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Omdat dit een prachtige aanvulling geeft op het kohier van de tiende penning uit 1561, 

is in de serie Dordtse Bronnen een bewerking van het pandpondboek van het Heilig 

Sacramentsgasthuis uit 15631 opgenomen. Initiatief en uitvoering van deze bewerking 

zijn van Bart Ibelings. De transcriptie is gecontroleerd (waar nodig gecorrigeerd) en 

voorzien van geografische aanvullingen door Kees Sigmond. 

In dit fraaie perkamenten register zijn de panden opgenomen waarop een pandpond 

rustte: in tegenstelling tot het kohier van de tiende penning is dit geen complete 

opsomming van alle huizen. Ook is de looproute in het pandpondboek enigszins 

afwijkend: men nam direct de twee kanten van de straat in één keer mee. De route door 

de stad en de respectievelijke kwartieren komt in grote lijnen echter wel overeen met 

die in het kohier van de tiende penning. Door vergelijking van de namen tussen de twee 

bronnen, is in de meeste gevallen wel duidelijk om welk pand het gaat. 

De pandponden waren uitkeringen waarbij een huis (en soms een tuin of kamer) als 

onderpand gold: ook als het huis werd verkocht bleef de rente op het pand rusten. Het 

gasthuis kon de hoofdsom niet opeisen, de eigenaar kon wel het pandpond aflossen. In 

totaal brachten de 266 pandponden samen slechts 38 pond op, de rente was meestal 2 

procent.2 

De gegevens in het pandpondboek zijn uitgebreider dan die van het tiende penning 

kohier: niet alleen worden consequent de eigenaren van beide belendende panden 

genoemd, maar ook de voorgaande eigenaren worden genoemd. De reeksen eigenaren 

gaan terug tot ca. 1530, wat kon worden afgeleid uit de vermeldingen bij de huizen Den 

Gulden Os (eerstgenoemde was eigenaar na 1528)3 en Den Gouden Ouden Reaal 

(eerstgenoemde was eigenaar vóór 1533),4 beide op de Groenmarkt. Uiteraard zegt dit 

                                                      
1 Sacramentsgasthuis, RAD 21A, inv.nr. 1817 (oud: 73). 
2 Kool-Blokland, J.L. (1995). Zeven eeuwen ziekenverzorging in Dordrecht en Sliedrecht. Dordrecht: Morks 

Drukkerij en Uitgeverij, p. 29/31, met afbeelding. 
3 Het huis Den Gulden Oss (fol. 3), waarvan in het Pandpondregister als oudste eigenaar wordt genoemd: 

Maryken Aert Ariaenss. oftewel Maria Cool Adriaensdr., overleden op 11 juni 1540. Zij was weduwe van Arend ’t Jong Adriaensz., schepen in Dordrecht (1495...1528), die was overleden in officio op 31 augustus 

1528. De echtelieden hadden t’zamen herbouwd het Huys genaamd den Gouden Os, staande tegens over de 

Visbrug (Balen, p. 1010). De reeks eigenaren in het Pandpondregister begint met de weduwe, dus na 31-8-

1528. 
4 Het huis van Jan Hugenssoon koeckebacker (fol. 4), waarvan in het Pandpondregister als oudste eigenaar 
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niets over het moment van instelling van het pandpond zelf, maar alleen over het begin 

van de periode dat dit pandpondboek is bijgehouden. De in de reeks als eerste 

genoemde eigenaar kan al lange tijd vóór 1530 eigenaar zijn geweest, of de opvolger zijn 

van een of meer eigenaren vóór hem: in het kohier zelf wordt slechts één keer een 

jaartal (1517) gegeven voor de instelling van een pandpond op een bepaald huis.5 

In de bron wordt een groot aantal huisnamen, beroepen en bedrijfspanden vermeld, ook 

in de opgegeven belendingen van het betreffende pand. Opvallend is dat in sommige huizen beroepen ‘voortbestaan’ in de tijd en dat sommige straten door bepaalde 
beroepen gekenmerkt worden. Interessant is ook het gevonden hergebruik van 

huispercelen ten behoeve van kerkelijke instellingen. Het klooster van de grauwzusters 

(clarissen, of zusters van Sint-Clara in Jeruzalem) op de hoek 

Nieuwstraat/Augustijnenkamp werd gebouwd op de plek van burgerhuizen, gekomen 

van Jan Hendriksz. en van jonkvrouw Celia van Wijngaarden.6 Op de plaats van het huis 

de Olifant7 op de Voorstraat werd een straatingang voor de kloosterkerk van de 

Augustijnen gebouwd. Het convent van de brootsusters in de Breestraat (het 

Bethlehemklooster van de cellezusters) gebruikte daar diverse met een pandpond 

belaste huizen, afkomstig van burgers (fol. 38v-39). Op fol. 10v wordt eenmalig van een 

grondcijns gesproken op een turfhuis: vermoedelijk is dit het turfhuis van de Grote Kerk.  De looproute die wordt afgelegd begint aan de ‘poortzijde’ bij de Grote Kerk en volgt 
vandaar de Grotekerksbuurt, Groenmarkt (Vogelmarkt) en Wijnstraat, met uitstapjes in de zijstraten. Vervolgens wordt de ‘landzijde’ systematisch afgewerkt: Riedijk, 
Voorstraat van oost naar west, eveneens met tussendoor de zijstraten en het 

achterliggend gebied. De huizen worden in één keer zowel links als rechts van de straat 

afgewerkt. 

 

                                                                                                                                                                      
wordt genoemd: Aert Govertssoon van Asperen. In 1546 bevestigde Gerijt Jansz. coemen, dat hij in op 21 

september 1533 van wijlen Aert Govertsz. gekocht heeft: zeker geheel huis en erf met toebehoren, staande 

aan de poortzijde bij de Vischbrug, naast den huijsinge genaempt den Sloetel (RAD 9, ORA (oud: 695), akte 

327, d.d. 17-12-1546). De reeks eigenaren in het Pandpondregister gaat dus terug tot vóór 21-9-1533. 
5 Fol. 46: op heer Jacob die bontwerckers huis, gekomen van Gert die santvoerder, voor hem Lys Hoenichs en 

Wynen die baghijn haar dochter en hebben uit dit huis beset in 1517 het heylich sacraments gasthuijs en 

behoort nu toe Pieter Pietersz. lakecooper. 
6 Fol. 19: het klooster van die grauwe susteren dat staat op een huis gekomen van Jan Henrickssz. en van 

Joffrou Celi van Wyngaerden en nog op huisjes staande op de Dwarsganck en dit zijn drie percelen. 
7 Fol. 18: op het huis den Olyfant waar thans de kerk vanden Augustynen op het erf staat en nog deels een 

leeg erf is, het convent van de genoemde Augustynen aan de ene zijde, en het huis genaamd den Lombaert (...) 

aan de andere zijde. Het huis Den Olifant op de Voorstraat naast het Lombardhuis wordt al in 1424 

genoemd. 
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Pandpondboek van het Dordtse Sacramentsgasthuis uit 1563 

 

Bart Ibelings 

 

Bijzonderheden en verduidelijkingen zijn in onderstaande bewerking/transcriptie 

tussen rechte haakjes [] weergegeven. Aanvullingen van afgekorte woorden zijn 

cursief. Veel huisnamen en beroepen hebben in het origineel een tussenspatie; vanwege 

de vindbaarheid zijn deze spaties weggelaten. De in rood geschreven woorden in het 

origineel zijn ook in de transcriptie met rode letters weergegeven. 

 

voorblad:  

Dit is het pantpont boeck vant waerde heilighe sacraments gasthuus  

Anno 15.63. upten vijfften Julij was dit boec begonnen 

Ende was volent up ten ije September Anno 15.63. 
 

fol.1:  

Van die groote kerck tot die pelse brugghe [Grotekerksbuurt] 

 

[hoofdletter I is uitgevoerd als grote sierletter met een gezicht] 

1 Item inden eersten op Jan van Muijlwycks huys ghenaempt groot Cruyssenburch dat 

nu toebehoort Ffrans Adriaenss.: 10 s. facit 1 braspenning  

2 op het huis westwaarts van het Schuytmakers straetgen dat toebehoorde heer Pieter 

Duysburch, daarna Claes Cornelissoon backer zijn zwager [schoonzoon] en dat nu 

toebehoort Aelbert van Cuyl, die het huis met de heer8 gekocht heeft: 2 lb. 5 s. facit: 5½ 

st. 1 duit  

3 op het huis tegenover het Schuytmaeckers straetgen dat Ariaentken Botten 

toebehoorde en daarna heer Pouwels Bot en behoort nu toe Adriaen Adriaenssoon den 

ouden Bot, die daar in woont: 10 s. facit: 1 braspenning  

4 op de westhoek van de Ou[de]mannen steygaert dat Claes Spyring toebehoorde en 

waar nu in woont Jan van Nuyen met Lijs Winters zijn vrouw / Bastiaen graftmaeckers 

huis aan de ene zijde,, en de genoemde steiger aan de andere zijde: 1 lb. 5 s. facit: 3 st. 1 

duit  

 

fol. 1v:  

1 op de oosthoek van het Ouwemanhuys straetgen dat nu toebehoort Jacob van 

Beamondt beeltsnyder / het straatje aan de ene zijde,, en de weduwe van Jan den Bot 

aan de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st.  

2 op het huisje waar Marijken Jan van Malgriins placht in te wonen, gekomen van 

meester Pieter den doctoer en heeft toebehoort Adriaen Clemenssoon en hoort nu Jan 

die snyer / Mat Heyn Lammen huis aan de ene zijde,, en meester Willm9 Quyrijns huis 

aan de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st.  

3 op het huis tegenover Anthonis van Ryn dat Jan Willmssoon onze burgemeester placht 

toe te behoren en daarna meester Frans Wilmss., waar nu meester Quirijn die doctoer in 

woont / Jan die snyers huis aan de ene zijde,, en meester Willm Scoeck pensionaris aan 

                                                      
8  Een huis met de heer kopen: deze omschrijving komt vaker voor en verwijst waarschijnlijk naar een 

openbare verkoop [door de schout als vertegenwoordiger van de landsheer] na een faillisement. 
9 De naam Willem is in het kohier standaard als Willm geschreven zonder afkortingsteken. 
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de andere zijde: 6 s. 8 d. facit: 1 blank 1 penning hollands  

 

fol. 2: 

1 op de vorwerie [ververij], gekomen van Jan Willmssoon onze burgemeester en heeft 

daarna toebehoord Daniel Humanssoon vorwer en behoort nu toe meester Willm Scoeck 

pensionaris en heeft het huis met de heer gekocht / het huis waar meester Quirijn 

doctoer in woont aan de ene zijde, en het huis dat men noemt Sinte Pieter aan de andere 

zijde: 10 s. facit: 1 braspenning 

 

Van de Lombaerde brugghe tot de Visse brugghe met dat Vleyshouwers straetghen 

[Groenmarkt] 

 

2 opt huys ghenompt den Bruyn vis waar nu Amstelredam uithangt, gekomen van Crijn 

Adriaen Janssoon Suyger, daarna Soetman den houtcooper en behoort nu toe Willm 

Gysbrechts alias Kijnt van Diemen / het huis genaamd die Goutsblom aan de ene zijde,, 

en de weduwe van Adriaen Janssoon cuypers huis aan de andere zijde: 13 s. 4 d. facit: 2 

blanken 3 penningen hollands  

3 op het huis gekomen van Coppen die Vlaming, daarna Cramer Heijn, daarna Jan die 

kolffdragher, daarna heer Jan van Huesden en behoort nu toe de weduwe van Adriaen 

Janssoon cuyper / het huis dat men nu noemt Amstelredam aan de ene zijde,, en het huis 

van Herman die hopcoopers weduwe aan de andere zijde: 10 s. facit: 1 braspenning  

 

fol. 2v: 

1 op de westhoek van het Vleyshouwers straatje dat Jan die Wint placht toe te behoren, 

daarna Pieter die Wint, daarna Adriaen Henrickssoon cooman, en behoort nu toe Damas 

van der Lindt en heeft het met de heer gekocht / de weduwe van Herman die 

hopcoopers huis aan de ene zijde, en de genoemde straat aan de andere zijde: 4 s. 10 d. 

facit: een halve braspenning 

 

Int Vleijshouwers straetgen 

 

2 op het huis dat Joost den Doot placht toe te behoren, daarna Jan Bos die smit, daarna 

Adriaen Dirckssoon Droochgen en behoort nu toe Cornelis Claessoon seylmaecker: 8 s. 

 

Weer voer an [de] straet [Groenmarkt]  

 

fol. 3: 

1 Op Govert die cleermaeckers huis / aan de westzijde Willm [moet zijn: Wouter] die 

backers huis op de hoek van het Vleyshouwersstraetgen en aan de oostzijde Adriaen 

Adriaenssoon Back viscooper: 1 lb. 7 s. 6 d. facit: 3 st. 7 penningen hollands  

2 op het huis genaamd dat Lam en heeft toebehoort Maryken ionghe Adriaens en 

behoort nu toe Jan Oom / Govert van Beamonts huis aan de ene zijde, en de weduwe van 

Aert Govertssoon vleyshouwers huis aan de andere zijde: 10 s. facit: 1 braspenning  

3 op het huis genaamd Ossenburch10 dat Maryken Aert Ariaenss. zelf placht te bewonen 

en heeft daarna toebehoord Pieter Gertssoon up Schaerlaken, en behoort nu toe 

Gysbrecht Pieterss. zijn zoon / de weduwe van Aert Govertss. die vleyshouwers huis aan 

                                                      
10 Ossenburch: later bekend als de (Gulden) Os. 
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de ene zijde, en het huis van diezelfde weduwe aan de andere zijde: 1 lb. 13 s. facit: 4st. 1 

duit  

 

fol. 3v: 

1 op het huis staande up die Visbrugghe dat Jort Adriaens die Bodels placht toe te 

behoren en daarna moy Toentgen, en behoort nu toe Jan Ambrosius die malerierder: 5 s. 

facit: 1½ braspenning 

 

Van die Visbrugghe tot die Tolbrugghe [Groenmarkt]  

 

2 op de oosthoek van de Visbrugghe dat toe te behoren placht Damas Ariaenssoon 

vleyshouwer en behoort nu toe de weduwe van Steven Willmssoon die vleyshouwer / de 

voorzegde brug aan de ene zijde, en de voorzegde weduwe aan de andere zijde: 1 lb. 6 s. 

