende onder tselve huys twelck in hueren heeft 

Jan Backer 

K 19-0-0 0-38-0 

die weduwe van Gelis die vischcoper heeft een huys daer sy in 

woont 

H 16-0-0 0-32-0 

Steven die viscoper heeft een huys twelck boven in hueren heeft 

Adriaen Stevensz. 

H 12-0-0 0-24-0 

noch een southuysken onder tselve huys twelck hy aen hem selve 

hout 

zh 8-0-0 0-16-0 

Hilleken Cornelisdochter heeft een huys daer sy in woont  H 16-0-0 0-32-0 

meester Jan Mes heeft een huys daer hy in woont H 16-0-0 0-32-0 

meester Jan Mes die jonge heeft een huys gecoft inden jaere LX 

bommisse [1 oktober 1560] ende is te voren bewoont by Tonis Janss. 

Bruynvisch een halff jaer om IX pont ende is het halff jaer van 

meester Jan Mes mede getaxeert 

H 9-0-0 0-36-0 

Tonis Aertsz. cuper heeft een huys daer hy in woont H 14-0-0 0-28-0 

Andries Woutersz. heeft een southuys tweclk hy aen hem selven 

hout 

Zh 16-0-0 0-32-0 

fol. 128 

Jan inden Bruynvisch heeft een huys daer hy in woont getaxeert op 

mit het southuys daer besyden staende 

H/Zh 36-0-0 3-12-0 

Ocker Stevensz. viscoper heeft een southuys twelck hy aen hem 

selven hout 

Zh 10-0-0 0-20-0 



Tiende penning van Dordrecht 1561                       NA, Staten van Holland vóór 1572, inv.nr. 1243A 

Vereniging Oud-Dordrecht                                                                                Regionaal Archief Dordrecht 
 

 

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

97 

 

Hubert Tomasz. laeckencoper heeft een huys twelck in hueren heeft 

Cornelis Claesz. Robronba[?] 

H 12-0-0 0-24-0 

die selve heeft noch een huys twelck een halff jaer in hueren heeft 

gehadt Adriaen Stevensz. ende een halff jaer in gewoont heeft 

Jaepgen Humans tsamen 

H 12-0-0 0-24-0 

die selve heeft noch een huys twelck in hueren heeft meester 

Anthonis Voegel 

H 12-0-0 0-24-0 

die weduwe van Adriaen Lenartsz. mandemaecker heeft een huys 

daer sy in woont 

H 13-0-0 0-26-0 

Die Spuwestraet ingegaen die slinckerhant op    

Cornelis Cornelisz. Wor heeft een huys twelck in hueren heeft 

Soetman Cornelisz. schipper 

H 11-0-0 0-22-0 

die selve heeft noch een huys twelck in hueren heeft Roel Hermansz. 

cleermaecker 

H 9-0-0 0-19-0 

Adriaen Reyersz. backer heeft een huys daer hy in woont H 16-0-0 0-37-0 

fol. 128v 

Jan Rutchersz. smit heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Gy Cornelis Petersz. van Schoerlaecken heeft een huys twelck in 

