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GAR inv.nr. 351. Bevolking Capelle 1674.
(SB 30-11-2011)

Quohier van alle de families de welcke in het Ambacht van Cappelle sijn volgens het
aenschrijven van de Ed: Groot Mog.de Heeren Staten van Hollandt en Westvrieslandt in dato
den 29 Decemb: 1673.

(Tekst uit Inventaris Ten Boom: Kohier van de te Capelle woonachtige personen met beroep,
burgerlijke staat en gezinssamenstelling, opgemaakt door schout en ambachtsbewaarders, 1674.
N.B. Samengesteld op grond van de resolutie van de Staten van Holland d.d. 1673 december 29
betreffende de heffing van een familiegeld ten bedrage van een 200ste penning. Met aantekeningen
betreffende de (al of niet) quotisatie.)

In Keten polder vant westen af.

Pleun Crijnen heeft een vrouw en is belast met vier kinderen - is een visser.

Leendert Leendersz d'Jonghe is een ongetrout Jonckman een visser waer bij inwoont sij
moeij Neeltjen Leenders sijnde een oude wed:

Cornelis Jansz Borst heeft een vrouw en is een cleermaecker.

Pieter Hendricksz van Vliet heeft een vrouw woont ont selve huijs - is een visser

Pieter Anthonisz is een vrijer en hout een dienstmaecht - visser en hout 2 à 3 koeijen.

Cent Cornelisz is een Jonckman woont met twee susters - vist en hout mede 2 à 3 beesten

Ingen Anthonisz heeft een vrouw en is belast met ses kinderen - visser

Witten Cornelisz Borst heeft een vrouw en heeft drie kinderen - visser

Cornelis Wittensz Borst woont bij sijn vader in doch is getrout - vist

Willem Dircksz heeft een vrouw en is belast met twee kinderen - is een visser

Claes Huijbrechtsz weduwnaer woont bij Willem Dircksz in - sijn bijde vissers

(staen gequotiseert) Engelbrecht Claesens kinderen woonen met haer vijven ongetrout in
een huijs - vissen en houden 3 à 5 beesten

(gequotiseert) De kinderen van Huijbrecht Plonen sijn met haar drien ongetrout in een huijs
en houden samen een meyt - vissen en bouwen

Cornelis Dircksz heeft een vrouw en een kindt - visser

(gequotiseert) de weduwe van Cornelis Gerritsz heeft twee soonen, en hout een meijt -
bouwen

Dirck Pietersz heeft een vrouw en twee kinderen - visser

(gequotiseert) Hendrick Pietersz Baes heeft een vrouw met twee kinderen - bouwt
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(gequotiseert) Jacob Jansz Oliman heeft een vrouw en woont met Hendrick Pietersz
voornoemt in een huijs - bouwt

Pieter Dircksz Prins heeft een vrouw met vier kinderen - visser

Dirck Pietersz Molenaer heeft een vrouw en een kindt - is een arbeyder en houwt 2 à 3
beesten waerbij inwoont de weduwe van Arien Cornelisz Hooghwerft
(ut supra - de oude vrouw geqt. met haer kinderen)

Gerrit Ariensz heeft een vrouw met twee sooonen - is een visser

(gequotiseert) Dirck Claesen heeft een vrouw en bouwt

Joost Robbrechtsz heeft een vrouw en een kindt - scheepmaeckt voor knecht

(ut supra) Eeuwout Ariensz heeft een vrouw en is belast met een kind van Cornelis
Dircksz, dewelcke jegenwoordich daer mede bij inwoont - bouwt

Cornelis Foppen heeft een vrouw en een kindt - bouwt op een gehuerde wooningh

Leendert Dircksz heeft een vrouw met drie kinderen - visser

Ingen Huijbrechtsz heeft een vrouw met twee kinderen - visser

(gequotiseert) Pleun Corstiaensz heeft een vrouw - bouwt

Cornelis Leendersz Harder een vrouw en een soon in huijs - arbijders

Leendert Cornelisz Harder is getrout heeft een kindt en woondt bij sijn vader in een huijs -
arbijder

