Oudarchieven voor 1811 Ouderkerk a/d IJssel
Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele, weeskamer en schout- en
heemraadsarchieven.
De transcripties staan in afzonderlijke documenten.
De groen gemarkeerde akten zijn akten die nog niet nagegaan zijn.

Recht. Arch. Ouderkerk aan den IJssel nr 18 (periode 1591 tot 1615)
Recht. Arch. Oa/dIJ nr. 18
d.d. 1-6-1602
Compareerde Adriaen Cornelisz won. tot Cralinghen en gaf aan Cent en Fop Cornelisz 5 hont
land en 1/3 van ½ hont land en 1/3 van 1/10 hont land gelegen in de hofstede daer Thonis
Brantsz en Ariaen Jans weduwe met haar kinderen op wonen. Ten oosten IJeffgen Jansdr en ten
westen Cent en Fop Cornelisz. Strekkend uit de ijssel tot de landscheiding. Akte voor Jan
Mathijsz Besemer schout tot O/IJ, Willem Willemsz, Pieter Dircksz, Wigger Thijsz, Sijmon
Ariensz, WIllem Bouwensz en Feijs Brantsz hyemraden aldaer den 1.6.1602
Opmerking: de hier genoemde weduwe van Ariaen Jans is Wijve Brants.

Recht. Arch. Oa/dIJ nr. 18
d.d. 28-2-1611
Compareerde Wijve Brants wed. en boelhoutsters van wijlen Jan Aeriensz geassisteerd met
Adriaen Brantsz haar broer en gekozen voogd. Sent Cornelisz en de voorn Adriaen Brantsz voor
zichzelf en gaven aan Thonis Brantsz won O/IJ 3 morgen 1 ½ hont land in 2 weren land tesamen
groot 32 morgen en liggende uit de ijssel tot de landscheiding. Ten westen voorn Sent Cornelisz
en ten oosten Eeuwout Aertsz. Akte voor Pieter Jansz Besemer schout, Pluen Maartensz, Pieter
Peyensz, Jan Louwensz, Cornelis Willemsz en Pieter Willemsz heemraden deze lesten februari
1611.

Recht. Arch. Ouderkerk aan den IJssel nr 19 (periode 1615 tot 1627)
Recht. Arch. Oa/dIJ nr. 19
d.d. 5-12-1622
Maerten Jansen koopt van Michael Cornelisz een buitendijks huis met erf in de polder Hoge
Nesse voor 950 gulden waarvan hij direct 300 gulden betaalt en verder jaarlijks 50 gulden.
Opmerking: hier komt niet de naam Rook in voor. Toch moet dit Maerten Jansen Roock zijn,
gezien ook de volgende akte op dezelfde datum.
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Recht. Arch. Oa/dIJ nr. 19
nogmaals d.d. 5-12-1622
heeft te maken met de voorgaande akte.
Maerten Jansen is schuldig aan michijel cornelisz 600 gulden als restant van het bedrag van 950
gulden dat hij heeft afgesproken te betalen voor het huis met erf dat buitendijks gelegen is in de
hoge nesse. Jaarlijks wordt een bedrag van 50 gulden betaald te beginnen met allerheiligen
komende 1623. Het huis met erf en al zijn persoonlijke goederen zijn onderpand. Dit huis en erf
lag bij een zelling van Crijn Hendriksz. Steenbacker en bij het huis van Jan Dircxs en zijn zuster.
In de kantlijn staat een aantekening van 10 mei 1630 dat het hele bedrag is afgelost.
Maerten Jansen ondertekent:

Opmerking: ook hier komt de naam Rook niet voor, maar de handtekening van Maerten Jansen
heeft zoveel overduidelijke overeenkomsten met zijn latere handtekening (zie 26-11-1636), dat dit
wel dezelfde Maerten Jansen moet zijn. Wat wel bevreemd is dat veel tussenliggende akten niet
door hem ondertekend worden, maar van een kruis zijn voorzien.

