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Oudarchieven voor 1811 Capelle a/d IJssel 
 
Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven. 
De transcripties staan in afzonderlijke documenten. 
 
 
 
Notarieel arch. Nr. 1674-3083/175  Fiche 6+ 
 
d.d. 14-7-1674: 
 
Annitjen Jans Homes weduwe van Pieter Dirksz. (won. Ca/dIJ) machtigt Pieter Wiggersz. van 
Cappelle bode te C a/d IJ i.v.m. een proces voor de Hoge Vierschaar van Zuid Holland tegen Jan 
Ariensz. Roock (won. Cr a/d IJ). 
 
 
Notarieel arch. Nr. 1677-3083/573G  Fiche 16+ 
 
d.d. 11-10-1677: 
 
Maerten Ariens Roock ondertekent een akte als getuige. 
 

 
 
 
 
Notarieel arch. Nr. 1692-3087/15G Fiche 1+ 
 
d.d. 24-06-1692: 
 
Arij Jansz Roock ondertekent een acte als getuige. 
 

 
 
Aan de handtekening kan herleid worden dat het hier om dezelfde Arij Jansz. Roock gaat als in 
Recht. Arch. Nr. 25 O/Y d.d. 4-7-1691. 
 
 
Notarieel arch. Nr. 1694-3088/8C1 Fiche 1+ 
 
d.d. 28-01-1694: 
 
Arijen Janse Roock (gezond) en zijn vrouw Lijsbeth Dircx (ziek te bed) (beide won. O a/d IJ, in de 
polder Cromme) stellen hun testament op. 
Zij benoemen als administrateur over hun goederen en als voogd over hun minderjarige kinderen 
aan: Jan Arijense Roock (won. Nieuwerkerk a/d IJssel, aan de hoogen dijck) en Maarten Arijense 
Roock (won. Gouderak). Zij moeten hun kinderen eerlijk alimenteren en onderhouden zowel in 
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eten, drinken, kleding als ook naar school sturen en in de christelijke gereformeerde religie 
opvoeden. Ook moeten zij hen een eerlijk handwerk laten leren of een ander beroep waarmee zij 
de kost kunnen verdienen. Bovendien moeten zij hen bij meerderjarigheid als zij in hethuwelijk 
treden of op zichzelf gaan wonen een uitzet meegeven. Ieder ander kind moet dan 10 gulden 
uitgekeerd krijgen. 
 
Ondertekent: 
 

 
 
Aan de handtekening kan herleid worden dat het hier om dezelfde Arij Jansz. Roock gaat als in 
Recht. Arch. Nr. 25 O/Y d.d. 4-7-1691. Jan Arijense Roock en Maarten Arijense Roock zijn 1.2.3 
en 1.2.8 in de genealogie. Zij zijn de ooms van Jan Arijense Roock en beiden steenbakker. 
 
 
 
Notarieel arch. Nr. 1696-3090/158 Fiche 5+ 
 
d.d. 1695: 
 
In een rekeningoverzicht opgesteld in 1696, maar handelend over 1695, door de behartigers van 
de goederen van de overleden Lijsbeth Leenders opgesteld, komt onder andere Jan Ariense 
Roock, steenbakker, voor. Hij betaalt 5 gulden, 7 stuivers en 8 penningen voor de leverantie van 
aarde. 
 
 
 
Notarieel arch. Nr. 1696-3090/94C  Fiche 3+ 
 
d.d. 26-2-1696: 
 