7 d. facit: 3 st. 1½ blanken  

 

fol. 4: 

1 op Jacob Pieterssoon die scrynwerckers huis, daarna Adriaen Humanss. genoemd den 

Jhesus, en heeft daarna toebehoort Laurens Anthoniss. cruijenier, behoort nu toe 

Soetman Adriaenss. / Evert Adriaenss. Brouwer aan de ene zijde, en Dirck Adriaensz. in 

Meester aan de andere zijde: 8 s. 6 d. facit: 1 st. 1 penning hollands  

2 op Aert Govertssoon van Asperen huis, daarna Gert Janssoon Looykens en behoort nu 

toe Jan Hugenssoon koeckebacker / Jan Gertssoon Looykens huis aan de ene zijde, en 

Dirck Adriaenssz. in meesters huis aan de andere zijde: 13 s. 6 d. facit: 7 oortjes  

3 op Dirck Janssoon tinnegieters huis en behoort nu toe Willm Adriaenss. tinnegieter / 

Cornelis Aertssoon vleyshouwer aan de ene zijde, en Laurens Claessoon vleyshouwers 

aan de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st.  

 

fol. 4v: 

1 op Frans die pasteijbackers huis en behoort nu toe Jan Cornelissoon cruyenier / Claes 

Janssoon cruyeniers huis aan de ene zijde, en Cornelis Pieterssoon tinnegieters huis aan 

de andere zijde: 1 lb.  

2 op het huis dat Jacob Reyerssoon alias Goedscloester placht toe te behoren en hoort 

nog de achtergelaten weduwe / Cornelis Pieterss. tinnegieters huis aan de ene zijde, en 

Steven Adriaenssoon viscooper aan de andere zijde: 5 s. facit 1 halve braspenning  

3 nog op het huis dat Claes Soll die scryn wercker placht toe te behoren, daarna Daen die 

Roch scipper en behoort nu toe Steven Adriaenssoon viscooper / Jacob Reyersoon alias 

Goedscloosters weduwens huis aan de ene zijde, en Jacob Adriaens huis dat men noemt 

den Bonten Os aan de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st.  

 

fol. 5: 

Van die Tolle Brugghe tot die Wyn brugghe [Wijnstraat]  

 

1 op het hoekhuis van het Tolbruck straatje aan de poortsyde dat nu toebehoort de 

weduwe van Jacob Jacobssoon den Bol die sceepmaker / het genoemde straatje aan de 

ene zijde, en Jan Cornelissoon [moet zijn: Adriaensz.] coeckebackers huis aan de andere 

zijde, behoort nu toe Haesken Jacobsen en Willm Jacobsdr. die vogelcoopsters: 3 lb. 6 s. 

facit: 8 st. 1 oortje  

2 nog op [het huis] staande tegenover Schaerlaken dat de weduwe van Dirck Kar placht 
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toe te behoren, hoort nu Dirck [moet zijn: Huybert] Adriaenss. die vleyshouwer [die] nu 

coman [koopman] is / Maryken Jans huis aan de ene zijde, en het huis dat Jan den Boom 

nu toebehoort aan de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st.  

 

fol. 5v: 

1 op het huis genaamd den Bonten Mantel en heeft toebehoord Adriaen Wouterss. 

tinnegieter, en behoort nu Cornelis Cornelissoon glaesmaecker / Cornelis den cleynen 

backer aan de ene zijde, en Cornelis Henricks den Hoochaers huis aan de andere zijde: 1 

lb. 13 s. 6 penningen facit: 3 st. 3 penningen hollands  

2 nog op het huis genaamd Zeelant  ofte Middelburch dat mijn heer de Baelui [baljuw] 

nu toebehoort of nu de genoemde baljuw zijn kinderen / [huis] den Bot aan de westzijde 

en de genoemde baljuws kinderen huis aan de oostzijde: 5 s. facit: een halve 

braspenning  

 

Van die Wijnbrugghe tot die Nieubrughe [Wijnstraat] 

 

3 op het huis bij de Wyn brugghe dat toebehoort heeft Bouwen Staessoon den snyer 

[kleermaker] en, behoort nu toe Cornelis Corneliss. lakencooper / het huis genaamd 

Rynenburch toebehorende Jan Nuijs aan de oostzijde en het huis van de erfgenamen van 

het genoemde Bouwens aan de westzijde: 1 lb. facit: 2½ st.  

 

fol. 6: 

1 op het huis tegenover die wyncoopers cappel genaamd Zeelant dat Aert Pieterssoon 

ambachtsheer van Heer Jansdam placht toe te behoren, en behoort nu toe Dirck 

Janssoen wijncuper / Hubert Janssoon huyckmakers huis aan de ene zijde, en Jan van 

Durens huis aan de andere zijde: 1 lb. 8 s. 5 d. facit: 3½ st. 1 d. hollands  

2 op de wijncoopers cappel en werd betaald door degenen die de accijns ontvangen van 

de wijnen de somma van: 5 lb. facit: 12½ st.  

3 op het huis genaamd den Cop toebehorende Matken int Hamerken Hermans weduwe 

tegenover de wijncoopers cappel / [het huis van] de genoemde Matkens staande op de 

hoek van Bouwens straatje [Siborijstraatje] waar Anthonis den Hoochaers die 

lijndraeyer placht in te wonen aan de westzijde en het huis dat Willm Toniss.  wijncuper 

nu toebehoort aan de oostzijde: 2 lb. 15 s. 4 d. facit: 6 st. 15d. hollands  

 

fol. 6v:  

1 op het huis genaamd Velleghen dat Jacob Claessoon die Conynck placht toe te behoren 

en behoort nu toe Aert Schiltmants / Mourick van Steenhuysen aan de ene zijde, en 

Anthonis Janssoon scippers huis aan de andere zijde: 5 s. facit: een halve braspenning  

2 op het huis genaamd Blanckenburch staande naast het huis genaamd Brandenburch en 

behoort nu toe Willm Tonissoon wyncuyper: 1 lb. 6 s. 8 d. facit: 3 st. een half blank  

3 op het huis genaamd Nimmeghen dat nu toebehoort heeft Willm Bouwenss. [die] onze 

burgemeester was en behoort nu Dirck van Jueckeren / Claes van Wesel die snyders 

huis aan de ene zijde, en Claes van die Graeffs huis aan de andere zijde: 5 s. facit: een 

halve braspenning  

 

fol. 7: 

1 op het huis genaamd dat Meelhuijs waar Egmont Mathyssoon placht in te wonen / het 

huis genaamd Nimmeghen aan de ene zijde, en het huis genaamd Deenmercken dat de 
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erfgenamen van onze burgemeester Willm Bouwenss. zaliger toebehoort aan de andere 

zijde en behoort nu toe Claes Janssoon van die Graeff wyncooper: 10 s. facit: 1 

braspenning  

 

Int Grave straetgen  

 

2 op het huis dat Frans Adriaenssoon Braber sciptimmerman placht toe te behoren en 

behoort nu toe Willm Robbrechts steenhouwer / de genoemde Willms huis aan de ene 

zijde, en het huis van Dircksken Baerthous aan de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st.  

3 op Aert Aertss. die slenaers huis en behoort nu toe Willm Robbrechts steenhouwer / 

het huis genaamd het Cleverblat toebehorende Pieter Torman [aan de ene zijde,], en het 

genoemde huis van Frans den Braber aan de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st.  

 

fol. 7v:  

Voer an [de] straet en up die Nieuwe brugghe [Wijnstraat en Nieuwbrug] 

 

1 Opt huys genaempt den Vergulden Papegay staande op de Nieuwe brugghe op de hoek 

van de nieuwe steygaert, placht toe te behoren Rut den lakencooper en daarna Simon 

van Cappel lakencooper en behoort nu toe Cornelis Pieterssoon [bovengeschreven:] 

Mijnor lakencooper / de genoemde steiger aan de ene zijde, en Bastiaen van Wesels huis 

aan de andere zijde: 1 lb. 15 s. facit: 4 st. 1½ blanken 

 

Van die Nieu brugghe tot dat Groote Hooft [Wijnstraat]  

 

2 op het huis genaamd Lichtervelt op de hoek van het Vranckenstraetgen dat men nu 

noemt het Scryversstraetgen, placht toe te behoren Adriaen Beemen, daarna de weduwe 

van Steven Been, daarna Adriaen Dirckssoon Konynck, en behoort nu toe de weduwe 

van Dirck Croonen / het genoemde straatje aan de ene zijde, en Willm Bouwenssz. van 

Drenckwaert burgemeester van Dordrecht aan de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st.  

 

fol. 8: 

1 op het huis genaamd Sint [doorgehaald: Jacob] Joris dat Maryken van Kempen 

toebehoort die daar ook in woont / genoemde Maryken van Kempens huis aan de ene 

zijde, en Adriaen Jacobss. in Medenblixs huis aan de andere zijde: 10 s. facit: 1 

braspenning  

2 op het huis tegenover Steenberghen dat nu toebehoort Adriaen Cornelissoon van 

Blocklant / het huis van genoemde Blocklant aan de ene zijde, en de weduwe van Pieter 

Goenraets huis aan de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st.  

3 op het huis genaamd die Sevenster dat Jan Cant placht toe te behoren en nu Anthonis 

Tonissz. den Eling backer / Adriaen Janss. Janssz. Cants huis aan de ene zijde, en Aper 

Theussoons huis aan de andere zijde: 10 s. facit: 1 braspenning  

 

fol. 8v: 

1 op het huis dat Willm Cornelissoon backer placht toe te behoren en behoort nu de 

weduwe van Ariaen IJsbrantssoon backer / de burgemeester Adriaen Cornelissz. huis 

aan de ene zijde, en Adriaen Bot Adriaensz. huis aan de andere zijde: 7 s. 6 d. facit: 15 d. 

hollands  

2 op het huis dat Adriaen Bodt Ariaenss. seylmaker toebehoort  en hij woont er thans in 
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/ het huis van de weduwe van Ariaen Ysbrants. backer aan de ene zijde, en de weduwe 

van Jan Willmss. huis aan de andere zijde: 10 s. facit: 1 braspenning  

3 op het huis staande bij het Grootehooft dat Pieternell placht toe te behoren en behoort 

nu Willm Claessoon van Schoonhoven en heeft er Gorcum uitgehangen / Cornelis 

Hugenss. huis aan de ene zijde, en de weduwe van Jacob den Bots huis aan de andere 

zijde: 1 lb.  

 

fol. 9: 

1 op het huis genaamd Lisseboenen [Lissabon] van Henrick Hugensz., daarna van 

Henrick van Beeck, daarna van Frederick Henrickssz. coorencooper en behoort nu toe 

de weduwe van Jacob den Bodt / Willm Claess. in Gorcums huis aan de ene zijde, en 

Phillps Ogiersz. huis aan de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st.  

2 op het huis naast de poortsyde van het Grootehooft genaamd den Rontsefael dat Cleys 

Dircksoon die stoeldrayer placht toe te behoren en behoort nu toe Cornelis Sybertssoon 

seylmaker in die Clock / de weduwe van Adriaen tRontdekens seylmakers huis aan de 

ene zijde, en de genoemde poort aan de andere zijde: 2 lb. 1 s. 6 d. facit: 5 st. 3 d. 

hollands  

 

An die lantsyde vanden Roon toorn11 tot die Riedix poort toe [Voorstraat/Riedijk van 

Torenstraat tot Riedijkspoort]  

 

fol. 9v: 

1 Upt huys toebehorende nu ter tijd Matheus Cornelissoon backer en is gekomen van 

Maryken Bouwen Ooms joffrou van Papendrecht;12 het huis van Jan Janssz. cooman aan 

de ene zijde, en Job Cornelissoon scippers huis aan de andere zijde: 5 s. facit: een halve 

braspenning  

2 op het huis toebehorende Adriaen Hugenssz. koeckebacker, gekomen van Maryken 

den Ruyters weduwe / Maryken van Cappels huis aan de ene zijde, en Pouwels 

Woutersz. coorncoopers huis aan de andere zijde: 1 lb. 3 s. facit: 2 st. 7 d.  

3 op het huis dat Yken Vassen toebehoort, gekomen van Floris Baerthoutssoon uit 

Molenaersgraeff / Joost Joostenssoon backers huis aan de ene zijde, en de erfgenamen 

van Jan Thomassz. lakencooper aan de andere zijde: 6 s. facit: 1 blank  

 

fol. 10: 

1 op het huis tegenover coopman die Smit dat thans toebehoort Willm Jorissz. / Ariaen 

Claessoon Stolcks huis aan de ene zijde, en Cornelis Anthonissoon scippers huis aan de 

andere zijde: 1 lb. 5 s. facit: 3 st. 1 duit 

2 op het huis genaamd Sint Jacob dat thans toebehoort Cornelis Thomassoon backer / 

het huis van coopman die Smit aan de ene zijde, en Cornelis Rysborch schoenmaeckers 

huis aan de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st.  

3 op het huis dat Wouter van Dort toebehoord heeft en behoort nu Henrick van Dort zijn 

zoon / Cornelis Tonissz. scippers huis aan de ene zijde, en Jan Hermanssoon scippers 

huis aan de andere zijde: 1 lb. 4 s. facit: 3 st.  

