Perceeleigenaren en bebouwing in 1555
Een analyse op basis van de opgaven uit 1555 voor de 10e penning.
Gerelateerd aan de kaart van ‘van Deventer’ uit omstreeks 1558.
Ter toelichting: de opgaven voor de 10e penning zijn genoteerd in twee boeken:
Het eerste boek betreft alle huizen onder de jurisdictie van Woudrichem.
Dat zijn: de ‘stad’, ‘op de dijk buiten de stad’ en ‘opt gat’.
Het tweede boek betreft de landerijen binnen het gebied van Woudrichem
Dat zijn de Oude Banne, de Nieuwe Banne en deels Honswijk
De analyse, die ik in dit document presenteer, betreft het eerste boek.
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 bewoners naar elders. Relaties tussen de namen, opgegeven in 1555 en die uit de verpondingen
van 1600, zijn dan ook moeilijk af te leiden. Het is toch gelukt om die verbanden te leggen. Omdat de gegevens
van 1555 bij de namen van de eigenaars meer details vermelden, heb ik ook die in de lijst per straat genoteerd.
Dankzij de kaart van ‘van Deventer’, waarop is aangeduid waar gebouwen staan, is het huizenbestand van 1555
te koppelen. Mij is gebleken dat hij met een schetsmatige aanduiding toch zeer nauwgezet aangeeft waar huizen
staan. Zonder dat was deze reconstructie niet mogelijk geweest. Van Deventer mat richting en afstanden langs de
wegas, maar omdat hij de breedte van de straten niet heeft opgemeten zijn de rooilijnen niet nauwkeurig. Op de
kaart zijn de perceelafmetingen niet geschetst en die zijn evenmin op de naamlijst aangegeven. Bebouwing of
sloten die van Deventer van de straat af niet kon zien, omdat ze achter huizen verscholen lagen, zijn door hem
ook niet getekend. Vergelijking met perceelafmetingen van latere datum, zoals met de kadasterkaarten uit 1832,
vereist dus het nodige voorbehoud. Dat het stratenpatroon na 1583 is aangepast aan het ontwerp van de nieuw
aan te leggen vestingwerken is duidelijk. (Zie fig. 9 van: ‘Het stadsplan van Woudrichem tussen 1560 en 1830’)
De gegevens van de 10e penning zijn ontleend aan het Rijksarchief in Zuid-Holland:
Staten van Holland, 1445-1572, inventaris nr 844
Enkele opmerkingen bij de opsomming:
De orde van grootte van huis en erf valt te benaderen uit de waarde van deze aanslagen.
Aanslagen onder 7 gulden worden niet geheven, vandaar de aanduiding “nyet” in de opgaven.
De opgaven zijn in het origineel niet genummerd, maar zijn door mij doorlopend genummerd.
Straatnamen zijn genoteerd in de onderstaande volgorde:
Hoogstraat,
betreft 67 percelen, nummers 1 t/m 67.
begint aan de zuidzijde van de straat (west naar oost) en terug aan de noordzijde
Molenstraat,
betreft 23 percelen, nummers 68 t/m 90.
dit blijkt alleen de zuidzijde te zijn, de noordzijde ontbreekt.
Kerkstraat,
betreft 17 percelen, nummers 91 t/m 107
Deze liggen alle 17 aan de westzijde, gaande van noord naar zuid.
Bagijnestraat,
betreft 6 percelen, nummers 108 t/m 113
wordt hier Susterenstraat genoemd,
Opt Zant,
betreft 19 percelen, nummers 114 t/m 132
dit blijkt het hele gebied te zijn ten zuiden van de Martinuskerk.
Landpoortstraat,
betreft 29 percelen, nummers 133 t/m 161
dit loopt aan de zuidzijde van oost naar west en retour via de noordkant.
Voor buiten de stad staan genoteerd:
Opten dyck buyten der Stadt,
Opt Gat,

is de (oude)Vissersdijk,
is de Oudendijk.

De gegevens van elke beschreven straat heb ik per straat in een lijst gezet. Bij de beschrijving van de namen in
de lijst heb ik de vermelde details, in essentie samengevat, opgenomen. Daarnaast heb ik het relevante gebied uit
de kaart van Van Deventer afgedrukt. Vervolgens heb ik op dat kaartdeel de perceelgrenzen uit 1832 als
referentiekader aangegeven en de door mij gegeven nummers van de percelen in 1555 op de veronderstelde
locatie toegevoegd. Ten slotte geef ik een toelichting of omschrijving van de gerelateerde archiefvondsten van na
1555 die tot de overeenstemming hebben geleid.
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Hoogstraat
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 ‘mercktstraat’ en
vervolgens als ‘suikerstraat’.
De percelen langs de hoogstraat
worden in de opgaven van 1555
beschreven in een volgorde die
De huizen volgens ‘van Deventer’(donkerbruin gmarkeerd), de straatnamen en
begint aan de zuidzijde van de
enkele belangrijke gebouwen in vogelvluchtperspectief.
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, zodat de overgangen niet zijn aangegeven. Daarna gaat de
volgorde westwaarts terug langs de noordzijde van de hoogstraat tot aan de Gevangen Poort. Steeds moet
worden bedacht dat de perceelgrenzen kunnen afwijken van latere opgaven, ondanks de logica van de volgorde
en de gevonden overeenstemming in persoonsnamen. Dit is zeker het geval waar het stratenpatroon is aangepast,
zoals aan de zuidzijde bij het gasthuis, de schoolstraat. (Zie ook figuur 9 van de notitie: ‘Het stadsplan van
Woudrichem tussen 1560 en 1830’). Dat straatje ligt verschoven. Evenzo, aan de noordzijde blijkt het steegje,
aangegeven als belending naast nr 45, in 1832 oostwaarts verschoven te liggen. De percelen aan de mercktstraat
zijn zuidwaarts verplaatst over de sterk versmalde straat heen.

Hoogstraat Zuid (en Noord) in volgorde van de lijst in 1555 (de 10e penning). Achtergrondkaart van 1558. Groene perceelgrenzen uit 1832

De beschrijving van de namen luidt als volgt:
Eerst beginnende aender hoeghstraten vander starren aff te weten aende zuydenzijde
vanden westen totten oesten toe.
1 Claesken Gheryt Robben-2 Jan Schellaert-3
4
5
6
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Aelit Van Persyn-Ryckolt Bastaert van Hoern-Adriaen Emons zoen-Pieter Jans zoen--

die Sterre--huys--bij haer bewoent--geestimeert op--12 gulden
een huys--hy inne woent ende toebehoerende--geestimeert-20 gulden.
dat Hert--haer zelff toebehoerende--14 gulden
een huys--gehuyert--by Baltazar van Goer--17 gulden
een huys--by hem bewoent--geestimeert--12 gulden
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
Opm.

bij nr 1: Claesken is de weduwe van Gheryt van Ghendt. Zij bezit ook nr 117, de Olymoolen, en drie percelen in de Oude Banne.
bij nr 19: wed Adriaen van Dorp is Joncvr Josyne. Zij bezit ook enkele percelen in de Oude Banne met o.a. een eendenkooi.

Het 20ste perceel van Jan Korsten komt overeen met de naam Flijcken zijn weduwe ( zie de Vestingstad /
Hoogstraat Z / serie 1, daar genoteerd onder huidig huisnr 54/56). Daarmee zijn we gevorderd tot aan de
brugpoortstraat. Daarna volgen 23 huizen of percelen die ‘Achter het stadhuis’ liggen.
Deze 23 huizen zijn.
21 Jan die Sloetmaecker-22 Phillips van Weyborch-23 Dirck die Wolff-24 Ffrans van Beeck-25 Korst die Wever-26 Gielis Jans zn--