Geen Cornelisz heeft een vrouw en een kindt - arbijder

Dirck Jaspersz Braeck heeft een vrouw en leven teenenmael van den Armen

(gequotiseert uit een erffenisse) Dirck Crijnen heeft een vrouw - visser en bout wijnich

(ut supra) de weduwe van Crijn Ariensz heeft drie kinderen - bouwen en vissen

(ut supra) Arien Ariensz heeft een vrouw en een kindt - bouwt

Cornelis Jansz van der Leeuw is getrout en heeft gescheepmaeckt

Willem Willemsz Scheepmaecker is getrout en heeft drie kinderen

(is hier comen vluchten van Goverwelsluijs) Cornelis Wittensz Bleijswijck is getrout en
heeft een kindt - dese bovenstaende drie woonen in een huijs

(gequotiseert) Cornelis Rengersz hout huijs met sijn moeder - bouwt

Jan Pietersz Smit is getrout en is belast met twee kinderen

(gequotiseert) Arien Pietersz van Cralingen is getrout en heeft een soon en een dochter -
bouwt
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(ut supra) Arien Pietersz Boertje is getrouwt en heeft twee dochters waarvan de eene een
weduwe is - bouwen

(ut supra) Arien Cornelisz van der IJssel is getrout en heeft drie kinderen - bout

Huijch Jansz Schoutje is getrouwt en heeft twee kinderen - is een arbijder

Hendrick Aertsz weduwnaer heeft twee kinderen en heeft getapt en arbijen nu

Gerrit Gerritsz Cleermaecker is getrouwt en woonen bij Hendrick Aertsz in en heeft drie
kinderen

(staan gequotiseert) Aert Jansz van Esch is getrouwt en heeft twee kinderen
Govert Jansz van Esch weduwnaer woondt bij sijn broeder in een huijs en steenbacker

Leendert Cornelisz Brouwer is getrouwt en heeft twee kinderen - arbijder

Dirck Cornelisz Sloff is getrouwt heeft drie kinderen, dese bovenstaende twee persoonen
sijn arbijders en woonen in de kelders van de voorn(oemde) van Essen

Geertje Dircksz (Dircksdr?) is een weduwe en heeft vier kinderen en woont mede in een
kelder - is arm

Cornelis Hendrikcsz Sloff mattemaecker is getrout

Arien Cornelisz Sloff arbijder is getrouwt en heeft twee kinderen

(gequotiseert) Cornelis Clasen van Hameeren veerman is getrouwt en woont bij een
dochter

Claes Cornelisz van Hameren is getrouwt en heeft vier kinderen - is een grutter doch
woondt bij sijn vader in een huijs

Cornelis Abramsz Somer is een veerman neffens Cornelis Claesen is getrouwt heeft
seven kinderen

In de oude steenplaats

(gequotiseert) Cornelis Cappellenaer heeft een vrouw en een dochtertje en is Baeljeuw van
de Hooge jurisdictie van Cappelle, erneert sich met pachten

Aert Hendricksz is getrouwt heeft een soontje en woont bij Cappellenaer int bouw ofte
stalhuijs is een arbijder

(gequotiseert) Pieter Foppen Dubbelt is een timmerman is getrouwt heeft vijf kinderen

(ut supra) Marritje Pietersdr is een weduwe en woont bij Pieter Foppen voorn(oemd) in een
huijs

Jan Huijgen Schoutje heeft een dochter - erneert hem in de matte maecken

Pieter Jansz is getrouwt - sijn twee stockoude luijden - woonen bij Jan Huijgen in een huijs

De weduwe van Dirck Ghielen heeft vier kinderen - is een arbijster in de plaats
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(gequotiseert) Jan Cornelisz Stolckman is getrout

(ut supra) de weduwe van Jan Aertsz

Arien Cornelisz van Dijck is getrouwt en placht herbergh op te houden en heeft een zoon