Jan Ariens Roock (won. N a/d IJ) verklaart dat Pietertje Pieters Lans, huisvrouw van Johannes 
Herperse, won Cr a/d IJ, in 1693 meerdere keren tegen hem heeft gezegd dat zij bang was dat 
een van haar crediteuren wel eens hun steenschuit in beslag zou kunnen nemen. Jan Ariens 
Roock geeft aan dat ook hij nog 306 gulden van haar krijgt voor de levering van stenen. Zij stelt 
voor dat hij van haar de schuit koopt, maar dat heeft hij meerdere keren afgeslagen omdat hij niet 
wist wat hij vervolgens met die schuit moest doen. Pietertje Lans gaf aan dat zij zonder schuit 
geen geld kan verdienen voor haar kinderen. Zij stelt voor dat zij dan met de schuit blijft varen en 
het geld dat zij aan hem schuldig is, met het vervoeren van zand verdienen. Zij zijn daarna een 
koop overeengekomen voor de som van 200 gulden met o.m. de voorwaarde dat als zij alle 
schulden betaald zou hebben, de schuit weer aan hen zou worden overgedragen. De overdracht 
van de schuit is gedaan op 8 april 1693 voor de schepenen van Rotterdam. Jan Ariense Roock 
laat in deze akte vastleggen dat hij sindsdien geen geld van hen ontvangen heeft ter aflossing 
van hun schulden. 
 
Ondertekent: 
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Notarieel arch. Nr. 1697-3091/111 Fiche 3+ 
 
d.d. 1696: 
 
In een rekeningoverzicht opgesteld in 1697, maar handelend over 1696, door de behartigers van 
de goederen van de overleden Lijsbeth Leenders opgesteld, komt onder andere Jan Ariense 
Roock, steenbakker, voor. Hij betaalt 4 gulden, 14 stuivers en 2 penningen voor de leverantie van 
aarde. 
 
 
 
Notarieel arch. Nr. 1697-3091/131+  Fiche 4+ 
 
d.d. 24-08-1697: 
 
Willem Cornelis Lans en Arij Janse  leggen een getuigenis af op verzoek van Maerten Roock, 
steenbacker en wonende te Gouderak, dat op 21 juni 1697 er een meningsverschil was tussen 
Maarten Rook en Hendrik Jacobs Breur over het ‘sloten’ van het weiland dat Maarten Rook huurt 
van Hendrik Jacobs Breur.  
 
 
 
Notarieel arch. Nr. 1700-3094/242  Fiche 6+ 
 
d.d. 17-9-1700: 
Pieter Wiggers van Cappellen, bode in C a/d IJ, geeft namens Trijntje Jans de Lange, weduwe 
van Maarten Ariens Roock, opdracht aan Cornelis Cnappert, procureur in Maassluis, om een 
zaak aan te spannen tegen Govert den Visscher, meester metselaar in Maassluis, wegens het 
niet betalen van 106 gulden en 6 stuivers voor de leverantie van stenen. 
 
 
 
Notarieel arch. Nr. 1700-3094/177  Fiche 4+ 
 
d.d. 1700: 
 
Rekeningoverzicht door Arijen Arijen Heijmens en Pleun Cornelis van Vliet als voogden van de 
minderjarige kinderen van Pietertje Gerrits van Donck en Arij Leenders Vuijck en van de 
meerderjarige zoon Leendert Ariens Slog opgesteld. 
Hierin komt staat onder andere: 
 
Betaald aan Jan Ariens Roock voor leverantie van rietmatten 5 gulden en 12 stuivers en aan 
molengeld van de Nessepolder over 1699 7 gulden en 16 stuivers. 
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Notarieel arch. Nr. 1703-3097/39G Fiche 1+ en 2+ 
 
d.d. 19-02-1703: 
 
Maria Claes den ouden, weduwe van Arijen Cornelis Berkouw, en moeder van hun minderjarige 
zoon Cornelis Arijens Berkouw out (won. N a/d IJ), geeft volmacht aan Pieter Claesen den ouden 
om een zaak aanhangig te maken betreffende de verdeling van land. Er wordt gesteld dat er bij 
het overlijden van de vader Arij Cornelis Berkouw niet een deel van het land naar zijn broer Jan 
Cornelis van Berkouw is gegaan en ook niet naar Pietertje Cornelis Berkouwer (die getrouwd is 
met Arij Jans Roock). 
Jan Arijens Roock is getuige en tekent als zodanig: 
 

 
 
 
 
Notarieel arch. Nr. 1703-3097/70G  Fiche 2+ 
 
d.d. 31-3-1703: 
 
Grietje Willems Vonck (vrouw van Jan Ariensz. Roock) oud 47 jaar (won O a/d IJ) legt samen met 
Maria Dircks en Maria Claes een verklaring af dat Cornelis Janse Biesevelt (won Dordrecht) 
ongeveer 25 a 26 jaar geleden is geboren in Stormpolder en in Ouderkerk a/d IJssel is gedoopt 
door Egbertus Jansonius, in die tijd predikant in de gemeente. 
Zij ondertekent en ook Jan Ariensz Roock, als getuige. 
 