een huys--gheen zes guldens--ter huer--nyet
een huys--by hem selven bewoent--geestimeert op--8 gulden
een huys--by hem zelven bewoent--geestimeert 6 gulden--nyet
een huys--by hem selven bewoent--gheen zes gulden ter huer--nyet
een huys--by hem selven bewoent--geestimeert op 6 gulden--nyet
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
Van de 23 huizen rondom het stadhuis staat niet aangegeven wat de looproute is. De overgang in straatnaam is
niet vermeld en evenmin of een rijtje huizen van oost naar west of omgekeerd loopt. Overeenkomsten met de
percelen uit de verpondingen van 1600 zijn minimaal, want het gebied is drastisch gewijzigd bij aanleg van de
vestingwerken. De locaties van de nummering zoals op de figuur door mij geschetst, is gebaseerd op enkele
summiere overeenkomsten. Uitgangspunt is de ligging van nr 28 van Dirck van Dessel en nr 26 van Gielis Jans
zn. Die namen komen ook voor in een transportacte uit 1611. Daarin staat dat Thientgen Dircx dochter ten
behoeve van Geert Jansz van Dessel een erf verkoopt waar tegenwoordig de genoemde van Dessel een huis heeft
getimmerd. Dat huis ligt in de brugstraat tussen het erf van Gielis Jansz ten oosten en Goyert Jansz aan de
westzijde. Het perceel loopt van de straat af tot de suijckerstraat. Met dat laatste detail blijkt een afwijking van
mijn schets, want ik laat de percelen niet tot de suikerstraat doorlopen. Die separate erven langs de zuidzijde van
de suikerstraat heb ik echter nodig om met het aantal huizen in 1555 uit te komen. Dat in 1611 die percelen wel
doorlopen is echter niet onlogisch. De huizen achter het stadhuis zijn in 1573 ongetwijfeld ook in vlammen
opgegaan en door de aanleg van de fortificatiën is de situatie langs de suikerstraat veranderd.
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Een volgende aanwijzing volgt
uit een overdracht in 1580 van
een huis en erf in de
brugpoortstraat door Wouter
Gijsbertsz Botterman aan jonker
Cornelis van Wijffliet. Dat huis
ligt tussen het ‘steechsken
achter het stadhuis’ en aan de
oostzijde ‘de erfgenamen van
Willem de Raymaker’. Dat
laatste stemt overeen met nr 29,
Gerryt die Raeymaecker. Dan is
het verkochte huis nr 30 van
Wouter Ghysbertss die Smit
geweest. Had Botterman hier
een smidse? Ook voor deze
verkoop staat als noordgrens de
suikerstraat genoemd, zodat aan
De perceelnummering voor het gebied achter het stadhuis
te nemen valt dat Botterman al
vóór de aanleg van de
vestingwerken dat perceel nr 31 erbij heeft gekocht, want die werken dateren van na 1583. Ook dat is niet
onwaarschijnlijk want daar woonde in 1555 een weduwe Gyb, (als mijn schets correct is). Overigens bezat deze
Wouter ook een perceel op de Echt. (zie mijn notitie over de Echt en de Oude Banne).
Deze naamlijst van de 10e penning geeft wel een goed inzicht in het belang van deze stadswijk. Van oudsher ligt
hier het centrum van de stad, meest kleine huizen in een buurt met kleine straten nabij het stadhuis en bij het
marktplein en de kerk (klooster). Natuurlijk, de notabelen woonden langs de hoogstraat in dure huizen, maar de
eenvoudige bevolking, met hun winkels en werkplaatsen, woonde hier. De slotenmaker, de wevers, de
wagenmaker ( een raymaker maakt wagenwielen), de smid, de houtzager, de schilder en de schipper worden met
name genoemd.
In 1595, als de aanleg van de vestingwerken in volle gang is komen Gecommitteerde Raden voor de Staten van
Holland de voortgang inspecteren. Daarbij wordt gerapporteerd dat er een conflict is over de compensatie voor
de schade bij ‘eenige ingezetenen, tot zeven in getal, haer huysen en erven ende gronden wegh-gegraven of met
aerde overstort zijn’. Er wordt een schikking overeen gekomen als volgt:
Henrick Willemsz
60 gulden
Wouter Jansz
125 gulden
Dirck Joppen
16 gulden
Hubrecht Louwen
20 gulden
Daem Lubbertsz
42 gulden, voor twee erven
Arien Jansz
46 gulden, Arien is echtgenoot van Geertgen Louweris,
Jan Adriaensz
28 gulden
Waarschijnlijk hebben deze eigenaren hun schadepercelen in het gebied ten noorden van de brugpoortstraat
liggen. In elk geval zijn Hubrecht Louwen en Daem Lubbertsz in 1611 daar terug te vinden. Daem Lubbertsz
stelt in 1611 als waarborg zijn huis en erf in de burgstraat (merk op dat hier de naam brug met burg verward is)
‘daar de burgstraat naast gelegen’ is, strekkende voor van de straat af tot de steden vesten, west Robbert de
Engelsman en oost Huybert Lauwerens. Dit is dus het hoekperceel, waarbij de noordgaande tak van de
suikerstraat ook als burgstraat genoemd wordt. De locatie is duidelijk. Daem heeft twee percelen, waarvan er een
nr 26 is.
In 1619 stelt Himbrecht Lauwerens, visser, wegens een geldlening tot waarborg zijn huis en erf met belendingen:
oost Geerit van Dessel, west Daen Lubbertsz, zuid de brugstraat en noord ‘de steene walle’. Dat huis van
Lauwerens staat op het terrein binnen het bolwerk. Het erf daar oost van is van Geert van Dessel en dat is niet te
verwarren met Dirck van Dessel op nr 28. Dat erf staat namelijk in 1617 op naam van Jen van Dessel die daar
een klein huis en een groot huis heeft. (zie de verpondingen op ‘Vestingstad / Achter het stadhuis).

Hierna volgen de huizen en erven aan de noordzijde van de hoogstraat gaande van oost naar west, beginnend
vanaf de mercktstraet en uitkomend op de brouwerij aan de kerkstraat.
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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-45 Willem van Riebeeck--

een huys--daer hy inne woendt--gheen zes ponden in huere--nyet
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.
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.

Hoogstraat (Zuid en) Noord in volgorde van de lijst in 1555 (de 10e penning). Achtergrondkaart van 1558. Groene perceelgrenzen uit 1832

Het laatste perceel, nr 67, waar een huis en brouwerij wordt vermeld, is in 1581 verkocht door Gerit Peters aan
Jan Teulingck Ghijsberts, met als omschrijving: waar huis en brouwerij heeft gestaan.
[Einde hoogstraat]
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Molenstraat
De molenstraat loopt van de kruising met de kerkstraat westwaarts naar de molenpoort. Deze poort is van
oudsher een belangrijke toegang tot de stad. Het is de enige poort aan de westzijde. Net buiten de poort splitst de
weg in een weg over de dijk rond de polder de Echt en een weg langs de gracht tussen de Echt en de Ooken door
naar de Splisse. De molenstraat heeft in1558 halverwege een flauwe bocht. Bij de aanleg van de wallen en
andere vestingwerken na 1585 wordt dat verloop rechtgetrokken. De molenpoort wordt daarna gesloten en vormt
dan het hoekpunt van het noordwestelijk bolwerk.
De percelen worden in de
opgaven van 1555
beschreven in een
volgorde die begint aan
de zuidzijde van de
molenstraat op de hoek
van de kerkstraat. Dan
volgen de percelen
westwaarts tot aan de
molenpoort. Ook hier
geldt dat perceelgrenzen
kunnen afwijken van
latere verkavelingen,
ondanks de logica van
De bebouwing volgens ‘van Deventer’. (bruine markering)
volgorde en
overeenstemming in
persoonsnamen. Door het rechttrekken van de flauwe bocht is de weg over de bebouwingsgrenzen gegaan. Dat
zal consequenties voor de percelen aan de zuidzijde langs de straat hebben gehad. De ligging van een zijweg
(vlegelstraat) is mogelijk niet exact dezelfde als de kruitbiersteeg. Deze zijweg langs de hophoven heeft in de
loop der eeuwen diverse namen gekend, namelijk: vlegelstraat, kruitbiersteeg, venusstraat en daaldersteeg (Zie
ook figuur 7 van de notitie: ‘Het stadsplan van Woudrichem tussen 1560 en 1830’). Aan de noordzijde van de
molenstraat tussen de molenpoort en de gevangen poort worden in 1555 geen percelen of huizen vermeld. Hier
ligt het hof van de grafelijkheid en dat wordt blijkbaar niet aangeslagen voor de 10e penning.
De beschrijving van de namen is als volgt:
Die Moelenstraet
68 Anthonis Jans zoen-69 Anthonis Jans zn-70 Adriaen Emontss-71 Jan Jorden zoen-72 Cornelis die Weerdt-73 Willem Jans zoen-74 Goeyert Damen zoen-75 Adriaen Ghysberts zoen-76 Lambert die Waecker-77 Willem Beernts zoen-78 Dierick die Wever-79 Aert Heynricxs zoen--
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een huys--is gehuyert--by Dieryck Meus zoen--om drye schilden--nyet.
een leech huys--gheen zes gulden ter huere--ergo alhier--nyet.
een huys--by hem selven bewoent--geestimeert op 12 gld.
een huysken--by hem selven bewoendt--gheen zes gulden ter huere
gelden ergo--nyet.
een huysken--by hem selven bewoent--gheen zes gulden ter huere
ghelden ergo--nyet.
een huysken--by hem selven bewoent--gheen zes gulden ter huere
ghelden ergo--nyet.
een huysken--by hem zelven bewoent--gheen zes gulden ter huere
ghelden ergo--nyet.
een huysken--by hem zelven bewoent--gheen zes gulden ter huere
ghelden ergo--nyet.
een huysken--by hem selven bewoent--gheen zes gulden ter huere
ghelden ergo--nyet.
een huysken--by hem selven bewoendt--gheen zes gulden ter huere
ghelden ergo--nyet.
een huysken--by hem selven bewoendt--gheen zes gulden ter huere
ghelden ergo--nyet.
een huysken--by hem selven bewoendt--gheen zes gulden ter huere
ghelden ergo--nyet.