hueren heeft Gysbrecht Petersz. paep om 

H 24-0-0 2-8-0 

heer Jacop Snoeck heeft een huys daer hy in woont H 15-0-0 0-30-0 

die weduwe van Claes Cornelisz. wollewever heeft een huys twelck 

een halff jaer in hueren heeft gehadt Thonis Claesz. brouwersknecht 

ende een halff jaer Jan die Pest tsamen om  

H 18-0-0 0-36-0 

Jacop Adriaensz. scrynwercker heeft een huys daer hy in woont H 17-0-0 0-34-0 

Andries Govertsz. heeft een huys daer hy in woont H 16-0-0 0-32-0 

die weduwe van Willem Otten heeft een kelder die welcke in hueren 

heeft Claes vande Graeff om IJ pont ter maent ende heeft die selve 

maer sess maenden gebruyct compt 

K 12-0-0 0-24-0 

Het gasthuys Spoeygasthuys heeft een huys twelck om nyt bewoont 

wert argo 

H  Nyt 

tGoodthuys van tSpoeygasthuys Bb   

Herbert Mertensz. heeft een huys daer hy in woont  H 10-0-0 0-20-0 

Damas Krynen heeft een huys van voeren tot achteren H 18-0-0 0-36-0 

fol. 129 

Jannichgen Thysz. heeft een huys met een brouwerye welck in 

hueren heeft Dirck Kar om LX pont 

H/Br 45-0-0 4-10-0 

Reyer van Nes heeft een huys daer van deen helft hem competeert 

ende dander helft huert van Cornelis van Nes om acht pont facit 

tsjaers 

H 16-0-0 0-32-0 

coman Adriaen heeft een huys twelck in hueren heeft Toentgen 

Willemsdochter 

H 12-0-0 0-24-0 

Die slinckerhant wederom geslaegen ende alsoe die straet 
wtgegaen 

   

derffgenamen van Maryken in Antwerpen heeft een huys twelck een 

halff jaer in hueren gehadt heeft Adriaen in Antwerpen om XV pont 

ende Tonis Claesz. een halff jaer om XV pont facit in als 

H 30-0-0 3-0-0 

Bouwen Jansz. mit haer syn consorten hebben een huys twelck in 

hueren heeft Ymen Hermansdochter 

H 24-0-0 2-8-0 

die weduwe van Jop Hermansz. Henricxz. heeft een huys daer sy in 

woont 

H 16-0-0 0-32-0 
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Ariaentgen die schoelvrou heeft een huys daer sy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Frans Adriaensz. heeft een huys daer hy in woont H 16-0-0 0-32-0 

fol. 129v 

Adriaen ende Clais die backer hebben een huys twelck in hueren 

heeft in gehadt een halff jaer Jacop Coenen ende Claes Jans 

schiptimmerman tsamen 

H 15-0-0 0-30-0 

Adriaentgen Claesdochter heeft een huys daer sy in woont H 15-0-0 0-30-0 

Claesgen int Boomken heeft een huys twelck in hueren heeft heer 

Peter Matheeusz. 

H 13-0-0 0-26-0 

Lysbeth Matheeusdochter heeft een huys daer sy in woont H 13-0-0 0-26-0 

die weduwe van Frans den Hoeywagen heeft een huys daer sy in 

woont 

H 12-0-0 0-24-0 

Cors Engelsz. heeft een huys daer hy in woont H 13-0-0 0-26-0 

die weduwe van Cornelis Corsz. heeft een huys daer sy in woont H 13-0-0 0-26-0 

Peter Ockers heeft een huys daer hy in woont H 13-0-0 0-26-0 

Lourens Jacobsz. vischcoper heeft een huys daer hy in woont H 13-0-0 0-26-0 

fol. 130 

derffgenamen van Claes die wollewever hebben een huys twelck in 

hueren heeft Aert Ariesz. 

H 12-0-0 0-24-0 

Tonis Hugez metselaer heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Adriaen den Both heeft een huys twelck in hueren heeft heer 

Cornelis Cruysser 

H 13-0-0 0-26-0 

Tonis Adriaentgen Joosten heeft een huys twelck in hueren heeft 

Tonis Jans. Cuper 

H 9-0-0 0-18-0 

noch een camer staende boven tselve huys twelck in hueren heeft 

Claes Meertsz. 

