Stukken betreffende het beheer van de nalatenschap toekomende
de weeskinderen van Sijmon Cornelisz. d.d. 1604-1612
Archief Kethel Inventarisnummer 177
door
A. van der Tuijn

Deel 1 d.d. 18-01-1603.
Op 18-01-1603 zijn geaccordeerd en verdragen Jacob Aertsz. wonende tot Berkel voor
zichzelf en vanwege zijn broeder Arijen Pietersz. tot Delft en nog als voogd van de
weeskinderen van Arijen Arijensz. Ouwerkeck zaliger, Claes Arijensz. wonende te Berkel op
de Lee, Ewout Vrancken nomine uxoris vervangende de weeskinderen van Jan Michielsz. en
Arijen Vollebrechtsz., mitsgaders Sijmon Cornelisz. mede voor zichzelf en vervangende zijn
zusters en broeders, mitsgaders met procuratie van Jan Dircxsz. wonende Maasland, allen
erfgenamen van zaliger Maritgen Dircxsdr. laatst huisvrouw van wijlen Sijmon Cornelisz., in
zijn leven wonende in Spaland ter ene zijde; Cornelis Cornelisz. Verhoock en Jacob Joosten
als omen en voogden van de 3 onmondige weeskinderen van de voorn. Sijmon Cornelisz.
verwekt bij Jannitgen Joosten ter andere zijde, nopens de uitkoop van de erfenis van de voorn.
Maritgen Dircxsdr. in manier hierna verklaard. Maritgen Dircxdr. zal hebben de brieven en
obligaties gekomen van haar zijde, mitsgaders nog in geld op Kerstmis uit het boelhuis van de
boedel, de somme van f 50 carolus. Partijen zullen elk betlalen tot een Godspenning 30 st., de
helft voor de armen van Kethel en de helft voor de armen van Berkel. De weeskinderen zullen
in eigendom hebben de gehele boedel door Sijmon Cornelisz. nagelaten. Gedaan onder
verband van hun personen en goederen. De voogden verbinden eveneens hun personen en
goederen.
Was getekend:
Jacob Arentsz.
Sijmon Cornelisz.
Vranck Ewoutsse vanwege zijn vader Ewout Vrancken.
Merk van Cornelis Cornelisz. Verhoock.
Merk van Jacob Joosten.
Deel 2 d.d. 1604-1605.
Rekening, bewijs en reliqua door Dammis Jansz. schout van Spaland als administrateur van
de goederen van de weeskinderen van Sijmon Cornelisz.
Ontvangsten:
Van Pieter Pietersz. Poot de betaling van een obligatie f 96-00-00. Nog van 1½ jaar intrest
van de obligatie in dato 01-11-1604 f 9-00-00. Ontvangen 1 jaar kusting f 120-00-00. Nog
over 1 jaar rente van de contante penningen van de koop van de woning f 31-10-00. Nog als
ontvangst het slot van de laatste rekening van 22-05-1604 f 10-06-04. Totaal f 266-16-04.
Uitgaven:
Van de ontvangst is gekort door Pieter Pietersz. voor het tekort van land volgens de arbitrale
sententie in dato 13-11-1604 f 115-00-00. Nog over de 1° paai van hetzelve tekort f 14-13-12.
De rentmeester van het Gasthuis van Delft 1 jaar rente van de koop van de woning,
verschenen 1602 f 6-00-00. Nog over 1603 f 4-00-00. Betaald aan Jan Bom vanwege de
leprozen te Delft 1 jaar rente f 1-06-04. Idem over 4 maanden f 0-08-12. Betaald de
gerechtskosten in het proces tegen Pieter Pietersz. Poot f 5-04-00. Betaald Louris Pietersz.