80 Claes die Wever--

een huysken--by hem zelven bewoendt--gheen zes gulden ter huyere
gelden ergo--nyet.
81 Reyn die Schipper-een huysken--by hem zelven bewoendt--gheen zes gulden ter huyere
ghelden ergo--nyet.
82 Jan van Aecken-een huys--by hem selven bewoent--geestimeerdt ter huyer--op 7 gld.
83 Lyn Bayens-een huys--by haer selven bewoent--geen zes gulden ter huer gelden
ergo--nyet.
84 Dirck die Schoemaecker-een huys--is gehuyert--by joncvrouwe van Polanen--om zes gulden
ergo--nyet.
85 Danckert die Schipper-een huys--by hem selven bewoendt--getauxeert op zes gulden ergo--nyet.
86 Jan Bolle-een huys--by hem zelven bewoendt--getauxeert op zes gulden ergo--nyet.
87 Peter Adriaens zoen-een huys--by hem selven bewoent--getauxeert op zes gulden ergo--nyet.
88 Geryt Dircxs zoen-een huys--by hem selven bewoent--getauxeert op zes gulden ergo--nyet.
89 Wouter die Smit-een huys--bewoendt by hem zelven--gheen zes gulden ter huere
ghelden ergo--nyet.
90 Anthonis Janss van der Weerdt--een huys--by hem selven bewoent--getauxeert op 10 gld.
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De huizen volgens ‘van Deventer’(bruine ondergrond) het contour van de vestingwal in 1590 en de kavels in 1830 (groene lijnen).
m
zijn
die van de eerste twee percelen, beide van Anthonis Jansz, nrs 68 en 69. Hij woonde hier niet, want het hoekhuis
is verhuurd en het tweede huis staat leeg, maar nr 90 staat ook op zijn naam. Deze ‘de Weerdt’ bezit in 1580 met
delen van nr 68 en 69 de herberg ‘de Gulden Roos’. Dat complex grenst evenzo aan de kerkstraat en de Weerdt
komt daar in de naamlijst van 1555 ook voor. Verder staat de naam Jan van Aecken (nr 82) ook in de tabel van
‘vestingstad’ in 1579. Hij wordt dan vermeld als eigenaar van een belendend perceel. Daarop staat misschien
niet hetzelfde huis, want het perceel ligt in de flauwe bocht en heeft dan in 1579 waarschijnlijk een naar het
zuiden verschoven rooilijn. De waarde van het huis in 1555 is iets hoger dan die van de meeste andere huizen.
Het duurste huis is nr 70. Het aantal percelen tussen nr 68 en nr 82 stemt overeen. De perceelindeling na nr 84
wijkt echter sterk af van de latere verkaveling. Op de kaart uit 1558 zijn nabij de poort geen huizen getekend.
Dat veld is een hophof, waar later het nieuwe bolwerk zal komen, (zie ‘De Grafelijke Lenen in Woudrichem’, nr
33A, blz 26). De perceelnrs heb ik oriënterend in een schets ingetekend en in overeenstemming gebracht met de
verwerking in de tabellen van de ‘vestingstad’/molenstraat zuid/series 1, 2 en 3. In die tabellen heb ik daarvoor
soms twee namen, dus twee smalle huisjes, per kavel in moeten vullen.
Een bijzondere relatie blijkt uit de gegevens van de huisjes onder nr 71,72, 73 en 74. Die verschijnen in 1600 op
de ‘molenstraat zuid, serie 1’ op naam van Abraham ten Hagen. Hij verkoopt er een paar jaar later drie van. Deze
‘ten Hagen’ had in 1586 bevolen dat ‘de affgebranden erven’ ‘opgetimmert behoeren te worden’. Als dat voor 1
mei niet gedaan was, zou ‘vercopinge’ volgen (zie ‘de Historie’ ‘van Wording tot Wasdom’ blz 25). Mogelijk is
dit een voorbeeld van zo’n onteigening. Dan zijn die huisjes verbrand of afgebroken en niet meer opgeeist.
[Einde molenstraat]
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Kerkstraat
De kerkstraat loopt van de kruising met de molenstraat zuidwaarts richting
Martinuskerk. Deze straat heette tot in de 15e eeuw ‘Oude Steenstraat’. Die naam
wordt gewijzigd in kerkstraat, als de Martinus in gebruik wordt genomen. De
huizen worden vermeld in een volgorde van noord naar zuid. Opvallend is de
naam van Anthonis Jans. Die naam komt voor in de kerkstraat op nr 92, maar staat
ook in de molenstraat bij nr 68, 69 en 90. Het hoekhuis met de molenstraat kan
voor de 10e penning niet ook in de kerkstraat worden aangeslagen. Het staat in de
molenstraat (nr 68) maar het is deel van een complex dat zich langs de kerkstraat
uitstrekt. Dit heet in 1580 de herberg ‘de Gulden Roos’.De toevoeging ‘van der
Weerdt’ bij nr 90 is vreemd, omdat de ‘Roos’ in 1555 niet wordt genoemd bij
deze huizen. Bezat Anthonis elders al een herberg waar hij ‘de waard’ van was?
Hij staat in 1555 in de lijst kerkstraat (nr 92) met een leeg huis. Hij woont immers
op nr 90 in de molenstraat en heeft dit huis blijkbaar ook niet verhuurd. Zijn naam
komt in 1580 voor in de tabel van de ‘Vestingstad’.
Er bevinden zich vier boerderijen (bauhuizen) in de reeks, namelijk de nrs 97,
102, 105 en 107. Dat doet denken aan het gegeven in 1400 dat langs de ‘oude
steenstraat’ vier boerderijen staan (zie 'Van Wording tot Wasdom', blz 29 en ‘De
Grafelijke Lenen in Woudrichem’, nr 256, blz 13). Als dat de basis van de
verkaveling is, dan zijn de andere percelen afgesplitst door verkoop of verdeling
bij vererving.
Die Kerckstraet
91
92
93
94

Cornelis Ghysbertss-een huys--by hem zelven bewoent--getauxeert op 12 gld.
Anthonis Jans zoen-een leech huys--getauxeert op zes gulden--ergo alhyer--nyet
De weduwe van Claes Steessn--een huys--by haer zelven bewoent--getauxeert op--7 gld.
Willem die Cuyper-een huys--by hem selven bewoent--getaxeert op zes gulden--ergo alhyer-nyet.
95 Bastiaen Thielmans zoen-een huys--by hem zelven bewoendt--getauxeert op zes gulden--ergo alhyer-nyet
96 Bastiaen Adriaens zoen-een huys--by hem zelven bewoendt--getauxeert op zes gulden--ergo alhyer-nyet
97 Claes van Baellen-huys met zijn bauwery--by hem selven bewoendt--getauxeert op--12 gld
98 Peter Dircks zoen die Wyt-- een huys--by hem selven bewoent--getauxeert op--7 gld.
99 Anthonis Adriaenss-een huys--by hem selven bewoent--getauxeert op--10 gld.
100 Huybert den Decker-een huys--by hem selven bewoendt--en zoude jaerlicxs gheen zes gulden ter
huere gelden--ergo alhyer--nyet
101 Ymbrecht die cruepel-een huys--by hem selven bewoendt--en soude jaerlicxs gheen zes gulden ter
huyere gelden--ergo alhyer--nyet
102 Dirck die Wolff-een leecch geseet met een bouhuys--dat gehuert heeft Mathijs van Loossen-om 5,5 gulden ergo alhyer--nyet
103 Meester Cornelis die Berbier-- een huys--by hem selven bewoent--getauxeert op--6 gulden ergo alhier--nyet
104 Jan Vermewen-twee huysen--worden by hem selven bewoendt--worden getauxeert op--14
gld.
105 Daem Adriaens zoen-heeff een bauwhuys--by hem zelven bewoendt--getauxeert op zes gulden-ergo alhyer --nyet
106 Meester Splinter Cornelis zoen--een leech huys--getauxeert op--zes gulden--ergo alhier ---- nyet
107 Cornelis Gysbertss-een bauhuys--by hem zelven bewoent--getaxeert op--zes gulden--ergo
alhier--nyet
Er worden 17 percelen genoemd waarvan er een paar overeenkomsten vertonen. Ten eerste uiteraard het lege
huis van Anthonis Jans (nr 92), maar evenzo op nr 91 Cornelis Ghysbertss en Jan Corneliszn in 1580. De huizen
aan de noordkant zijn daarmee in de tabel te koppelen. Er is nog een tweede Cornelis Gijsberts, namelijk het
laatste nummer (107) en dat is een boerderij bij de hoek van de bagijnestraat. De twee Cornelissen zijn
waarschijnlijk niet dezelfde. Het zou grootvader en kleinzoon kunnen zijn maar de naam van de tussenliggende
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Ghijsbert Cornelisz kom ik niet tegen. Die boerderij van 107 kan wel kloppen met het bouhuis dat genoemd
wordt in de tabel, door Hubert van Zevender metter doot achtergelaten in1596 en toen verkocht aan Aert van
Eck.
Op nr 95 komt Bastiaen Thielmans zoen overeen met de naam Thiel
Jansz Smit 40 jaar (1596) later. Op nr 102 komt Dirck die Wolff overeen
met Ghijsbert Dircxszn in 1600 en zelfs daarna met Claes Geerits Andy
in 1611 want Claes is getrouwd met Clara Dirck de Wolff.
De indeling van de percelen stemt niet geheel overeen met de kavels van
1832 of van heden. Anthonis Jansz heeft eigendom achter het hoekhuis
om en nr 91 is later de herberg de Roos. Verder zuidgaand verloopt de
oude reeks kavels zeer regelmatig, maar dat blijkt door samenvoegingen
al in 1600 gewijzigd te zijn.
Bij nr 93 staat in 1587 de naam Thomas Genits. Hij is ontvanger van de
épargne (bankgelden) voor de geconfisceerde lenen van de grafelijkheid.
De hoofdroute van de stad zuidwaarts loopt door de kerkstraat (oude
steenstraat) via de landpoortstraat naar het achterland. Opmerkelijk is dat
nabij de bagijnestraat twee boerderijen (met een leeg huijs ertussen)
liggen (nrs 105 en 107). In 1555 bestaat de koepoort niet en het
weggedeelte langs die boerderijen gaat alleen naar de susterenstraat
(bagijnestraat) en het zuidelijk stadsdeel achter de kerk. Met de aanleg
van de Koepoort rond 1600 is dit deel van de kerkstraat weliswaar
hoofdroute geworden maar daarbij zijn de rooilijnen niet aangepast, zoals
heden ten dage nog duidelijk merkbaar is.
[Einde kerkstraat]
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de perceelnummers in 1555 en
de kavels in 1830 (groene lijnen).