(gequotiseert) Cornelis Plonen woondt bij de voorn(oemde) Van Dijck in huijs - heeft een
vrouw en sit int tuchthuijs tot Gouda - is een out krepel man

Michiel Leendertsz rietdecker heeft een vrouw

Jan Pietersz Pan heeft een vrouw met vier kinderen is een arbijder en vaert met knollen

Claes Adriaensz van der Duijn Corenmolennaer is getrouwt en heeft vier kinderen

'T dorp van Cappelle

De weduwe van Pieter Hendricksz, woont bij Hendrick Pietersz in een huijs is getrouw,
erneeren haer met matte maecken

Roel Jansz is getrouwt met sijn moeij (=tante, SB) woonen bij Hendrick Pietersz in een
camer doch sijn vluchtelinge van Nieuwerbrugge

De weduwe van Claes Pietersz heeft twee dochters erneeren haer met matte maecken

Jan Cornelisz Sloff is getrouwt en woondt bij de bovenstaende weduwe in huijs - is een
arbijder

(gequotiseert) Corstiaen Leendersz Koevoet jonghman met twee susters erneeren haer
met bouwen

Joost Lambersz schuijtevoerder is getrouwt heeft vier kinderen

De weduwe van Aert Maertensz heeft ses kinderen. Timmeren

Lavinus van der Berch heeft vijff kinderen is seer arm en leeft tendeele vanden armen - os
en wever

Lijsbet Hendrickx is een weduwe van Joost Hendricksz cleermaecker - is out

Arien de Cuijper jonghman woont bij Lijsbet Hendrickx in een camer

Willem Cornelisz Brouwer is getrout en heeft drie kinderen erneeren haer met arbijden, en
hoepmaecken

Mees Cornelisz van Dijck is een schipper heeft een vrouw met een kindt

Sijbrant Leendersz is jonghman een schoenmaecker woont bij Van Dijck in een huijs

(gequotiseert) Cornelis Dircksz Stolck is getrout heeft ses kinderen - bouwt

(ut supra) Willem Rengersz Creuckniet heeft een soon - erneeren haer met matte maecken
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(gequotiseert uijt een erffenisse) Hendrick Lindemans Backer is getrouwt heeft drie
kinderen

(gequotiseert) Bouwen Huijgen metsellaer heeft een vrouw met ses kinderen

Rusjen Cornelis is een weduwe woont bij Bouwen Huijgen in een camer

Eechjen Tonis en Seechjen Tonis sijn suster seer oudt en woonen achter int huijs van
Bouwen Huijgen

(ut supra) De weduwe van Witten Maertensz heeft ses kinderen in huijs - is een
steenbackster

Pieter Jansz Homes is getrouwt woont bij de voorn(oemde) weduwe in en is comen
vluchten van Goejanverwellesluijs

De weduwe van Jan Crijnen heeft twee kinderen is arm

Ariaentje Dirckx een kint en Marrichjen Tijsen sijn arme luij

(gequotiseert) De weduwe van Leendert Leendersz Vos heeft een soon - is een
steenbackster

Ariaentjen Jans woont bij de weduwe in - is een arbijster

Marrichjen Jans (N:) woondt in de stall van de bovenstaende weduwe - is mede een
weduwe en is komen vluchten van Nieuwerbrugge

Jan Leendersz is getrouwt heeft ses kinderen - is een arme arbijder

Arien Gijsen is getrout heeft seven kinderen - leeft ten deele van de Armen

Eeuwout Jansz is getrout en sijn kinderen getrout ofte dienen - is een arbijder

Claes Wittensz Blijswijck schoenmaecker is getrouwt heeft drie kinderen

De weduwe van Jacob Hendricksz vaert met een clijn schuijtjen over heeft een dochter en
een soon, en noch een soon: Hendrick Jacobsz die nu getrout is en woondt bij haer in