Schans i.v.m. het houden van het jongste kind f 17-00-00. Over verschoten penningen van
kousen, schoenen etc. f 4-10-00. Betaald op het ontvangen van de penningen van Pieter
Pietersz. f 0-14-00. Uitgegeven op de afrekening van Pieter Pietersz. f 0-14-00. Overhandigd
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de bestemoeder van Lenert Sijmonsz., ten zijne behoeve naar naar markt gegaan f 6-00-00.
Door de rendant betaald de helft van de onkosten bij accoord van het land f 1-18-00. Het
maken van 2 hemden f 0-06-00. Betaald Louris Pietersz. voor het houden van het jongste kind
f 48-00-00. Betaald Bastiaen Bolman te Delft voor laken f 3-06-00. Idem aan Arijen Dircxz.
snijder van naaien f 0-18-00. Idem aan Allert Jansz. bode inzake het accoord f 2-05-08. Idem
aan Allert Jansz. schoenmaker voor schoenen f 2-13-00. Idem aan de huisvrouw van de
predikant voor het naaien van hemden f 0-06-08. Idem aan Jacob Jansz. van hetgeen hem
komt van de weeskinderen bij liquidatie 21-19-00. Betaald aan Willem Cornelisz. lakenkoper
van laken en een wambuis voor Lenert Sijmonsz. f 3-16-00. Idem aan Allert Jansz. bode door
de voogden ten zijne huize verteerd f 5-08-08. Idem aan schout en schepenen f 1-10-00. Idem
aan de secretaris f 2-00-00. Totaal van de uitgaven f 269-17-04. Meer uitgegeven dan
ontvangen f 3-01-00.
Aldus gedaan ten huize van Allert Jansz. bode door de rendant, Jacob Joosten wonende
Kralingen, Cornelis Cornelisz. Verhoock en Louris Pietersz. Schans als bloedvoogden van de
weeskinderen t.o.v. schout en schepenen op 06-11-605.
Deel 3 d.d. 1605-1606.
Rekening, bewijs en reliqua door Jacob Joosten en Cornelis Cornelisz. Verhoock als voogden
van de weeskinderen van zaliger Sijmon Cornelisz.
Totale ontvangsten f 151-10-00. Idem uitgaven f 49-04-00. Meer ontvangen dan uitgegeven f
102-06-00.
Aldus gedaan ten huize van Allert Jansz. bode door de rendant t.p.v. Louris Pietersz. Schans
en Jacob Jansz. Noorlander als omen en vrunden van de weeskinderen t.o.v. schout en
schepenen.
Deel 4 d.d. 1606-1607.
Rekening, bewijs en reliqua door Jacob Joosten wonende Kralingen als oom en voogd van de
weeskinderen van zaliger Sijmon Cornelisz.
Ontvangsten, o.a. de portie van de kinderen over de verkoop van de huizing van hun
bestevader f 3-04-00. Totale ontvangsten f 297-00-12. Uitgaven, o.a. betaald aan Cornelis
Cornelisz. Verhoock voor laken en 5 weken mondkost van Cornelis Sijmonsz. f 20-05-00.
Betaald aan de weduwe van Louris Pietersz. Schans wat zij heeft verschoten voor Joris
Sijmonsz. f 6-02-00 en voor het houden van dezelve f 30-00-00. Totale uitgaven f 216-00-10.
Meer ontvangen dan uitgegeven f 81-00-02.
Aldus gedaan ten huize van Dirck Maertensz. bode door de rendant t.p.v. Jacob Jansz.
Noorlander en Jaepgen Joostendr. oom en tante van de weeskinderen, t.o.v. schout en
schepenen op 24-06-1607.
Deel 5.
Copie van deel 4.
Deel 6 d.d. 1607-1608.
Rekening, bewijs en reliqua door Jacob Joosten wonende Kralingen, Cornelis Cornelisz.
Verhouck wonende Zouteveen en Jacob Jansz. wonende Spaland als omen en voogden van de
weeskinderen van zaliger Sijmon Cornelisz.