Die Susterenstraet
In de susterenstraat, (na de reformatie?) tot bagijnestraat omgedoopt, heeft van Deventer aan de noordzijde
weinig huizen getekend. De boerderij nr 107 tussen de kerkstraat en de kruitbiersteeg (daalderstraat) hoort bij de
kerkstraat, zoals al beschreven, en ‘de berchplaets en hoff over ’t cruytbier’ ten westen van die steeg hoort daar
bij, zoals uit de verpondingen van 1600 blijkt. Verder westwaarts ligt hier achter een sloot het kruitbier, de
hophof van het susterenklooster. Er staat een huisje getekend en dat zou dus van de susteren gehuurd kunnen zijn

Waar huizen staan volgens ‘van Deventer’(bruine ondergrond)

door Aertken Jans zoen, nr 108.
Aan de zuidzijde van de straat ligt het convent van de ‘Susteren van de Predicaren Orde van Sinte Dominicus,
(ook Sint Catherinaklooster genoemd). De looproute is blijkbaar van west naar oost. Eerst wordt het klooster met
haer bauwerve genoemd, nr 109. Die bauwerve kan zowel een hophof als een moestuin zijn geweest. Daarna
volgt een groot huis van de proost, dat leeg staat en vervolgens weer een agrarisch complex, nr 111. Met twee
kleinere huizen daarna komen we weer op de hoek van de kerkstraat.

108 Die Susteren van de Prekes oerden--een huysken—gehuyert--Aertken Jans zoen--jaerlicxs om drye schilden
--ergo alhyer--nyet.
109 Dat Susteren cloester van de prekers oerden--met haer bauwerve--nyet
110 Die Proest van Honswyck--een leech huys--wordt getauxeert op--10 gld.
111 Danckaert die Smit--een bauhuys--by hem selven bewoendt--getauxeert op--zes gulden ergo alhier--nyet
112Adriaen Ghysberts zoen--een huys--by hem selven bewoendt--soude jaerlicxs gheen zes gulden ter huyere
gelden ergo alhyer ----nyet.
113 Arys Francken--een huys--by hem selven bewoendt--gheen zes gulden ter huyere gelden--ergo alhyer--nyet
Langs de susterenstraat worden
twee boerderijen genoemd die
echter voor de 10e penning geen
aanslag opleveren.

De susterenstraat met de nrs 108 tot en met 113.

[Einde susterenstraat]
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Op deze tekening zijn tevens de
nrs 114, 115 en 116 aangegeven
die hierna aan de orde komen.
Die vallen onder een straat of
gebied, ‘Opt Zant’ waarvan ik de
naam nog niet eerder was tegen
gekomen.

Opt Zant
Die eerste drie nrs: 114, 115 en 116 zijn typisch door de verschrijving op 115 en 116.
114 Die Vicarie van Sinte Katerynen Altaer --een huys--bewoendt Ryck die Scomaecker--gheen zes gulden
jaerlicxs ter huyere soude gelden ergo alhier ----nyet
115 [ hier stond eerst] Die Vicarie van Sinte Caterynen Altaer--een huys--bewoendt Lubbert Jans zoen
[gewijzigd in Lubbert Jans zoen--een huys--bewoendt tselven]
en soude jaerlicxs gheen zes gulden ter huyere gelden--ergo alhyer--nyet
116 [ hier stond eerst] Die Vicarie van Sinte Caterynen Altaer--een huys ende bewoendt Claes van Eyck
[gewijzigd in Claes van Eyck--een huys]
soude jaerlicxs gheen zes karolus guldens ter huyere moegen gelden ergo alhier ----nyet
Mogelijk kwamen opbrengsten uit die percelen ten bate van de vicarie, maar werden de bewoners, dan wel
eigenaren, aangeslagen voor de 10e penning.
Feitelijk staan hier dus drie namen:
Ryck die Scomaecker,
Lubbert Jans zoen,
Claes van Eyck.
Voor deze namen heb ik één relatie gevonden, maar in veel oudere gegevens. Te weten uit 1480. Dan draagt
broeder Jan, prior in het Karthuizer klooster, een rentebrief over aan de ‘Susteren in Woldrichem’ tegen ‘enen
Beyers gulden siaers’. Dat moet opgebracht worden door het huis en gezate van de Susteren. In de omschrijving
worden als belendingen vermeld: Ten westen de ‘portgraft’ en ten oosten ‘de gesaten van Goyarts van
Honswijck en Claes van de Camp’. We vinden nu dus 75 jaar later een proost van Honswijck op nummer 110
terug en bevindt zich een naamgenoot Claes op het terrein tussen het klooster en de huizen aan de kerkstraat.
Daarop volgen 17 namen met de nrs 117 tot en met 132:
De reeks begint met ‘de Olymoolen’ waarvan de ligging uit latere gegevens bekend is, namelijk nabij de
koepoort aan de westzijde. Die oliemolen bevond zich iets zuidelijk van de Martinustoren aan de overkant van

De huizen volgens ‘van Deventer’(bruine ondergrond), het contour van de vestingwal in 1590 en de kavels in 1830 (groene lijnen).

de kerkstraat. Hij wordt genoemd in de naamlijst van de 10e penning bij nr 117 en is eigendom van ‘die weduwe
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van Gheryt van Ghendt’ met de opmerking ‘ende staet stille’. Die weduwe is dezelfde als Claesken Gheryt
Robben, eigenaar van de ‘de Sterre’ van nr 1.
Er moeten dus drie huizen liggen tussen de hoek van de kerkstraat en de oliemolen, liggende op t’Zant, zoals op
mijn tekening weergegeven. Hier is eenzelfde probleem als bij de gegevens van de hoogstraat. Daar werden de
straatnamen achter het stadhuis niet vermeld. Hier wordt alleen Opt Zant genoemd. Van Deventer tekent in het
stadsdeel ten zuiden van de kerk straten en huizen, maar na 1595 zijn hier de nieuwe vestingwerken overheen
gelegd. Ik heb de indruk dat het hele gebied ten zuid-oosten van de Martinuskerk met ‘tZant werd aangeduid. Is
hier eind 14e eeuw de uitgegraven grond van de stadsgracht gedeponeerd of in de 15e eeuw de ontgraving ten
behoeve van de fundering van de Martinuskerk en toren? Wie weet. In elk geval is van de bebouwing die daar in
1555 stond bijna niets overgebleven. Wat niet door de brand van de kerk mede in vlammen is opgegaan, is
verdwenen onder de nieuwe vestingwerken. Wel liggen daar delen van percelen die in de jaren 1579 ’80 worden
verkocht en daaruit zijn toch enkele relaties te vinden.
Een sterke aanwijzing levert de transportacte van 19 juni 1580 als Adriaen Woutersz (uit Giessen), die de 28
stuivers, die hij sprekende heeft op een erf op tSant, overdraagt aan Aert Jordens. In de omschrijving staat dat
‘ten naeste’ aan de oostzijde het erf van Jan Adriaens ligt en aan de westzijde Dirck Jans de Wolff en de weduwe
van Wouter Aertsz. Het perceel is ‘strekkende van de straet genaempt tSant tot de schoolsteech toe’. Omdat
notariële akten vaak oudere akten citeren komen de namen tSant en Schoolsteeg tevoorschijn, al zijn die in 1600
niet meer terug te vinden. Maar de genoemde erven zijn wel in de verpondingen van 1600 terug te vinden, (zie
Vestingstad / Arsenaal). Het zijn de eerste percelen ten oosten van de koepoort.
Daarop volgen 17 namen met als eerste de olymoolen:
117 Die weduwe van Gheryt van Ghendt--een oly moolen--staet stille-- wordt getauxeert op 10 gld.
118 Anthonis Jans zoen-twee huysen--by hem selven bewoent--getauxeert elck huys op zes gulden
ergo alhier--nyet
119 FFranck Lamberts zoen-een huys--by hem selven bewoendt--getauxeert opzes gulden-- ergo alhier
--nyet
120 Jan Adriaenss-een huys--by hem selven bewoendt--getaxeert op zes gulden--ergo alhier
--nyet
121 Lauwerens Schalcken-een huys--by hem selven bewoent--zoude jaerlicx geen zes gulden in huer
gelden--ergo alhyer--nyet
122 Lyonis van Weyburch-heeft een huys met zijn bauwery--by hem selven bewoendt--getauxeert
op 14 gld
123 Marycken Stichstevers-een huys met haer bauwery--by haer selven bewoendt--getauxeert op
10 gulden.
124 Anthonis Corneliss-een huys--by hem selven bewoent--getaxeert op 7 gld
125 Dat manhuys vier camelen-- worden bewoent by arme psonen--ergo alhyer--nyet.
126 Goeyert Jacobs zoen-een huysken--by hem zelven bewoendt--soude jaerlicks gheen zes gulden in
huyere ghelden--ergo alhyer--nyet
127 Die weduwe van Aert Diricx zoen--een huysken--by haer zelven bewoent--soude jaerlicxs geen zes gulden
in huyere gelden-- ergo alhyer-- nyet
128 Guert van Zijl-een huysken--by hem selven bewoendt--zoude jaerlicxs geen zes gulden in
huere gelden--ergo alhier-- nyet
129 Adriaen Bents zoen-een huysken--by hem selven bewoendt--zoude jaerlicxs gheen zes gulden ter
huyere gelden--ergo alhyer-- nyet
130 Meus Willems zoen-een huysken--by hem selven bewoendt--soude jaerlicxs gheen zes gulden ter
huyere gelden--ergo alhier--nyet
131 Anthonis Heydricx zn-een huysken--by hem selven bewoendt--soude jaerlicxs geen zes gulden ter
huyere gelden--ergo alhyer--nyet
132 Die weduwe van Meynert Jans zoen--een huysken--by haer selven bewoendt--soude jaerlicxs gheen zes
gulden gelden--ergo alhyer--nyet
Hoeveel huizen liggen er ten zuiden van de Oliemolen? Hiervoor is een aanwijzing dat nr 121 van Lauwerens
Schalcken aan de oostzijde op de hoek moet liggen. Dat blijkt uit de akte van 13 augustus 1580, als taxatie wordt
verzocht van drie zaken. Ten eerste: van een ‘erff op ‘tSant’ toebehorend aan de erfgenamen van Lauwerens
Schalcken, liggende ten westen van het erf van ene Elisabeth. Op de lijst staat op nr 122 Lyonis van Weyburch
De naamovereenkomst met nr 122 is dat Elisabeth waarschijnlijk een van Weyburg is. Lyonis, die ook een
grafelijk leen in Uitwijk bezit, is in 1554 overleden (grafelijke lenen nr 19 Uitwijk, ref J Kort). Het leen wordt
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daarna overgedragen aan Elisabeth van Weiburg, zijn zuster. Ten tweede: van de pacht van datzelfde erf dat
blijkt gebruikt te worden in 1580 door Jan Ghijsbertsz en tenslotte: van een ‘geseet’ (perceel) daartegenover,
toebehorende de weduwe van Wouter Vrancken. Aan de overkant ligt nr 119 met de naam Ffranck Lambertszn.