 
 

 
 
 
 
Notarieel arch. Nr. 1703-3097/119C Fiche 4+ 
 
d.d. 21-10-1703: 
 
Abraham Stout (won Rotterdam), Jorisje Jans (wed. van Eeuwout Willems van Herck), Jan 
Cornelis Berkouwer, Jan Ariens Roock (won N a/d IJ), Jan Puts, Jan Goethart, Claes Jans van 
Herck (won Gouderak) en Jan Tuijnenburgh (won Haastrecht), allen steenbakkers aan de IJssel, 
geven te kennen dat de steenkeurders uit Gouda Abraham Stout hebben bekeurd omdat zijn 
stenen te klein zouden zijn. Zij zijn het hier niet mee eens. Abraham Stout verweert zich tegen 
deze bekeuring. Allen beloven de kosten van dat verweer onderling te verdelen, naar rato dat 
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men ovens heeft. Deze afspraak geldt ook voor toekomstige gevallen dat er onterechte 
bekeuringen gegeven worden aan 1 van de ondertekenaars, tot 31 december 1710. 
De boeten worden niet door allen gedragen, maar slechts de kosten van het verweer. 
 
Jan Ariens Roock ondertekent: 

 
 
 
 
Notarieel arch. Nr. 1704-3098/50C Fiche 2+ 
 
d.d. 24-08-1704: 
 
De steenbakkers langs de IJssel, waaronder Jan Ariens Roock (won N a/d IJ) volmachten Han 
Tuijnenburg, Pieter Eeuwouts van Herck en Jan Verheul mede steenbakkers langs de IJssel. Zij 
moeten van Cornelis Swanenburg, Abraham Keetelaar en Gerrit Velsenaar (steenbakkers te 
Haastrecht, Rotterdam en Hendrik Ido Ambacht) eisen dat dezen verantwoording afleggen van 
de rekeningen mbt de verkoop en levering van steen aan de Generaliteit. 
 
Jan Ariens Roock ondertekent: 

 
 
 
 
Notarieel arch. Nr. 1705-3099/207C Fiche 5+ 
 
d.d. 13 en 14-11-1705: 
 
De steenbakkers langs de Yssel, waaronder Jan Ariensz. Roock (won. N a/d IJ) geven procuratie 
om verantwoording af te dwingen van 3 steenbakkers die namens hen stenen geleverd hebben 
aan de Raad van de Staten van de Verenigde Nederlanden. 
 
Jan Ariens Roock ondertekent: 
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Notarieel arch. Nr. 1707-3101/276C3  Fiche 7- 
 
d.d. 5-12-1707: 
 
Jan Ariensz. Roock (won. Na/dIJ) en Jacob Ingelis (won. Oa/dIJ) mede erfgenamen van Lijsbet 
Willems en vervangende de verdere erfgenamen en Trijntje Ariens weduwe van Cornelis 
Jacobsz. Timmerman en Jorisje Jacobs weduwe van Leendert Luyten (beide won. te Oa/dIJ) 
verdelen een erfenis. Volgt een cavelcedulle. 
 
