Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel
Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven.
De transcripties staan in afzonderlijke documenten.

Recht. Arch. N ad IJ nr 43 (periode 1659 tot 1665)
Recht. Arch. Nr. 43 N ad IJ
d.d. 15-6-1661
Adriaan Janse Roock en Cornelis Janse van Bercoude kopen gezamenlijk van Marritgen Gerrits
Stolcker (wed. van Lenert Mathijse Vranck) en hun kinderen een steenplaets met bijbehorende
huizen, ovens, lootsen, land en zellingen in de Esse polder. Voorwaarde is dat de verkoopster in
het westelijke huis op de steenplaats mag blijven wonen voor een huur van 8 gulden. Prijs 5.500,gulden waarvan 1.500,- direct betaald wordt en 4.000,- in de komende jaren. In de rentebrief die
op deze akte volgt, staat dat jaarlijks 250,- gulden wordt afgelost, en dat over het openstaande
bedrag 3,5 % rente betaald moet worden.

Recht. Arch. N ad IJ nr 44 (periode 1666 tot 1671)
Recht. Arch. Nr. 44 N ad IJ
d.d. 17-3-1668
Adriaen Jansse Roock, steenbakker, koopt van Jacob Pieter Gerritse een stuk land buitendijks
gelegen en een derde deel van een zelling die buitendijks gelegen is voor de Esse polder. Prijs
700,- gulden. Dit bedrag wordt in termijnen betaald. In de volgende akte staat de schuldbrief.

Recht. Arch. Nr. 44 N ad IJ
d.d. 1-3-1670
Adriaen Janse Roock koopt van Claes Jacobs Huijrman een stuk Neuterdijk van 4 roeden. Prijs
12 gulden.

Recht. Arch. N ad IJ nr 47 (periode 1686 tot 1693)
Recht. Arch. Nr. 47 N ad IJ
d.d. 16-5-1687

folio 44

Jan Ariense Roock koopt van de erfgenamen van Cornelis Herenbras en van Niclaes Broeck een
stuk hooiland, groot 7 hont, gelegen in de lage Esse polder, en een zesde deel van een zelling,
groot 4 hont 50 roe, dat onder andere aan de oostkant grenst aan Arij Janse Roock. Prijs 175
gulden.
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Recht. Arch. Nr. 47 N ad IJ
d.d. 11-5-1691

folio 182 en 182v

Arij Janse Roock, Arij Cornelisse Berkouwer en Jan Cornelisse Berkouwer kopen van Cornelis
Gerritse, Pieter Gerritse, Claes Gerritse en Jan Gerritse, kinderen en erfgenamen van Gerrit
Olivierse, een stuk hooiland, groot ongeveer zeven hont, gelegen in de voor-Esse polder.
Dit stuk grenst onder andere ten westen aan Jan Arijense Roock. Prijs 175 gulden waarvan 44
gulden direct betaald wordt, en de overige 131 gulden later. De volgende akte geeft de
schuldbrief weer voor deze 131 gulden.

Recht. Arch. Nr. 47 N ad IJ
d.d. 31-1-1692

folio 199v

Jan Ariensz Roock koopt van Bastiaen Willemsz Beel en Dirk Willemsz de Jong een helft van een
zelling. Prijs 180 gulden.

Recht. Arch. Nr. 47 N ad IJ
d.d. 15-1-1693

folio 227v

Jan Arijense Roock verkoopt aan zijn zus Magheltje Arijens Roock de helft van een stuk weiland,
groot in het geheel ongeveer 7 hont, gelegen in de lage Esse polder, en nog een twaalfde deel
van een zelling. Prijs 80 gulden.

Recht. Arch. N ad IJ nr 48 (periode 1694 tot 1702)
Recht. Arch. Nr. 48 N ad IJ
d.d. 15-5-1695

folio 57v

Jan Arijensz Roock koopt van Aert Cornelisse de Jongh, Hendrick Claesse van Bouten, Willem
Sijments Steur, Enggebreght Claesse, Marija Claes (wed van Pieter Olivierse) en Arij en Jan
Cornelisse Berkouwer, de helft van een stuk buitendijks land waarvan hijzelf al de andere helft
bezit. Gelegen in de voor Esse polder. Prijs 160 gulden.

