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Lijst van onderschriften van het gedeelte Andries Schoemaker volgens MMF-publications

   1 r St. Olofs Kappel
   2 r 't nieuwe nonneklooster. 'geboud Ao. 1404
   3 r Margariete klooster meest weg
   4 r Zegel
   5 r Margariete klooster
   6 r St. loeris
   7 r Cellebroers
   8 r Cecilia klooster
   9 r Angeniete klooster
  10 r St. Olofs poort van binnen en buyten
  11 r Tweede Jan Rooden of Gasthuijs moolen poort
  11 1r [Staande man]
  12 r Het molepadt in Amsteldam met de lijnbaan soo als het geweest is in den jaare 1615
  13 r t moolepadt: met de klok gieterij, en het schermschool int jaar 1625
  14 r Gesicht van outs de ossesluijs tot Amsteldam van t spuy af te sien voor dezen
  15 r De kolksluijs op de zeedijk: mide huijsen afgebroken
  16 r De grimnesse sluys aan de oude turf markt
  17 r De ossesluijs met het acsijns huijs daar op van het spuy te sien Ao. 1620
  18 r t boere verdriet met de huijse daar nu de Iuyterse oude kerk staat op het spuy
  19 r Het rondeel met de muur en kolvenierstoren Anno 1544
  20 r t Rondeel of Rodeblokhuijs in den jaare 1552
  21 r Gesicht van de Colveniersdoelen tot Amsteldam in den jaare 1667
  22 r Gesicht van de Colveniersdoelen aan de waterkant een zijd weg gedraayt [?] Ao. 1607
  23 r Een gedeelte van t rondeel met de toorn tot Amsterdam alsmede de andere sijde van het rockin
  24 r T Raam of waterpoortije het welke zijn uitgang hadde op de graanmarkt nu het Rusland in den jaare 1599
  25 r De raam of Waterpoort van binnen in den jaare 1599
  26 r Gasthuijs moolen gestaan hebbende op de cingel Anno 1540 daar nu de Gasthuysmoolensteeg noch is
  27 r Wagtooren of blokhuys hebbende gestaan in het Eye: aan het eynde het water of Damrak in den jaare 1540
  28 r De Wachttorn die gestaan heeft aan de Martelaarsgragt 1554
  29 r De spiegelglasblaserij op t Roeterseyland te Amsterdam Anno 1728
  30 r De spiegelglasblaserij op t Roeterseyland van de andere zijde Anno 1728
  31 r De nieuwe speigelglasblaserij op t Roeterseyland van t weespervelt te sien 1725
  32 r T Antonis kerkhof tot Amsterdam van t Weesperplijn te sien getekent 12 April 1727
  33 r Ingang van het Suykershofije, sig dus vertoonde in de Lindenstraat Ao. 1728 A. Schoemaker
  34 r Het Suykerhoft in de Lindenstraat: kompt ook uijt op de Lindengragt 1728
  35 r Het Suykerhoft van binnen
  35 1r tekst met betrekking tot hofken staande op de lindegragt
  35 1v tekst met betrekking tot hofken staande op de lindegragt
  35 2r tekst met betrekking tot hofken staande op de lindegragt
  35 3r tekst met betrekking tot hofken staande op de lindegragt
  36 r De oude Heyligewegspoort: van de gragt te sien dat nu t koning plijn is te sien 1626
  37 r Een gesigt van de oude Weteringsbrugh, en den vaart na den Overtoom, buyten de oude Heylige wegs poort in den jaare 1617
  38 r De Heijligewegssluys, met het huijs van de sluijswagte nevens het hoekhuijs vanuit koningsplijn soo als het was in den jaare 1620
  39 r De Heylige wegssluijs: met zijn ophaalbrug en het gragye daar nu het koningsplijn is: soo 'twas 1620,
  40 r Houtewaal buyten Amsteldam in den jaare 1625
  41 r Houtewaal buyten Amsteldam van ter sijde te sien
  42 r Houtewaal: was in den jaare 1641: buyten de stad Amsteldam
  43 r Houtewaal in een ander gesight
  44 r Een gesicht van het bolwerk Zeeburg over Pampus in de Zuyderzee en de dorpen Rarop [Ransdorp?] en Durkerdam in t verschiet
  45 r De buurt Zeeburg langs de Antonis of muijderdijk: buijten de muijderpoort
  46 r Cathuijsers van de Zuyt sijte tot Amsteldam
  47 r Overblijfsel van Carthuysersklooster te Amsteldam 1609   [volgt tekst]
  47 v [tekst met betrekking het Carthuysersklooster]
  48 r De middellaan in de hofstede het oorlogsschip: tegenwoordig in huur gebruykt door ...[?]
  49 r Het dorp Slooten buyten Amsteldam
  50 r Het dorp of kerk van Sloterdijk buijten Amsteldam
  51 r Manire hoe de processie van t mirakel in de Heylige stee ging
  52 r De processie op palmzondag tot Amsteldam gehouden
  53 r De huysen van Kromhout
  54 r S. Joris op t Rokkin: daar nu de Roomse kerk van t boompje is
  55 r Binnengesigt van St Jorishof op het Rokkin
  56 r St Joris hof in t jaar 1544
  57 r Dit vertoont nu het Rockin/Sint Joris in den jaare 1544
  58 r Het marien clooster in den jaare 1544
  59 r Het oude doolhof op de Princegragt soo het geweest is in den jaare 1617