De volgorde nummers bij de opgaven van 1555 op de gevonden en afgeleide locaties in het zuidelijk stadsdeel

Had die een zoon Wouter? Er liggen dus vier huizen op de westkant van de straat ten zuiden van de oliemolen, te
weten nr 118 dat uit twee huizen bestaat en nr 119 en 120. Vervolgens ligt dan aan de oostkant het huis nr 121 en
daarnaast liggen twee boerderijen met de nrs 122 en 123. Dat komt overeen met de kleuraanduiding op de kaart
van ‘van Deventer’. In 1596 wordt door de weduwe van Wouter Aertsz compensatie verzocht voor het
onbruikbaar worden van haar gehele erf gelegen achter de kerk, als gevolg van de aanleg van de fortificatien. Zij
omschrijft dat een deel van het erf is’beleet mette walle’en een ander deel’ is uitgegraven tot des stadts grafte’.
Dit is duidelijk een van de percelen onder de wal en vanwege de naamrelatie mogelijk nr 119. Zeer opmerkelijk
is de aanslag nr 118. Dat zijn twee huizen van dezelfde eigenaar, beide door hemzelf bewoont. Elk is 6 gulden
waard en vervolgens wordt deze Anthonis Jans zoen niet voor 12 gulden aangeslagen, maar voor beide nyet.
Op nr 125 is een ‘manhuis voor arme personen gevestigd. Dit droeg de naam ‘De Vier Camelen’. De andere
huizen in het rijtje aan de zuidrand zijn huiskens. Een opmerkelijk detail tekent van Deventer aan de voet van de
landpoort. Dat rad is een rosmolen. Daar vlak bij moet nr 131 van Anthonis Heydricx zn liggen. Is er een
familierelatie met nr 124? In 1580 wordt namelijk een erf verkocht, daer een huys op gestaan heeft, gelegen
t’achteren de rosmolen, eertijts toebehorend aan Anthonis Corneliszn, met een verklaring daaromtrent door de
zoon Cornelis Tonisz . Het erf en een naastgelegen erfje wordt als één geheel gekocht door Jan Schellaert.
Opmerkelijk feit hierbij is dat in 1580 nog geen sprake was van de nieuwe vestingwerken, maar een paar jaar
later komt het grotendeels onder de fortificaties te liggen. Het lege erf van Johan Schellaert wordt in de
verpondingen van 1600 wel genoemd. Ook de naastgelegen rosmolen, die blijkbaar binnen de wal is
gereconstrueerd. Er staat dan tevens een windmolen op het bolwerk. Aangezien de huizen in de landpoortstraat
beginnen bij nr 133, moet nr 132 wel het huis van de eigenaar van de rosmolen zijn.

[einde Opt Zant]
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Landpoortstraat nrs 133 tot en met 161.
De landpoortstraat is een deel van de oudste route tussen het stadscentrum en het landbouwgebied in de Oude
Banne en voert van de ‘oude steenstraat’ (kerkstraat) door de ‘landpoort’ en over de stadsgracht. Gegevens over
percelen langs deze straat komen
dan ook al voor in documenten uit
de 14e en 15e eeuw, opgesteld
onder meer door de Karthuizers in
Geertruidenberg. (zie ‘Van
Wording tot Wasdom’, bijlage 4 op
blz 30).
De route van de naamlijst moet ik
afleiden uit weinig concrete
relaties. In overeenstemming met
het gevolgde systeem op de andere
straten is de meest waarschijnlijke
volgorde vanaf de rosmolen aan de
zuidzijde van de landpoortstraat tot
de kerk en daarna over de
noordzijde terug van de kerkstraat
af naar de landpoort. Dat stemt
overeen met de laatste vermelding,
nr 161, Glimmer van Rijswijck.
Die naam komt voor als de
belending van een huis en erf dat in
1580 verkocht wordt aan de oostzijde van dat erf en dat gelegen is tussen de landpoortstraat en de gasthuissloot.
Die verkoop moet dan het erf zijn dat in 1555 van Zweer Janszn is geweest.
Lampoertstraet
133 Wouter Cornelis zoen--

een huys--by hem selven bewoendt--getauxeert op zes gulden--ergo alhyer-nyet
134 Cornelis Cornelis zoen-een huys--by hem selven bewoendt--getauxeert op zes gulden--ergo alhier-nyet.
135 Cornelis Zegerts zoen-een huys--by hem selven bewoendt--zoude gheen zes gulden in huyerer
gelden--ergo alhyer--nyet
136 Cornelis Wouters zoen-een huys--by hem selven bewoendt--getauxeert op zes karolus gulden--ergo
alhier--nyet
137 Heyndryck die Raeymaeker-- een huys--by hem zelven bewoendt--getauxeert op zes karolus guldens--ergo
alhier --nyet
138 Anthonis Lauwerens zoen-- met zyn bauwery--by hem selven bewoendt--getauxeert op 12 gld.
139 Anthonis Lauwerens zoen-- een huys--by hem selven bewoendt--soude jaerlicxs gheen zes gulden ter
huyere gelden--ergo alhyer--nyet
140 Wouter Joesten zoen-een huys--by hem selven bewoendt--zoude jaerlicxs gheen zes karolus gulden
ter huyere gelden--ergo alhyer--nyet
141 Die weduwe van Claes Lauwerens zoen--een huys--by haer selven bewoendt--zoude gheen zes gulden
jaerlycxs ter huyere gelden--ergo alhier--nyet
142 Die wedeuwe van Adriaen Wouters zoen--een huys--heeft gehuert--Jasper Adriaens zoen--om 7 gld.
143 Joachim Schalcken-een huys--by hem bewoent--getauxeert op zes gulden--ergo alhier--nyet
144 Willem Ghysberts-een huys--by hem selven bewoent--getaxeert op zes gulden--ergo alhier--nyet
145 Heer Aert Jans zoens weduwe--een huys--by haer zelven bewoendt--getauxeert op--8 gld.
146 Frans Kael-een huys--by hem selven bewoent--getauxeert op zes gulden--ergo alhier-nyet.
147 Adriaen Danis zoen-een huys--by hem selven bewoendt--getauxeert op zes gulden--ergo alhier-nyet
148 Thonus N
een huys--by hem selven bewoendt--gheen zes gulden jaerlicx in huyere
gelden--ergo alhier--nyet
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149 Den Pastoer--

zijn huys--by hem selven bewoent--getauxeert op zes karolus guldens--ergo
alhyer--nyet
150 Jan Danckers-een huys--by hem selven bewoendt--jaerlicxs gheen zes gulden in huyere
gelden--ergo alhier--nyet
151 Marycken Boeskens-een huys--by haer selven bewoendt--zoude jaerlicxs geen zes gulden in
huerer gelden--ergo alhier--nyet.
152 Die weduwe van Adriaen Jans zn--een huys--heeft gehuyert om--6,5 gld
153 Die weduwe van Steven Thyelmans zoen--een huys--by haer selven bewoendt--soude jaerlicxs gheen zes
karolus guldens in huyere ghelden--ergo alhier--nyet
154 Zelken Stimmen-een huys--by haer zelven bewoendt--soude jaerlicxs gheen zes karolus
guldens in huyere gelden--ergo alhier--nyet
155 Meester Mathys Schrieck-een huys--by hem selven bewoendt--wordt getauxeert op zes karolus gulden-ergo alhier--nyet
156 Pieter Dircxs zoen die Wit-- een huys--heeft gehuyert--Cornelis Royns zoen--om 10 gld.
157 Dierick Adriaens zoen-een huys--by hem selven bewoendt--zoude jaerlicxs gheen zes karolus gulden
in huyerer gelden--ergo alhier--nyet
158 Peter Jan Diricx zoen-een huys--by hem selven bewoendt--soude jaerlicxs gheen zes karolus gulden
in huyere gelden--ergo alhier--nyet.
159 Pieter die Schipper-een huys--by hem selven bewoendt--soude jaerlicxs gheen zes karolus
guldens in huyere ghelden--ergo alhier--nyet
160 Zweer Jans zoen-een huys--by hem selven bewoendt--zoude jaerlicxs gheen zes carolus
guldens in huyere ghelden--ergo alhier--nyet
161 Glimmer van Ryswyck-een huys--by hem selven bewoendt--soude jaerlicx geen zes gulden in huyere
gelden--ergo alhier--nyet.