 

fol. 10v: 

                                                      
11 Roon Toorn: Rode toren op de hoek van de Torenstraat en de Voorstraat. 
12 Maria Moermans, weduwe van Boudewijn Oem, heer van Papendrecht. 
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1 op het huis dat Govert Adriaenssz. placht toe te behoren tegenover Grietgen Cornelis 

Heymanssz., dat nu toebehoort Jan Adriaenssz. Moesienbroeck / Adriaen Govertssz. 

Moesyenbroecks huis aan de ene zijde, en Jan Aertssz. snyers huis aan de andere zijde: 

15 s. facit: 1 st. 7 d.  

nog op hetzelfde huis van grontsys die te staan placht op het torfhuys in het 

Wyngaertstraetgen achteraan het genoemde huis en is op hetzelfde huis gezet: 14 s. 

facit: 7 oortjes  

Somma beloopt dat de genoemde Jan Moesienbroeck moet betalen voor de genoemde 

twee percelen tesamen als 1 lb. 9 st. facit: 3 st. 5 duiten 

2 op het huis dat Joris Ockerssoon placht toe te behoren en behoort nu Damas Teussoon 

/ de huizinge van Herman Oom Hermanssoon aan de ene zijde, en de huizinge van 

Casper den olijslager aan de andere zijde: 1 lb. 7 s. facit: 3 st. 3 duiten  

3 op het huis op de hoek van het Riedijxsstraetgen dat toebehoorde Coppen Dull en 

daarna Herman Straff scipper en behoort nu Jaepmyntgen van de genoemde Herman 

Straff / het genoemde straatje aan de ene zijde,, en [doorgehaald: Nelken Cornelis 

Wittenssdr.] het huis van Claes Joosten dat men noemt Sinte Geertruydenberch aan de 

andere zijde: 14 s. facit: 7 oortjes  

 

fol. 11: 

Int Wijngaertstraetgen ant kerckhof  

 

1 op het huis dat meester Willm Stoop placht toe te behoren en behoort nu toe Reyer in 

die Scuppen / het huis van genoemde Reyer aan de ene zijde,, en Nelleken Cornelis 

Wittenss. huis aan de andere zijde: 14 s. facit: 7 oortjes  

2 op het huis dat Jacob Janssoon placht toe te behoren en behoort nu toe Nelleken 

Cornelis Wittensoon weduwe / Reyer in die Scuppens huis aan de ene zijde,, en Floris 

Adriaenss. huis aan de andere zijde: 5 s. facit: een halve braspenning  

3 op het huis dat de Nieuwe kerck placht toe te behoren, daarna Neel Aerts en behoort 

nu toe Anthonis Gerts. scuijtenaer / Job Teuss. scippers huis aan de ene zijde,, en Gert 

Gertssz. van Nispen tuin aan de andere zijde: 14 s. facit: 7 oortjes  

 

fol. 11v: 

Vanden Roon Toorn tot die Nieuwe brugghe [Voorstraat/Oude Houttuijnen]  

 

1 Opt huys genaamd dat Scaep dat Pouwelskens die coomanster placht toe te behoren en 

behoort nu toe Cornelis Corneliss. Torfcloot / Adriaen die Vet aan de ene zijde, en het 

huis van Pieter Govertss. erfgenamen aan de andere zijde: 4 lb. facit: 10 st.  

2 op het huis genaamd Pauwesteyn dat Wouter Janssz. placht toe te behoren, en behoort 

nu toe Jacob Gribberts cuper / Adriaen die Vet aan de ene zijde, en de genoemde Jacob 

Gribberts. huis aan de andere zijde: 17 s. facit: 2 st. 1 duit 

3 op de hoek van die Nyeukerckstraet dat toebehoort heeft Jan Wilms [die] onze 

burgemeester was, nu Pieter Jacobssz. Muys / genoemde Pieter Jacobssz. Muys huis aan 

de ene zijde, en de genoemde straat aan de andere zijde: 5 s. 3 s. facit: 11 penningen 

hollands  

[linksonderaan een aantekening sub 'nota' d.d. 1614, in sterk vervaagd handschrift]  

 

fol. 11 bis: 

[er zijn twee opvolgende bladen met folionummer 11 / het tweede blad is genummerd: 
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11bis] 

1 op de westhoek van die Nyeuwkerckstraet genaamd die cleyne vleyshal dat Engeltgen 

Huych Sassen weduwe placht toe te behoren, en behoort nu toe de erfgenamen van de 

genoemde Engelgen / de genoemde straat aan de ene zijde, en Willm Boyenss. 

lyndrayers huis aan de andere zijde: 4 s. facit: een halve st.  

2 op het huis staande op de oosthoek van Sinte Lenerssteygert [Turfsteiger] dat thans 

toebehoort Haesgen Pieter Nannen en [zij] woont daarin / de steygert aan de ene zijde, 

en Claes Janss. die backers huis aan de andere zijde: 9 s. 5 d. facit: 1 braspenning min 1 

penning hollands 

Nog heeft het gasthuis op hetzelfde huis: 8 lb. 14 s. facit: 21 st. 1 blank, somma van deze 

twee percelen samen: 22 st. 15 d. hollands  

 

Inden dwarsganck tusschen die Nieu Kerck en Herman Suijs straet  

 

fol. 11bis v: 

1 op het huis dat meester Aert placht toe te behoren en daarna meester Adriaen Jager en 

behoort nu toe aan de erfgenamen van meester Adriaen Jager / Adriaen Hallinx huis aan 

de ene zijde, en Steven die viscoopers huis aan de andere zijde: 10 s. facit 1 braspenning  

2 op het huis genaamd Bethanien dat Jacob van Dort placht toe te behoren en behoort nu 

toe de weduwe van Frans inden Lanscroon / Evert Cornelissz. cuypers huis aan de ene 

zijde, en het huis van Steven Janssoon leemplacker oft viscooper aan de andere zijde: 2 s. 

facit: 1 oortje  

3 op het huis genaamd die Duijf ofte Drie Schabellen en behoort nu toe Evert Corneliss. 

cuyper alias Graeff, is gekomen van Reyer Claess. / Aert Gertss. scippers huis aan de ene 

zijde, en het huis van de weduwe van Frans in die Lanscroon dat men noemt Bethania 

aan de andere zijde: 8 s. facit: 1st.  

 

fol. 12: 

In Herman Suys straet 

 

1 op het huis dat cooman Wouter placht toe te behoren, daarna [doorgehaald: Mary] 

Steven die leemplacker en behoort nu toe Aert Tonissoon Buijs / Aert vanden Berchs 

huis aan de ene zijde, en Cornelis die wevers huis aan de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st.  

2 op het huis daar tegenover dat Jacob Janss. cooman placht toe te behoren, daarna 

Maryken Lammers van Gorcums moeder, en behoort nu toe Lenert Janss. scipper / 

Daniel Dirckss. cuypers huis aan de ene zijde, en Jan Aerts backers huis aan de andere 

zijde: 11 s. 6 d. facit: 2 blanken 1 d.  

3 op het huis dat Aert Nissen placht toe te behoren, en behoort nu toe Willm Corneliss. 

Quantgen / Adriaen Machiels Ooms huis aan de ene zijde, en Bastiaen Dircks cuypers 

huis aan de andere zijde: 10 s. facit: 1 braspenning  

 

fol. 12v: 

1 op de tuyn die Pieter Aertssoon toebehoord heeft, en daarna de kinderen of de 

erfgenamen, en behoort nu toe Bastiaen Dircksz. cuermeester ende cuyper / Willm 

Cornelissoon Quantgens huis aan de ene zijde, en de genoemde Bastiaen Dircks huis aan 

de andere zijde: 10 s. facit: 1 braspenning  

2 op de tuin naast de eerste brug in de genoemde straat naar de Nieukerck toe, en placht 

toe te behoren Adriaen Dirckssoon backer, en behoort nu de weduwe van Jan Verscoor / 
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die stede graft aan de ene zijde, en Laurens Pieterssz. wynschroyers huis aan de andere 

zijde: 23 s. 4 d. facit: 3 st. min 1 penning hollands  

3 op een huijs [niet afgemaakt]  

 

fol .13: 

op een huijs [niet afgemaakt / verder leeg met rond gat in het perkament]  

 

fol. 13v: 

Weer voer an [de] straet [Voorstraat/Oude Houttuijnen]  

 

1 op het huis staande op de oosthoek van de Marienbornstraet genoemd den Spiegel, en 

heeft toebehoord Jan Adriaens Bot, en daarna Frans Walen den cuijper, en behoort nu 

toe de weduwe en kinderen van Henrick Adriaens Bot / de genoemde straat aan de ene 

zijde, en Gysbert van Haerlm  huis aan de andere zijde dat hij gekocht heeft van Maryken 

Hallinx: 10 s. facit: 1 braspenning  

2 op het huis of de brouwerie staande tegenover de Marienbornstraet dat placht toe te 

behoren Govert Snoeck brouwer, en behoort nu toe Adriaen Jacobs. brouwer die daarin 

woont / het huis genaamd den Bonten Os toebehorende Anthonis die stoeldrayer aan de 

ene zijde, en Hallingen plaets aan de andere zijde: 18 s. facit: 3 blanken  

 

fol. 14: 

1 op het huis naast dat Maesschip dat de weduwe van Jost Pouwelss. laatst toebehoord 

heeft, en behoort nu toe Henrick Janss. / het genoemde Maesschip aan de ene zijde, en 

Jan van Welsen weduwen huis aan de andere zijde: 10 s. facit: 1 braspenning  

2 op het huis dat Cornelis Willmss. placht toe te behoren, en daarna Jan Wels, en nu de 

weduwe / Henrick Janss. huis aan de ene zijde, en de weduwe van Job Daniss. aan de 

andere zijde: 2 lb. facit: 5 st.  

3 op Herman Claess. die scippers huis tegenover de Bot dat Emmeken Claes Hermanss. 

weduwe placht toe te behoren, en behoort thans Cornelis Crommenij / de huizinge van 

Adriaen  Mol aan de ene zijde, en Adriaen Adriaens. coomans huis aan de andere zijde: 7 

s. 6 d. facit: 15 d. hollands  

 

fol. 14v: 

1 op het huis dat Herman die hopcooper thans toebehoort of de weduwe / het huis 

genaamd den Bock aan de ene zijde, en Neeltgen Wouters huis aan de andere zijde: 10 s. 

facit: 1 braspenning  

2 op het huis staande op de oosthoek van Willm Oskensstraetgen13 toebehorende Ariaen 

Ariaens cooman / de genoemde straat aan de ene zijde, en  genoemde coomans huis aan 

de andere zijde: 17 s. 4 d. facit: 2 st. 1 duit  

3 op Aert Janss. die Konijxs huis, en behoort nog de weduwe van genoemde Aert Jans, 

staande tegenover den Block / Jacob Claess. soutcoopers huis aan de ene zijde, en 

Jaepmijntgen de weduwe van Cornelis Willmss. Sterckens huis aan de andere zijde: 1 lb. 

13 s. facit: 4 st. 1 duit 

 

fol. 15: 

                                                      
13 Willem Oskensstraatje: Weeshuisstraat. 
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1 op het huis staande op de oosthoek van het Maselaersstraetgen14 dat Cornelis Ariaens 

Gyselaer placht toe te behoren, en behoort nu de weduwe van Jacob Henrickss. 

lakencooper / het genoemde straatje aan de ene zijde, en Coenraert die snyers huis aan 

de andere zijde: 2 lb. 4 s. facit: 5½ st.  

2 op het huis tegenover de Nieuwe Brugge genoemd den Groenen Tent toebehorende de 

erfgenamen van Jacob Cornelis backer / het Maeselaersstraetgen aan de ene zijde, en 

Wendel die caescoopsters huis aan de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st.  

 

Van die Nieu brugghe tot die Wyn brugghe [Voorstraat/Cannekopersbuurt]  

 

fol. 15v: 

1 op [het huis] genaamd die Scuppen tegenover Groot Troyen en behoort thans Reyer 

Henricks bockxmaecker, en [hij] woont daarin / Mys Machielss. appelcoopers huis aan 

de ene zijde, en Maryken Ockers huis aan de andere zijde: 1 lb. 10 s. facit: 3 st. 1 blank  

2 op het huis gekomen van cooman Wouter, en daarna Jacob Wouterss. zijn zoon, en 

behoort nu toe Herman Hermanss. cleermaecker / Dirck Janssoon Nuijssenburch 

tresorier huis aan de ene zijde, en Willem Bucket generaels huis aan de andere zijde: 1 

lb. 19 s. facit: 6 d. 

3 op het huis genoemd Oostenrijck dat Maryken Willm Janss. de burgemeesters weduwe 

placht toe te behoren, daarna Wouter Schiltmanss. en zijn huisvrouw, en behoort nu Jan 

Damen tollennaer / de keyserlijcke munt aan de ene zijde, en Henrick die pasteybackers 

huis aan de andere zijde: 17 s. 3 d. facit: 2 st. [niet ingevuld] d. hollands 

 

fol. 16: 

1 op het huis genaamd het Moeriaenshoot15 dat Willm Janss. van Alblas die Vries placht 

toe te behoren, en [be]hoort nu de weduwe / de weduwe van Wit Corneliss. aan de ene 

zijde, en het huis dat Jacob Bol Janssoon toebehoort genaamd den Gulden Ram aan de 

andere zijde: 6 s. 8 d. facit: 7 duiten  

2 op het huis van Ael die bacster genoemd den Gulden Ram, dat toebehoord heeft 

Henrick den Bot Adriaenss. scipper, en [doorgehaald: Aert Thomass.] behoort nu Jacob 

Bol Janss. / Willm Janss. die Vries huis genoemd het Moeriaenshoot aan de ene zijde, en 

Aert Tomass. cleermaeckers huis aan de andere zijde: 2 lb. 4 d. facit: 5 st. 