Recht. Arch. Ouderkerk aan den IJssel nr 20 (periode 1627 tot 1638)
Recht. Arch. Oa/dIJ nr. 20
dd. 15 aug 1628
Er is een kwestie gerezen tussen reinier dircksz de vos en anthonis leendertsz steenbacker over
het eigendomsrecht van een sloot genaamd de reesloot. Deze sloot is volgens een akte van 30
maart 1918 gekocht door reinier dircksz de vos. Door tussenkomst van maerten jansz roock,
willem willemsz bloot en maerten anthonissen ‘als goede mannen hier toe gebeden’, is tot het
akkoord gekomen dat de reesloot eigendom is van anthonis leendertsz en dat de scheidingssloot
die ligt achter het akkertje door beiden gebruikt mag worden.
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Recht. Arch. Oa/dIJ nr. 20
dd. 7 nov 1629
Sent Kornelisz. Besemer, Kornelis Willemsz. Timmerman x Wijve Brants, eertijds weduwe van
Jan Aerensen en tevens voor Aeriaen Jansz. zijn schoonzoon, Willem Feyssen x Machtgeltgen
Jans (samen wonende te Oa/dIJ), Aeriaen Jansen Roock x Maertge Jans (won. Gouderak),
Baeltge Willms weduwe van Willem Klaes Klaesz. geass. met Jan Willmsen (haar broer, won.
Cr/Y), Gherrit Daeme (secretaris van Moordrecht) x Neltge Voppen ende Kornelis Voppen (won.
in ‘t Moertseveen). Verkopen aan de gemene buren en eigenaren van de polder de Kromme en
Geer, 8 morgen 2 hond land in de Kromme, gelegen van de Yssel tot de Oudelandseweg, ten
oosten begrensd met het Kadeland van Berkou en ten westen Dirck Jansz. van Schonieren “met
een werlants genaempt het goutse land”. Prijs f 2604-2-8.
Opmerking: de genoemde Aeriaen Jansz, schoonzoon van Kornelis Willemsz Timmerman, is niet
dezelfde als Aeriaen Jansz Roock. Want deze acte wordt zowel door Aeriaen Jansz als Aeriaen
Jansz Roock.
Arien Jansen Roock ondertekent:

Recht. Arch. Oa/dIJ nr. 20
d.d. 26 jan 1632
Dit betreft twee akten op dezelfde datum
In de eerste staat:
Anne Kornelisdr, weduwe van Jan Mathisz Besemer, geassisteerd door haar zwager de schout
van Ouderkerk, verkoopt aan Maerten Jansz Roock vier morgen land in de Hoge Nesse. Hij
betaalt hiervoor ineens 100 gulden en de rest via een schuldbrief die de koper heden heeft
opgesteld ten bedrage van 1.875 gulden
De tweede akte bevat deze schuldbrief:
Maerten Jansz Roock is schuldig aan Anne Kornelis, weduwe van Jan Mathijssen Besemer de
som van 1.875 gulden wat resteert van het bedrag van 1.975 gulden voor de aankoop van vier
morgen land in de polder de Hoge Nesse. Het bedrag van 1.875 gulden wordt afgelost met
bedragen van 100 gulden telkens te betalen op de eerste januari, te beginnen met 1 januari 1633.
In de kantlijn staat aangetekend dat de schuld volledig betaald is en dat deze schuldbrief dus
doorgehaald kan worden. Gedagtekend op 6 oktober 1633.
Maerten Jansz Roock ondertekent met een kruis, begeleid met de tekst
dit merck bekent maerten Jan Rock
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Recht. Arch. Oa/dIJ nr. 20
d.d. 7-5 1632
Pieter Jacobsz en Baertgen Geenens, weduwe van Adrijaen Brantsz., geassocieerd met Geen
Adriaenssen, haar zoon en gekozen voogd in deze, hebben verkocht aan Arijaen Janssen Roock
ongeveer 3 morgen 3 hond land in de polder Kromme. Dat stuk land is gelegen in een wer land
van 14 morgen genaamd de Quaeck. Dit stuk land begint vanuit de IJssel tot de landscheiding.
Ten oosten grenzend aan land genaamd bree wer, en ten westen grenzend aan het land van
Willem Arijaansse. Prijs van het land is 822 gulden en 9 stuivers, en verder wordt nog een
jaarlijkse rente van 50 stuivers betaald.
Arijen Jansen Roock ondertekent:

Recht. Arch. Oa/dIJ nr. 20
nogmaals d.d. 7-5 1632:
Arijen Jansz. Roock (won. Oa/dIJ) verkoopt aan Adrijaen Jansz. Timmerman en Willem Feysen
(zijn zwagers) 10 hond land, gemeen met Cornelis Willemsz. Timmerman (zijn stiefvader). Is
gelegen in een weer van 10 morgen in de Cromme. Prijs f 750,-.
Arijen Jansz Roock ondertekent:

Recht. Arch. Oa/dIJ nr. 20
d.d. 7 okt 1633:
Op deze datum zijn de 5 navolgende akten opgesteld. Deze betreffen alle de verkoop van een
stuk land door Maerten Jansz Roock.
Akte 1:
Maerten Jansz Roock verkoopt aan Dirck Pietersz boer 1 morgen en een halve hond land in een
stuk land van 8 morgen in de hoge nesse. Bedrag 625 gulden, te betalen op Sint Pieter 1634.
Akte 2:
Maerten Jansz Roock verkoopt aan Pouwels Eldersz een kamp land (grootte niet vermeld) in een
stuk land van 8 morgen in de hoge nesse. Bedrag 500 gulden, te betalen op Sint Pieter 1634.
Akte 3:
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Maerten Jansz Roock verkoopt aan Sent Kornelisz 3½ hond land in een stuk land van 8 morgen
in de hoge nesse. Bedrag 150 gulden, te betalen op Sint Pieter 1634.
Akte 4:
Maerten Jansz Roock verkoopt aan Emmetgen Huibertsdr., weduwe van Daniel Joosten 5½ hond
land in een stuk land van 8 morgen in de hoge nesse. Bedrag 200 gulden, te betalen op Sint
Pieter 1634.
Akte 5:
Maerten Jansz Roock verkoopt aan Dirck Pietersz de helft van een boezem in een stuk land van
8 morgen in de hoge nesse. Bedrag 330 gulden en 10 stuivers, te betalen op Sint Pieter 1634.
Maerten Jansz Roock ondertekent alle viif akten met een kruis:

Recht. Arch. Oa/dIJ nr. 20
d.d. 14-5-1634:
Claes Pietersz Noorman (schout) en procuratiehouder van Maertgen Dircksdr. heeft in die
hoedanigheid verkocht aan Maerten Jansz Roock een oiffen die buitendijks is gelegen naast zijn
erf in de polder Hoge Nesse. Bedrag 205 gulden waarvan direct 60 gulden betaald wordt, en
verder jaarlijks 30 gulden en het laatste jaar de resterende 25 gulden.
Opmerking:
Is een oiffen een oven of iets heel anders?

Recht. Arch. Oa/dIJ nr. 20
d.d. 1-9-1634
Willem Feijssen verkoopt aan zijn oom Cornelis Willemsz. (tekent met Cornelis Willemssen
Timmerman) en zijn zwager Adrijaen Jansz, 2½ morgen land (nl. 1 morgen aan C.W. en 1½
morgen aan A.J.). Is gelegen in een weer van 10 morgen land.
Getaxeerde waarde is f 600,-

Recht. Arch. Oa/dIJ nr. 20
Hieruit blijkt dat Maerten Janssen Roock meerdere bronnen van inkomsten heeft. De hennipwerf
wordt gebruikt om hennip te verbouwen voor de touwindustrie en aan huis verkoopt hij brood en
andere waren.
d.d. 12-1-1635:
Hierin staat samengevat:
Aert Mathijssen verkoopt aan Maerten Janssen alias Roock 3 hont hennipland. Dit is gelegen in
de polder de Hoge Nesse in een weerland groot 11 morgen. Bedrag 140 gulden. Betaalt 40
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gulden ineens en verder 25 gulden per jaar. Met als extra conditie dat Aert Mathijssen per jaar ter
waarde van 13 gulden bij Maerten Jansse Roock brood of andere waren mag halen die deze in
zijn huis te koop houdt, zonder die te hoeven betalen en dat bedrag dan aftrekt van de jaarlijks
door Maerten Janssen Roock te betalen 25 gulden.
In de daarop volgende akte wordt vermeld dat Maerten Jansz Roock aan Aert Mathijssen 100
gulden schuldig is en dat hij 25 gulden per jaar betaalt ter aflossing. Ook hier wordt weer melding
gemaakt van de extra conditie dat Aert Teeuwen (blijkbaar was zijn volledige naam Aert
Mathijssen Teeuwen) bij Maerten Janssen Roock brood of andere waren mag halen zonder te
betalen en de waarde daarvan wordt dan afgetrokken van de jaarlijks door Maerten Janssen
Roock te betalen 25 gulden.
Maerten Jansen Roock ondertekent met een kruis:

Recht. Arch. Oa/dIJ nr. 20
d.d. 19-1-1635:
Taxatie van land die Pieter Floren en Willem Adrijaensz. hebben vermangelt en veraligneert
tegens Adrijaen Jansz. Roock die sal geven zekere sellinge gelegen voor dat weer en wel: 10
hond 50 roe land in de Cromme, in het Quaeckweer groot 14 morgen. Waarde f 500,-.

Recht. Arch. O/Y nr. 20
d.d. 26-1-1635:
Adrijaen Jansz Roock koopt van Pieter Floren, vertegenwoordigd door Willem Adrijaens, tien
hond en vijftig roeden land in de polder de Kromme in een stuk land genaamd de Quaeck.
In ruil kopen Pieter Floren en Willem Adrijaens van Adrijaen Jansz Roock een vierdedeel van de
zelling die voor dit land ligt. Daarbij behoudt Adrijaen Jansz Roock wel het recht van vrije uitvaart
met een schuit of schouw, en ook het recht van oppad naar de dijk.
In aanvulling daarop zal Adrijaen Jansz Roock nog 200 gulden betalen aan Pieter Floren en
Willem Adrijaens.
Hij ondertekent:
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Recht. Arch. Oa/dIJ nr. 20
Nogmaals d.d. 19-1-1635:
Sluit aan op voorstaande acte van 19-1-1635. Hieruit blijkt dat Adrijaen Jansz. Roock de 10½
hond land koopt en daarvoor geeft 1/4 zelling voor dit Quaeckweer gelegen plus f 100,-.

