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Bebouwing langs de Hoogstraat in 1555 
 Een analyse op basis van de opgaven uit 1555 voor de 10e penning  
 
Toelichting bij dit overzicht: 
 
In de archieven zijn zeer weinig gegevens van huiseigenaren te vinden voor de periode tussen 
1555 en 1600. In die periode begint de 80-jarige oorlog en gaat bij de stadsbrand in 1573 veel 
bebouwing verloren. Bovendien vertrekken veel huiseigenaren naar elders. Relaties tussen de 
namen, opgegeven in 1555 en die uit de verpondingen van 1600, zijn dan ook nauwelijks af te 
leiden. Het is evenwel gelukt om die verbanden te leggen voor de hoogstraat noordzijde en 
ook voor de hoogstraat zuidzijde. Deze namenreeksen heb ik ingevoegd in de tabellen van de 
‘vestingstad’ van deze website. Omdat de gegevens van 1555 meer details vermelden dan 
alleen de namen, heb ik die in dit onderstaand overzicht genoteerd.  
 
De hoogstraat lag (en ligt nog steeds) ten westen van het stadhuis. Echter in 1555 stopt de 
naam ‘hoogstraat’ bij het stadhuis. Ten zuiden daarvan loopt de straat door als 
‘brugpoortstraat’ richting de buitenstad. Aan de noordzijde van dat stadhuis gaat de straat 
verder als ‘merktstraat’ en vervolgens als ‘suikerstraat’. Ik heb in deze notitie alleen de huizen 
langs de hoogstraat, zowel aan de zuidzijde als de noordzijde uitgewerkt. (De bebouwing 
achter het stadhuis komt in een volgende notitie aan de orde).  
 

 
 
 
De percelen langs de hoogstraat worden in de opgaven van 1555 beschreven in een volgorde 
die begint aan de zuidzijde van de hoogstraat op de hoek van de kerkstraat. Dan volgen de 
percelen oostwaarts en daarna doorlopend rondom het stadhuis. Bij de rondgang om het 
stadhuis worden helaas geen van de hierboven genoemde straatnamen vermeld. Daarna gaat 
de volgorde westwaarts terug langs de noordzijde van de hoogstraat tot aan de gevangen 
poort. Wel moet worden bedacht dat de perceelgrenzen kunnen afwijken ondanks de logica 
van de volgorde en de gevonden overeenstemming in persoonsnamen. Dit is zeker het geval 
waar het stratenpatroon is aangepast, zoals bij de schoolstraat. (Zie figuur 9 van de notitie: 
‘Het stadsplan van Woudrichem tussen 1560 en 1830’) 
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De 10e penning-gegevens zijn ontleend aan het Rijksarchief in Zuid-Holland: 
Staten van Holland, 1445-1572, inventaris nr 844 
 
Enkele opmerkingen bij onderstaande opsomming: 

De orde van grootte van huis en erf valt uit de waarde van deze aanslagen af te leiden. 
Aanslagen onder 6 gulden worden niet geheven, vandaar “nyet” in de opgave.  
De opgaven zijn niet genummerd (die zijn door mij op onderstaand overzicht 
toegevoegd) 

 
 
Eerst beginnende aender hoeghstraten vander starren aff te weten aende zuydenzijde  
vanden westen totten oesten toe. 
 
1  Claesken Gheryt Robben--die Sterre--huys—bewoent--geestimeert op--12 gulden 
2  Jan Schellaert--een huys--hy inne woent—geestimeert--20 gulden. 
3  Aelit Van Persyn--dat Hert--haer zelff toebehoerende--14 gulden 
4  Ryckolt Bastaert van Hoern--een huys—gehuyert--by Baltazar van Goer--17 gulden 
5  Adriaen Emons zoen--een huys--by hem bewoent--geestimeert--12 gulden 
6  Pieter Jans zoen--een huys--by hem zelven bewoent--geestimeert op--12 gulden 
7  Jan Thonis zoen--een huys--by hem bewoent--geestimeert op--8 gulden 
8  Anthonis Jans zoen--een huys--by hem selven bewoent--geestimeert op--9 gulden 
9  weduwe van Zeger Adriaens zoen--een huys--by haer bewoendt--in huere gheen pondt 