Km 3-0-0 0-4-0 

die selve heeft noch een huysken daer sy in woont h 9-0-0 0-18-0 

noch een leech huysken toebehoerende comen Dirck h 6-0-0 Nihil 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft gehadt 

Grietgen Jansdochter an een halff jaer ende Cornelis Gysbertsz. een 

halff jaer tsamen 

h 9-0-0 0-18-0 

Die slinckerhant ingegaen die Cleyn Spuystraet    

Jan Tomasz. heeft twee huyskens besyden malcanderen staende die 

hy aen hem selven hout 

h(2) 16-0-0 0-32-0 

die selve heeft noch een thuyn T   

fol. 130v 

die selve heeft noch een huysken twelck hy an hem hout h 6-0-0 Nihil 

0-12-0 

Pons Jansz. heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Willem Engbertss. cuper heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

die h[eilige?] leckeraers hebben een huys twelck in hueren heeft Jop 

den bierdraeger 

H 6-0-0 0-8-0 

Lysgen Henricx heeft een huys daer sy in woont H 6-0-0 Nihil 

Reyer Jacopsz. oleslager heeft een huys  H 8-0-0 0-16-0 

Toentgen die appelcoopster heeft een huys tweclk in hueren heeft 

Augustyn Willemsz. 

H 12-0-0 0-24-0 

Dommert Hugen heeft een huys daer hy in woont H 6-0-0 Nichil 

Jan Tomasz. heeft een huys twelck leech staet argo H 6-0-0 nichil 

Die slinckerhant om geslaegen ende alsoe die straet wtgegaen    

Reyn Jacopsz. oleslager heeft een huysken twelck in hueren heeft h 4-0-0 0-5-4 
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Aeltgen Tysz. 

Reyer Jacopsz. oleslager heeft een huys mit een olemoelen H 24-0-0 2-8-0 

fol. 131 

Andries Jansz. brouwer heeft een huys twelck in hueren heeft 

Lourens Lourensz. om seven groot ter weecke facit int jaer IX gulden 

IJ s. ende den Xen penninck 

H 9-2-0 0-18-2 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Ychgen 

Willemsdochter 

h 5-0-0 0-6-4 

Lyn Snoecken heeft een huysken twelck in hueren heeft Cornelis 

Embrechtsz. 

h 8-0-0 0-16-0 

Andries Jansz. heeft een kelder twelck in hueren heeft Claes vanden 

Graeff 

K 21-0-0 2-2-0 

Jan Tomasz. heeft een kelder die welcke in hueren gelt K 48-0-0 4-16-0 

Die slinckerhant ingegaen inde Botgensstraet    

Jan Hermansz. smit heeft een huys twelck in hueren heeft Meeus 

Jansz. coepman 

H 15-0-0 0-30-0 

Pouwels Potgens heeft een huys daer hy in woont H 15-0-0 0-30-0 

die weduwe van Jan die cuper heeft een huysken h 6-0-0 Nihil 

Aert Hugen heeft een erffken dat ledich is e 4-0-0 Nihil 

Jacop Jansz. schipper heeft een huys daer hy in woont H 14-0-0 0-28-0 

fol. 131v 

Jan Petersz. heeft een huys twelck in hueren heeft Cornelis 

Cornelisz. wijnscroeyer 

H 12-0-0 0-24-0 

Lourens die schiptimmerman heeft een huys twelck in hueren heeft 

die weduwe van Michel die smit 

H 11-0-0 0-22-0 

Peter Hugensz. heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Dirck van Bemont heeft een huys H 9-0-0 0-18-0 

Jannichgen Fransz. heeft een huys daer sy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Adriaen Loenen heeft een huys twelck in hueren heeft Michiel den 

beyerman 

H 11-0-0 0-22-0 

Die slinckerhant omgeslaegen ende die straet soe wtgegaen    

een huys twelck ledich staet ende nyt off en comt argo   Nihil 

Aernt Henricxz. steenhouder heeft een huys twelck in hueren heeft 

Adriaen den metselaer 

H 10-0-0 0-20-0 

Adriaentgen Riegelis heeft een huys twelck in hueren heeft heer 

Adriaen Cornelisz. 

H 9-0-0 0-18-0 

Henrick Engel schipper heeft een huys twelck in hueren heeft Jan 

Screvelsz. 