 

Int Steech over Sloot  

 

fol. 16v: 

1 op het huis waar in placht te wonen Gert Dirckz. santvoerder, gekomen van broeder 

Herman ten Augustijnen, en behoort nu toe Jacob Corneliss. inden Block en heeft het 

huis met de heer gekocht / het huis genaamd den Doel van de Heelhaecks aan de ene 

zijde, en de genoemde Jacob Corneliss. Blocks huis aan de andere zijde: 11 s. 1 

braspenning  

2 op de tuin gekomen van Joffrou Tollenaers, en placht toe te behoren Cornelis 

Wouricks, en behoort nu toe de erfgenamen van Willem Bouwens Drenckwaert oud 

burgemeester van Dordrecht / Adriaen Craentgens cuypers huis aan de ene zijde, en de 

stede graft aan de andere zijde: 6 s. 6 d. facit 1 blank 1 d. hollands  

                                                      
14 Maselaersstraatje: Zakkendragersstraatje. 
15 Moriaenshoot: Moriaanshoofd. 
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Inden Augustinencamp  

 

fol. 17: 

1 op het huisje dat Frans Willms Breenaer schoenmaker toebehoort, gekomen van 

Henrick die leertouwer, en daarna van Pieter den boomsluyter / Bastiaen die kermans 

huis aan de ene zijde, en Roel die slenaers huis aan de andere zijde: 17 s. 6 d. facit: 3 

blanken  

2 op het huisje dat Anthonis Dircks seylmaker placht toe te behoren, daarna Wynant in 

Coelen, daarna heer Reyer: 13 s. facit: 1½ st. 1 duit  

3 op het huis daarnaast waar de weduwe van Jan van Kempel placht te wonen, en placht 

toe te behoren Wynant in Coelen, en behoort nu toe Gert Bouwens / Pieter Bouwens 

huis aan de ene zijde, en Pieter Machiels metselaers wyf aan de andere zijde: 14 s. facit: 

3 groot 1 duit  

 

fol. 17v: 

1 op het huisje staande op de graft16 gekomen van Cornelis inden Hollantsen Tuyn voor 

twee kameren: 19 s. 1 d. en voor een halve coppoen:17 1½ braspenning / de genoemde 

gracht aan de ene zijde, en Adriaen die Munnick sackedragers huis aan de andere zijde, 

behoort nu toe Huych Antoniss. coelmeter / somma: 3 st. 1 d. hollands  

2 op een vethuis staande tegenover de grauwe susteren kerck,18 heeft toebehoord Pieter 

Janssz. schoenmaker, en behoort nu toe Steven die schoenmaker op de Nyeubrugghe / 

Ecbert Gerts19 huis aan de ene zijde, en Neel Beemen tuin aan de andere zijde: 5 s. facit: 

½ braspenning  

 

Nu Voer an [de] straet [Voorstraat, tussen Steegoversloot en Nieuwstraat]  

 

fol. 18: 

1 op het huis genoemd Schoonenburch dat Jan van Slingelant placht toe te behoren, en 

behoort nu toe Claes Bucket Blasys / het huis van de genoemde Claes aan de ene zijde, 

en Cornelis Ecberts schoenmaker huis aan de andere zijde: 10 s. facit: 1 braspenning  

2 op het huis genoemd den Olyfant waar thans de kerk van de Augustynen op het erf 

staat, en nog deels een leeg erf is / het convent van de genoemde Augustynen aan de ene 

zijde, en het huis genoemd den Lombaert dat thans toebehoort Mathys Berck aan de 

andere zijde: 5 s. facit: ½ braspenning  

3 op het huis genaamd den Lombaert dat Tomas Brueckelaer placht toe te behoren, 

daarna Hubrecht Tack, en behoort nu Mathys Berck / de kerk van de Augustynen aan de 

ene zijde, en de genoemde Mathys Bercks huis aan de andere zijde: 13 s. 3 d. facit: 3 

groot 3 d. hollands  

 

fol. 18v: 

1 op het huis dat Cornelis die Cruysert placht toe te behoren, daarna Gert Janssoon inden 

Engel, en behoort nu toe de weduwe en erfgenamen van Frans Henricks goutsmit zaliger 

/ Frans Staess. in die Lelys huis aan de ene zijde, en Aertgen Roocken kinderen huis aan 

                                                      
16 Graft: oude gracht (Lindengracht, thans: Museumstraat). 
17 Coppoen: kapoen, gecastreerde haan. 
18 Grauwzusters: clarissen / het klooster lag op de hoek Nieuwstraat/Augustijnenkamp. 
19 1561: Engbrecht Gerritsz. 
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de andere zijde: 3 s. 3 d. facit: 7 d. hollands  

 

In die Nieu Straet  

 

2 op het huisje naast het Sinte Pieters gasthuys dat Griet de weduwe van Laurens die 

coorenmeter toebehoort / Sinte Pieters gasthuys aan de zuidzijde, en de poort met de 

doorgang aan de noordzijde: 6 s. facit: 1 blank  

 

fol. 19: 

1 op het huisje van de hoek van de Dwarsganck midden in de straat dat Janneken 

Beemen placht toe te behoren genaamd den Pot, heeft daarna toebehoord aan Hans van 

Dam, en behoort nu toe Jan Maessen timmerman / het genoemde straatje aan de ene 

zijde, en Jan die Vogel aan de andere zijde: 12 s. 6 d. facit: 2 blanken 1 penning hollands  

2 op het klooster van die grauwe susteren dat staat op een huis gekomen van Jan 

Henrickssz., en van Joffrou Celi van Wyngaerden, en nog op huisjes staande op de 

Dwarsganck, en zijn in drie percelen, en worden allemaal betaald door het convent: 1 lb. 

2 s. facit: 2 st. 1 blank 

3 op tscryfters tuijn, en behoort nu toe Claes van Beamont / de tuin van Dirck Mollen 

weduwe aan de ene zijde, en Aeltgen Diers huis aan de andere zijde: 13 s. 9 d. facit: 7 

oortjes  

 

fol. 19v: 

Van de Wijn brug tot die Nieu[!] brugghe [Voorstraat van Wijnbrug tot Tolbrug] 

 

1 op de poort van mijnsheren herberch genaamd Malburch / het grote huis van de 

genoemde poorte aan de ene zijde, en Cornelis Janssoon lantarenmakers huis aan de 

andere zijde: 10 s. facit: 1 braspenning  

2 op Huych den cleercoopers huis, daarna Pieter Eeuwoutss. den slootmaecker, en 

behoort nu toe Maryken Jacobsdr. / Pieter Ogierss. caescoopers huis aan de ene zijde, en 

Dirck Mathysz. schoenmaeckers huis aan de andere zijde: 10 s. facit: 1 braspenning  

 

fol. 20: 

1 op Henrick Huygenssz. die coomans wyfs huis, daarna de weduwe van meester Ariaen 

Brouwer, daarna Cornelis van Bree, daarna Wouter Janss. en zijn kinderen, en behoort 

nu toe Aert Gielliss. brouwer / Cornelis Janss. lantarenmaeckers huis aan de ene zijde, en 

Frans Willmss. Breenaers schoenmaeckers huis aan de andere zijde: 16 s. 9 d.: facit: 2 st. 

1 duit  

2 op het huis dat Sybert Adriaenss. placht toe te behoren, daarna Embrecht die 

wynscroijer, daarna Lyntgen Brienen, en behoort nu toe Pieter Hugenssoon  

sciptimmerman / de weduwe van Jan die mutsmakers huis aan de ene zijde, en de 

weduwe van Euwout Ariaenssoon aan de andere zijde: 10 s. facit: 1 braspenning  

3 op de oosthoek van Herman Tymstraet, gekomen van Wouter de ketelboeter, daarna 

Cornelis Jacobs die Jong schoenmaecker, en behoort nu toe Cornelis Cornelis. 

schoenmaker / de genoemde straat aan de ene zijde, en Marijken Keysers de weduwe 

van Henrick die smit aan de andere zijde: 5 s. facit: ½ braspenning  

 

fol. 20v: 

In Herman Tymstraet [Heer Matthijsstraat, thans Kolfstraat] 
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1 op het torfhuys van de Heyligen Gheest ter Grooter Kerck staande voor in de 

genoemde straat, gekomen van Willm van Neck Lambrechts.: 16 s. 2 st. [geen pandpond 

vermeld]  

2 op heer Wit die Gorters huis, daarna Jan Teuwen, daarna Deliaen die gortster, en 

behoort nu toe Neel Aerts die gortster / het huis van Jan die vaetspoelder aan de ene 

zijde, en de kinderen van Jacob Henricks. grutters huis aan de andere zijde: 6 s. 9 d. facit: 

7 duiten  

3 [doorgehaald artikel:] op de tuin gekomen van Aert van Setten, en behoort nu toe de 

kinderen van Jacob Jacobss. Quekel baljuw van Zuyt Hollant zaliger / de weduwe van 

Gert Tack zaliger huis aan de ene zijde, en een zekere gang komende aan mijnsheeren 

herberch aan de andere zijde: 15 s. facit: 1 st. 7 duiten  

[in marge in ander handschrift:] deze 15 s. hollants gelooft ende off geleijt op Marijke de 

Lindt20 weduwe wijlen  Willem van Beweren Pietersz. den IIJden april 1565 stilo curie 

holl. [=1566] en is verantwoord in de rekening van [15]65  

 

fol. 21: 

1 op het huis dat Roel den metselaer placht toe te behoren, gekomen van heer Wit den 

Gorter, en placht een tuin te wezen, en heeft daarna toebehoord Jan Ambrosius 

maelderier, daarna Steven Janssz. leemplacker, en behoort nu toe Pieter Bouwenss. 

sciptimmerman / de doorgang van mijnsheeren herberch aan de ene zijde, en Pieter 

Janssz. backer camers huis aan de andere zijde: 16 s.: facit: 2 st. 

2 op Jan Smit die makelaers huis, en behoort thans Bouwen Bouwenz. ketelboeter / de 

kinderen van Jacob Henricks. Gortters huis aan de ene zijde, en Gysbert Janss. 

cleermakers huis aan de andere zijde: 14 s. facit: 7 oortjes 

3 op het huis van Cornelis Pier Roelen den backer, en behoort nu toe Pieter Janssz. die 

backer / Pieter Roelen sciptimmermans huis aan de ene zijde, en de weduwe van 

Henrick Janss. Cuypers huis aan de andere zijde, en is in drie percelen: 2 lb. 10 s. facit: 6 

st. 1 oortje 

 

fol. 21v: 

1 op het huis gekomen van Coppen Maessens en de erfgenamen, en behoort nu toe 

Cornelis Dircss. soutmeter / Gysbert Janss. cleermakers huis aan de ene zijde, en de 

weduwe van Heyman Adriaens wynscroyers huis aan de andere zijde: 10 s. facit: 1 

braspenning 

2 op het huis dat Cornelis Reyerssz. alias Woel placht toe te behoren, daarna Jan 

Adriaenssz. calckmeter alias die Kenp, daarna Jacob Adriaenss. wynscroyer, en behoort 

nu toe de weduwe van Heyman Adriaenz. wynscroyer / Cornelis Dircks. soutmeters huis 

aan de ene zijde, en Loedewyck Jans coomans huis aan de andere zijde: 11 s. facit: 11 

duiten 

3 op het huis dat Jan die Wit placht toe te behoren, gekomen van Henrick int Vlies, die 

Neeltgen Jan mijns soon had, en daarna Frans die wever, en behoort nu toe Maerten 

Janssoon lindewever / Henrick Willmss. lindewevers huis aan de ene zijde, en de 

weduwe van Henrick Janss. Cuypers huis aan de andere zijde: 16 s. 8 d. facit: 2 st. 1 duit 

 

                                                      
20 Maria van Heerjansdam Huijgensdr., alias Maria vander Linde, dr.v. Huijg Pietersz. van Heerjansdam / 

tr. Willem van Beveren Pietersz., geb. Schiedam, inwonende poorter van Dordrecht (1550), overl. 1556. 
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fol. 22: 

1 op het huis dat Henrick Pieterss. die wever placht toe te behoren, en behoort nu toe 

Henrick Willmss. lindewever / de genoemde Henrick Willmsz. tuin aan de ene zijde, en 

Maerten Janss. lindewevers huis aan de andere zijde: 8 s. 12 d. facit: 9 duiten 

2 op meester Adriaen Koolen tuin, gekomen van Dirck Janssz. sackedrager, en daarna 

meester Willm Scoeck pensionarys, en behoort nu toe Frans Adriaenssoon / Lenert 

Meus. lindewevers huis aan de ene zijde, en Baerthout Ariaenssz. huis aan de andere 

zijde: 14 s. facit: 7 oortjes 

3 op het huis dat de weduwe van Scoop (Stoop?) placht toe te behoren, en daarna Ariaen 

den sciptimmerman, en behoort nu toe Jan Janss. snijer / Henrick Dircks. vaetspoelders 

huis aan de ene zijde, en het huisje van Gert Janss. inden Engel aan de andere zijde: 8 s. 6 

d. facit: 1 st. 1 penning 

 

fol. 22v: 

1 op het huisje dat gekomen is van Henrick van Diemen, en daarna Jan Gysberts inden 

Engel waar Neel die vlaster in placht te wonen, en behoort nu toe Gert Janss. inden Engel 

/ dezelfde Gert Janss. tuin aan de ene zijde, en Jan Jans snyers huis aan de andere zijde: 2 

lb. 18 s. 6 d. facit: 7 st. 5 penningen hollands 

2 op een huis of vethuis staande op de hoek van de stede graft, en heeft toebehoord 

Jacob Janssz., en Gysbert die schoenmaecker, en daarna Jan Toniss. den Engelsman, 

daarna Cornelis Rysborch schoenmaecker, en behoort nu toe Cornelis Cornelis Cornelis. 

Tiong schoenmaecker / de genoemde graft aan de ene zijde, en Griet die Vot Jansdr. huis 

aan de andere zijde: 5 s. facit: ½ braspenning 

3 op het huis gekomen van Cryn die seilveger(?), en hoort thans toe Baertout Adriaenss. 

sackedrager / Frans Ariaens. huis en tuin aan de ene zijde, en Pieter Corneliss. 

houthaeckers huis aan de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st. 

