
Jacob Jansz. Dremmel  
(Cornelis Jacobsz. Vader) 

fabrijkmeester in 1573 
  

en 

 
Pieter Jacobsz. Dremmel  

(Cornelis Jacobsz. Broer) 
poorter in 1597 

  

 

voor het Tweede Drebbel 

Genootschap geprepareerd 

door Francis FRANCK 

www.drebbel.net 



 

Is voirts Evert Jansz Stuijling, Louris  

Pietersz lantmeter, Christoffel Coot, Jacob 

 Jansz. Dremmel, Ghijsbert Jansz Pauw  

en d’ erffgen: van dirk jansz Langedijk  

als fabrijkmrs de anno 73, elec voir  

haer moeijten toegevonden thien Guld:, en   

Mr.  Louris noch daer van de rekening te  

maken, en manuel te houden ses gulden 

(Vroedschapsresoluties 92 – blz. 230)  



Over Fabriekmeesters lezen we (in de Alkmaarsche Courant 1912, nr. 94): 

 

Fabriekmeesters. 
Den 21 Februari 1551 benoemde de vroedschap tot fabrieksmeesters Claes Hareksz. en Jan Jacobsz. 

dij Boer, “omme te repareren alle vervallen bruggen, de Geestpoort, muren en andere, herstel 
behoevende" werken, zulks met advies van burgemeesteren, mits daarvoor genietende een redelijk 
salaris tot taxatie van burgemeesteren. 

Dus werd geboren het tot 1707 bestaan hebbende collegie van fabrieksmeesters, hetwelk de regeerings- 
taak van burgemeesteren verlichtte door de zorg der fabricage te dragen. 22 Juli 1554 zorgde de vroedschap 
reeds dat het heft in hare handen bleef door te bepalen, dat zonder hare toestemming in het vervolg geene 
nieuwe groote werken ondernomen werden waarvan de kosten meer dan f 100 bedroegen. 

In het gemeente-archief zijn van de jaarrekeningen van fabriekmeesters van 1562 tot en met 1657 
slechts 39 te vinden De eerste, loopende van Mei 1562 tot Mei 1563, in welk tijdsverloop de demping der 
bezuiden de Langestraat strekkende sloot werd voortgezet en voltooid , van den fabriekmeester Claes, 
Heindrieksz., wien 22 Juni '62 door de vroedschap f 36 als belooning was toegekend, beliep in uitgaaf  
f 3792 :10:12, die van het volgende jaar van Adriaen Doedesz. en Willem Lambrechtsz, die samen f 48 
genoten f 4664:—:14. 

De laatste rekening, die van Gualter Brant en Gerrit Reyndertsz. Poth over 1657 wijst eene uitgaaf 
van niet minder dan f 26048:10:4 aan. In ééne eeuw was het bedrag dus verzevenvoudigd, hetgeen 
geen verwondering kan baren als men in aanmerking neemt de vermindering der waarde van het geld, 
de daardoor en om andere redenen verhoogde prijzen van materialen en de toegenomen grootte der 
stad en hare bevolking, en de hoogere eischen welke aan alles, gesteld werden. 



Uit het Poortersboek (Stadsarchief Alkmaar 327, blad 253): 

 

1597 

Pieter Jacobszn. Dremmel  

den 27 novemb --- 3-o-o 

Poorter 
Poorter is een historische benaming voor 
een burger die zich het recht verworven had 
binnen de poorten van een plaats met stads-
rechten te wonen. Men kreeg dit poorterrecht of 
burgerschap door zich laten registreren bij een 
magistraat van de stad. 

Er diende voor het verkrijgen van burger-rechten 
een zekere som geld te worden betaald, men 
bewees daarmee dat men niet armlastig was en 
in eigen onderhoud kon voorzien. Ook moest er 
een eed worden afgelegd. Uit de stadsrekenin-
gen van 's-Hertogenbosch blijkt dat in 1693 na 
het afleggen van de eed 6 gulden, 4 stuivers en 
8 oort betaald moest worden om poorter te 
worden.  

De stad was omringd door een stadsmuur en 
een gracht en bood daarmee een zekere mate 
van veiligheid en bescherming aan haar burgers 
(poorters). 's Avonds tegen donker werden de 
stadspoorten gesloten door de poortbewaker. 
De sleutels van de stad werden bij 
een burgemeester ingeleverd en de volgende 
dag weer opgehaald. 

De gehele burgerij van een stad wordt 
soms poorterij genoemd. 