H 9-0-0 0-18-0 

Jan Henricxz. timmerman heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

fol. 132 

Willem Jan Claesz. heeft een huys twelck in hueren heeft Jacop 

Coenen 

H 8-10-0 0-17-0 

Willem Willemsz. leydecker heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Cornelis Jacopsz. schiptimmerman heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Helleken Claesdochter heeft een huys twelck in hueren heeft Willem 

die Tonis Willemsz. 

H 11-0-0 0-22-0 

die selve heeft noch een huys daer hy in woont H 11-0-0 0-22-0 

die weduwe van Tonis den Vadder Kan[?] heeft een huys twelck in 

hueren heeft Aert Claess. 

H 10-0-0 0-20-0 

Frans Moelen heeft een huys twelck in hueren heeft Jannichgen H 9-0-0 0-18-0 
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Jansdochter 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Adriaen 

Claesz. 

h 9-0-0 0-18-0 

Jutgen Willensdochter heeft een huys daer sy in woont H 8-0-0 0-16-0 

Gysbert Jansz. van Haerlem heeft een huys twelck in hueren heeft 

Henrick Arisz. 

H 0-7-0 0-14-0 

Jacop Jansz. heeft een huys daer hy in woont H 5-0-0 Nihil 

fol. 132v 

Het Pelssers straetgen die slinckerhant in gegeaen    

Folxgen die comenster heeft een huys twelck in hueren geeft Jan 

Petersz. 

H 7-0-0 0-14-0 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Jan Blasius 

schipper 

h 7-0-0 0-14-0 

Thonis cramer Heyn heeft een huys twelck in hueren heeft Jan 

Gysbertsen schipper 

H 7-0-0 0-14-0 

Jannichgen die coemster heeft een huysken twelck sy aen haer 

selven hout 

h 7-0-0 0-14-0 

noch een camerken staende boven tselve huys twelck in hueren 

heeft Henrick Teeusz. 

km 4-0-0 0-5-4 

Jaepgen Bol heeft een huysken twelck in hueren heeft Jan Philips h 7-0-0 0-14-0 

heer Adriaen vande Voerden heeft een huysken twelck in hueren 

heeft Anna Peters 

h 5-0-0 0-6-8 

die selve heeft noch een thuyn T   

Neel Beenen heeft een huys twelck in hueren heeft Jannichgen 

Willems 

H 4-0-0 0-5-4 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Jan Jansz. h 9-0-0 0-18-0 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Jacop Griet 

Floeren 

h 6-0-0 0-8-0 

fol. 133 

Die slinckerhant omgeslaegen ende die straet wtgegaen    

Neel Beenen voorsegt heeft noch een huys twelck in hueren heeft 

Lyn die Leugt 

H 10-0-0 0-20-0 

die Maryken Jacobs heeft een huys daer sy in woont H 10-0-0 0-20-0 

heer Frans Jacopsz. heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Meester Gerit die berbiers weduwe heeft een huysken twelck in 

hueren heeft Matgen Peters 

h 8-0-0 0-16-0 

[Cornelis] Marcusz.180 heeft een huys daer hy in woont H 5-10-0 Nihil 

die jonge Kryn die sager heeft een huys daer hy in woont H 6-0-0 Nihil 

Claesgen Roocken heeft een huys daer sy in woont H 6-0-0 Nichil 

derffgenamen van comen Loeyken hebben een huysken twelck in 

hueren heeft Cornelis Lambertsz. schipper 

h 8-0-0 0-16-0 

twee huyskens besyden malcanderen staende worden om 

goodtswille bewoont 

h(2)  Nihil 

meester Henrick vande Graeff heeft een huys twelck in hueren heeft 

Jan Pouwelsz. 

H 9-0-0 0-18-0 

Brecht Wouters heeft een huys daer sy in woont H 7-0-0 0-14-0 

fol. 133v 

                                                      
180 De voornaam is door een vlek onleesbaar; in 1556 wordt hier Cornelis Marcussoen de sagers huijs 

genoemd (fol. 149). 
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Het Vlaminckstraetgen die slinckerhant ingegaen    

Peter Fransz. heeft een thuyn ledich erffken argo e  Nihil 

Frans Tonisz. heeft een huys twelck in hueren heeft Henrick 

Henricxz. 