Jan Ariensz Rook ondertekent: 

 
 
 
 
Notarieel arch. Nr. 1709-3103/22V1 Fiche 1+ 
 
d.d. 07-04-1709: 
 
Claesje Ariens. weduwe van Jacob Ingens (won. Oa/dIJ) laat in haar testament een legaat van 
200 gulden na aan Martijntje Maartens Roock (dochter van haar overleden broer Maarten 
Ariensz. Roock). Zij krijgt dit bedrag uitbetaald als zij 25 jaar is of als ze trouwt. Mocht Martijntje 
Maartens Roock voor die tijd overlijden, dan wordt het geld verdeeld onder de verdere 
gerechtigde erfgenamen verdeeld. Als voogden worden aangesteld Jan Ariensz. Rook (won. N 
a/d IJ) en Arien Jans. Rook (won. Oa/dIJ). 
 
 
 
Notarieel arch. Nr. 1710-3104/10  Fiche 1+ 
 
d.d. 20-1-1710: 
 
Grietje Willems Vonk, weduwe en erfgename van Jan Ariens Rook (won. N a/d IJ) machtigt 
Jacobus van Dijk, meester timmerman in ’s Gravenhage om van Gerrit Brand Broekhuijsen, ook 
timmerman in ’s Gravenhage, het bedrag van 165 gulden te innen dat hij nog moet betalen voor 
geleverde stenen. 
 
 
 
Notarieel arch. Nr. 1711-3105/728C3 Fiche 17+ en 18- 
 
d.d. 22-01-1711: 
 
Grietje Willems Vonk, weduwe en erfgename van Jan Ariens Rook (won N a/d IJ) aan de ene 
kant, en Arien Jans Rook en Abram Ariens (getrouwd met Wijven Ariens Rook) (won O a/d IJ) 
voor de helft en Cornelis Cornelis en Maria Cornelis (met Leendert Willems Slobbe, haar 
aanstaande man) (won N a/d IJ) en Arien Cornelis (won Gouderak), kinderen van Marritje Ariens 
Rook, voor de andere helft, mede erfgenamen van Claesje Ariens Rook, die allen erfgenamen 
zouden zijn van Jan Ariens Rook, geven aan dat Jan Ariens Rook en Grietje Willems Vonk op 29 
januari 1709 bij notaris Pieter de Lange, notaris te N a/d IJ, per testament hebben vastgelegd dat 
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de langstlevende alle goederen zal mogen erven, mits de wettelijke erfgenamen dat toelaten. Als 
de langstlevende ook overlijdt of hertrouwt, dat dan de helft zou toekomen aan de wettelijke 
erfgenamen van Jan Ariens Rook. 
Nu, met de dood van Jan Ariens Rook, blijkt dat Grietje Willems Vonk wel tot een akkoord wil 
komen (in alle vriendschap) met de wettelijke erfgenamen. Zij komen tot de volgende afspraak: 
de erfgenamen krijgen vier morgen, drie hont en 75 roe hooi- en weiland in de polder de Cromme 
in O a/d IJ. Verder nog een vijfde deel in een hofstede en 12 morgen land, ook in de polder de 
Cromme, en verder nog een schuldrentebrief ten laste van Leendert Teunis (won. Kr. a/d IJ) ter 
waarde van 200 gulden, verder nog een obligatie van 1000 gulden ten laste van Holland en West 
Friesland, en nog een obligatie van 200 gulden ten laste van Cornelis Ariens Versluijs (won. O 
a/d IJ) en bovendien betaalt Grietje Willems Vonk nog aan de erfgenamen een bedrag van 1700 
gulden. Grietje Willems Vonk neemt verder op zich het legaat van 200 gulden voor het nagelaten 
kind van Maarten Ariens Rook. 
 
Grietje Willems, Arij Janse Rook en Abram Ariens ondertekenen: 

 
 
Opmerking: in de akte staat foutief Abram Ariens (getrouwd met Wijven Ariens Rook). Dit moet 
zijn Wijven Jans Rook. 
 
 
 
Notarieel arch. Nr. 1711-3105/724C1  Fiche 17+ 
 
d.d. 26-1-1711: 
 
Abram Ariens en Wijve Jans stellen hun testament op. De langstlevende is enig en universeel 
erfgenaam. En moet de kinderen verzorgen, naar school laten gaan en in de Christelijke 
gereformeerde religie opvoeden. De kinderen moeten bij volwassenheid 25 gulden krijgen. Mocht 
de langstlevende hertrouwen, dan moet deze afstand doen van de helft van de goederen. Mocht 
de langst levende overlijden voor de volwassenheid van de kinderen, dan worden Willem 
Ariens Timmerman (won O a/d IJ) en Arijen Cornelis Broer aangesteld tot voogd over de kinderen 
en administrateur van de goederen. 
 