De overgang van de zuidzijde naar de noordzijde heb ik gelegd bij nr 143. Dat is discutabel want daarvoor heb ik
niet veel bewijs. Ik baseer dit op de logica van volgorde en waarde van de aanslagen en op een paar
overeenkomsten op de noordzijde. Verder zijn de nrs 138 en 139 van de zelfde eigenaar, huis en boerderij, dus
vormen samen (later) een groot perceel. Dan resteert een reeks van 19 relatief kleine percelen aan de noordzijde
met Glimmer als laatste. De verdeling langs de straat heb ik gekoppeld aan de ligging van een groot erf uit drie
delen dat bij elkaar lijkt te horen omdat de rooilijn in 1832 iets achterwaarts ligt. In 1580 geeft Jenneken Geerit
Henricksdr wegens schuld aan Staes Henricks als waarborg huis en erf in de landpoortstraat, daar oost en west
Dirck en Jan de Wolff naast gelegen zijn. Dit zijn de nrs 156, 157 en 158. In 1607 draagt Dirck Jansz de Wolff,
als voogd over de weeskinderen van Rutger Hendricx en Lysken Dirck de Wolffs dr het middelste perceel over
aan Claes Enwoutsz. De drie percelen zijn vanouds een bezit van de familie de Wolff geweest.
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Een tweede indicatie is de ligging van nr 150, waar sprake is van Jan Danckers. In de gegevens van de kerkstraat
aan de oostzijde blijkt dat de naam Jan Danckers voorkomt als eigenaar van een perceel dat achter de huizen ligt.
Hij bezit dus een deel van het gebied tussen de landpoortstraat en de vissersdijk. Hij heeft dan vanuit zijn huis
aan de landpoortstraat toegang tot dat erf. Volgens mijn tekening ligt dat huis op de plaats van de spieringstraat.
Opvallend is dat van Deventer wel een straatje tekent op de plaats waar nu ongeveer de spieringstraat ligt, maar
die straat niet aansluit op de landpoortstraat. Het is merkwaardig dat de huizen aan de oostzijde van de kerkstraat
(ten noorden van de landpoortstraat) niet voorkomen in de aangiften. Waren dit huizen van de stad of kerkelijk
bezit dat vrijgesteld was?
Daarmee zijn we aan het eind van de opgaven voor zover die vallen binnen de grenzen van de oude stad.
Volgen nog een reeks namen voor eigenaren van percelen buiten de stad:
Opten dyck buyten der Stadt,
Opt Gat,
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is de (oude)Vissersdijk,
is de Oudendijk.

Opten dyck buyten der Stadt,
Onder dit opschrift wordt voor de 10e penning een lijst met 42 namen gepresenteerd. Hier doet zich wederom het
probleem voor, dat in de lijst de overgang van de ene straat naar een volgende straat niet wordt vermeld. Waar
begint de looproute en hoe slingert die door de dwarsstegen van de kerkstraat naar de dijk of omgekeerd? Een
tweede probleem voor de analyse is dat in de loop van de 17e eeuw het gehele gebied verloren gaat aan de
opdringende Maas. We vinden dan ook na 1600 geen transportakten meer en de kadastergegevens van 1832 zijn
uiteraard niet van toepassing. Toch is het me gelukt om met de schaarse gegevens een redelijk waarschijnlijk
beeld te reconstrueren. De basis daarvoor is vooral de ervaring die ik heb opgedaan bij de straten binnen de stad.
Met die systematiek in gedachte heb ik een stelsel van locaties voor de nummers opgezet en vervolgens
geverifieerd of daar overeenkomsten mee te vinden waren.

Buiten de brugpoort tekent van Deventer de buitenstad. Hier liggen de Vissersdijk langs de Maas en de (oude) Kerkstraat.

Die locaties zijn uiteraard op de door van Deventer aangegeven bebouwing gebaseerd. Hij tekent veel huizen
langs de dijk en maar enkele aan de kerkstraat.
De volgende 42 namen worden vermeld:

Opten dyck buyten der Stadt
162 Wouter Diricx zoen die metselaer- -een huys- -by hem selven bewoendt- -gheen zes gulden jaerlicx in
huyere gelden- - ergo alhyer- -nyet
163 Rub Heynricxs zoen
- -een huys- -by hem selven bewoendt- -jaerlicx gheen zes gulden in huyere
gelden- -ergo alhier- -nyet
164 Joest ven Ghemen
- -een huys- -by hem selven bewoent- -jaerlicx gheen zes gulden in huyere
gelden- -ergo alhyer- -nyet
165 Jan Adriaens zoen
- -een huys- -by hem selven bewoendt- -jaerlicx gheen zes gulden in huyere
ghelden- -ergo alhier- -nyet
166 Jan Rycken
- -een huys- -by hem selven bewoendt- -jaerlicx gheen zes karolus gulden in
huyere ghelden- -alhyer- -nyet
167 Anthonis Aerts zoen
- -een huys- -by hem selven bewoendt- -wordt getauxeert op zes karolus
guldens - -ergo alhyer- -nyet
168 Adriaen Diricxs zoen
- -een huys- -by hem selven bewoendt- -jaerlicx gheen zes gulden in huere
gelden- -ergo alhyer- -nyet
169 Bastiaen Adriaens zoen
- -een huys- -by hem selven bewoendt- -jaerlicx gheen zes karolus gulden in
huyere gelden- -ergo alhyer- -nyet
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170 Gyns Willemss