H  0-6-8 

een huysken twelck ledich staet argo h  Nihil 

Neel Benen heeft een huysken twelck in hueren heeft Aert Claesz.  h 5-0-0 0-6-8 

Gerit Jan Loeykens heeft een huys twelck in hueren heeft Lysgen[?] 

die cruypster 

H 6-0-0 0-8-0 

Peter Fransz. heeft een huys twelck in hueren heeft Claes Henricxz. H 6-0-0 0-8-0 

Balten die backer heeft een huys twelck in hueren heeft Gerit 

Cosynsz. 

h 5-0-0 0-6-8 

die vroede vrou heeft een huysken twelck in hueren heeft Toentgen 

die hosteybacxster 

h 5-0-0 0-6-8 

Jannichgen Gleynen heeft een huysken daer sy in woont h 3-0-0 Nihil 

Jacop die sackedrager heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Henrick Jansz. 

h 5-0-0 0-6-8 

Willem Cornelisz. Banck heeft een huysken daer hy in woont h 6-0-0 0-8-0 

fol. 134 

Gysbert Henricxz. heeft een huysken daer hy in woont h 4-0-0 Nihil 

Die slinckerhant omgegaen ende die straet wtgegaen    

Jacop die leermaecker heeft een huys daer twelck in hueren heeft 

die soen vande Seeusche Toen 

H 7-0-0 0-14-0 

Willem Jan Wittensz. heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Aeltgen Dircxdochter 

H 4-0-0 0-5-4 

Lou die schiptimmerman heeft een huys twelck in hueren heeft 

Peter Henricxz. 

H 4-0-0 0-5-4 

Maryken Jansdochter heeft een huys daer sy in woont  5-0-0 0-6-8 

Willem Jansz. heeft een huys twelck ledich staet argo H  Nihil 

Swyndrechts straetgen die slinckerhant ingeslaegen    

Maryken meester Dircken heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Jan Janz. 

h 5-10-0 0-7-4 

Tonis die wagemaecker heeft een huysken twelck in hueren heeft 

die weduwe van Aert Jansz. 

h 5-0-0 0-6-8 

Willem Aertsz. schipper heeft een huysken daer hy in woont h 7-0-0 0-14-0 

fol. 134v 

Janneken Teeuwen erffgenamen hebben twee husen besyden 

malcanderen staen daer sy in woonen 

H(2) 16-0-0 0-32-0 

die weduwe van Symon Symons heeft een huys twelck in hueren 

heft meester Jacop Bascunter181 

H 11-0-0 0-22-0 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Cornelis 

Rochusz. schipper 

H 5-0-0 0-7-8 

noch een camerken staende boven tselve huysken twelck in hueren 

heeft Jannichgen Pouwels 

km 2-10-0 0-2-0 

Adriaen Adriaens den Bel heeft een huys daer hy in woont H 11-0-0 0-22-0 

Pryck die backster heeft een huys twelck in hueren heeft Maes 

Hubrechtsz. 

H 11-0-0 0-22-0 

die selve heeft noch een huysken twelck in hueren heeft Thomas 

Henricxz. 

h 6-0-0 0-8-0 

                                                      
181 In 1556: Meester Jacop den Basconter (fol. 150v). 
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Henrick Jansz. lintdraeyer heeft een huysken daer hy in woont h 7-0-0 0-14-0 