Recht. Arch. N ad IJ nr 49 (periode 1702 tot 1711)
Recht. Arch. Nr. 49 N ad IJ
d.d. 12-3-1709

folio 195 en 195v

Jan Ariense Roock koopt van Pieter Gerrit Olivierse een rijsakker gelegen in de Esse polder. Prijs
120 gulden.
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Recht. Arch. N ad IJ nr 58 (periode 1772 tot 1779)
Recht. Arch. Nr. 58 N ad IJ
d.d. 7-11-1777

folio 219 en 220

Ten nadele van Dirkje Huerman, eerst weduwe van Jan Rook en laatst weduwe van Claas Luze,
wordt een huis, klein huis, schuur en erf aan de Kerklaan (of Heereweg) in Nieuwerkerk aan den
IJssel bij executie openbaar verkocht ten voordele van Albert Wels, koopman in Rotterdam. Dit is
gedaan naar aanleiding van een vonnis op 25 juli 1777 van schout en schepenen van
Nieuwerkerk aan den IJssel. Koper is Arij Bos. Bedrag 180 gulden.

Notarieel archief nr 6182 N/Y
d.d. 20-3-1698:
Maerten Ariensz Roock en Ariaentje Cornelisdr, echtelieden, wonende te Gouderak, stellen hun
testament op. De langstlevende zal alles erven. Aan de armen van de gemeente waar de
eerststervende en de laatststervende komen te overlijden, zal 200 gulden geschonken worden.
Wanneer de langstlevende overlijdt zal de erfenis gelijkelijk onder de erfgenamen van de
eerststervende en de laatststervende verdeeld worden.
De erfgenamen van Maerten Ariensz Roock zijn Jan Ariensz Roock en Claesjen Ariens Roock,
zijn broer en zus, en de kinderen van zijn broer, Arie Jansz Roock en Wijve Jans Roock
De erfenis van Ariaentje Cornelisdr wordt als volgt onder diens erfgenamen verdeeld: Crijn
Cornelisz, haar broer, ontvangt 300 gulden. Neeltje Cornelis, haar zus, ontvangt 50 gulden.
Mocht er dan nog over zijn, dan wordt dit verdeeld onder alle hele en halve broers en zussen en
diens kinderen en kindskinderen.
Als voogden over eventuele minderjarige kinderen worden aangesteld Tijs Jansz Steenbacker en
Willem Wiggertsz de Jongh.
Ondertekent:

Notarieel archief nr 6182 N/Y
d.d. 13-2-1699:
Maerten Ariensz Roock, weduwnaar van wijlen Ariaentje Cornelis, tegenwoordig bruidegom,
wonende te Gouderak en Trijntje Jans de Lange, bejaarde dochter, bruid, wonende in Capelle a/d
IJssel, verklaren dat zij een huwelijk willen aangaan onder voorwaarden die in dit
huwelijkscontract worden vastgelegd.
De goederen en kapitalen die zij zullen inbrengen in het huwelijk, vallen niet onder een
gemeenschap maar blijven eigendom van hem- of haarzelf. De goederen en kapitalen zijn
gespecificeerd maar niet in dit contract opgenomen. De winst en verliezen gedurende het
huwelijk, vallen wel onder de gemeenschap.
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Bij overlijden van de eerststervende zullen diens erfgenamen over diens eigen goederen en
kapitalen mogen beschikken.
Ondertekent:

Notarieel archief nr 6182 N/Y
d.d. 8-4-1699:
Maerten Ariensz Roock, meester steenbakker, weduwnaar van Ariaentje Cornelisdr, wonende in
Gouderak aan de ene zijde, en Cornelis teunisz Besemer, Willem Teunisz Besemer, Dirck
Danielsz Koppenol, Ariaentge Teunisdr Besemer en Neeltge Teunisdr Besemer, allen kinderen
van Annetje Cornelisdr zaliger, die een volle zus was van Ariaentje Cornelisdr zaliger, en Cornelis
Sijmonsz van Gelder, Jan Sijmonsz van Gelder, Ariaentje Sijmonsdr van Gelder, meerderjarige
kinderen van Sijtje Cornelisdr zaliger, en Tijs Jansz Steenbacker en mr. WillemWiggertsz de
Jongh, testamentaire voogden over de twee weeskinderen van de Sijgje Cornelisdr, die een
halve zus is geweest van Ariaentge Cornelisdr aan de andere zijde, geven te kennen dat op 20
maart 1698 door Maerten Ariensz Roock en Ariaentje Cornelisdr in hun testament is gestelt dat
de langstlevende de universeel erfgenaam zou zijn, en dat de langstlevende aan de armen van
de gemeente waar de eerststervende zou overlijden een bedrag van 200 gulden zou schenken,
en dat na de dood van de langstlevende ook 200 gulden door de erfgenamen geschonken zou
worden aan de armen van de gemeente waar de langstlevende overlijdt.
Ook is daarin gestelt dat de erfenis na het overlijden van de langstlevende gelijk verdeeld zou
moeten worden tussen de erfgenamen van de eerststervende en de langstlevende.
En aangezien Ariaentje Cornelisdr is overleden, hebben de comparanten verklaard dat zij de te
verwachten erfenis reeds willen verdelen, als volgt:
Maerten Ariensz Roock moet een bedrag van 2730,- gulden uitkeren aan de erfgenamen.
Daarin begrepen is een bedrag van 350 gulden, waarvan 300 aan Crijn Cornelisz (volle broer van
Ariaentje Cornelisdr en 50 aan Neeltje Cornelisdr gegeven moet worden.
Dit bedrag is ook betaald.
Maerten Ariensz Roock ondertekent:
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Notarieel archief nr 6182 N/Y
d.d. 12-4-1699:
Cornelis Jansz Ruijter en Pieter Pietersz de Raet, regerende armenmeesters van Pernis, en
Cornelis Michielsz de Kroon als toeziende armmeester, bekennen 300 gulden ontvangen te
hebben van Maerten Ariensz Roock, als voldoening van het legaat van Ariaentje Cornelisdr
zaliger volgens het testament nagelaten aan Crijn Cornelisz, haar broer, en aangezien hij door de
armen van Pernis werd onderhouden, wordt het bedrag nu aan de armenmeesters gegeven.