Adriaen Willemsz Brouwer is getrouwt is een arbijder

De weduwe van Willem Goetheer heeft 4 kinderen - past op de kerck en leeft van de Armen

(gequotiseert) Jacob Cornelisz is getrouwt en heeft twee kinderen - bouwt

(gequotiseert) do. Adrianus d' Bucq predicant is getrouwt

Harmanus Adolphus cleermaecker is getrouwt heeft vier kinderen

Mr. Cornelis de Harlingh chirurgijn is getrouwt heeft drie kinderen - woont met Harmanus
in een huijs

Arien Cornelisz Vermeul is getrout en schoenlapt

Pieter Jansz Brouwer cleermaecker is getrout en heeft vijff kinderen
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Maerten Jansz Timmer is getrout heeft twee kinderen - houden Comenijswinckel

Pieter Wiggersz van Cappelle is schoolmeester, ongetrout, hout sijn broeder en twee
susters - becleet mede het bode ampt.

Jan Willemsz Smit is getrout heeft vier kinderen in huijs

Joris Leendersz schoenmaecker is getrout, heeft een kindt, en woont mede bij hem
Hendrick Leendersz die voor knecht bij hem werckt

(gequotiseert) Cornelis Jacobsz Verwagen metselaer is getrout heeft vijff kinderen

Jan van Golen is een wever is getrout heeft drie kinderen

Andries Pietersz Timmer heeft twee kinderen - is een herbergier

De weduwe van Andries Dircksz heeft vier kinderen - hout 2 koijen

De weduwe van Pieter Ariensz Roos heeft twee kinderen, waer bij in woont haar mans
moeder die blint is - haer man was een timmerman

Cornelis Cornelisz Brouwer heeft drie kinderen - arbijders

Jan Claesen is getrout heeft een kindt - is uit Indien thuijs gecomen

Michiel Pietersz Wever is getrout en leeft ten deele van den Armen

Sgravenwegh van westen aen

(gequotiseert) Pieter Hendricksz Homes is getrout heeft drie kinderen - bouwt

(gequotiseert) Jan Jacobsz Oliman heeft een soon en bouwt

(ut supra) Cornelis Jansz Bos is getrout heeft vijff kinderen in huijs en bouwt

(ut supra) Willem Pietersz Seeuw heeft een soon en bouwen samen

(ut supra) Huijgh Willemsz Seeuw woondt bij sijn vader in, is getrout heeft vier kinderen en
bouwt

Jan Jansz schoenmaecker is getrout

(ut supra) De weduwe van Joost Pietersz Verhoeff heeft twee van haar overleden dochters
kinderen

Liduwe Leenders heeft een onecht kindt - is arm

(gequotiseert) Gerrit Cornelisz Stolwijck is getrout heeft drie kinderen in huijs - bouwt

(ut supra) Adriaen Pietersz Boefje heeft vier kinderen en bouwt

Cornelis Bastiaensz van Claveren jongman woont bij Boefjen in huijs
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(ut supra) Cornelis Maertensz Breur is getrout heeft twee kinderen in huijs en bouwt

(ut supra) Pieter Pietersz Croon weduwenaer woont bij den gemelte Breur in

(ut supra) Hijmen Ariensz is getrout heeft twee kinderen en bouwt

Arien Leendersz Tas is getrout heeft een kindt - bouwt op een gehuerde hoffstede

Hendrick P(iete)r(sz) Floren is getrout heeft drie kinderen en bouwt

(gequotiseert) Cornelis Michielsz den Ouden en sijn broeder Cornelis Michielsz d'Jonge
ongetrouwde jongmans bouwen, waerbij inwoondt Michiel Hendricksz haer vader die een
stockoudt man is, en noch Hendrick Michielsz die mede aldaer noch bij woont - is een
arbijder

(ut supra) Cornelis Huijgen Schoonder is getrout heeft vijff kinderen en bouwt

(ut supra) Cornelis Jacobsz Blijswijck is getrout heeft drie kinderen bouwt waerbij in
woondt Gerits Jacobsz