Jan Geritsz. asynbrouwer heeft een huys twelck in hueren heeft 

Matgen Jans 

H 6-0-0 0-8-0 

noch een camerken boven tselve huysken wort om goodtswille 

bewoont argo 

km  Nihil 

fol. 135 

Thomas Petersz. heeft een olemoelen die hy aen hem selven hout    

Peter Fransz. heeft een olemoelen die welcke hy aen hem selven 

hout 

Om 15-0-0 0-30-0 

twee huyskens toebehoerende het geslacht van Wyngaerden 

worden bewoont om goodtswille 

h(2)  Nihil 

Die slinckerhant omgegaen ende die straet voir wt gegaen    

het convent van de cellebroeders Bb   

Jaepgen Gijsbertsdochter heeft een huysken daer sy in woont h 5-0-0 Nihil 

die pardestal van Adriaen die kerreman St 7-0-0 0-14-0 

Toentgen Torendiken[?] heeft een huys H 9-0-0 0-18-0 

Thonis die wagenaer in heeft een huys twelck in hueren heeft boven 

ende beneden Cornelis die sackdraeger om Heijman Geritss. om 

Cornelis Hubertsz. om 

H 9-0-0 0-18-0 

Die slinckerhant omgeslaegen int Suycker straetgen    

[doorgehaalde, onleesbare en niet afgemaakte post]    

Thonis die voerspraeck182 heeft twee huyskens die welcke ledich 

staen argo nyt 

h(2)  Nihil 

Pryck die backster heeft een roschmolen mit een huysken Rm/h 20-0-0 2-0-0 

fol. 135v 

Prick die backster heeft een huysken twelck in hueren heeft Andries 

Petersz. 

h 7-10-0 0-15-0 

Die slinckerhant wederom wtgegaen tselve straetgen naedie 

Voorstraet toe 

   

eene olemoelen ledich staende responderende achter Willem 

Cornelisz. huys eygenaer getaxeert op 

   

Die slinckerhant omgeslaegen ende alsoe naedie Spuypoort 

langes die vesten gegaen 

   

Lysgen derffgenamen van Claes Thomasz. hebben een camer mit een 

vervallen brouwerye daer sy in woonen 

Km 15-0-0 0-30-0 

eene olemoelen toebehoerende Govert Jansz. die hy selver gebruyct Om 18-0-0 0-36-0 

die kerck van die cellebroeders Bb   

vier huyskens die welcke om goodtswille bewoont worden argo 4h  Nihil 

Adriaen Dircxz. oudecleermaecker heeft een huysken twelck in 

hueren heeft Peter Jansz. schipper 

h 6-0-0 0-8-0 

dieselve heeft noch een huysken daer hy in woont h 7-0-0 0-14-0 

Lou inde Elffhusen heeft een huysken twelck om goodtswille 

bewoont wert argo 

  Nihil 

Maeij Coppen Dullen heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Willem Petersz. schipper 

h 6-0-0 0-14-0 

Maryken Spierinc heeft een huys daer sy in woont H 6-0-0 Nihil 

fol. 136 

Aeltgen Dircs heeft een huysken twelck in hueren heeft Jan Jansz. h 6-0-0 0-8-0 

                                                      
182 Voorspraeck: woordvoerder, procureur.  



Tiende penning van Dordrecht 1561                       NA, Staten van Holland vóór 1572, inv.nr. 1243A 

Vereniging Oud-Dordrecht                                                                                Regionaal Archief Dordrecht 
 

 

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

103 

 

schipper 

Naen Beenen heeft een huysken twelck in hueren heeft Thonis 

Willemsz. schipper 

h 11-0-0 0-22-0 

Neel Beenen heeft een huysken twelck in hueren heeft Jannichgen 

Rucxen 

h 9-15-0 0-30-0 

Naen Beenen heeft een huys twelck in hueren heeft Peter Petersz. 

schipper 

H 10-0-0 0-20-0 

Roel Geritsz. heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Frans Adriaensz. heeft een huys twelck om nyt bewoent wert argo   Nihil 

Jan Jansz. schipper heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Hubert Jansz. saeger heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Maey Coppen Dullen weduwe heeft een huysken twelck in hueren 

heeft Lenaert Cornelisz. 