  59 v [Tekst met betrekking tot Niwenbrugh]
  60 r De Voetboogsdoelen van achteren:nu het Oostindis huijs:met de grond van des stads magasijn: soo t sig vertoonde in den jaare 1619
  61 r De handboogs doelen van achteren in den jaare 1591
  62 r Kost verloren op den Amstel
  63 r De Raampoort voorden Jaare 1672: die ik selfs heb helpen vullen met aarde als ook de soogenaamde bulle bak sluys
  63 v ['Heeft betrekking op pagina 64r]
  64 r T hofije van de Roomsgesinde op de Keysersgragt genaampt Lieferstfondament van binnen
  65 r Den ingang van t Roomse hofije op de Keysersgragt 1676
  66 r Gesigt van t mennonite of Doopsgesinde weesheuijs op de Princegragt1729
  66 v [Tekst met betrekking tot spiegel huysjens]
  67 r Wapen [plus tekening brug]
  67 r - -
  68 r Het huijs' genaamp't kostverloren buijten Amsteldam aan de revier den Amstel in de jaare 1630
  69 r Het huijs genaampt kostverloren van achternn
  70 r Amstelmond 1729                    C. Pronk
  71 r De herberg de Roopaal aan den Amstel: alwaar t sticht en Holland schijt 1729    C.Pronk
  71 1r [Tekst met betrekking tot Amstelmond]
  72 r t klooster van Geertruyd van vooren te sien
  72 1r [Tekst: het accoort door de regenten...]
  73 r De oude en niwe nonnekloosters in Amsteldam: boven is de niwe Ao. 1544
  74 r 't niwe Nonneklooster tot Amsterdam is Anno 1404
  75 r Het Paulinianen klooster in de oude Hoogstraat: nu de Walskerk en het St Jorishoft: dat nu door kostgangers bewoond wordt A. 1540
  76 r Het overblijfzel van het Ursels klooster niet haar 11000 maagden soo t was in den jaare 1599: sijnde den gedeelte: tot het spin huijs en

de rest tot weeshuijs is gemackt
  77 r Het klooster van Ursel op sijde: is nu geschickt om lichte vrouluyden in te zetten soo t was in den jaare 1599
  78 r De kerk van de oude nonnen Anno 1591
  79 r De kerk der niwe nonnen Anno 1591
  80 r De kerk van het gewesene Agniteklooster: nu de illustreschool hier vertoont soo als het geweest is in den jaare 1599
  81 r Den ingang na de kerk van het Agniteklooster in de Agnitestraat soo  als het geweest is in den jaare 1599
  82 r t Klooster van Ursela te Amsteldam Anno 1544
  83 r t Klooster van Agneta te Amsteldam in t jaar 1544
  84 r Jacobs kappel in de Kapelsteeg: in de tesselse kaay
  85 r Het gasthuijs op de niwendijk over de Vrouwekapelsteeg
  86 r t Mariaklooster op het Rokkin bij de Langebrugh
  87 r Margaretenkerk: nu de groote hal in de Nes ,
  88 r t Clarisse Clooster
  89 r Agnite kerk
  90 r Cellesusters: op 'de oudezijtsburgwal
  91 r Cellesusters van binnen te Amsteldam
  92 r Wapen
  93 r Een gedeelte van Spiegelshuysjes: aan de hoek van de Regulierspoort tot Amsterdam 1618
  94 r Spiegelhuysyenz aan de Botermarkt Anno 1726
  95 r De mijlpaal: en de hofstede de tulpenburg aan den Amstel Anno 1729 C.Pronk
  96 r Ruyskensteyn gelegen aan den Amstel Anno 1729    C.Pronk
  97 r De kerk van het Bethanien klooster
  98 r Cicilia klooster van achteren
  99 r Cellebroeders klooster op het Rokkin over de heylige stad
100 r Cellebroers klooster in den jaare 1544
101 r De oude Antonispoort
102 r De Antonis poort
103 r De oude Antonispoort
104 r De oude Antonispoort in een ander gesigt
105 r De oude Antonispoort soo die was Anno 1620
106 r De oude Antonispoort nu de Waagh
107 r De oude Regulierspoort
108 r De Regulierspoort
109 r Korsjespoort:gestaan hebbende op de Cingel in den jaare 1540 daar nu noch de Korsjes steeg en brugh is,
110 r De oude Regulierspoort tot Amsteldam na 't leven verbeelt Anno 1650
111 r Jan Roodenpoort van binnen
112 r De twede Jan Rooden of gasthuijsmoolen poort te Amsteldam
113 r De niwe Jan Roon poort: heeft gestaan aan t eijnde van de Warmoesgragt
114 r De niwe Jan Roonpoort: van buijtenen te sien
115 r St Olofspoort van binnen St. Olofspoort van buijten
116 r St. Olofspoort en kapel in den jaare 1546
117 r Gesigt van de Haarlemmerpoort soo als die gestaan heeft op de Brouwers gragt bij de Heeremark in den jaare 1599
118 r Dezelfde 'poort van binnen te sien Anno 1599
119 r Een amsteldamsche moddermolen