 

fol. 23: 

Weer voir an [de] straet [Voorstraat tussen Kolfstraat en Tolbrugstraat] 

 

1 op het huis dat toebehoord heeft Jaepken die vlashekelster, en behoort nu toe Aert 

Pieterss. sciptimmerman, nu vleyshouwer haar schoonzoon met Maryken Dircken / Gert 

Janss. inden Engels huis aan de ene zijde, en Anthonis Willms. huis aan de andere zijde: 1 

lb. 4 s. facit: 3 st. 

2 op het huis genoemd het Boomken, dat Adriaen Adriaenss. Back toebehoord heeft, en 

nu de weduwe van de genoemde Ariaen Back / Pouwels den Boer aan de ene zijde, en 

Jacob Reyerss. alias Goeds clooster huis aan de ene zijde, voor twee coppoenen: 2 st. en 1 

lb. 10 s.: facit: 5 st. 1 blank 

3 op het huis daarnaast waar den Jongen Bom placht in te wonen, en behoort nu toe 

Pouwe[l] Pieterss. den Boer den Boer [sic] / de huizinge van Ariaen Back Ariaenss. aan 

de ene zijde, en Goosen Dircksz. huis aan de andere zijde: 14 s. 6 d. facit: 2 oortjes 1 

penning hollands 

 

fol. 23v: 

1 op de oosthoek van het Tolbrucks straetgen dat Beatris die vlashekelster placht toe te 

behoren, en behoort nu toe de weduwe van Jan Thomass. timmerman / het genoemde 

straatje aan de ene zijde, en Goossen Dirckz. huis aan de andere zijde: 2 lb. facit: 5 st. 
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Int Tolbrucks straetghen metten Crommen Elboghe 

 

2 op het huisje van Matgen Gert die soutmeters weduwe, en daarna Korsken die Ariaen 

van Muijen schrynwercker gehad heeft, en behoort nu toe de weduwe van Jan Thomass. 

huystimmerman, die daarvan een wynkelder gemaakt heeft / en staat achter aan het 

huis van  genoemde Jan Thomass. aan de ene zijde, en het erf dat aan het huis komt van 

Goossen Dirckss. aan de andere zijde: 1 lb. 8 s. facit: 3½ st. 

3 op het huis gekomen van Willm die glaesmaker, en daarna een spelmaker die nog 

fugityf [voortvluchtig] is, en behoort nu toe de erfgenamen van Gert Everts. / de 

weduwe van Adriaen Back Ariaens. huis aan de ene zijde, en Jan Corneliss. Cruyeniersz. 

aan de andere zijde: 1 lb. 5 s. facit: 3 st. 1 duit 

 

fol. 24: 

1 op de tuin en cappel van ons lieve vrou inden Crommen Elboge genoemd die Star;21 de 

tuin van Jacob Reynen aan de ene zijde, en zekere huisjes toebehorende de genoemde 

kapel aan de andere zijde: 1 lb. 5 s. facit: 3 st. 1 duit 

2 op joncker Ot den schoutenknechts huis staande tegenover de genoemde cappel op de 

hoek van de Crommen Ellebooge, en heeft toebehoord Tryn Vrancken, daarna het 

Sacraments gasthuys, en behoort nu toe Jan Janssz. lindewever / Jan die viscoopers huis 

aan de ene zijde, en die genoemde straat aan de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st. 

3 op het huisje gekomen van Bail Cops, en daarna Anthonis Aertsz., en behoort nu toe 

Wouter Stevenss. weduwe / Danckert die metselaers huis aan de ene zijde, en Pieter 

Jacobss. aptekers huis aan de andere zijde: 4 lb. facit: 10 st. 

 

fol. 24v: 

1 op de camer van meester Pieter den doctoor, en behoort nu toe de weduwe van Simon 

Simonss. cuyper / Danckert die metselaers huis aan de ene zijde, en het huisje dat Aecht 

in die Spaense Cap toebehoord heeft aan de andere zijde: 7 s. facit: 7 duiten 

2 op het huis dat Wessel den ofslager placht toe te behoren, gekomen van Jan den Beer, 

daarna Gysbert Dircks. Cooman, en behoort nu toe Danckaert Janss. metselaer / het huis 

van Willm die slickwercker aan de ene zijde, en de cameren van Symon Symonsz. aan de 

andere zijde: 13 s. facit: 3 groot 1 duit 

3 op het huis dat Wouter Jacobs. sciptimmerman placht toe te behoren, en behoort nu 

toe Goeltgen Jansdr. / Jaep Swagers huis aan de ene zijde, en Willm die slickwerckers 

huis aan de andere zijde: 7 s. facit: 7 duiten 

 

fol. 25: 

1 op de hoek van de dwarsgang dat Coppen Goykens placht toe te behoren, daarna Jan 

die Rot zijn huisvrouw / tsherenstraet aan de ene zijde, en het huis van Roel Hermanss. 

aan de andere zijde: 1 lb. 15 s. 6 d. facit: 4 [st.] 7 penningen hollands 

2 op het huis staande naast het huis op de graft achter den Draeck dat Jan Ockerssz. 

placht toe te behoren, daarna Henrick Janss. sheeren dienaer, daarna Anthonis van Aken 

tsheeren dienaer, en behoort nu toe Anthonis Dirckss. beersteecker;22 Heyltgen Jacops 

huis aan de ene zijde, en Henrack [sic] die koelmeters huis staande op de hoek van de 

                                                      
21 Sint-Aubertuskapel, meestal genoemd De Ster, gelegen in de binnenhoek van de Kromme Elleboog, zie: 

Lieburg, Fred van (2012). Heilige Plaatsen in een Hollandse stad. Jaarboek 2011 van de Vereniging Oud-

Dordrecht, p. 96. 
22 Beersteecker: biersteker, tapper. 
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graft aan de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ [st.] 

3 op huis en tuin gekomen van Gert den backer, daarna Gert die colffdrager, en behoort 

nu toe Lijsken van Muijlwijck / Cornelis Rokenssdr. huyckmakers huis aan de ene zijde, 

en Adriaen Molenaer visknechts huis aan de andere zijde: 1 lb. 6 d. facit: 2½ [st.] 1 

penning hollands 

 

fol. 25v: 

1 op Joris die leertouwers huis, gekomen [niet ingevuld], daarna Gert Snoeck die backer, 

en behoort nu toe Adriaen Molenaer visknecht / huis en tuin van Lysken van Muijlwijck 

aan de ene zijde, en Jan van Gyssendam aan de andere zijde: 9 s. facit: 9 duiten 

2 op Jan Potgens huis bij meester Tielman secretaris moer gemaakt [niet ingevuld] 

3 op het huis gekomen van Robbrecht den schouten knecht [niet ingevuld] 

 

fol. 26: 

Voer an [de] straet van die Tolbrug tot die Visbrug [Voorstraat tussen Tolbrug en 

Vriesestraat] 

 

1 op meester Henrick die barbiers huis, gekomen van meester Adriaen zijn vader, en 

behoort nu toe Gert Baltaser zijn zwager caescooper / Pieter Jacobss. aptekers huis aan 

de ene zijde, en Cornelis Claess. brouwers huis aan de andere zijde: 3 lb. facit: 7½ st. 

2 op het huis gekomen van Pieter Rijcken die bierdrager, daarna van Pieter Mes, daarna 

van Jacob Toniss. schoenmaecker, daarna van Servaes Aertss., en behoort nu toe Gert 

Baltaser caescooper / Ecbert die lakencoopers huis aan de ene zijde, en Symon 

Corneliss. timmermans huis aan de andere zijde: 13 s. 4 d. facit 3 groot 3 penningen 

hollands 

 

fol. 26v: 

1 op het huis van Thys Henricks. scrynwercker van den Bosch, gekomen van Gert Snoeck 

den barbier, en behoort nu toe Simon Corneliss. timmerman / Gert Baltaser caescoopers 

huis aan de ene zijde, en de weduwe van Aert Wilmss. backers huis aan de andere zijde: 

1 lb. 3 s. 6 d. facit: 2 st. 15 penningen hollands 

 

In die Vriese straet 

 

2 Op Henrick Adriaenss. tinnegieters huis alias Kanneken, gekomen van Jorden die smit, 

en behoort nu toe meester Jan den barbier / Lyntgen Clootten huis aan de ene zijde, en 

de weduwe van Cornelis den tasmaker aan de andere zijde: 1 lb. 2½ st. 

3 op Wilm Ariaenssz. Boertgens huis, en behoort nu toe Wilm Janss. leydecker / de 

weduwe van Wilm Damass. aan de ene zijde, en de weduwe van Jacob Pietersz. 

moelenmaeckers huis aan de andere zijde: 17 s. 6 penningen facit: 2 st. 3 penningen 

hollands 

 

fol. 27: 

1 op Cornelis Braeten huis die metselaer tegenover de Achteren Dwarsganck, en behoort 

nu toe Gert Houtman van Boven / Thomas Thomass. huis aan de ene zijde, en Hilleken 

Willm Damass. vleyschouwers stal aan de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st. 

2 op het huis van Adriaen Gerts. den olyslager, en daarna de weduwe van Henrick 

Adriaenss, en behoort nu toe de kinderen van Boentgen Kien / Ariaen Lenerts 
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wijnslenaers huis aan de ene zijde, en de huisjes van de swarte mannekens aan de 

andere zijde: 2 lb. 12 s. facit: 6½ st. 

3 op het huis van Cors Adriaenssoen, dat Kors Cors Ariaenss. placht toe te behoren, en 

nu de weduwe van de genoemde Roch / de weduwe van Aert den olyslagers huis aan de 

ene zijde, en de weduwe van Willm Slingers huis aan de andere zijde: 12 [s.] facit: 2 

blanken 

 

fol. 27v: 

Weer voer an [de] straet [Voorstraat tussen Vriesestraat en Visstraat] 

 

1 op Cornelis Pieter Janssz. schoenmakers huis, en heeft Gert Snoeck toebehoord / 

Baertout Baerthoutz. aptekers huis aan de ene zijde, en Jan Janss. lantaremaker aan de 

andere zijde: 4 s. 4 d. facit: negendalve [8½] penningen hollands 

2 op het huis genaamd den Wyngaert, gekomen van Frans die backer, daarna Claes 

Geerlofz.m en daarna Gert die koeckebacker die daarin woont / Jan Janss. lantaremakers 

huis aan de ene zijde, en Geemen Jobpens. die backers huis aan de andere zijde: 2 lb. 10 

s. facit: 6 st. 1 oortje 

 

fol. 28: 

1 op het huis van Adriaen Maertens die appelcoopster, en behoort nu toe de kinderen 

van de genoemde Adriaen die appelcoopster / het huisje van die boter meystens aan de 

ene zijde, en de kerk van het Sacraments huys aan de andere zijde: 1 lb. 15 s. facit: 4 st. 3 

duiten 

2 op het huis waar Griet die viscoopster placht te wonen, en heeft toebehoord Wouter 

van Dorts soon Henrick Wouterss., en behoort nu toe Lenert Wouterss. van Dort / Aris 

Wouterss. viscoopers huis aan de ene zijde, en het in huysken aan de andere zijde: 2 lb. 

facit: 5 st. 

 

In die Visstraet 

 

fol. 28v: 

1 op het huis van Maryken Ariaen Gertss. weduwe staande achter aan het huis genaamd 

den Stuer, en heeft nog toebehoord Steven die viscooper, en behoort nu toe de weduwe 

van Adriaen Lenertz. mandemaecker / de genoemde weduwe’s huis aan de ene zijde, en 

Hubert Tomass. lakencoopers huis aan de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st. 

2 daarnaast op Jaepken op Jaepken Aert Maessens wijnkelder, en behoort nu toe Hubert 

Thomassz. lakencooper / de weduwe van Adriaen Lenerts mandemakers huis aan de 

ene zijde, en de weduwe van Ocker die viscoopers huis aan de andere zijde: 4 lb. 5 s. 

facit: 10½ st. 1 duit 

3 op het huis van Reyer Janss., en heeft daarna toebehoord Maryken inden Bruynvis, en 

behoort nu toe Jan Toniss. inden Bruijnvis / de weduwe van Ocker Stevens. aan de ene 

zijde, en het huis genoemd den Bruynvis dat mede genoemde Jan toebehoort aan de 

andere zijde: 10 s. facit: een braspenning 

 

fol. 29: 

1 op het huis genaamd den Bruynvis, gekomen van Laurens den vleijshouwer, en 

behoort nu toe de genoemde Jan Tonissz. / dezelfde Jan Toniss. huis aan de ene zijde, en 

Aris viscoopers huis aan de andere zijde, en beloopt voor de helft: 3 lb. 4 s.: facit: 8 st. 
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2 op het huis gekomen van de genoemde Laurens die vleyshouwer, en behoort nu toe 

Aris Wouterss. viscooper, en is thans zijn southuys / het huis genaamd den Bruijnvis aan 

de ene zijde, en Anthonis Aerts cuijpers huis aan de andere zijde, en beloopt voor de 

helft mede als voren: 3 lb. 4 s. facit: 8 st.  

3 op Cornelis Henrickss. die wollewevers huis op de hoek van het Loovers straetgen, en 

behoort nu toe de Jonghen Jan Mes schoelmeester / Anthonis Aerts cuypers huis aan de 

ene zijde, en het genoemde Loovers straetgen aan de andere zijde: 3 lb. 6 s. facit: 8 st. 1 

oortje 

 

fol. 29v: 

Int Loovers straetghen 

 

1 op het huis gekomen van Anthonis den brouwer, en behoort nu toe Jan Mes 

schoolmeester, en houdt daar school in / Jaepken Aert Maessens erfgenamen huisjes aan 

de ene zijde, en de weduwe van Pieter Jaspers. aan de andere zijde: 1 lb. 6 s. facit: 3 st. 1 

oortje 

2 op het huisje gekomen van Soetgen Aertsdr., en behoort nu toe de weduwe van Pieter 

Jaspersz. / Jan Messen school aan de ene zijde, en Coen die sackedragers huis aan de 

andere zijde: 2 s. facit: 1 oortje 

 

fol. 30: 

1 op Soetgen Aerts kamer, en behoort nu toe Meus die viscooper / Dirck Corneliss. huis 

aan de ene zijde, en Lys Coppen Duls huis aan de andere zijde: 4 s. facit: 1½ st. 