Totale ontvangsten £ 273-17-14. Uitgaven, o. a. betaald aan Jacob Jansz. voor 23 weken
mondkost van Lenert Sijmonsz. £ 28. Betaald aan de weduwe van Louris Pietersz. Schans
voor 1 jaar onderhoud van Joris Sijmonsz. £ 22-15-00. Betaald aan Allert Jansz. voor
schoenen van Cornelis Sijmonsz. en Lenert Sijmonsz. £ 11-13-00. Totale uitgaven £ 219-1112. Meer ontvangen dan uitgegeven £ 64-06-02.
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Aldus gedaan ten huize van Dirck Maertensz. bode door de rendant t.p.v. Cornelis Sijmonsz.
weeskind geassisteerd met Jaepgen Joosten zijn tante t.o.v. schout en schepenen op 14-061608.
Deel 7.
Copie van deel 6.
Deel 8 d.d. 1608.
Cornelis Cornelisz. Verhoock wonende Kethel-noord bekent schuldig te zijn aan de
weeskinderen van Sijmon Cornelisz. de somme van f 164-04-00, spruitende uit het casseren
van een obligatie t.b.v. Sijmon Cornelisz. verleden, mitsgaders de verlopen renten van dien tot
Allerheiligen 1604 toe en nog de somme van f 18-11-08 als restant van hetgeen hij schuldig is
uit het boelhuis, afgetrokken de f 30 van het houden van het middelste weeskind voor het jaar
1603. Hij belooft de f 164-04-00 te voldoen Allerheiligen 1604 en verbindt hieraan 8 koeien.
Aldus gedaan en getekend op 14-02-1604.
Hierop betaald Allerheiligen 1605 de somme van f 45 met de leverantie van 2 koeien, zodat
hij nog schuldig is f 119-04-00 welke hij belooft te betalen op vermaning van de voogden van
de weeskinderen op Allerheiligen 1608.
Hierop betaald f 30-02-00 zodat nog resteert £ 89-02-00 tegen de penning 16 sedert
Allerheiligen 1612, belopende £ 5-11-04 per jaar.
Deel 9 d.d. 1608-1609.
Rekening, bewijs en reliqua door Jacob Joosten wonende Kralingen, Cornelis Cornelisz.
Verhouck wonende Zouteveen en Jacob Jansz. wonende Spaland, omen en bloedvoogden van
de weeskinderen van Sijmon Cornelisz.
Ontvansten totaal £ 304-10-02. Uitgaven o.a. betaald aan Jaepgen Joosten weduwe Louris
Pietersz. Schans voor 1½ jaar houden van Joris Sijmonsz. £ 45. Totale uitgaven £ 170-17-04.
Meer ontvangen dan uitgegeven £ 133-13-00.
Aldus gedaan ten huize van Dirck Maertensz. bode door de rendant t.p.v. Cornelis Sijmonsz.
weeskind geassisteerd door Jaepgen Joosten zijn tante t.o.v. schout en schepenen op 17-061609.
Deel 10 d.d. 1609-1610.
Rekening, bewijs en reliqua door Jacob Joosten wonende Kralingen, Cornelis Cornelisz.
Verhouck wonende Zouteveen en Jacob Jansz. wonende Spaland als omen en bloedvoogden
van de weeskinderen van Sijmon Cornelisz.
Ontvangsten totaal £ 342-07-00. Uitgaven o.a. aan Lenert Claesz. als principaal, Jacob
Joosten te Kralingen en Jaepgen Joosten als borgen, om gehouden te worden op intrest tegen
de penning 16 de somme van £ 50. Betaald 14-10-1609 aan Toentgen Pietersdr. als principaal
en Lucas Jansz. haar zwager als borg volgens obligatie £ 120-18-00. Betaald aan Jaepgen
Joosten voor een jaar onderhoud van Joris Sijmonsz. £ 36. Totale uitgaven £ 226-19-12. Meer
ontvangen dan uitgegeven £ 115-07-08.