h 7-3-0 0-14-6 

Jan Claesz. schipper heeft een huys daer hy in woont H 9-0-0 0-18-0 

Thys Jansz. sackerdraeger heeft een huys daer hy in woont H 10-0-0 0-20-0 

fol. 136v 

Jasper die Vries heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Gerit Adriaensz. heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Kryn Tielmansz. heeft een huys daer hy in woont H 7-0-0 0-14-0 

Steven Rysburch heeft een huysken mit een thuynken getaxeert op h/t 3-10-0 Nichil 

Bouwen Jansz. heeft een huys daer hy in woont H 12-0-0 0-24-0 

Cornelis van Nes heeft een huysken twelck in hueren heeft Jacop van 

Nes sackedrager van hem gecoft heeft 

h 7-0-0- 0-14-0 

Jan Tomasz. seepsierder heeft een huysken twelck in hueren heeft 

Jan Reyersz. 

h 7-0-0 0-14-0 

Jan Cornelisz. calckmeter heeft een huys daer hy in woont H 6-0-0 Nihil 

Jacop Lambertsz. oleslaeger heeft een huysken twelck in hueren 

heeft Jacop Lamb hy bewoont 

h 6-0-0 Nihil 

Neeltgen Goodtschalxs heeft een huysken twelck in hueren heeft Jan 

Willemsz. sackedrager 

h 6-0-0 0-8-0 

Lenertgen Pet Damasdochter heeft een huys twelck in hueren heeft 

Peter Tielen 

H 7-0-0 0-14-0 

fol. 137 

Jacop Adriaensz. brouwer heeft een huys twelck in hueren heeft 

Gerit Cornelisz. schipper 

H 10-0-0 0-20-0 

dieselve heeft noch een huys twelck in hueren heeft Bastiaen 

Adriaenss.  

H 9-0-0 0-18-0 

Truychgen Claes heeft een huys daer sy in woont H 4-0-0 Nihil 

Brecht Wouters heeft een huys twelck in hueren heeft Cornelis 

Joosten schiptimmerman 

H 11-0-0 0-22-0 

den SeeusschenToen heeft een huys twelck in hueren heeft hy selffs 

bewoont 

H 10-0-0 0-20-0 

Heyl Bouwens heeft een huys daer sy in woont H 10-0-0 0-20-0 

Willem Adriaensz. vleyshouder heeft een coeystal die hy aen hem 

selven hout 

St 7-0-0 0-14-0 

zess huyskens toebehoerende Jan Thomasz. twelck gelt te huer de 

tweedelen vanden Xen penninck over den hoep 

h(6) 2-0-0 [Nihil] 

Totalis somma vanden Xen penninck beloopt in als                                                                      4684-7-11 

fol. 137v 

Alsoe heer Oth van Egmondt Ridder mit Meynert van Huessen ende Dirck Schaep, by de Staeten 
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slants van Hollant gecommitteert zyn geweest te reysen in de steeden geleegen in Zuythollant, 

omme mitte taxatuers te helpen taxeren de huysen aldaer gelegen, naer vuytwysen tplaccaet 

vanden thienden penninck. Ende gemerct zyluyden int taxeren vande huysen tot Dordrecht 

eenige bevonden hebben by de taxatuers aldaer te laech gestelt, hebben achtervolgende huer 

commissie int selve quoyer van Dordrecht gestelt gehadt zeeckere notulen welcke huysen daer 

voor deselve notulen in haer folys et lateris gestelt zyn geweest de voernoemde 

gecommitteerden elcxs in syn regardt verhoocht hebben alst blyckt by een quoyerken apart 

hierby overgelevert. Bedraegende deselve verhoginghe ter somme van elffhondert twee ende 

tnegentych ponden. Compt overden Xden penninck vandien                                                    119-4-0183 

 

 

                                                      
183 Opgeteld geeft dit: 4803 p. 11 s. 11 d. Uiteindelijk droeg Dordrecht na controle en naheffingen totaal 

4994 p. 18 s. 3 d. af (Staten van Holland vóór 1572, inv.nr. 2343). 