Abram Ariens en Wijve Jans ondertekenen: 
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Notarieel arch. Nr. 1711-3105/563  Fiche 14+ 
 
d.d. 4-7-1711: 
 
Arijen Jongeneel (won. Gouderak) en Grietje Willems Vonk, (wed. van Jan Ariens Rook, won. N 
a/d IJ), leggen huwelijkse voorwaarden vast voor hun toekomstige huwelijk. Alle roerende 
goederen, geld en schulden zijn gemeenschappelijk met uitzondering van de kast, schilderijen en 
spiegel die bij Grietje Willems Vonk op de bovenkamer staan, en verder met uitzondering van alle 
onroerende goederen te weten de steenplaats, huizen, ovens, lootsen, landerijen en boomgaard 
die in beider bezit zijn. Wel zijn alle inkomsten die komen uit genoemde onroerende goederen 
gemeenschappelijk. 
Als een van beiden overlijdt, dan gaan alle kleren en sieraden van die persoon naar de 
erfgenamen van die persoon. 
 
 
Notarieel arch. Nr. 1711-3105/568  Fiche 14+ 
 
d.d. 4-7-1711: 
 
Grietje Willems Vonk, (wed. van Jan Ariens Rook) verhuurt aan Jacob Willems Vonk een 
steenplaats met ovens, loodsen, behuizing, zellingen en een morgen land en een boomgaard, 
gelegen in Nieuwerkerk a/d IJssel in de esse polder. De zellingen liggen in Ouderkerk a/d IJssel. 
De huur is in eerste instantie voor 10 jaar, maar mag twee maal daarna nog eens tien jaar 
gehuurd worden. De verhuur start voor de steenplaats op 22 februari 1711 en de behuizing op 1 
mei 1711. De huursom is 300 gulden per jaar. De huurder moet ook alle belastingen betalen. De 
verhuurster moet de reparaties uitvoeren. De verhuurster mag ten allen tijde in de onder- en 
bovenkamer wonen. Als zij dat doet heeft zij recht op de helft van de opbrengst van de 
boomgaard. Als de verhuurster komt te overlijden, dan mag de huurder de steenplaats met 
toebehoren voor 4.000 gulden kopen. 
 
 
 
 
Notarieel arch. Nr. 1711-3105/587C1 Fiche 14+ 
 
d.d. 20-08-1711: 
 
Arij Jansz Rook en Lijsbeth Dircks stellen hun testament op. Alles wordt nagelaten aan hun 
kinderen, met als extra opmerking dat Zijtje Ariens, de voordochter, haar deel krijgt. De 
onmondige kinderen moeten door de andere ouder onderhouden worden. Als beiden overlijden 
dan zijn Abraham Ariens en Willem Dircks de voogden. 
 
Zij ondertekenen: 

 
 
Opmerking: Hiermee wordt hun eerdere testament herroepen, te weten Notarieel arch. Nr. 1694-
3088/8C1 Fiche 1+   d.d. 28-01-1694. Verschil is dat nu andere voogden zijn benoemd. Reden is 
dat de eerdere voogden beiden overleden zijn. 
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Notarieel arch. Nr. 1714-3107/228C3 Fiche 6+ 
 
d.d. 26-08-1714: 
 
In deze akte wordt de erfenis van Lijsbeth Willems, Jan Rook en Jacob Ingens verdeeld onder de 
erfgenamen. Arijen Jans Rook en Abraham Arijens hoogheijt (getrouwd met Wijve Ariens Rook) 
krijgen ieder de helft van een hofstede met 12 morgen land. Cornels Cornelisz, Arijen Cornelisz 
en Leendert Willems Slobbe (getrouwd met Maria Cornelis) krijgen ruim 4 morgen hooi- en 
weiland. Trijntje Jans (weduwe van Maerten Rook) krijgt roerende goederen en geld. 
 
