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Gemeentearchief Rotterdam, toegang 9 - inv.nr.125.
Stukken betreffende de afbraak van het oude ambachtshuis en de bouw van een nieuw ,
ambachtshuis/schoolhuis, 1720/1721.
Transciptie door Suus Boef-van der Meulen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rekeningh en Bewijs, die doende zijn, Steven Louff schout, Dirk van de Linden, en Pieter Kater
Ambachtsbewaerders van Cappelle op dijssell, en dat van de kosten gevallen over het doen maken,
van een nieuw schoolhuys, op den Dorpe van Cappelle voorsz, ingevolge van de note van consent, van
de wel ed Groot Achtb. Heeren Burgemeesteren en Regeerders der Stad Gouda, als Ambagts Heeren
van Cappelle voorsz, etc. etc. in dato den 22 Meij 1720.
Den 10 Junij 1720 - besteed in blijk ten overstaen van schepenen van Cappelle voorsz. de de leverantie
van Bouwsteenen en andere matrialen, mitsgadersarbeijtsloon, tot het voorsz. Huys nodig, en is het
houtwerk en arbeytsloon, aengenomen bij Jan Dirkse Timmer voor een zomme van een duijsent zeven
hondert tagtig gulden, dus
1780-0-0
Dito besteed als voorsz, het metselwerk, en matrialen, in het bestek gespecificeert, aen Pieter Bouwens
van de Lek, voor een zomme van dertien hondert twintig gulden en tien stuyvers, dus 1320-10Opgestoken tot trekgelt
12-03112-10Betaelt aen Mattheus van Es(?) en Gerrit de Vries over leverantie van Loot de zomme van twee
hondert vier gulden agt stuyvers, dus
204-8Betaelt aen de wed. van Tomas Huijgen Griffijn Smit over leverantie van ijser werk (?) de zomme van
drie hondert twaelf gulden zeven stuijvers agt penn., dus
312-7-8
Betaelt aen Claes Pieters de Groot en Jan Buys over leverantie van steen buyten t voorsz bestek de
zomme van veertoen gulden 16 stuyvers agt penn. Dus
14-16-8
Betaeld aen Jan Willems Pruyt over het maken van glasen int voorsz huys en verve vant zelve drie en
tagtig gulden twee stuyvers, dus
83-2-614-14-0
Betaeld aen Jan van Zanten over het verven vant voorsz huys de zomme van twee en vijftigh gulden
volgens bestedingh, dus
52-0De voorenstaende lasten bedragen de zomme van drie duysent zevenhondert negen en tseventigh
gulden vier stuyvers, dus
3779-4Ontfangen bij publijke verkopinge van den opstal vant oude schoolhuijs de zomme van vijftig gulden,
dus
50-03729-4Blijft tot lasten, de zomme van drie duijsent zeven hondert negen en twintig gulden vier stuyvers.
Is bij Schout en Ambagtsbewaerders voorsz geresolveert, dat bijde eijgenaers van de landen binnen
deser Ambagte in den aenstanede jare 1722 op ider mergen tot betalinge van de voorsz oncosten zal
werden betaelt eene gulden tien stuyvers, bedragegt over twaelfhondert drie en twintig mergen de
zomme van agtien hondert vierendertig gulden tien stuyvers, dus de voorsz
1834-10-
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en dat in de jare 1723 bij de selve eigenaers van de landerijen zal werden betaelt gelijke eene gulde
tien stuyvers per merge, bedraegt als vooren
1834-10maekt te samen

3669-0-

S. Boef:
Er zijn 3 lijsten met namen en bijbehorende bedragen bijgevoegd.
1. Memorie van de huyssen tot Cappelle op d'Ijssell en hoeveel de navolgende aant nieuwe schoolhuys
zullen moeten betalen.
(SB: niet zo goed leesbaar. Bij de meeste namen staat 2x een bedrag: rechts duidelijk, onder de naam
klein. Meestal is dat hetzelfde bedrag, soms minder. Het is misschien een voorontwerp en kladversie
van de volgende lijst)
2. En dat bij de eigenaers van de navolgende huysen in desen Ambagte tot verval van de voorsz kosten
vant schoolhuys sal werden betaelt, als volgt. (SB: Zelfde handschrift als 1, maar netjes geschreven,
ingedeeld naar wijk, 1 eindbedrag per naam, en ondertekend).
3. Acte van t nieuwe schoolhuys (op titelbladzij). Notitie van de huyse onder 't Ambagt van Cappelle
die niet gestelt zijn om te bouwen. (SB: Hierin achter elke naam het aantal huizen. Ander handschrift,
ingedeeld naar wijk, in de marge opgeteld. Eindtotaal 127)
Hieronder alleen de transciptie van lijst 2. De beide andere zijn gebruikt om de namen zonodig te
verifiëren.
En dat bij de eigenaers van de navolgende huysen in desen Ambagte tot verval van de voorsz kosten
vant schoolhuys sal werden betaelt, als volgt. (SB: in guldens en stuivers)
DORP
Jan Buys en Wigger van Cappellen van twee huysen
Willem van der Steen drie huysen
Jan Jongerbloet van sijn huys
Ruyt Halleman van sijn huys
De kinderen van Jacob Vonk van haer huys
Claes de Groot wed. van haer huys
De kinderen van Arijen Willem Brouwer van 1 ½ huys
Hendrik Verstraeten van sijn huys
Bouwen Huygen wed. van twee huysen
Arij Huybertsz van sijn huys
Claes Jansz Molenaer van sijn huys
Cornelis van der Hoog van twee huysen
Arij Pietersz Brouwer een huys
Leendert Snoeij een huys
Jan Arijensz Wagemaker van een huys
Mees Karreman kinderen van een huys
Leendert van Goole van een huys
Pieter Bouwensz van de Lek een huys
Cornelis Jansz van der Pols wed ½ huis
De wed. van Isaak van Randen ½ huis
Claes van der Duyn twee huysen
Gillis Voreldonk een huys
Mees van Dijk kinderen een huys
Jan Arijensz Vos kinderen een huys
Tomas Huijgen Griffijn wed. een huys
Dirk Arijensz Timmer wed. twee huysen
Dirk van der IJssel een huys
Arijen Stolk een huys
Cornelis van Dam ½ huys