Recht. Arch. Oa/dIJ nr. 20
d.d. 2-3-1635:
Maerten Jansen Roock verkoopt aan Jacob Willems Westerhoff het vruchtgebruik van de weg
genaamd Schaepjens zijde.
De wijze van gebruik is volgens het akkoord dat is opgesteld in het jaar ons heeren 1467. Dit
vruchtgebruik is eerder gekocht door Maerten Jansz Roock via Claes Pieters Noorman (schout)
als procuratiehouder van Maertgen Dircks, blijkens de opdrachtbrief daarvan op 31 december
1633. Het bedrag is volledig betaald. (Hoe groot dit bedrag was, stond niet in de akte vermeld)
Maerten Jansen Roock ondertekent met een kruis:

Opmerking: voor die procuratieopdracht zie ook weeskamer archief dd 2-7-1638)

Recht. Arch. Oa/dIJ nr. 20
d.d. 26-06-1635
Aerien Jansz. Roock koopt van Willem adrijaens en pieter florissen tien hont en vijftig roeden land
in de polder de kromme in een stuk land genaamd de Quaeck. Dit land sluit aan op een stuk land
van 11 honden die reeds in zijn bezit zijn. In ruil hiervoor draagt hij het eigendom over van een
stuk zelling (een vierde deel) waarbij hij nog wel bedongen heeft dat hij de beschikking blijft
houden over een uitvaartmogelijkheid in de IJssel met een schuit of een schouw en het recht van
overpad naar de dijk toe. Verder betaalt hij direct honderd gulden en later in het jaar (op de dag
genaamd Sint Jacob) nog eens honderd gulden.
Aerien Jansz Roock ondertekent:

Recht. Arch. Oa/dIJ nr. 20
d.d. 26-11 1636:
Maerten Jansz. Roock (won. Oa/dIJ) verkoopt aan Lendert Huibertsen 3 hond hennip land. Dit
land ligt in de polder hoge Nesse. Het wordt verkocht voor f 75,-.
Hij ondertekent:
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Recht. Arch. Nr. 20 Oa/dIJ
d.d. 24-12-1636
Aerien Jansz. Roock en Antonis Brantsen hebben gemeen 7 morgen land in het Quaeckweer.
Roock 5 morgen 1½ hond, Brantsen de rest. Volgt de grondcaveling. Roock krijgt zijn land aan de
oostzijde.
Aerien Jansz Roock ondertekent:
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Recht. Arch. Nr. 21 Oa/dIJ (periode 1638 tm 1645)
Hieruit blijkt dat Arien Jansz Roock heemraad was.
d.d. 3-5-1639
Wigger arien vander tack koopt van Arien thonis Verbie Steenbacker een hennipwerf in de
polder de Cromme voor het bedrag van 375 gulden.
Arien Jansz Roock ondertekent als heemraad.
Ondertekent:

Recht. Arch. Nr. 21 Oa/dIJ
d.d. 2-12-1641
Bij een verkoop van land in het Quaeckweer, wordt als begrenzer o.a. Arijen Jansz. Roock
vermeld. Dito op 24-11-1643 en 30-3-1644.

Recht. Arch. Nr. 22 Oa/dIJ (periode 1645 – 1651)
d.d. 7-3-1646:
Pieter Brantsz. Seeu (won. Oa/dIJ) verkoopt aan Arijen Jansz. Roock (won. Oa/dIJ) 1 morgen 2
hond 25 roe land in de Cromme in het Quackweer. Belast met een rentebrief groot f 388,-. Prijs f
232,- plus f 10-10-0 speldegeld.

Recht. Arch. Nr. 23 Oa/dIJ (periode 1651 – 1669)
d.d. 22-5-1656
Hieruit blijkt dat Arien Jansz Roock heemraad was.
Joost Adrijaensz Schiltman schout van Oa/dIJ, Cornelis Jacobsz Last, Arijen Jansz Roock en
Geen Jansz, heemraden hebben acte opgesteld aangaande aankoop door Pieter Isbrantsz en
Pieter Abramsz, zijn zwager van een huis met erf in het dorp van de erfgenamen van Maerten
Jansz Koevoet. Het huis en erf zijn voor een vierde deel in het bezit van de algemene
erfgenamen, voor een vierde deel van pietertje pietersdr weduwe van den voornoemde koevoet,
voor de helft van Jan Govertsz ter waarde van 677 gulden en 10 stuivers. Getekend 22 mei
1656.