Arijen Jans Rook, Abraham Arijens Hoogheijt en Trijntje Jans ondertekenen: 

 
 

 
 
 
Notarieel arch. Nr. 1714-3107/98  Fiche 3+ 
 
d.d. 1714: 
 
Huijbert Rook, woonde in Capelle a/d IJssel, is in 1700 als scheepstimmerman op het schip 
IJsselmonde van de Kamer van Rotterdam naar Oost-Indie gevaren en daar overleden. Zijn 
erfgenamen zijn Jannetje Jacobs (wed. van Arien Willems Brouwer) en Dirk Ariens Luijt 
(getrouwd met Maria Hendriks Liswegen) en Anna en Jannetje Hendriks Liswegen. Zij 
volmachten Claes Pieters de Groot om het geld te halen bij de Kamer van de Oostindische 
Compagnie van Rotterdam dat zij nog moeten betalen aan Huijbert Rook. 
 
Opmerking: Tot nog toe geen aanwijzing dat deze Huijbert Rook familie is, en zo ja, op welke 
manier. 
 
 
 
Notarieel arch. Nr. 1716-3109/109  Fiche 3+ 
 
d.d. 29-2-1716: 
 
Hierin staat samengevat: 
Jan Jans de Lange, Leendert Herst (getrouwd met Neeltje Jans), Jan Louwe Vormer (wed. van 
Annetje Jans de Lange) en Trijntje Jans de Lange (wed. van Maerten Rook) verhuren aan Pieter 
Cornelis Kater een huis, hooiberg, schuur en erf met ongeveer 28 morgen wei- en hooiland in de 
hoogdorps en middelmolenspolder in Capelle a/d IJssel. Huurtijd vijf jaar, van 1716 tot 1721 voor 
het bedrag van 520 gulden per jaar. 
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Notarieel arch. Nr. 1716-3109/184+3  Fiche 5+ 
 
d.d. 19-4-1716: 
 
Abram Arijens Hoogheijt en Willem Dirkse als voogden over de kinderen van Arijen Jans Rook en 
Lijsbeth Dirx en aan de andere kant Abraham Ariens Hoogheijt (getrouwd met Wijven Ariens 
Rook) voor zichzelf verdelen de woning en landerijen die in gedeelde eigendom waren van Arijen 
Jans Rook en Abraham Ariens Hoogheijt. 
 
Opmerking: Abraham Arijens Hoogheijt is niet getrouwd met Wijve Ariens Rook, maar Wijve Jans 
Rook. Dit staat dus fout in de akte. 
 
 
 
Notarieel arch. Nr. 1719-3112/197C1  Fiche 6+ 
 
d.d. 25-8-1719: 
 
Maerten Crijnen Rook en Neeltje Pieters van der Zijde (gehuwd, wonen Nieuwerkerk a/d IJ) 
stellen hun testament op. De langstlevende erft alles. Mochten zij op het moment van overlijden 
van de eerste een kind of kinderen hebben, dan moet de langstlevende die onderhouden, een 
beroep laten leren en van een uitzet voorzien. Ook moet ieder kind dan 3 gulden en 3 stuivers 
krijgen. 
 
 
 
Notarieel arch. Nr. 1721-3114/375+  Fiche 10+ 
 
d.d. 15-9-1721: 
 
Jan Ariens Rook, Maria Ariens Rook meerderjarige kinderen van Arijen Jans Rook en Lijsbeth 
Dircks, en Willem Dirks en Abraham Ariens namens de minderjarige kinderen, geven aan 100 
gulden geleend te hebben van Cornelis Wiggers Backer en Cornelis van Lingen. Rente 4 %. 
Willem Dirkse stelt zich borg voor het aflossen en betalen van de rente. 
 
Jan Ariens Rook en Maria Ariens Rook ondertekenen: 
 

 
 
 
 