vlaems--nyet 
10 Baltazar van Goer--een huys--is gehuert--Adriaen Zegers zn--12 gulden 
11 Eenwoudt Diricxs zoen den tymmerman--een huys--by hem bewoendt--geestimeert 6 gld

  nyet 
12 Meester Anthonis Govertss--een huys--by hem selven bewoent--geestimeert op--18 

gulden. 
13 weduwe van Cornelis Mathys zoen--een huys--by haer zelven bewoendt--geen zes gulden 

huer--nyet. 
14 Anthonis Ghysberts zoen--een huys--by hem zelven bewoent--geestimeert op 6 gulden 
15 weduwe van Jan Wouters zn--een huys-- by haer bewoent--geestimeert op--6 gulden 
16 Willem Dirks zoen--een huys--by hem selven bewoent--geestimeert op--6 gulden 
17 Heylken Rutten--een huys--by haer selven bewoent--geestimeert op--6 gulden 
18 Gheryt Rutten--een huys--by hem selven bewoent—geestimeert--6 gulden 
19 weduwe van Adriaen van Dorp--is gehuert--by Jan van Riebeeck--15 gulden. 
20 Jan Korsten--een huys--gheen zes gulden ter huer gelden--nyet 
 
Dit 20ste perceel van Jan Korsten komt overeen met het gegeven op nr 54/56 van Flijcken zijn 
weduwe ( zie de Vestingstad / Hoogstraat Z / serie 1). Daarmee zijn we gevorderd tot aan de 
brugpoortstraat.  
De opgavenummers 21 tot en met 43 moeten dan liggen achter het stadhuis langs de 
brugpoortstraat en langs de suikerstraat. Dat zijn 23 huizen of percelen. Volledigheidshalve 
heb ik die hier eveneens opgesomd, (maar nog niet kunnen overeenstemmen). 
 
Deze 23 huizen zijn. 
21 Jan die Sloetmaecker--een huys-- gheen zes guldens--ter huer--nyet 
22 Phillips van Weyborch--een huys--by hem selven bewoent--geestimeert op--8 gulden 
23 Dirck die Wolff--een huys--by hem zelven bewoent--geestimeert 6 gulden--nyet 
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24 Ffrans van Beeck--een huys--by hem selven bewoent--gheen zes gulden ter huer--nyet 
25 Korst die Wever--een huys--by hem selven bewoent--geestimeert op 6 gulden--nyet 
26 Gielis Jans zn--een huys--by hem selven bewoent--geen pont groet in huer gelden--nyet 
27 Jacop Heymens zoens weduwe--een huys--by hem selven bewoendt--gheen pont groot in 
 huer--nyet 
28 Dirck van Dessel--een huys--by hem selven bewoent---gheen pondt groot in huer--nyet. 
29 Gerryt die Raeymaecker-- een huys--by hem zelven bewoent--geestimeert op--7 gulden 
30 Wouter Ghysbertss die Smit--een huys--by hem selven bewoent--geestimeert op--7 gulden 
31 Gyb die weduwe van Dirick Heynricxs zoen--een huys--daer zy inne woendt--gheen 6 
 ponden in huere  nyet 
32 Jasper Adriaens zoen--een huys-- daer hy inne woendt-- gheen zes ponden in huer--nyet 
33 Lysken Dreyers--een huys--daer zy inne woendt--gheen zes ponden in huyer--nyet 
34 Lenert die Wever--een huys--daer hy inne woendt--gheen zes ponden huyere--nyet 
35 Ghert Jacobs zoen--een huys--daer hy inne woendt--gheen zes ponden in huyere--nyet 
36 Aert Huygen zoen--een huys--daer hy inne woendt--gheen zes ponden in huyere--nyet 
37 Jan die Bye--een huys--daer hy inne woendt--gheen zes ponden in huyere--nyet 
38 Aertken Ghysberts zoen--een huys--daer hy inne woendt--gheen zes ponden in huyere--
 nyet 
39 Jacop die Wever--een huys--daer hy inne woendt--gheen zes ponden in huyere--nyet 
40 Anna Gielis--een huys--daer zy inne woendt--gheen zes ponden in huere--nyet 
41 Den hautzager--een huys--daer hy inne woendt--gheen zes ponden in huere--nyet 
42 Scheel den Schilder--een huys--daer hy inne woendt--gheen zes ponden in huere--nyet 
43 Huych den Schipper--een huys--daer hy inne woendt--gheen zes ponden in huere--nyet 
 