Recht. Arch. Nr. 23 Oa/dIJ
Hieruit blijkt dat Arien Jansz Roock heemraad was.
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d.d. 17-2-1657
Compareerde Aert Ariens Truijen, getrouwd met Arijaentgen Gijsen, Emmitgen Gijsen en Sijbet
Gijsen. Beide laatsten geassisteert met Cornelis Foppensz Vranckriger hun oom en gekozen
voogd in deze. Zij hebben aan Dirck Cornelisz Cappeteijn (hun oudoom) verkocht omtrent twee
hond en twee en zestig roeden land met de daarop zijnde beplanting. Dit land ligt in de polder de
cromme. Hiervoor wordt 250 gulden betaald.
Waarvan akte: Joost Adrijaen schiltman Schout, Claes Abramsz en Arijen Jansz Roock,
heemraden te Ouderkerk a/d IJssel. 17 februari 1657.
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Recht. Arch. Nr. 23 Oa/dIJ
Hieruit blijkt dat Arien Jansz Roock heemraad was.
nogmaals d.d. 17-2-1657
Taxatie.
e
Op heden de 17 februari 1657 hebben wij, schout en heemraden van O a/d IJ het volgende
getaxeert: twee morgen en twee hond land met een zesde deel van het huis dat daar staat.
Gelegen in de polder de cromme. Dit stuk land sluit ten oosten aan op het land van willem
Arijensz Steenbacker en ten westen aan het land van Jan Anthonisz. Dit land is nagelaten bij het
overlijden van Eva Pietersdr. Het geheel is waard de som van 520 gulden.
De taxatie is gedaan door Joost Adrijaensz Schiltman, Schout, Adrijaen Jansz Roock en Ingen
Pietersz, heemraden te Ouderkerk a/d IJssel.

Recht. Arch. Nr. 23 Oa/dIJ
Hieruit blijkt dat Arien Jansz Roock heemraad was.
d.d. 9-3-1657
Rentebrief.
Wij Joost Adrijaensz Schiltman, schout te Ouderkerk a/d IJssel, Adrijaen Jansz Roock en Geen
Jansz, heemraden in dezelfde ambacht geven aan dat Cornelis Gerritsz Schoemaker schuldig is
aan Geertgen Pietersdr weduwe van Cornelis Anthonisz Stollick wonende te Lekkerkerk de som
van 400 gulden en dat hij jaarlijks 18 gulden rente daarover betaalt te voldoen ieder jaar op de
e
20 mei te beginnen vanaf 20 mei 1658. Als onderpand wordt genoemd de helft van zijn huis en
erf gelegen in het dorp in Ouderkerk a/d IJssel.
In de kantlijn staat een opmerking gedateerd 1 mei 1670 dat de volledige aflossing van 250
gulden en 10 stuivers is ontvangen.

Recht. Arch. Nr. 47 O ad IJ
d.d. 5-12-1659:
Merritgen Willemsdr. weduwe van Maerten Jansz Roock, wonende te Ouderkerk a/d IJssel in de
polder van de hoogen nesse bij Schaepjens zijde, aan de ene zijde, en Jan Maertensz, Leendert
Maertensz, Cornelis Jacobsz (getrouwd met Aechjen Maertensdr) en Merritgen Ariens (getrouwd
geweest met Engel Maertensz), alle kinderen van Maerten Jansz Roock, mede wonende te
Ouderkerk, aan de andere zijde, hebben voor het gerecht van Ouderkerk een procedure gehad in
verband met de erfenis van Maerten Jansz Roock die de weduwe nog aan de kinderen had
moeten voldoen. Zij zijn nu het volgende overeengekomen: dat Merritgen Willemsdr aan de
kinderen van Maerten Jansz Roock een bedrag ineens zal uitkeren van 144 gulden, dat is aan
ieder kind een bedrag van 36 gulden. Het bedrag is betaald.
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Recht. Arch. Nr. 23 Oa/dIJ
d.d. 14-5-1661
Adrijaen Jansz. Roock (won. Oa/dIJ) verkoopt aan Floris Heijndrixen (won. Berkou) 2 morgen
land in de polder de Cromme in het Quaeckweer gelegen tegen de oudelandse weg voor f 868,-.
Wel moet Adrijaen Jansz Roock in de komende winter nog 50 schouwen aarde leveren aan de
oudelandseweg.

Recht. Arch. Nr. 23 Oa/dIJ
d.d. 31-5-1662:
In opdracht van Adrijaen Jansz. Roock (won. Oa/dIJ) is te Rotterdam op 29-5-1662 een
schuldakte opgemaakt, waaruit blijkt dat hij f 1600,- schuldig is aan Jacob van Wouw. Rente 5%
(jaarlijks bedrag dus 80 gulden). Maar als Adrijaen Jansz Roock binnen 6 weken na het begin
van het nieuwe intrestjaar betaelt, dan bedraagt de rente 4% wat resulteert in een jaarbedrag van
64 gulden. Als onderpand een huis, berg en 2 morgen weiland, en 1 morgen en 75 roeden
weiland en 1½ morgen hooiland. De schuld is afgelost op 11-12-1690.