Notarieel archief nr 6182 N/Y
d.d. 25-4-1699:
Testament van Maerten Ariensz Roock en Trijntje Jans de Lange, echtelieden won. te Gouderak,
op de langstlevende. Zij refereren aan hun huwelijkse voorwaarden van 13-2-1699 die zij bij deze
laten vervallen. Wanneer de langstlevende overlijdt zal de erfenis gelijkelijk onder de erfgenamen
van de eerststervende en de laatststervende verdeeld worden.
De erfgenamen van Maerten Ariensz Roock zijn Jan Ariensz Roock en Claesjen Ariens Roock,
zijn broer en zus, en de kinderen van zijn broer, Arie Jansz Roock en Wijve Jans Roock.
De erfenis van Trijntje Jans de Lange komt aan haar volle broers en zussen, en hun kinderen toe.
Zij moeten dan wel een legaat van 200 gulden aan Arie Dirksz Schoon geven.
Als voogden over eventuele minderjarige kinderen worden aangesteld Tijs Jansz Steenbacker,
Willem Wiggertsz de Jongh en Pieter Wiggertsz van Cappelle.
Ondertekent:

Notarieel archief nr 6182 N/Y
d.d. 7-3-1700:
Accoord tussen Trijntje Jans de Lange, weduwe van Maerten Ariensz Roock, wonende te
Gouderak, aan de ene zijde en Thijs Jansz Steenbacker en Willem Wiggersz de Jongh als
testamentaire voogden van de minderjarige kinderen van Cornelis Cornelisz Broer, die een
halfbroer is van wijlen Ariaentje Cornelis, die de (eerste) vrouw was van Maerten Ariensz Roock,
aan de andere zijde. In de uitkoopakte van Maerten Ariensz Roock en de erfgenamen van
Ariaentje Cornelis van 8 april 1699 waren de kinderen van Cornelis Cornelisz Broer
overgeslagen. Deze krijgen nu alsnog hun deel van 800 gulden van Trijntje Jans de Lange.
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Notarieel archief nr 6184 N/Y (periode 1712 – 1716)
d.d. 12-6-1712:
Testament van Martijntje Maartens Roock, wonende te Gouderak. Zij laat alles na aan haar
moeder Trijntje Jansen de Lange.
ondertekent:

Leenkamer Hontshol (periode 1712 – 1716)
Uit: Ons voorgeslacht 1972

Nieuwerkerk
Het totale leen 182 bevat 6 viertel land in de Nesse, strekkende van ’s gravenwege tot de IJssel.
Dit leen is later opgesplitst.
deel 182B. De oostelijke helft van 14 hond land.
3-5-1662: Adriaen Janse Roock na overdracht door Maertie Gerrits Stolcker namens haar
minderjarige zoon Mathijs Leendertsz. Vranck.
3-12-1680: Jan Adriaensz. Rook bij dode van zijn vader Adriaen Jansz. Rook.
19-5-1710: Grietje Willems Vonk bij dode van haar man Jan Adriaensz. Rook.
18-10-1714: Teuntje Jans de Graaff bij dode van Grietje Willems Vonk en draagt het leen over
aan Jacob Willemse Vonk.
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