- -een huys- -by hem selven bewoent- -jaerlicx gheen zes gulden in huyere
gelden- -ergo alhyer- -nyet
171 Jan Adriaens zoen Hamer
- -een huys- -by hem selven bewoendt- -getauxeert op zes gulden- -ergo
alhier- -nyet
172 Jan die Wolff
- -een huys- -by hem selven bewoent- -getauxeert op zes gulden- -ergo alhiernyet
173 Dirick Huysman
- -een huys- -by hem selven bewoent- -getauxeert op zes gulden- -ergo alhiernyet
174 Adriaen Janss die Hoech
- -een huys- -by hem selven bewoent- -getauxeert op zes gulden- -ergo alhiernyet
175 Die weduwe van Merten Diericx zoen- -een huys- -jaerlicxs gheen zes karolus gulden in huyere ghelden- ergo alhier- -nyet
176 Neven Stammen
- -een huys- -jaerlicx geen zes gulden in huyere gelden- -ergo alhier- -nyet
177 Rub Heynricx zn
- -een huys- -jaerlicx gheen zes karolus gulden in huyere gelden- -ergo alhiernyet
178 Aert Adriaens zoen
- -een huys- -jaerlicx gheen zes gulden in huyere gelden- -ergo alhier- -nyet
179 Thiel Floris zoen
- -een huys- -jaerlicx gheen zes gulden in huyere gelden- -ergo alhyer- -nyet
180 Willem Nannen
- -een huys- -jaerlicx gheen zes gulden in huere gelden- -ergo alhier- -nyet
181 Adriaen Otten zn
- -een huys- -jaerlicx gheen zes gulden in huyere ghelden- -ergo alhyer- -nyet
182 Cornelis Otten zn
- -een huys- -jaerlicx gheen zes gulden in huyere gelden- -ergo alhier- -nyet
183 Goeyert Mertens zoen
- -een huys- -by hem selven bewoendt- -getauxeert op zes gulden- -ergo
alhier- -nyet
184 Cornelis Adriaens zoen
- -een huys- -by hem selven bewoendt- -getauxeert op zes gulden- -ergo
alhier- -nyet
185 Aert Diricxs zoen
- -een huys- -by hem selven bewoent- -getauxeert op zes gulden- -ergo alhiernyet
186 Adriaen die Korfer
- -een huys- -by hem bewoent- -jaerlicx geen zes gulden in huere gelden- ergo alhier- -nyet
187 Ghysbert Ghysberts zoen
- -een huys- -by hem selven bewoendt- -jaerlicxs gheen zes gulden in huyere
gelden- -ergo alhier- -nyet
188 Adriaen Adriaenszoen
- -een huys- -by hem selven bewoendt- -jaerlicxs gheen zes gulden in huyere
ghelden- -ergo alhyer- -nyet
189 Adriaen Heyndricxs zoen
- -een huys- -by hem selven bewoendt- -getauxeert op zes karolus gulden- ergo alhier- -nyet
190 Dirick Adriaens zoen
- -een huys- -by hem selven bewoendt- -jaerlicxs geen zes karolus guldens in
huyere gelden- -ergo alhier- -nyet
191 Willem Peters zoen
- -een huys- -by hem selven bewoendt- -jaerlicxs gheen zes karolus guldens
in huyere gelden- -ergo alhier- -nyet
192 Heyndrick Willems zoen
- -een huys- -by hem selven bewoendt- -jaerlicx gheen zes gulden in huyere
gelden- -ergo alhier- -nyet
193 Adriaen Willems zoen
- -een huys- -by hem selven bewoendt- -jaerlicx gheen zes karolus guldens
gelden- -ergo alhyer- -nyet
194 Aerdt Diricx zoen van Ganswyck- -een huys- -by hem selven bewoendt- -jaerlicxs gheen zes gulden in huere
gelden- -ergo alhier- -nyet
195 Wouter Diericx zoen die Korver- -een huys- -by hem selven bewoendt- -zoude tsiaers gelden zes karolus
guldens- -ergo alhyer- -nyet
196 Thonis Jans zoen
- -een huys mitte hoofstadt- -verhuyert aen Huybrecht van Zevender- - tsiaers
om 12 gld
197 Dierick Ariaens zoen
- -een huys- -tsiaers geen drye gulden weert- -ergo alhier- -nyet
198 Gheerdt Hauwer
- - een leech huys- -is tsiaers geen drye gulden weert- -ergo alhier- -nyet
199 Jonckhan
- -een huys- -ende gelt jaerlicx geen 4 gulden- -ergo- -nyet
200 Michiel Stevens
- -een huys- -by hem selven bewoent- -tsiaers geen pont groet gelden- -ergo
alhier- -nyet
201 Marycken weduwe van Huybert Ariaens zoen- -een huys- -by haer selven bewoendt- -tsiaers gheen pondt
vlaems gelden- -ergo alhier- -nyet
202 Jannes Ariaens zoen
- -een huys- -by hem selven bewoendt- -gheen pondt vlaems tsiaers gelden- ergo alhyer- -nyet
203 Herman Cornelis
- -een huys- -by hem bewoent- -tsiaers gelden zes gulden- -ergo alhier- -nyet
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Een eerste overeenkomst blijkt uit de naam Adriaen Heynricxs bij nr 189. In 1579. verkoopt Henrick Adriaens
een huis en erf aan Sebastiaen Ottensz. Dat is dus kort na de brand van 1573, maar vier jaar voordat besloten
werd tot aanleg van het nieuwe vestingontwerp. Volgens de transportakte moet dit huis staan op een hoekperceel
met de dijk aan de noordzijde en een ‘gemeyne steeg’ aan de westkant. Ik kon mijn opzet van de locaties passend
maken door slechts één plaats op te schuiven en dat gaf vertrouwen. In een andere akte, eveneens in 1579
verkoopt Peter Ponsiaers, echtgenoot van Neeltje Ariens dochter, aan Joost Joostens een huis en erf aan de
vissersdijk met als belendingen: ten westen Adriaen Haveler, ten oosten de gemeyne steeg, ten noorden de dijk
en ten zuiden de sloot. Dit huis moet dan op het hoekperceel aan de andere kant van de steeg liggen. Dat is nr
188, op naam van Adriaen Adriaensz en dat zal wel een (voor)vader van Neeltje Ariens dr zijn.
Een bijzondere aanwijzing is ‘de sloot’ aan de zuidzijde. Halverwege tussen de dijk en de kerkstraat moet een
sloot liggen. Die wordt door van Deventer niet getekend. Hij heeft dat niet gezien of die sloot bestond in 1558
nog niet. In die eerstgenoemde akte is van een sloot aan de oostzijde van de gemeyne steeg geen sprake.

Een volgend belangrijke vergelijk is de naam ‘die Wolff’ op nr. 172. Die naam vinden we ook in een
transportakte uit 1580.
Daarin staat dat Adriaen
Woutersz aan Aert Jordensz
een erf aan de Vissersdijk
verkoopt, daar in het
zuidoosten Baetgen Jansz de
Wolff naast ligt. In het
noordwesten grenst Aertken
Peters aan dit erf. Dat
verkochte erf moet dan nr
171 zijn, dat in 1555 van Jan
Adriaens zoen Hamer was.
Adriaen Woutersz zal een
erfgenaam van Jan Adriaens
De eigenaren in 1555 volgens de 10e penning
De eigenaren in 1580 volges de verkoopakte.
zijn. Op dit erf staat blijkbaar
in 1580 geen huis meer. Het loopt van de dijk tot de ‘achtersloot’.Hier ligt dus ook een sloot halverwege het
perceel. Aertken Peters is in 1580 de eigenaar van nr 170, dat van Gyns Willemss was in 1555.
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In die zelfde akte wordt door dezelfde personen ook het erf ten zuiden van de sloot overgedragen. Dit wordt
omschreven als een erf gelegen aan de ‘auwe kerkstraet’, met als belendingen: in het zuidoosten Baetgen Jansz
en in het noordwesten de erfgenamen van Adriaen Geritsz Bruenen, strekkende van de kerkstraat tot de
‘achtersloot’. Uit deze twee overdrachten blijkt dat nr 172 van de Wolff doorloopt van de dijk tot de kerkstraat,
ondanks de sloot. Daar kan in 1555 dus geen huis aan de kerkstraat liggen. En dat klopt met mijn tekening. Het
erf als belending aan de westzijde zou het zuidelijk deel van nr 170 kunnen zijn als ook dat een doorlopend
perceel is. Nr 170 is van Adriaen Geritsz, waaruit geen naamrelatie met Gyns Willemss blijkt. Het is daarom
waarschijnlijker dat het een separaat erf is en dan moet het nr 202 zijn. Dat was in 1555 van Jannes Ariaens zoen
en daar zit wel de naam Adriaen in.
Ten slotte geven de waarden van de aanslag een indicatie. De meeste huizen zijn minder dan 6 gulden. Enkele
huizen zijn precies 6 gulden getaxeerd. Slechts één waarde in de lijst is hoger. Dat is het ‘huis en hofstad’ voor
12 gulden, namelijk nr 196. Uit de historie, (zie de grafelijke lenen) is bekend dat in de 14e en 15e eeuw langs de
kerkstraat een aantal grote hofsteden hebben gelegen. Daarvan is in 1558 alleen de Blankenborg nog als een
pand van aanzien aanwezig. Van Deventer tekent het als een kasteeltje met een gracht eromheen. Omdat het aan
de zuidzijde van de kerkstraat ligt, staat de opgave van deze hofstad niet in de lijst van de Buitenstad maar in die
van de Oude Banne. Dit wordt in de opgaven als volgt gemotiveerd:
‘Ende aengaende die huysen te landewaerts die zijn elcx op heure quoieren gestelt ofte zijn metten lande daer de
zelffden op staen getauxeert - -Daeromme alhyer nyet’
Van de andere hofsteden is, dankzij de 10e penning, blijkbaar alleen nr 196 nog terug te vinden. Het is verhuurd
aan Huybrecht van Zevender. Die familienaam komt in de historie van Woudrichem al in de 14e eeuw voor. Een
van Zevender wordt genoemd in een akte uit 1380 waarin staat: Wi Willem, heere van Hoern ende van Altena,
doen cont - - - dat wi ghegheven hebben ende gheven Claes van der Zevender, onsen neve, hem ende sinen
nacomelinghen tot enen rechten erfleen een huus ende een hofstat mit allen sinen toebehoren. Dit slaat weliswaar
op een huis binnen de stad aan de Oude Steenstraat, maar geeft het belang van de familienaam aan. In 1580 is
Huybrecht van Zevender schout in Woudrichem.
Zeer opvallend zijn de nabij liggende nrs 197, 198 en 199, met een waarde van ‘geen drie’ of ‘geen vier’ gulden.
Dit is duidelijk een groepje kleine huisjes. Het zijn de enigen in de hele opgave van de 10e penning, zowel
binnen als buiten de stadsmuren, met een waarde die zo laag benoemd wordt. Waarschijnlijk hoorde deze
optrekjes ooit bij die naastliggende hofstad van nr 196. Evenzo valt op dat de nrs 200, 201 en 202 in ponden
vlaems worden getaxeerd. Ook dat verwijst naar een historisch verleden. Zij zijn waarschijnlijk ook deel van een
notabel perceel geweest.
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Opt Gat
De opgaven voor de 10e penning voor de stad worden gecompleteerd met de huizen in Oudendijk. Deze dijk
vormt de scheiding tussen de Oude en de Nieuwe Banne en is ongeveer 30 jaar na de Elizabethsvloed versterkt
om het gebied van de Oude Banne te
beschermen tegen stormvloedstanden op de
verdronken Grote Waard. De huizen langs
deze oude dijk vallen van oudsher onder de
jurisdictie van de stad Woudrichem. Van
Deventer heeft de omgeving van de stad in
1558 ook getekend, maar daar is Oudendijk
maar voor een deel in opgenomen. Daarop is te
zien dat de aansluiting van de Oudendijk aan
de Merwede afwijkt van de situatie in 1603 die
Schillinx tekent. De polder de Echt is in die
tussentijd in de Merwede verdwenen (zie mijn
notitie: ‘Echt , Ooken en Stadsvrijheid’).
Waar de naam ‘Opt Gat’ zijn oorsprong aan
ontleent is mij niet bekend. Lag hier een oude
doorbraak in de dijk? De buitendijkse inham,
die het ‘Oudendijkse Gat’ wordt genoemd is
pas in de 18e eeuw onstaan. In elk geval is te
zien dat er in 1555 nabij de Merwede huizen
hebben gestaan die in 1600 verdwenen zijn.
Een nauwkeurige tekening van huizen langs de
Oudendijk is pas beschikbaar in 1832 als het
kadaster is ingesteld.
Op nevenstaand kaartje zijn de huizen van
deze kadastrale kaart in een grijze inzet
afgebeeld naast de weergave door Schillinx
getekend. Ik heb daarbij in de bovenhoek de
situatie opgenomen zoals die door van
Deventer is geschetst. Hij tekent langs de Echt
aan de dijk 5 huizen of boerderijen.
Voor de 10e penning staan 22 namen
genoteerd. Enkele van deze namen komen ook
voor als perceeleigenaar in de opgave voor de
Echt. Ik heb die percelen in nevenstaande
figuur in volgorde aangegeven. De namen
komen overeen met de lijstnummers:
nr 216, Thijs Haveler
nr 205 Joost opten Roeff
nr 219 Thonis Adriaens zn
nr 221 Wouter Ghysbrechtss
En als nr 225 Adriaen den Braber een
olyslaeger is dan staat ook hij in de Echt.