8-04-04-00-101-102-02-105-04-02-103-04-01-103-03-02-02-02-01-01-04-102-103-102-102-105-05-02-01-10-

3

Pietertje Brouwers een huys

1-10-

OUDE STEENPLAATS
Jacobus Arijens Brouwer een huys
Dirkje Jans van haer huys
Joost Trompert van syn huys
De wed. Dirk Vonk wed. van drie huysen
De erfgenamen van de burgermeester Groenhout van haer huys
Dirk Weggeman twee huysen
Hendrik Biesevelt
Jan Meesen van Dijk van een huys
Jan Trompert een huys
Leendert Janse van der Pols een huys

1-01-01-07-05-04-02-105-02-02-0-

KEETEN
Cornelis van der Lek van een huys
Cornelis van Hameren van een huys
De erfgenamen van Aert van Es van de huyse
Rogier van Dalen wed. een huys
Maerten Bogaerd twee huysen
Arij van Dalen een huys
Adriaen van der IJsselt erfgen. twee huysen
Jan Bleijkert een huys
Cornelis Hogendijk van de huys
Willem Hogendijk van de huysinge
Hendrik Jonge Jan vant huys
Cornelis den Harder van de huyse
Leendert Cornelis Brouwer wed. vant huys
Cornelis Brouwer wed. vant huys
Geen Ariens tot crimpen op d'Ijssell vant huys
Geertje Pruis vant huys
Pieter Visser vant huys
Willem Lans vant huys
Maerten Arijens van Dijk vant huys
Cornelis Ingensz vant huys
Cornelis Kooy van twee huysen
Jacob Komen wed. een huys
Arijen Pietersz Visser vant huys

5-08-07-01-03-01-103-02-108-03-03-02-02-02-02-01-101-02-01-102-104-101-101-10-

SGRAVENWEGH
Jacobus van den Bergh vant huys
Claes van den Bergh vant huys
De wed. van Claes de Kuyper vant huys
Arjen Cornelis Schoonder vant huys
Arjen van Bremen vant huys
Maria Claes Hartichvelt vant huys
Pieter Jansse van der Laen vant huys
Jan de Roos vant huys

4-05-01-101-101-106-03-01-10-

SCHINKELSVEEN
Dingenaer Joosten Robbe wed. vant huys
Arijen Cornelis van den bergh vant huys
Arij Konijn vant huys
Aert Arijens Siere vant huys
Teuntje Claes Roskam vant huys

2-03-101-01-101-0-
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Jan van der Wilgh vant huys
Arij van der Chijs vant huys
Maerten van der Chijs vant huys
Jacob Boot vant huys
Willem Huygen Seeuw wed van twee huysen
Jan Cornelis Robbe van de huysinge
Claes Cornelis Robbe van de huysinge
Claes van de Wilg vant huys
Frans Mijnevelt van huys
Gerrit Kruyd van twee huysen
Cornelis Rijsdam avnt huys
Cornelis Dingenare Robbe vant huys
Cornelis Arijens Vermeule vant huys
Arij Berkelaer vant huys
Harmen van der Kloot twee huysen
Pieter Jansen Buys vant huys
Claes Jansz Boon van de huysinge
Teunis van der Chijs vant huys
Dirk van dne Heuvel vant huys
Pieter Willemse Hogerwaert vant huys
Jan Zijmontsz Baes vant huys
Jan Barentsz wed. vant huys
Pieter Kruyd vant huys
Jan Kruyd vant huys
Leendert Kruyd vant huys
Dirk van Bremen wed. vant huys
Arij Cornelisz Boer vant huys
Arij Claesz Oosterweg vant huys
Ariaentje wed. Leendert Joosten Robbe vant huys
Claes Leendertsz Robbe vant huys
Abraham Zijmontsz Hogedijk vant huys
Pieter de Jongh vant huys
Cornelis Pietersz Hillebrand vant huys
Annetje Leenders vant huys
Jan van Moord vant huys
Harmen Vastenoogh

2-01-01-01-05-04-04-01-104-104-01-101-101-101-04-03-05-01-01-03-02-01-101-102-102-01-102-01-10
3-102-02-03-02-01-101-102-10-

De voorsz incentie (?) over de huysen bedraegt de zomme van driehondert zeven gulden,
dus de voorsz
307 -0De voorsz omslag in twee jaren over de lande bedraegt de zomme van
3669-03976-0De lasten bedragen de zomme van
3729-4dus over
246-16Aldus dese rekening gedaen bij Schout en Ambagtsbewaerders van Cappelle op dijssell int hooft deses
genoemt ten overstaen van de Wel Ed. Groot Agtb. Heeren Dr. Georgius Boudeun president en
Huybert van Eijk out Burgermeester der Stad Gouda Ambagtsheeren van Cappelle voorsz. die de zelve
verklaren te approberen
Op den 18 October 1721. (handtekeningen van beide laatstgenoemden)
_________________________________________________________________________________
SB: Het schoolhuis wordt dus betaald door een belasting op huizenbezit en op landbezit. De laatste is
het belangrijkst en wordt over 2 jaar gespreid.