 
Hierna volgen de huizen en erven aan de noordzijde van de hoogstraat gaande van oost naar 
west, beginnend vanaf de merktstraat en uitkomend op de brouwerij aan de kerkstraat. 
Dit zijn de nrs 44 tot en met 67, derhalve 24 percelen. 
 
Het 45ste en 46ste perceel, beide van Willem van Riebeeck komt overeen met het gegeven in 
1580, 2 erven (en steen) van vRiebeeck de Auwen (zie de Vestingstad / Achter het Stadhuis / 
serie 1). Daarmee starten de opgaven vanaf het kleine straatje ten westen van de merktstraat.  
 
44 Jacop Spiegels--een huys--daer hy inne woendt--gheen zes ponden in huere--nyet 
45 Willem van Riebeeck--een huys--is gehuyert by Anthonis Cornelis zoen--voer 6 ponden 
 nyet 
46 Willem van Riebeeck--een huys--by hem zelven bewoendt--geestimeert op--4 gld 
47 Cornelis Mathys zoen--een huys--gheen zes gulden ter huer--nyet 
48 Pieter Maercelis zoen--een huys--gheen zes gulden ter huer--nyet 
49 Lysbeth van Weiburch--een huys--is gehuyert by Jacop Jacobs zoen--om 6 gulden--nyet 
50 Joncvrouwe Lysbeth van Weyburch--een huys-- by haer zelven bewoendt--geestimeert op
 8 gld 
51 Meester Jacob Matheus zoen--een huys-- by hem selven bewoendt--geestimeert op--8 gld 
52 Jan Francke zoen--een huys--nyet zes gulden ter huere--nyet 
53 Franck Lamberts zoen--een huys--gheen zes gulden ter huyere--nyet 
54 Jan Spiegel--een huys--by hem zelven bewoendt--geestimeert op--8 gld 
55 Adriaen Eemonts zoen--een huys--is gehuyert--by Cornelis die Roej--voer 16 gld 
56 Mathys van Loessen--een huys--by hem selven bewoendt--geestimeert op--14 gld 
57 Jan Anthonis zoen--een huys--is gehuyert--by Sye die Backster--om 12 gld. 
58 Jasper Adriaenss--een huys--by hem selven gewoent--geestimeert op--9 gld. 
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59 Steven Aerts zoen--een huys--by hem selven bewoendt--geestimeert op--6 gulden--nyet 
60 Glimmer van Rijswijck--een huys--by hem selven bewoent--geestimeert op--12 gld. 
61 Die weduwe van Cornelis Adriaens zoen--een huys--by haer zelven bewoent--
 geestimeert op--8 gld. 
62 Claes van Eyck--een huys--by hem zelven bewoent--geestimeert op--11 gld. 
63 Merten Jans zoen--een huys--by hem zelven bewoendt--geestimeert op--10 gld. 
64 Merten Jans zoen--een huys--is gehuyert--by Heynrick Heynricks zoen--11 gld. 
65 Peter Adriaens zoen--een huys--is gehuyert--by Pieter van Zittert om--14 gld. 
66 Daem Adriaens zoen--een huys--by hem selven bewoendt--geestimeert op--10 gld. 
67 Ott Jans zoen--een huys metter brauwerie--een huys--geestimeert op--15 gld. 
 
[Einde hoogstraat] 
 
Het laatste perceel, nr 67, waar een huis en brouwerij wordt vermeld, is in 1581 verkocht door 
Gerit Peters aan Jan Teulingck Ghijsberts, met omschrijving: waar huis en brouwerij heeft 
gestaan. 
 
(De 23 huizen rondom het stadhuis moet ik nog verder analyseren.) 
 
      Woudrichem, 12-7-2019, Ferd van Roode,  