Jacob Abramsz jonckman woondt op de hoffstede van Claes Davitsz die nu tot Rotterdam
woondt

Leendert Ariensz jonckman is een arbijder

(gequotiseert) Hendrick Arien Eeuwoutsz is getrouwt en bouwt

(ut supra) Cornelis Pietersz Jongebreur is getrouw(t) heeft twee kinderen, en is getrocken
nae Nieuwerkerck

(ut supra) Pieter Wiggersz Croon is getrout heeft drie kinderen noch thuijs en bouwt

(ut supra) Marrichjen Cornelis weduwe van zal. Claes Gosensz woondt bij den
voorn(oemde) Croon in huijs en is een oude vrouw

(ut supra) Cent Jansz Bos heeft drie kinderen en bouwt

(ut supra) Jacob Jansz is getrout heeft twee kinderen en bouwt

Dirck Pietersz is getrout is een arbijder en maelt een watermolen

(gequotiseert) De weduwe vanArien Ariensz Seeuw

Cornelis Ariensz Seeuw weduwenaer woont bij sijn moeder in

(gequotiseert) Pieter Cornelisz van Omoorden is getrouwt heeft vier kinderen en bouwt

(ut supra) waer bij in huis woondt de weduwe van Cornelis Pietersz van Omoorden - is
seer oudt

(ut supra) Pieter Pietersz Baes is getrouwt en heeft twee soonen en bouwt

Pieter Pietersz Timmer watermolenaer wooen in een huijs bij de voorn(oemde) Baes
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(ut supra) De weduwe van Willem Schoonder waer bij inwoonen Jan Schoonder haer soon
is getrout en bouwen, noch Maria Schoonder weduwe die twee kinderen tot last heeft

(ut supra) Jacob Jacobsz is getrout heeft vier kinderen - bouwen

(gequotiseert) Leendert Gerritsz jonghman woont op sijn moeders hoffstede die bouwt

(ut supra) Cornelis Cornelisz is getrouwt heeft drie kinderen bouwt

(ut supra) Joris Jansz Breghman jonckman bouwt

(ut supra) de weduwe van Joris Ariensz heeft drie kinderen - bouwt

(ut supra) de weduwe van Pieter Jansz Seeuw heeft drie kinderen en bouwt

(ut supra) de weduwe van Pieter Dircksz heeft twee kinderen en bouwt

(ut supra) de weduwe van Hendrick Jansz Seeuw heeft een kindt en bouwt

(ut supra) de weduwe van Abram Koevoet heeft drie kinderen thuijs en bouwt

(gequotiseert) Cornelis Cornelisz van der Meyden is getrout heeft drie kinderen en bouwt

(ut supra) Pieter Willemsz Zeeuw is getrout en bouwt heeft een kindt

(ut supra) Jan Jacobsz Hartichvelt is getrout en bouwt waer bij in huijs woondt Hendrick
Hartichvelt die getrout is mede

(ut supra) Cornelis Pieter Hendricksz is getrout en bouwt

de weduwe van Witten Cornelisz heeft drie kinderen en bouwt

(ut supra) Jan Plonen is getrout heeft vier kinderen en bouwt

(ut supra) Adriaen Willemsz Zeeuw is getrout heeft een kindt en bouwt waer bij in woont
Trijentjen Hendrickxdr

(gequotiseert) de weduwe van Eldert Cornelisz heeft een kindt en bouwt

(ut supra) Jan Maertensz Koevoet is getrout en bouwt

(ut supra) de weduwe van Jan Pieter Hendricksz heeft drie soonen bouwen

(ut supra) Jan Gijsen is vertrocken nae Berckel heeft gebouwt

(ut supra) Dirck Pontiaensz en sijn moeder, die seer stockout is bouwen waer bij in woondt
sijn suster

Cornelis Jansz Seghvelt heeft vier kinderen bouwen op een gehuerde hoofstede is getrout