2 op Ariaen dat Jonxs kamers waar Pluen met die vuyst in placht te wonen, en behoort 

nu toe Dirck Corneliss. sciptimmerman / Meus die viscoopers huis aan de ene zijde, en 

Bastiaen Janss. sackedragers huis aan de andere zijde: 4 s. facit: ½ st. 

3 op Coppen Dullen huisje, daarna Joost Pouwelz. huystimmerman, en behoort nu toe 

Bastiaen Janss. sackdrager / May Coppen Dullen huisje aan de ene zijde, en Dirck 

Corneliss. sciptimmermans huis aan de andere zijde: 12 s. facit: 3 groot 

 

fol. 30v: 

1 op de poort die men uit meester Ariaen Govertz. tuin komt, gekomen van Willm 

Jacobss., en behoort nu toe de erfgenamen van Goedsscalck Adriaens.;23 dezelfde 

Goedsscalcks erfgenamen huizen aan beide zijden: 8 s. facit: 1 st. 

2 op de huizinge en tuin van meester Adriaen Goverts. achter in het Looverstraetgen 

waar men uitkomt, en behoort nu toe de erfgenamen van Goedsscalck Adriaens.: 2 lb. 5 

s. facit: 5 st. 5 duiten 

3 op de huizinge of kameren van Jan Hallinck viscooper, die nu toebehoren de weduwe 

van genoemde Jan Halling / dezelfde weduwe’s huis staande met de voorgevel in de 

Breestraet aan de ene zijde, en Jan Cornelis. coorencoopers achterhuis en erf aan de 

andere zijde: 10 s. facit: 1 braspenning 

 

fol. 31: 

1 op Jan Pouwelss. huystimmermans huisje, dat nu toebehoort Willm Pouwelss. 

schoenmaecker / Geemen die backer of viscoopers huis aan de ene zijde, en Steven 

Janss. viscoopers southuys aan de andere zijde: 4 lb. facit: 10 st. 

                                                      
23 In de posten 1 en 2 staat driemaal letterlijk, als twee losse woorden: goeds scalck. 
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In die Visstraet 

 

2 op het huis genaamd den Coorenbout, gekomen van Aert Zegerts., daarna Joost 

Anthonis., daarna Aert Maessens, en behoort nu toe Steven Ariaens. viscooper / de 

weduwe van Gielis Pouwels. viscoopers huis aan de ene zijde, en de weduwe van Jan die 

cuypers huis aan de andere zijde: 3 lb. 9 s. 14 d. facit: 8 st. 1 blank 

 

fol. 31v: 

1 op het huis dat gekomen is van Cornelis Monnenssz. viscooper, en daarna Euwout 

Janssz. die cuyper, en behoort nu toe Gert Schut die cuijper / het pater terminarys huis 

[van de Dominicanen] aan de ene zijde, en een leeg erf dat toebehoort Adriaen Aerts 

backer aan de andere zijde: 5 lb. facit: 12½ st. 

2 op heer Aerts kamer, gekomen van de meestersse upt Bagynhoff, en heeft daarna 

toebehoord Jan Haell, en behoort nu toe Adriaen Aerts. backer / dezelfde Adriaen 

backers huis aan de ene zijde dat staat op de hoek van Sarisganck, en een leeg erf 

toebehorende de genoemde backer aan de andere zijde: 1 lb. 4 s. 12 d. facit: 3 st. 1 duit 

hollands 

3 op de genoemde Adriaen Aerts. backers huis staande op de hoek van Sarisganck / 

dezelfde Aert zijn huis aan de ene zijde, en Sarisganck aan de andere zijde: 1 lb. 4 s. facit: 

3 st. 

 

fol. 32: 

In Saris ganck 

 

[1] op het huis dat Janss. Jans. placht toe te behoren, daarna Dirck Gijssen dochter, en 

behoort nu toe Adriaen Aerts. backer / Cornelis Corneliss. cuypers huis aan de ene zijde, 

en genoemde backers huis dat er achter staat aan de andere zijde: 6 s. 6 d. facit: 13 

penningen hollands 

 

fol. 32v: 

1 op het huis van Cornelis Sas, daarna meester Adriaen secretarys, daarna Ariaen 

Adriaenss. wynscrooyer, en behoort nu toe Jan Borstel metselaer / Cornelis Corneliss. 

cuypers huis aan de ene zijde, en [doorgehaald: die voors. backers] Pieter Euwouts. 

wynscrooyers huis aan de andere zijde: 9 s. facit: 9 duiten 

2 op het huis gekomen van Heyntken Danen sciptimmerman, daarna Jan Pieters. 

lindewever, daarna Aert Huyghen, en behoort nu toe Pieter Wouterssz. wynscroyer / Jan 

Borsel die metselaers huis aan de ene zijde, en Pieter Gerts. cleermakers huis aan de 

andere zijde: 10 s. facit: 1 braspenning 

3 op het huis van Janneken van Remundt, daarna Lazarus, daarna comen Roel Gerts., 

daarna Gert Jacobss. molenaer, en behoort nu toe Pieter Gerts cleermaker / Pieter 

Wouters. wynscroyers huis aan de ene zijde, en Rochus van Gelder timmermans huis aan 

de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st. 

 

fol. 33: 

1 op Tielman die backers huis staande op de hoek van de graft, daarna Aert Toniss. 

timmerman, daarna Gert Gerts. cuyper, en behoort nu toe Dirck Gertss. cuijper / de 

weduwe van Govert Daniels. olyslager aan de ene zijde, en de genoemde graft aan de 
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ander zijde: 4 s. facit: ½ st. 

2 op het huis van meester Jacob die barbiers weduwe, daarna Cornelis Tiong 

schoenmaker, en behoort nu toe Lenert Dircs. coelmeter / meester Aert Staessen zaliger 

huis aan de ene zijde, en Willm Toniss. timmermans huis aan de andere zijde: 9 s. facit: 9 

[duiten] 

3 op het huis van Gert Janssoon calckmeter, daarna Lenert Vingeroff, en behoort nu toe 

Willm Toniss. timmerman / Lenert Dircks. coolwerkers huis aan de ene zijde, en Ariaen 

Florisz. snyers huis aan de andere zijde: 9 s. facit: 9 duiten 

 

fol. 33v: 

1 op het huis gekomen van Augustyn Toniss. timmermans huis, en behoort nu toe Ariaen 

Floriss. snijer / Wilm Toniss. timmermans huis aan de ene zijde, en Cornelis Gertsz. 

smits huis aan de andere zijde: 13 s. facit: 3 groot 1 duit 

 

Van Saris ganck achter nae die stede vest nevens Bagynhof 

 

2 op het hoekhuis van Sarisganck, en heeft toebehoort Aecht in die Spaense Cap, daarna 

Colyn Pieterss. sheerendienaer, en behoort alsnog toe de weduwe van Langhen Joost die 

viscooper / dezelfde weduwe’s huis aan de ene zijde, en de straat van Sarisganck aan de 

andere zijde: 1 lb. 13 s. 9 d. facit: 4 st. 3 penningen hollands 

 

fol. 34: 

1 op Adriaen Janssoon den timmermans huis, gekomen van Jan den timmerman, daarna 

de weduwe van Jan Pop hill, en behoort nu toe de weduwe van Langen Joost viscooper / 

de weduwe van Colyn Pieters. tsheerendiener aan de ene zijde, en Jan Hartvinck 

scippers huis aan de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st. 

2 op de kamer van Lys die hulckmaecsters dochter, die Toongen van Dertichvoet heeft, 

en daarna de Jonghen Romp die slenaer, en behoort nu toe Wouter die slenaer / Gert 

Ariaens timmermans huis aan de ene zijde, en Jan Hertvinck scippers huis aan de andere 

zijde: 12 s. 6 d. facit: 3 groot 1 penning hollands 

3 op de tweede kamer waar nu een huis van gemaakt is, en heeft toebehoord Gert 

Ariaenss. timmerman, daarna Jan den Jonghen Romp slenaer, en hoort nu Gert 

Adriaensz. timmerman / Wouter die slenaers huis aan de ene zijde, en Lenert die 

molenaers huis aan de andere zijde: 12 s. 5 d. facit: 3 groot 1 penning hollands 

 

fol. 34v: 

1 op meester Aenthonis die Bagynen paters huizinge staande tegenover de poort van het 

Baghynhof, en behoort nu toe de weduwe van Dirck Henricks. Mol zijn neef / Lenert 

Lenerts. molenaers huis aan de ene zijde, en Anthonis Ariaens. Kenps huis aan de andere 

zijde: 1 lb. 4 s. facit: 3 st. 

2 op het huis van Jacob Hermansz. dochter tegenover het Bagijnhoff, en behoort nu toe 

Lieltgen die bitster / Anthonis Adriaens. Kenps huis aan de ene zijde, en de huisjes van 

Pieter Hugenss. zuster aan de andere zijde: 12 s. facit: 2 blanken 

3 op de huisjes van Pieter Hugenssz. zuster, en die worden om gods wil gegeven door 

Ariaen Ariaens. Blyenborch schout van de stad van Dordrecht en Joris vander Lint 

baljuw van Suyt Hollant met zijn adherenten / Lieltgen die bitsters huis aan de ene zijde, 

en de stal en huizinge van Steven die vleyshouwer en Laurens Claess. vleyshouwers huis 

aan de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st. 
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fol. 35: 

1 op Beatris Hubertsdr. huis, gekomen van Aert Ariaens. viscooper, daarna Maryken 

Louven vleyshouster, en behoort nu toe Steven die vleyshouwer haar zwager 

[schoonzoon] met Laurens Claes. vleyshouwer / daar enige huisjes van Pieter Hugenss. 

zuster aan de ene zijde, en Thomas Braet metselaers huis aan de andere zijde: 1 lb. 13 s. 

8 d. facit: 3 st. 3 penningen hollands 

2 op het huis gekomen van Jacob Adriaensz. viscooper, daarna Jan Cornelissz., en 

behoort nu toe Willm Willms. den Boer / Goossen die verwers huis aan de ene zijde, en 

Thomas Braet die metselaers huis aan de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st. 

3 op Maryken Stroobeens huis, gekomen van Corneliss. Jacobss. den scipper, daarna Gert 

Gerts., daarna Pieter Gerts. up Scaerlaken, en behoort nu toe Goessen die verwer / 

dezelfde Goessen die verwers huis aan de ene zijde, en de weduwe van Willm Willms. 

huis aan de andere zijde: 3 s. facit: ½ blank 

 

fol. 35v: 

op heer Willm Gertsz. huis, gekomen van Cornelis Marcelisz. en Willm van Nerven, 

daarna Pieter Gertsz. up Scaerlaken, en behoort nu toe Goessen Goessenz. die verwer / 

de genoemde Goessens huis aan de ene zijde, en Gysbert Pietersz. up Scaerlaken huis 

aan de andere zijde: 1 lb. 18 s. facit: 3 st. 1 blank 

2 op Maryken Cornelisdr. huis, gekomen van Jan Jacobssz., en behoort nog de genoemde 

Maryken Cornelis weduwe van wijlen Aert van Gheel zaliger / Gysbert Pieterss. up 

Schaerlaken huis aan de ene zijde, en Andries die molenaers huis aan de andere zijde: 1 

lb. 4 s. facit: 3 st. 

3 op het huis van Maryken Dirck die schoenlappers weduwe, en is gekomen van Henrick 

Wanck, en heeft toebehoord de Heyligen Geest ter Grooter Kerck en het Sacraments 

Gasthuys, en behoort nu toe Andries den molenaer / Aert van Gheel weduwe’s huis aan 
de ene zijde, en de weduwe van Langhe Claes calckmeters of kalckdragers huis aan de 

andere zijde: 1 lb. 4 s. facit: 3 st. 

 

fol. 36: 

1 op Heyl die Bruynen huis, gekomen van het gasthuys, daarna Ariaen Vaer den 

houthaecker, en behoort nu toe Ariaen Gerts. van Nispen / het huis en bleyckvelt van het 

Sacramentshuys aan de ene zijde, en Pieter Claess. slenaers huis aan de andere zijde: 1 

lb. facit: 2½ st. 

 

In die Raemt straet 

 

2 op het huis van Pieter Henricksz. kinderen, gekomen van Willm Gertsz., en is weleer 

betaald door Jan Pieter Henrickz. weduwe, en heeft toebehoord Gysbert Rochusz. 

schoenmaecker, en behoort nu toe Meus Dircsz. / Dirck Willmsz. huis aan de ene zijde, 

en Pieter Pietersz. huis aan de andere zijde: 18 s. facit: 3 blanken 

 

fol. 36v: 

1 op Lysken Louven vleyshousters huis of stal, gekomen van Hubert Janssz., en behoort 

nu toe Lau [niet ingevuld] / Cornelis Aertssoon vleyshouwers stal aan de ene zijde, en 

Jan Hesselen huis aan de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st. 

2 op Cornelis Damassz. den schoenmaeckers vethuis, gekomen van zijn vader Damas 
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Witten [verder open] 

3 op Bouwen Gertsz. vethuisjes, en erven, gekomen van Severyn den schoenmaker / 

Joost Janss. die schoenmaeckers huis aan de ene zijde, en Frans van Dieman 

schoenmaeckers huis aan de andere zijde: 14 s. facit: 7 oortjes 

 

fol. 37:  

1 op meester Dirck die barbiers huis, gekomen van Frans Hermansz. wagenmacker, en 

behoort nu toe Willm Joosten scipper / Joost Jansz. schoenmaeckers huis aan de ene 

zijde, en Gert Reyersz. viscoopers huis aan de andere zijde: 6 s. facit: ½ blank 

[2] op [niet ingevuld] 

[3] op [niet ingevuld] 

 

fol. 37v: 

1 op Coppen Braets huis, gekomen van Damas Pieterssz., daarna Henrick Corssen, 

daarna Jacob Cornelisz. schoenmaker, en behoort nu toe Frans Henricksz. van Diemen 

schoenmaker / de kinderen van Jan Mathysz. schoenmakers huis aan de ene zijde, en 

Pieter Fransz. schoenmaker nu olyslagers huis aan de andere zijde: 1 lb. 1 s. facit: 2½ st. 