Oudendijk in 1555, in 1600 en (in verschoven positie) in 1832 (grijs).

Elk van deze personen wordt dus aangeslagen
voor een perceel grond in de Echt, zowel als voor een huis, ‘daer hij woent’, op de Oudendijk. Omdat de Echt
vermoedelijk tijdens de zeer hoge rivierafvoer in 1552 is overstroomd en grote delen met zand zijn overdekt is
het niet verwonderlijk dat de eigenaren niet (of niet meer) op de Echt wonen. Zij zijn uitgeweken naar de
Oudendijk. Jonckhan, die op de Echt iets verder naar het oosten eigenaar is van een perceel, komt niet op
Oudendijk voor, maar staat op nr 199 in de buitenstad. Ze zijn allemaal verhuisd maar worden nog wel voor hun
(waardeloos geworden) percelen aangeslagen.
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Met deze gegevens is echter niet vast te stellen wat de looproute van de opgave voor de Oudendijk is. De tweede
genoemde heeft de toevoeging ‘opten Roeff’ en van het huis ‘de Roeff’ is de ligging bekend. Dat lag ten
zuidwesten van de Oudendijk, feitelijk in Honswijck ( zie Grafelijke Lenen, Fig. GL-6, Honswijk). Dit gebied
was ten prooi gevallen aan de Elizabethsvloed en de voorouders van de genoemde Joost opten Roeff kwamen
hier waarschijnlijk vandaan. Maar waar is Joost naar toe verhuisd? Ligt nr 205 op Oudendijk zuid of noord?

Opt Gat
204 Die weduwe van Jan van Herwen een huys- -by haer bewoent- -soude nyet gelden- -ergo- -nyet
205 Joost opten Roeff
- -een huys- -by hem bewoent- -soude tsiaers geen pondt groot gelden in
huyre- -ergo alhier- -nyet
206 Guyst
- -een huys- -by hem bewoent- -soude tjaers geen pondt groot gelden in
huyre- -ergo alhier- -nyet
207 Thonis Joosten zoen
- -een huys- -by hem bewoendt- -soude tsiaers geen pondt groot gelden in
huyre- -ergo alhier- -nyet
208 Heynrik Lauwerenss
- -een huys- -by hem bewoent- -soude tjaars geen pondt groot gelden- -ergo
lhier- -nyet
209 Bastiaen Wouters zoen
- -een huys- -by hem selven bewoendt- -soude tjaers nyet ghelden een pondt
groot vlaems- -ergo alhyer- -nyet
210 Jan Adriaens zoen Kemp
- -een huys- -staet leech- -soude gheen zes karolus gulden jaerlicx in huyere
gelden ergo alhier nyet
211 Herman Claeszoen
- -een huys- -by hem selven bewoendt ende es zoude tjaers gheen zes gulden
in huyere gelden- -ergo alhyer- -nyet
212 Peter Bloom
- -een huys- -by hem selven bewoendt- -soude tjaers geen zes gulden in
huyere gelden- -ergo alhier- - nyet
213 Cornelis Cornelis zoen
- -een huys- -by hem selven bewoendt- -soude tjaers geen zes karolus gulden
in huyere gelden- -ergo alhier- -nyet
214 Wouter van Os
- -een huys- -by hem selven bewoendt- -soude tjaers gheen zes karolus
guldens in huyere gelden- -ergo alhyer- -nyet
215 Die weduwe van Cornelis Vijchboom- -een huys- -wordt by haer bewoent- -soude tjaers geen zes gulden in
huyere gelden- -ergo- -nyet
216 Thijs Haveler
- -een huys- -by hem bewoendt- -soude tjaers gheen zes gulden in huyer
gelden- -ergo alhier- -nyet
217 Aerdt Adriaens zn
- -een huys- -by hem bewoent- -soude tjaers geen zes gulden in huyere
gelden- -ergo alhier- -nyet
218 Geryt Freyck
- -een huys- -by hem bewoent- -soude tjaers geen zes gulden in huyer gelden-ergo alhier- -nyet
219 Thonis Adriaens zn
- -een huys- -by hem bewoent- -soude tjaers geen zes gulden in huyere
gelden- -ergo alhier- -nyet
220 De weduwe van Ghysbert Janss- -een huys- -by haer bewoent- -soude tjaers geen zes gulden in huyer
gelden- -ergo alhier- -nyet
221 Wouter Ghysbrechtss
- -een huys- -by hem bewoent- -soude tjrs geen zes gulden gelden in huyer- ergo alhier- -nyet
222 Aerdt Adriaenss
- -een huys- -by hem bewoent- -soude tjaers gheen zes gulden in huyer
gelden- -ergo alhyer- -nyet
223 Goeyert Damen
- -een huys- -by hem selven bewoendt- -zoude tjaers gheen zes karolus
gulden in huyere gelden- -ergo alhyer- -nyet
224 Henrick Wouters zoen
- -een huys- -by hem selven bewoendt- -soude tjaers geen zes karolus gulden
in huyere gelden- -ergo alhyer- -nyet
225 Adriaen den Braber
- -een huys- -by hem selven bewoendt- -soude tjaers gheen zes karolus
guldens in huyere gelden- -ergo alhier- -nyet
De verpondingen van 1611 kunnen misschien een indicatie geven. In deze lijst met namen worden onder meer
Lauwerens Jansz Mulder, Willem Bastiaensz en Arien Petersz genoemd. Die lijst bevat overigens maar zeven
namen. Er blijkt uit dat Lauwerens molenaar is, waarschijnlijk van de watermolen aan de Oudenbansche Vliet.
Dat is de uitwatering aan de zuidzijde van de Ouden Banne. Dat kan betekenen dat nr 208 aan de zuidkant ligt en
derhalve de lijst van zuid naar noord loopt. De eerste tien nummers liggen dan in het zuidelijk gedeelte van de
Oudendijk.
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Slotverklaring.
Het geheel is ondertekend met naam en merkteken van:
Mathijs van Loosen
Adriaen Vermontss vanden Hoeven
Glymmer van Rijswijck
Jasper Ariaensoen
Danckert Pauwelssoen
Op de volgende bladzijde staat:
Somme totale vande estimatie vander huyere vanden huysen, onder den bedryve van Woudrichem gelegen,
beloopt 599 ponden en 10 penningen
Facit den thienden penninck 59 pond en 19 penning
Ende aengaende die huysen te landewaerts die zijn elcx op heure quoieren gestelt ofte zijn metten lande
daer de zelffden op staen getauxeert
Daeromme alhyer nyet
De sommatie betreft het eerste boek en de opmerking over huysen te landewaerts verwijst naar het tweede boek.

Ten slotte
Het boek sluit af met een verantwoording door Cornelis van Beveren, die door de burgemeesters van Dordrecht
opdracht heeft gekregen om het opstellen van de aanslag te regelen.
Opmerking: in het origineel van de onderstaande verklaring staan in de marge twee toevoegingen.
Ik heb die tussen [ ] ingevoegd in de tekst.
Ick Cornelis van Beveren Claessn doe condt eenen ijegheelicken ende certificert bij dese dat ick tot versoecke
van mijnen Heeren die borgemeesteren van Dordrecht bijden anderen gesommeert hebbe alle die partijen van
penningen verclaert in dese quoijen groet drie ende dertich bescreven bladeren papiers ende overgebrocht bijden
regierders der Stede van Woedrichem [wirden] van allen den incomende [tiende penninck] van den huyssen der
voerscreven stede soe wel die bij den eijgenaren gebruijct worden als die ter huijere gaen ende dat ick alle tselve
ter eenre somme bevinde te bedragen van 58 ponden 19 penningen van 40 groeten vlaems tpondt ende niet meer
nar mijne beste weetenscap sonder fraude des forcondt hebbe ick Cornelis van Beveren voerscreven mijn
gewoenlick hantscrift hier onder geset opten 9 desember anno 15honderd vijff ende vijfftich
(Is ondertekend door) Cornelis van Beveren Claessn
Van Beveren heeft blijkbaar alles nageteld en komt tot de conclusie dat er een telfout is gemaakt.
Geen 59 ponden en 19 penningen, maar hij schrijft: ‘58 ponden en 19 penningen ende niet meer’.

Aldus heb ik, Ferd van Roode, ‘naar mijn beste wetenschap zonder fraude’ deze analyse gemaakt.
Woudrichem, 29-8-2019, Ferd van Roode,
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