Leendert Plonen Crijsman is getrout, en is een herbergier



9

Aen Schinkselveen vant westen aen

Jan Crijnen is getrout, heeft vier kinderen - is een baggerman

Jan Harmense is een weduwenaer en baggerman

Jan Cornelisse Coelemeyde is getrout en baggert

Jaepje Willems ongehoude d(ochte)r (=ongehuwde vrouw, SB) woondt int selffde huys

Gerrit Willemse Keyser is getrout en oude luyden

Leendert Janse is getrout, heeft drie kinderen en is een baggerman

Dirck Janse is getrout, heeft een kindt, en baggert

Francijntje Dircx, weduwe van Pieter Ariense Croon, heeft twee kinderen, maeckt turff en
is arm

Jan Claesse Conijn is getrout, heeft seven kinderen en baggert - woont int selffde huys

Cornelis Dircxse van der Moolen is een weduwenaer en baggert

Pieter Janse Buys is getrout, heeft een kindt, en baggert

(gequotiseert) Maerten Jacobse van Vliedt is getrout, heeft vier kinderen, hout herbergh,
backt, veent, boudt, en doet winckel

Cornelis Louwerisse is getrout, heeft seven kinderen - is een scheepmaker

Cornelis Willemse Koningh is getrout, heeft drie kindren, woont int selffde huys, is en
baggerman

Willem Willemse Bleycker is getrout, heeft vier kinderen, hout herbergh, backt, twee koeje,
bout en veent, doet comenierswinckel

(gequotiseert) Gerrit Corsse Hoogerlinde is getrout, een bouwman en hout bije

Jan Cornelisse is getrout, heeft drie kinderen, is een arbeyder en is comen vluchte van
Reeuwick

Jan Pieterse van Alphen is getrout en is een baggerman

Arjaentje Huijbrechts, ongehoude dochter, woont int selffde huys en maeckt turff

Claes Janse is getrout, heeft twee kinderen en baggert

Leendert Joosten is getrout, heeft vier kinderen en baggert

Dirck Cornelisse van der Heuvel is getrout en baggert

Dirck Adriaense Breemer is getrout, woont int selffde huys, veent en baggert

Cornelis Joosten is getrout, heeft twee kinderen, baggert
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Dingenaer Joosten is getrout, heeft twee kinderen, baggert

Willem Cornelisz is getrout, heeft twee kinderen, woont int selffde huys, en is een
baggerman

Cornelis Adriaense Koen weduwnaer met een dochter, maecken turff

Jannetje Cornelisdr woont int selffde huys, maeckt turff

================================================

Aldus dit voorsz. quohier gemaeckt en gesloten bij Everardus Maes, substituut-schout, Dirck
Claesen, Pieter Wiggersz Croon, ambachtsbewaerders, Cornelis Huijgen Schoonder,
Cornelis Pieter Hendricksz, Pieter Cornelisz van Omoorden, Cornelis Ghielen d'Jonge, Dirck
Pietersz Molenaer, Renger Willemsz Creuckniet(?) en Cornelis Jansz Bos, scheepenen.
Ter ordonnantie van deselve get(ekend) E. Maes, secr.

Transcriptie door Suus Boef-van der Meulen, vanaf een bij de HVC aanwezige, duidelijke,
fotocopie.
De oorspronkelijke spelling is zoveel mogelijk aangehouden. Hier en daar zijn leestekens
toegevoegd. De afkorting voor "ende" is steeds geschreven als "en". Afkorting voor
patroniem "-zoon" of "-dochter" steeds gespeld als "-sz of "-dr". Aantekeningen in de marge
tussen haakjes geplaatst.
"gequotiseert" betekent dat belasting betaald moet worden, "ut supra" betekent "als boven".
De beide termen lijken elkaar niet erg systematisch af te wisselen.
Behalve de namen uit Schinkelsveen zijn alle namen door Everard Maes genoteerd, die
tevens vele jaren notaris in Capelle was.