1 duit hollands 

2 op Goeltgen Henricksdr. huis, gekomen van Cornelis Aertsz., nu Volcksken Pietersdr. 

die coomanster, en behoort nu toe Pieter Fransz. schoenmaker of olyslager / Frans 

Henricksz. van Diemen schoenmakers huis aan de ene zijde, en Coenraert Ariaensz. huis 

aan de andere zijde: 19 s. facit: 2 st. 3 duiten 

3 op Korsgen die schoenmakers huis, en behoort nog de weduwe van genoemde Kors / 

Steven Willmsz. schoenmakers huis of vethuis aan de ene zijde, en de brootsusteren 

convent [Bethlehem] aan de andere zijde: 18 s. facit: 3 blanken 

 

fol. 38: 

1 op heer Heyman Cornelisz. Snoecken huis, gekomen van Gert Hermansz., daarna 

Herman Verbies met zijn consorten, daarna heeft Gert Pietersz. up Scaerlaken het huis 

met de heer gekocht, en behoort nu toe Steven Willmz. schoenmaker / Coenraert 

Ariaensz. Scrijvers huis aan de ene zijde, en de genoemde Steven Willmsz. vethuis aan de 

andere zijde: 6 s. facit: 1 blank 

2 op een vethuis met zeker erf staande int Cousken,24 en placht toe te behoren Pieter 

Jansz. schoenmaker, en behoort nu toe Cornelis Pietersz. Bruijn schoenmaker nu 

soutmeter wonende op de Appelmerckt:25 1 lb. facit: 2½ st. 

3 op meester Rijck die barbiers huis of tuin, nu Lyntgen de weduwe, gekomen van Lou 

Tielmanssz., en daarna van Joost Stoop, en behoort nu toe de erfgenamen van Lyn 

Rycken / Jan Fransz. huis dat Neel verseert[?] heeft aan de ene zijde, en meester 

Huymans huis aan de andere zijde: 19 s. facit: 2 st. 3 duiten 

 

fol. 38v: 

1 op Jan Govertz. brouwers tuin, gekomen van Maryken Block, Neeltgen Jan Pietersz. 

weduwe, en behoort nu toe Janneken Jan Govertsz. weduwe / het huis dat die graeffin 

toebehoort aan de ene zijde, en Beatris huis aan de andere zijde: 15 s. facit: 1 st. 7 duiten 

 

                                                      
24 Kous: slop aan de Raamstraat. 
25 Appelmarkt: deel van de Voorstraat tussen Vriesestraat en Visstraat. 
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Opt Convent van die broot susters 

 

2 op een huis gekomen van Vastert Willmsz., en behoort nu toe de genoemde susters: 8 

s. 

3 nog dezelfde susters: 6 s. 6 d. 

3 nog vanwege Ariaen die leemplacker: 8 s. 9 d. 

 

fol. 39: 

1 nog dezelfde susters van die Wildeman: 12 s. 

2 nog op het huisje dat dezelfde susters toebehoort met Cornelis Damass. den 

schoenmaker: 7 s. 6 d. 

3 nog op het brootsusteren huis staande in de Breestraat, gekomen van Pieter 

Hermanssz.: 18 s. 

4 nog op het brootsusteren huis staande ook in de Breestraat, gekomen van Jacob Scrob 

de wever beloopt: 16 s. 

somma beloopt van al deze genoemde percelen, en is altijd betaald door het genoemde 

Convent van de brootsusters, en bedraagt tesamen: 4 lb. 9 d. facit: 10 st. 1½ penning 

hollands 

 

fol. 39v: 

Upten Hill 

 

1 op het huisje dat Gert Jansz. cooman toebehoord heeft, en behoort nu toe de 

erfgenamen van de genoemde Gert Jansz. / Loyken Willm Joosten die sackedragers huis 

aan de ene zijde, en Henrick inden Harinck en Herman Verbies aan de andere zijde: 10 s. 

facit: 1 braspenning 

2 op Jacob Cornelis Claesz. weduwens huis, gekomen van Jacob Hugensz., en behoort nu 

toe de weduwe van Joris Goossenz. sackedrager / Willm Joosten sackedragers huis aan 

de ene zijde, en Henrick Jansz. brouwersknecht aan de andere zijde: 10 s. facit: 1 

braspenning 

 

fol. 40: 

1 op Cornelis Pietersz. die bierdragers huis, gekomen van Cleysgen Gijs Molen, en 

behoort nu toe Henrick Jansz. sackedrager of brouwersknecht / de weduwe van Joris 

Goessenz. sackedrager aan de ene zijde, en Pouwels die molenaers huis aan de andere 

zijde: 10 s. facit: 1 braspenning 

 

In die Bree straet 

 

2 op het huisje en is nu een leeg erf dat Soet Joost Stoopen placht toe te behoren, en 

behoort nu toe Jan die Best de brouwer / Adriaen den Bardel sciptimmerman zijn 

achterhuis aan de ene zijde, en de genoemde Jan die Best tweede huisje aan de andere 

zijde: 3 s. facit: 1 blank 

 

fol. 40v: 

1 op het huis gekomen van Cors Pietersz. den scipper, gekomen van Jan Meusz., daarna 

meester Heyman, en behoort nu toe Pieter Jansz. cuyper / [ene belending niet 

opgegeven], de weduwe van Jacob Claessz. vendrick of viscopers huis aan de andere 
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zijde: 8 s. facit: 1 st. 

2 op Cryn Tielmansz. huis, gekomen van Mercksken die calckmeter, en behoort nu toe de 

weduwe van Jacob Claess. viscooper en vendrich / Aert Pietersz. alias Quaet Aertgene 

huis aan de ene zijde, en Pieter Jansz. cuypers huis aan de andere zijde: 1 lb. 12 s. facit: 4 

st. 

3 op het huis gekomen van Jan Govertsz. van Beamondt den brouwer, en behoort nu toe 

Gert Cornelisz. Dryfhout waert in die Gulde Baerts, en is een rosmolen hierop gezet bij 

de genoemde Jan Govertsz. / de weduwe van genoemde Jan Govertsz. aan de ene zijde, 

en Aert Hermansz. metselaers huis aan de andere zijde: 10 s. 6 d. facit: 1 braspenning en 

1 penning hollands 

 

fol. 41: 

1 op Soet Joosten huis, en behoort nu toe Jan die Best den brouwer / de genoemde Jan 

die Besten huis aan de ene zijde, en Cornelis Robbrechtse Grootewerckmans huis aan de 

andere zijde: 10 s. facit: 1 braspenning 

2 op Tielman Govertsz. die sagers huis, daarna de weduwe van Adriaen Seelen, en 

behoort nu toe Pieter Jansz. die Cock sciptimmerman / de weduwe van Adriaen Boers 

lege erf aan de ene zijde, en Dirck Cornelisz. sciptimmermans huis aan de andere zijde: 4 

lb. 18 s. 6 d. facit: 12 st. 5 penningen hollands 

 

fol. 41v: 

1 op Adriaen dat Jonxs huis, gekomen van Rutger den timmerman, en daarna Jan 

Hallinck viscooper, daarna Gert Schut die cuyper, en behoort nu toe Cornelis 

Robbrechtsz. / Jan die Besten brouwers huis aan de ene zijde, en Gert Andriesz. 

scuytmakers huis aan de andere zijde: 12 s. facit: 2 blanken 

2 op het huis daar weleer Sinte Christoffel placht uit te hangen, en placht toe te behoren 

Daen Humansz., en daarna Henrick van Stapell, daarna Willm Jacobsz. viscooper, en 

behoort nu toe Gert Andries schuijtmaker / Gert Jacobsz. slenaers huis aan de ene zijde, 

en Cornelis Robbrechtsz. Grootewerckmans huis aan de andere zijde: 16 s. facit: 2 st. 

 

fol. 42: 

1 op Jacob Cleysz. slenaers huis, gekomen van Antonis Noorde kinderen, en behoort nu 

toe Gert Jacobsz. slenaer / de kerk van de brootsusters aan de ene zijde, en Gert 

Andriesz. scuytmakers huis aan de andere zijde: 14 s. facit: 7 oortjes 

2 op Jacob Claesz. slenaers huis, gekomen van Jan Vastaertsz. die cooman, daarna Cleys 

Hugensz., daarna Gert Jacob Cleysz., en behoort nu toe Matgen Jacobdr. / Gert Jacobsz. 

erf of tuin aan de ene zijde, en Gert Gertsz. vander Burch alias Grau Geerken huis aan de 

andere zijde: 1 lb. 7 s. facit: 3 st. ½ blank 

3 op het huis dat Hansken die brouwersknecht placht toe te behoren, en voor hem 

Cornelis Damasz., en behoort nu toe Gert Gertsz. vander Burch alias Grau Geerken / 

Matgen Jacobsdr. huis aan de ene zijde, en Aert Hugen metselaer of viscoopers huis aan 

de andere zijde: 16 s. facit: 2 st. 

 

fol. 42v: 

1 op Michiel die Langens huis, gekomen van Jacob Pietersz. weduwe, en behoort nu toe 

Laurens Jansz. viscooper / Ariaen Jacobsz. timmermans huis aan de ene zijde, en Govert 

Dircksz. scrynwerckers huis aan de andere zijde: 15 s. facit: 7 duiten 

2 op Thomas Woutersz. den timmermans huis, gekomen van Ariaen Lauwen van 
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Leckerkerck, en behoort nu toe Jan Knap Cuijt cuyper / Ariaen Ariaensz. Smeeykens huis 

aan de ene zijde genoemd den Gulden Leu, en Adriaen Jacobsz. huystimmerman aan de 

andere zijde: 16 s. facit: 2 st. 

3 op Cornelis Jan Tiellen huis, daarna Wouter Engelsz. waar de Gulden Leuwe uithangt, 

en behoort nu toe Ariaen Ariaensz. Smeeyken / Jan Knap Cuyts huis aan de ene zijde, en 

Thomas Eeuwoutz. cuypers huis aan de andere zijde: 12 s. facit: 2 blanken 

 

fol. 43: 

1 op Willm Jacob Heymansz. huis, en behoort nu toe Tomas Euwoutz. cuyper / Ariaen 

Ariaensz. Smeykens huis aan de ene zijde, en de weduwe van Pieter Claesz. santvoerders 

huis aan de andere zijde: 12 s. facit: 2 blanken 

2 op het huis van Maerten die sagher, en behoort nu toe Ariaen Jansz. cuyper / de 

weduwe van Pieter Claesz. santvoerder en backers huis aan de ene zijde, en Herber 

Meyndertsz. sciptimmerman aan de andere zijde: 1 lb. 14 s. facit: 4 st. 1 oortje 

3 op het huis van Jan die goutsmits weduwe, gekomen van Ariaen Ratinghen, daarna 

heer Wit, en behoort nu toe Herber Meijnertsz. sciptimmerman / Ariaen Jansz. cuypers 

huis aan de ene zijde, en Claes Gertsz. scuijtmakers huis aan de andere zijde: 1 lb. 8 s. 

facit: 3½ st. 

 

fol. 43v: 

1 op Laurens Claesz. die wollewevers huis, gekomen van Cornelis Augustynsz., daarna de 

dochter van de genoemde Laurens, en het genoemde huis staat op de oosthoek van de 

Breestraat en behoort nu toe Claes Gertsz. schuytmaker, en hij heeft het huis met de 

heer gekocht, en het achterste heeft hij gekocht van zekere luiden van die Lecke / 

Herber Meynertsz. sciptimmermans huis aan de ene zijde, en de sheerenstraat en Frans 

die lantarenmaeckers huisje dat er achteraan staat aan de andere zijde, en beloopt wat 

het gasthuis daarop nu heeft op het gehele huis van achter tot voor tesamen: 1 lb. 14 s. 

facit: 4 st. 1 oortje 

2 op het huisje staande in de Moorthoeck26 dat Baeltgen gekocht heeft van het gasthuis, 

en het is het middelste naast de Moertcuyl, en behoort nu toe Frans die lantarenmaker / 

Jan Jansz. slootmakers huis genaamd de Moortcuyl aan de ene zijde, en de genoemde 

Frans die lantarenmakers huis aan de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st. 

 

fol. 44: 

Voer an [de] straet van die Visbrug tot die Lombaerde brug [Voorstraat tussen Visbrug 

en Lombardbrug] 

 

1 op Maryken Aryaen Gertsz. huis genaamd den Stuer staande op de hoek van de 

Visstraet, en heeft toebehoord Herman Roelofz. beelsnyder, daarna Gert Hermansz., en 

behoort nu toe Anthonis Cornelisz. / de genoemde Visstraat aan de ene zijde, en Maerten 

Colfs huis aan de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st. 

 

fol. 44v: 

1 op cooman Jan van Hartichvelts huis waar hij in placht te wonen, gekomen van Ariaen 

Huessert, en daarna Cornelis van Nes, en behoort nu toe Maerten Colff / Antonis 

Cornelisz. huis genoemd den Stuer aan de ene zijde, en Hubert Thomasz. lakencoopers 

                                                      
26 Moorthoeck: pleintje op de hoek van de Breestraat en het Bagijnhof. 
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huis genaamd den Merimin aan de andere zijde / en het zijn twee percelen: het ene 3 lb. 