Aldus gedaan ten huize van Dirck Maertensz. bode door de rendant t.p.v. Cornelis en
Lenertszonen, mitsgaders Cornelis Arijensz. op’t Wout t.o.v. schout en schepenen op 12-061610.
Deel 11 d.d. 1610-1611.
Rekening, bewijs en reliqua door Jacob Joosten wonende Karlingen, Cornelis Cornelisz.
Verhouck wonende Kethel-noord en Jacob Jansz. wonende Spaland als omen en
bloedvoogden van de weeskinderen van Sijmon Cornelisz.
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Ontvangsten o.a. van verlopen huishuur binnen Schiedam voor 2 jaren, voor het portie van de
kinderen £ 3-13-00. Totale ontvangsten £ 294-05-12. Uitgaven o.a. betaald aan Jaepgen
Joosten en Cornelis Arijensz. voor 1 jaar onderhoud van Joris Sijmonsz. £ 36. Betaald aan de
meesteren omdat zij Joris Sijmonsz. gemeesterd hebben £ 30. Nog betaald aan Lenert
Sijmonsz. voor het meesteren van zijn been £ 3. Totale uitgaven £ 124-10-08. Meer
ontvangen dan uitgegegven £ 169-15-04.
Aldus gedaan ten huize van Dirck Maertensz. bode door de rendant t.p.v. Lenert Sijmonsz.,
mitsgaders Cornelis Arijensz. op’t Wout t.o.v. schout en schepenen op 25-06-1611.
Deel 12 d.d. 1611.
Op 25-06-1611 hebben de voogden van de weeskinderen van Sijmon Cornelisz. t.o.v. schout
en schepenen besteed aan Cornelis Cornelisz. Verhouck, Joris Sijmonsz. mede weeskind voor
1 jaar of langer als dit mogelijk moet zijn. Dit voor een bedrag van f 45 per jaar.
Deel 13 d.d. 1611.
Compareerde Lenert Sijmonsz. weeskind van Sijmon Cornelisz. en Jannitgen Joosten, eertijds
in deze ambacht overleden, geassisteerd met Jacob Joosten en Jacob Jansz. Hoijcaes zijn
omen en voogden, dewelke verklaarde uit het inkomen van zijn vaders- en moeders sterfhuis,
van de voogden ontvangen te hebben wat zijn contigent bedraagd. Indien er nog iets resteert,
dan cedeert hij dit tot onderhoud van zijn jongste broeder Joris Sijmonsz. welke lijdt aan
vallende ziekte. Hij belooft niet meer te eisen of pretenderen. Gedaan op 18-11-1611.
Deel 14 d.d. 1611-1612.
Rekening, bewijs en reliqua door Jacob Joosten wonende Kralingen, Cornelis Cornelisz.
Verhouck wonende Kethelambacht en Jacob Jansz. wonende Spaland als omen en
bloedvoogden van de kinderen van Sijmon Cornelisz.
Ontvangen o.a. van huishuur van hun bestevaders huis £ 1-17-00. Nog ontvangen van Doen
(Lourisz.) van de koop van het voorsz. huis, verkocht voor contant geld, voor het gedeelte van
de weeskinderen £ 16-02-04. Totale ontvangsten £ 566-16-08. Uitgaven o.a. betaald Cornelis
Cornelisz. Verhouck voor 1 jaar onderhoud van Joris Sijmonsz. £ 45. Idem Jacob Jansz. voor
Lenert Sijmonsz. ten zijne behoeve verstrekt £ 75-08-00. En aan Cornelis Sijmonsz. £ 11-0400. Totale uitgaven £ 166-15-08. Meer ontvangen dan uitgegeven £ 400-11-00.
Aldus gedaan ten huize van Dirck Maertensz. bode door de rendanten t.p.v. Cornelis
Sijmonsz. t.o.v. schout en schepenen op 24-10-1612.
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