4 s. en het ander 1 lb. 6 s., samen de som van: 1 s. 1 oortje 

2 op het hoekhuis van de Visteygert, gekomen van Joost Tonisz. mandemaecker, dat 

Wouter Jansz. placht toe te behoren, en behoort nu toe de weduwe van Jan Woutersz. / 

Coil van Sinnen huis aan de ene zijde, en de genoemde Vissteiger aan de andere zijde: 1 

lb. facit: 2½ st. 

3 op het huis genaamd die Mermin dat toebehoord heeft Jaepken Aert Maessens 

weduwe, en behoort nu toe Hubert Thomasz. lakecoeper / Maerten Collffs huis aan de 

ene zijde, en het huis van de viscoopers genaamd den Salm aan de andere zijde: 6 lb. 

facit: 15 st. 

 

fol. 45: 

1 op Reyer Jansz. huis, gekomen van Jan Grootert zijn wijfs vader, en behoort nu toe Coil 

van Sinnen / de weduwe van Jan Woutersz. huis aan de ene zijde, en de weduwe van 

Ocker Stevensz. viscoopers huis aan de andere zijde: 5 s. facit: ½ braspenning 

2 op het huis genaamd den Hellm, gekomen van Jan Munter, daarna Jan die viscooper, 

daarna Henrick van Stapel, en behoort nu toe de weduwe van Revert Lubbertsz. 

viscooper / de viscoopers huis genaamd den Salm aan de ene zijde, en de weduwe van 

Ariaen Cornelisz. schrynwercker aan de andere zijde: 1 lb. 10 s. facit: 3 st. 1 blank 

 

fol. 45v: 

1 op het huis genaamd den Ploech staande tegenover de Cleyne Visstraet, gekomen van 

Coenraert Florisz., daarna Jan Pieck die backer, daarvoor [sic] Jan Pietersz. die 

viscooper, daarna Jan Buyten, en behoort nu toe Goesz. Henricksz. brandewynvercooper 

/ Pieter Bengelroe Jacobsz. brouwers huis aan de ene zijde, en Cornelis Claesz. 

Baeckermans huis aan de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st. 

2 op Claes Ariaensz. die backers huis, gekomen van Aelbert Corff, daarna Pieter Willmsz. 

brouwer, daarna Gysbert Jansz. die backer, en behoort nu toe Adriaen Jansz. die backer / 

Jan Cornelisz. Propduys huis aan de ene zijde genaamd die Sevenster, en Pieter Jacobsz. 

Bengelroe brouwers huis aan de andere zijde: 14 s. 6 d. facit: 7 oortjes 1 penning 

hollands  

 

fol. 46: 

1 op de hoek van die Lombaertstraet achter op het erf waar de brouwerie op staat, en 

placht toe te behoren Maryken Kar, en behoort nu toe de kinderen van Lysgen Nyssen 

die brouwster / de genoemde kinders huis aan de ene zijde, en de genoemde 

Lombaerstraet aan de andere zijde: 11 s. 6 d. facit: 1 st. 7 penningen hollands 

 

In die Lombaert straet 

 

2 op heer Jacob die bontwerckers huis, gekomen van Gert die santvoerder, voor hem Lys 

Hoenichs en Wynen die baghijn haar dochter, en hebbent vuyt desen huyse beset in het 

jaar 1517 het heylich sacraments gasthuys, en behoort nu toe Pieter Pietersz. lakecooper 

/ de brouwerie van Lyntgen Nyssen kinderen aan de ene zijde, en Claes Heymansz. 

wollewevers huis aan de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st. 

 

fol. 46v: 

1 op Jan Govertsz. huis, gekomen van Michiel Wilmsz. die cuyper, daarna Meus die 
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hoemaker, die daarin placht te wonen, en behoort nu toe Cornelis Pietersz. up 

Schaerlaken / de weduwe van Jacob Dircksz. keterbaters huis aan de ene zijde, en de 

genoemde Cornelis Pietersz. up Schaerlakens huis aan de andere zijde: 9 lb. facit: 22½ 

st. 

2 op het huis dat Adriaen Danielsz. die cuyper placht toe te behoren, daarna Tys den 

Haesjager Ariaen sebeckensman[?], daarna Jan Wilmsz. glaesmaker of helberdier, en 

daarna het sacraments gasthuys, en het gasthuis heeft het weer verkocht aan Andries 

Wilmsz. die smit, en behoort nu toe Dirck Wilmsz. eckwercker / Gysbert Ariaensz. 

viscoopers huis aan de ene zijde, en Herman Jansz. cuypers huis aan de andere zijde 

[geen bedrag genoemd] 

 

fol. 47: 

1 op het huis gekomen van Ariaen Pieter Grootgens den scipper, daarvoor Claes Jansz., 

en heeft toebehoord het heylich sacraments gasthuys, en Adriaen Cornelisz. 

scrynwercker heeft het weer gekocht van het gasthuis, en behoort nog toe de weduwe 

van de genoemde Adriaen scrynwercker / de weduwe van Revert Lubbertsz. viscoepers 

huis aan de ene zijde, en Willm Henricksz. sciptimmermans huis aan de andere zijde: 1 

lb. facit: 2½ st. 

 

Van die Lombaerde brugghe tot Pelse brugghe [Voorstraat tussen Lombardbrug en 

Grote Spuistraat] 

 

2 op het huis staande op de hoek van de Lombaerde brugghe, gekomen van Cornelis 

Wilmsz. droechscheriers kinderen, daarna Pieter Ariaensz. cooman, daarna Genefaes 

scipper, daarna Jan Mathysz. schoenmaker, en behoort nu toe Eduwaert Penter / 

Maryken Loycks die lindenaysters huis aan de ene zijde, en de genoemde Lombaerde 

brug aan de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st. 

 

fol. 47v: 

1 op Jan Dircksz. huis, gekomen van Adriaen Walraven, waar Aert die caescooper in 

placht te wonen, en behoort nu toe de weduwe van Jan Dircksz. snijer / Ariaen Dircks en 

Griet Dircks huis aan de ene zijde, en Adriaen Baerthoutsz. coorenvercoopers huis aan 

de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st. 

 

In die groote Spuij straet 

 

2 op de kamer nu naest[?] tegenover het Spuygasthuys, gekomen van Laurens Jansz., 

daarna Aris Henricksz. sciptimmerman, daarna heeft de ouden Adriaen Back Adriaensz. 

viscooper het met den heer gekocht, en behoort nu nog toe de weduwe van de 

genoemde Adriaen Back Adriaensz. viscooper / de weduwe van Jan Maessen scippers 

huis aan de ene zijde, en Lysken Deckers huis aan de andere zijde: 4 s. 6 d. facit: 7 

penningen hollands 

 

fol. 48: 

Voer an [de] straet [Voorstraat tussen Kleine Spuistraat en Botgensstraat] 

 

1 op het huis staande op de hoek van de Cleyne Spuystraet, gekomen van Jacob die 

seepsier, en daarvoor heeft het toebehoord Jan Schoorisz., en behoort nu toe Jan 



Pandpondboek van het Heilig Sacraments Gasthuis uit 1563                                RAD 21A, inv.nr. 1817 

Vereniging Oud-Dordrecht                                                                                Regionaal Archief Dordrecht 

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

 
30 

Tomasz. Munter / Andries Jan Woutersz. brouwers huis aan de ene zijde, en de 

genoemde Spuystraat aan de andere zijde: 1 lb. 10 s. facit: 3 st. 1 blank 

2 op Cornelis Henricksz. Snoeck die brouwers huis, en behoort nu toe Andries Jan 

Woutersz. brouwer / Servaes Adriaensz. brouwers huis aan de ene zijde, en Jan Tomasz. 

Munters huis aan de andere zijde: 10 s. facit: 1 braspenning 

 

fol. 48v: 

1 op het hoekhuis van de Botgens steijgaert tegenover Roomen, dat toebehoord heeft 

Claes Ariaensz. cooman, en behoort nu toe Cornelis Henrickz. Vingeroff scipper / de 

genoemde steiger aan de ene zijde, en de weduwe van Cornelis Corsz. schoenmakers 

huis aan de andere zijde: 17 s. 9 d. facit: 2 st. 1 oortje 

 

In Botgens straet 

 

2 op het huis gekomen van Janneken Keysers die brouster, en behoort nu toe Jan die 

smit uplegger int sout, en hij woont daarin / Jan Philpsz. tuin of erf aan de ene zijde, en 

Pouwels Botgens scippers huis aan de andere zijde: 5 s. facit: ½ braspenning 

 

fol. 49: 

1 op heer Jan vander Lints kamers, gekomen van Jan die mandemaker, en behoort nu toe 

Cornelis Jacobsz. sciptimmerman / Wilm die leydeckers huis aan de ene zijde, en 

Hilleken Cleys huis aan de andere zijde: 5 s. facit: ½ braspenning 

 

Voir an [de] straet [Voorstraat tussen Botgensstraat en Pelserbrug] 

 

2 op het huis staande op de hoek van Botgensstraet dat Adriaen Tonisz. backer heeft 

toebehoord, gekomen van zijn moeder Lysgen Tonisd., en behoort nu toe Adriaen Jansz. 

backer met zijn consorten / Jan Ariaensz. lakencoopers huis aan de ene zijde, en de 

genoemde Botgensstraet aan de andere zijde: 3 lb. facit: 7½ st. 

3 op het huis gekomen van Tonis Jansz. schoenmaker, en behoort nu toe Frans 

Corstiaensz. die cooman / Floris Tonisz. schoenmakers huis aan de ene zijde, en 

Guiliame Jacobsz. huis aan de andere zijde: 1 lb. 12 s. 4 d. facit: 4 st. ½ penning hollands 

 

fol. 49v: 

1 op Cornelis van Wouwen huis genaamd den Cleijnen Spiegel, gekomen van Wouter 

Phoppen, en behoort nu toe Egmondt Mathysz. / Laurens Crynensz. brouwers huis aan 

de ene zijde, genaamd de Grooten Spiegel, en Claes van Beemonts huis aan de andere 

zijde: 8 d. 6 d. facit: 1 st. 1 penning hollands 

2 op Bouwen Aertsz. den timmermans huis, daarna Janneken Bouwensd., en behoort nu 

toe Cleijs Gertsz. cuyper / Jan van Dorts huis aan de ene zijde, en de weduwe van 

Antonis Adriaensz. alias den Bardel sciptimmermans huis aan de andere zijde: 4 s. facit: 

½ st. 

 

Van die Pelze brug tot die Vuijl poort [Voorstraat tussen Pelserbrug en Dolhuisstraat] 

 

fol. 50: 

1 op cooman Willm van Rysburchs huis, gekomen van Adriaen Pietersz. viscooper, en 

behoort nu toe Steven Wilmsz. Rysburch / Heyl int Gulden Hoo[f]ts huis aan de ene 
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zijde, en Cornelis Pieter Aertsz. huis aan de andere zijde: 1 lb. 5 s. facit: 3 st. 1 duit 

2 op Cleys Thomasz. die backers huis, gekomen van Herman van Graeswyck, en daarna 

Tomas Claesz., en is daarna betaald door Maryken Cleys Thomasz. weduwe, en behoort 

nu toe Digna Cleysd. met haar zuster Neeltgen Cleysd. / Jan Cleysz. die brouwers huis 

aan de ene zijde, en Job die cordewagemakers huis aan de andere zijde: 1 lb. facit: 2½ st. 

 

fol. 50v: 

1 op Jacob Ariaensz. mandemakers huis, gekomen van Dirck Dircksz. bierdrager / Willm 

Wilmsz. schoenmakers huis aan de ene zijde, en Hubert Jansz. wagemakers huis aan de 

andere zijde: 1 lb. facit: 2½ [st.] 

2 op het huis dat Balten die backer toebehoort, en is gekomen van Ariaen Phoppensz. / 

Pieter Fransz. olyslagers huis aan de ene zijde, en Denis Denisz. huis aan de andere zijde: 

5 s. facit: ½ braspenning 

3 op Ocker die backers huis, gekomen van Gert Gyskens, daarna betaald [door] Maerten 

Jansz. cooman, en behoort nu toe Cornelis Jansz. Hulck die cooman, en dit zijn twee 

percelen, het ene perceel is: 1 lb. en het andere: 12 s. 6 d. / het huis van Henrick van 

Stapel aan de ene zijde, en Willm Jansz. die Wits huis aan de andere zijde, beloopt samen 

voor deze twee percelen: 1 lb. 12 s. 6 d. facit: 4 st. 1 penning hollands 

 

fol. 51: 

1 op het huis op de oosthoek van het Lollaersstraetgen genaamd die Schalen, gekomen 

van Herman Jansz. wagenmaecker, daarna Dirck Pietersz. die backer, daarna Laurens 

Ariaensz., en behoort nu toe Willm Jansz. van Schiedam / Dirck Schout Schiltmansz. 

wapenmakers huis aan de ene zijde, en het genoemde Lollaertsstraetgen aan de andere 

zijde: 1 lb. 6 s. 8 d. facit: 3 st. 5 penningen hollands 

 

Int Lollers straetgen [Dolhuisstraat] 

 

2 op meester Willm Louffs huis, gekomen van Cornelis Ariaensz., en behoort nu toe de 

weduwe van Simon Simonsz. die cuyper / Ariaen Tonisz. Loeterincks huis aan de ene 

zijde, en Adriaen die Bels voerspraecks27 huis aan de andere zijde: 11 s. facit: 11 duiten 

 

Voer an [de] straet [Voorstraat tussen Dolhuisstraat en Vuilpoort] 

 

3 op het huis staande op de westhoek van het Lollersstraetgen, gekomen van Wouter 

Claess., daarna Cornelis Jacobsz. die wagemaker, en behoort nu toe Tonis Cornelisz. 

waghemaker / de weduwe van Ariaen Cornelisz. wagenmakers huis aan de ene zijde, en 

het genoemde Lollersstraetgen aan de andere zijde: 5 s. facit: ½ braspenning 

 

                                                      
27 Voerspraeck: woordvoerder, procureur. 