Recht. Arch. Nr. 9 Oa/dIJ (Rechtboek periode 1652 – 1656)
d.d. 17-11-1652
De wees van zaliger Maerten Jansz Roock moet aan een leverancier nog dertig gulden betalen
voor geleverd koren. Dit blijkt uit het register van de eiser.

Recht. Arch. Nr. 9 en 10 Oa/dIJ
d.d. 21-8-1656. 4-9-1656, 6-11-1656 en 27-11-1656:
Jan Arijensz. Roock contra Claes Leendertsz. Backer en Thonis Arijensz. Eiser zegt dat de
gedaagden hadden aangenomen een heuvel te maken leggende op Blankenburg en zij met de
eiser zouden samen werken. Eiser (Roock dus) heeft aan de heuvel gewerkt. Te samen 100
schaft aarden aangebracht en schat per schaft de kosten op 0-17-0.
Opmerking: Deze Jan Arijensz Roock is Jan Arijensz Roock de oude, geboren ongeveer 1632,
oudste zoon van Jan Ariense Roock

Recht. Arch. Nr. 9 Oa/dIJ
d.d. 24-4-1656 en 7-8-1656:
Gerrit Ariensz. Stolcker contra Arien Jansz. Roock. Eis van betaling van f 63,- i.v.m. de koop van
een koe die hij ontvangen heeft op verleden St. Jan 1655.
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Recht. Arch. Nr. 10 Oa/dIJ (rechtboek periode 1656 – 1663)
Recht. Arch. Nr. 10 Oa/dIJ
Onderstaande toont aan dat twee kinderen van Maerten Jansz Roock en Grietgen Leenderts in
ieder geval overleden zijn na 8 feb 1657
d.d. 8-2-1657:
Meijsken Maertens, de dochter van de overleden Maerten Jansz Roock en Grietgen Leenderts,
geeft aan nu zij tot haar mondige jaren gekomen is haar broer Jan Maerten Roock bedankt als
haar voogd.
(Een van de heemraden die hierbij aanwezig was, is ook nu weer Arien Jansz Roock.)

Recht. Arch. Nr. 10 Oa/dIJ
d.d. 18-9-1656:
Pr. Pits (procureur) contra Arijen Jansz. Roock. Gedaagde heeft betaald de kosten groot f 2-2-0.
Dito d.d. 27-1-1659, 19-5-1659 en 14-7-1659:
Elias van de Vin (lakenkoper te Oa/dIJ) contra Arij Jansz. Roock x Merritgen Jans. Wijvedr.. Eis f
102-3-2 wegens geleverde winkelwaren. Eerst poging tot een overeenkomst, anders vonnis.

Recht. Arch. Nr. 10 Oa/dIJ
Onderstaande toont aan dat de weduwe van Maerten Jansz Roock in ieder geval overleden is na
22 nov 1660
d.d. 22-11-1660
De partijen in de zaak tussen Willem arijensz en procureur pits spreken af aanstaande vrijdag
voor de middag samen te komen in het huis van de weduwe van Maerten Jansz Roock, wonende
in de hoge nesse.

Recht. Arch. Nr. 10 Oa/dIJ
d.d. dec 1660 tot febr 1661:
Adrijaen Jansz. Roock (de gedaagde) is schuldig aan Huybert Leendertsz. Boertje (eiser) f 388,plus de rente wegens landpacht vanaf St. Pieter 1656 en 39 schouwe misse bij de verhuur van
de landerijen bedongen. Gedaagde verklaart op 28-2-1661 in hoger beroep te zijn gegaan (dus
waarschijnlijk voor de Hoge- en Lage Vierschaar van Z.Holland).
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Recht. Arch. Nr. 25 Oa/dIJ
d.d. 2-6-1684:
Maerten Ariensz Roock (woont in Stormpolder) koopt van Johan van Dam (schout van Gouderak)
en Nicolaes Broeck (secretaris van Gouderak) die als curators zijn aangesteld over de verlaten
boedel van Dirck Joosten Stolcker een zelling in de hooge nesse genaamd ‘De groote sellinge’.
Bedrag 520 gulden wat direct bij de overdracht betaald wordt.
Maerten Ariensz Roock ondertekent:

Recht. Arch. Nr. 25 Oa/dIJ
Betreft twee akten.
d.d. 28-5-1686:
In de eerst acte staat:
Leendert-, Tonis Arijensz. Verbie en deze tevens als voogd over de kinderen van Willem Ariensz.
Verbie, Sent Jansz. Besemer x Aerjaentjen Arijensz. Verbie te samen voor de helft. Leendert
Pietersz. Luyt, Cornelis Jacobsz. Timmerman, Huych Pietersz. Metselaer, Leendert Luyten, Jan
Arijensz. Roock en tevens voor Machteltje Arijensz. Roock en tevens als oom en voogd van de
kinderen van Jan Arijensz. Roock den Ouden, Jacob Ingens ……, Cornelis Cornelisz. Broer te
samen voor de andere helft, alle te samen erfgenamen van zalr. Cornelis Arijensz. Verbie en
Willemke Cornelisdr., mitsgaders de voornoemde Leendert Luyten en Daniel Jacobs., als Heilige
Geest armmeesters van Oa/dIJ, voor 1/18 part. Verkopen aan Leendert Leendertsz. Blonck (won.
Oa/dIJ) een huis, berg, erf en werf in de Cromme met ¾ deel van de gehele zelling. Prijs f 287-40.
(Opmerking: Maarten A. Roock in de acte niet vermeld, tekent deze wel).
Jan Ariensz Roock den Ouden, Jan Ariensz Roock, Maarten Ariensz Roock en Machteltjen
Ariensz Roock (allen geboren tussen 1630 en 1650) zijn de kinderen van Arien Jansz Roock
(geboren ongeveer 1602) en Maertgen Jans Wijvedr.
Jan Ariensz Roock en Maerten Ariensz Roock ondertekenen:

In de tweede akte staat:
De erfgenamen van Cornelis Arijensz. Verbie en Willempje Cornelisdr zalr- en de armmeesters
van Oa/dIJ verkopen aan Arijen Jansz. Roock (won. Oa/dIJ) 1 morgen land in de Cromme in de
woning van den Ouden Sent Besemer binnen de veenwetering. Prijs f 33-7-0. (33 gulden en 7
stuivers)
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Opmerking: Dit is Arijen Jansz Roock die gedoopt is op 14 april 1664, zoon van Jan Arijensz
Roock den Ouden en Neeltje Jaspers.)

Recht. Arch. Nr. 25 Oa/dIJ
d.d. 3-3-1691:
Cornelis Cornelisz. Broer (won. Oa/dIJ) heeft f 300,- wegens ‘t casseren van een obligatie van
zijn vrouw’s vader. Als borgen staan: Jan-, Maarten- en Machteltjen Arijens Roock.
Ondertekening:

Opmerking: Deze Jan Arijense roock, Maerten Ariense Roock en Machteltje roock zijn geboren
resp. ongeveer 1652, ongeveer 1635 en ongeveer 1638.
Zij zijn broers en zus van de overleden Jan Ariense Roock de oude die de vader is van Arijen
Jansz Roock (gedoopt 14 april 1664) die in de akte van 4 juli 1691 wordt genoemd.

Recht. Arch. Nr. 25 Oa/dIJ
d.d. 4-7-1691:
Arijen Jansz. Roock verkoopt aan Cornelis Arij Fransz. (won. Oa/dIJ) 1 morgen land in de
Cromme, in ‘t weer van Sent Besemer, binnen de veenwetering. Prijs f 60,-.
Ondertekent:

Opmerking: Deze Arijen Jansz. Roock is gedoopt 14 april 1664.

Recht. Arch. Nr. 26 Oa/dIJ (periode 1692 – 1707)
d.d. 17-5-1692:
De erfgenamen van Maria Jans Vonck: Jan Nannensz., Pietertje Jans Vonck, Dirck Willemsz
Vonck, Jan Willemsz Vonck, Jacob Willems Vonck, Willem Engelen (getrouwd met Leentje
Willems Vonck), Jan Arijensz Roock (getrouwd met Grietje Willems Vonck), Gerritje Willems
Vonck, Marijtje Willems vonck, Jacob Cornelisz van Vliet (getrouwd met Reijmtje Cornelis Vonck)
en Arij Pouwelsz Weggeman en Gerritje Pouwels Weggeman verkopen in een viertal acten de
volgende zaken:
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Acte 1:
Pieter Arijensz van der Zijde koopt een morgen land met een derde deel van de dijkrol,
hennipwerf en rietveld daarbij horend in de polder van de zijde. Bedrag f 200,Acte 2:
Adriaen van Stavel (Chirurgijn in O ad IJ) koopt een boomgaard, groot een half hond, gelegen in
de polder van de zijde. Bedrag f 140,Acte 3:
Cornelis Cornelisz Volckert koopt een schuur met erf binnendijks aan de oostkant van het dorp.
Bedrag: f 150,Acte 4:
Jan Nannensz. koopt een half huis met erf, gelegen buitendijks op het dorp. Bedrag f 400,Jan Ariensz Roock ondertekent iedere akte:

Recht. Arch. Nr. 26 Oa/dIJ
d.d. 16-6-1695:
Arij Jansz. Roock (nu won. in ‘t land van Steijn) verkoopt aan Cornelis v.d. Geer (won. Oa/dIJ):
een achterhuisje in de Cromme, een huisje en erf genaamd “Arij Pete huisje”, 7 morgen 2 hond
land in ‘t zelfde weer in de Cromme en 3 hond 50 roe land in het weer van de erfgenamen van
Hendrik Bastiaensz. de Graaff, in de Cromme voor totaal f 1400,-. Arij Jansz. Roock ondertekent:

Opmerking: dit is Arij Jansz Roock die geboren is in 1664 als zoon van Jan Adriaensz Roock en
Neeltje Jaspers. Het had evt. ook Arij Jansz Roock kunnen zijn die geboren is in 1678 als zoon
van Jan Adriaensz Roock en Grietje Willems Vonck, maar dat is hier niet het geval. De
handtekening is namelijk identiek aan die van de akte d.d. 4-7-1691. En op die datum was de
laatst genoemde Arij Jansz Roock nog maar 13 jaar oud.

Recht. Arch. Nr. 26 Oa/dIJ
d.d. 14-3-1696:
Cornelis Cornelisz. Boer (won. Oa/dIJ) voor de helft en Jan Arijens. Roock (won. N/Y) en Maerten
Arijensz. Roock (won. Gouderak) als voogden over de 3 minderjarige kinderen van voorn. C.C.
Broer en Merritje Arijens. Roock voor de andere helft. Verkopen aan Maggeltje Arijens. Roock
(bejaarde dochter), won (N/Y) een ½ huis met erf en rijsakker in de Cromme bij het zandpad.
Prijs f 400,-.
Jan en Maerten Arijensz Roock ondertekenen:
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Recht. Arch. Nr. 26 Oa/dIJ
d.d. 7-8-1697:
Taxatie gedaan op verzoek van Fredrick Luijt, secretaris van Nieuwerkerk, van de onroerende
goederen van Maggeltje Ariens Roock die overleden is te Nieuwerkerk. Deze taxatie wordt
e
uiitgevoerd om de basis te bepalen voor de 20 penning.
1. Een half huis met erf en anderhalve rijsakker in de Cromme. Waarde f 100,2. De helft van een stuk land genaamd de Quaeck. Dit land is voor de andere helft in bezit
van Jan Ariensz Roock. Het is in totaal ongeveer 2 morgen groot. Gelegen in de
Cromme. Waarde is f 100.3. De helft van een stuk hooiland. Ook dit land is voor de andere helft in bezit van Jan
Ariensz Roock. Het is in totaal 1 morgen en 75 roeden groot. Gelegen in de Cromme.
Waarde is f 40,4. De helft van een stuk hooiland. Ook dit land is voor de andere helft in bezit van Jan
Ariensz Roock. Het is in totaal 1 morgen en drie hont groot. Gelegen in de Cromme.
Waarde is f 40,-

Recht. Arch. Nr. 26 Oa/dIJ
d.d. 1-5-1698:
Taxatie van een halve zelling gelegen in de polder de Hogen esse nagelaten door Ariaentje
Cornelisdr. (vrouw van Maerten Ariensz. Roock) op verzoek van de secretaris van Gouderak.
Waarde f 100,-

Recht. Arch. Nr. 26 Oa/dIJ
d.d. 24-1-1705
Jan Ariensz. Rook (won. N/Y) koopt van Willem Jansz. van Herk (won. Oa/dIJ) een zelling in de
Cromme voor f450,-.

Recht. Arch. Nr. 27 Oa/dIJ (periode 1707 – 1720)
d.d. 11-10-1709:
Op verzoek van de secretaris van Nieuwerkerk a/d IJssel is vanwege de dood van Jan Ariensz
Rook onderstaande getaxeerd:
1.
2.
3.
4.
5.

De helft van een zelling in de IJssel. Waarde f 100,De helft van een weiland van 2 morgen groot in de Cromme. Waarde f 200,De helft van een hooiland van 1 morgen groot in de Cromme. Waarde f 40,De helft van een hooiland van 1½ morgen groot in de Cromme. Waarde f 40,e
Een 10 deel van een huis met erf en 12 morgen land gelegen in verscheidene percelen.
Waarde f 140,e
6. Een 4 deel in een stuk land in verscheidene percelen, groot 5 morgen. Waarde f 150,e
7. Een 4 deel in 5/12 deel van een huis met erf aan de dijk. Waarde f 25,-
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Recht. Arch. Nr. 27 Oa/dIJ
d.d. 15-3-1711:
Hierin staat samengevat:
Jan Joosten Quant heeft in het verleden van Grietje Willems Vonk, weduwe van Jan Ariensz
Rook, wonende te Nieuwerkerk a/d IJssel geleend een bedrag van f 300,-. Dit moet hij nu terug
betalen. Tot het moment dat hij dat doet, wordt er 4% rente gerekend. Als onderpand wordt
gesteld een huis met erf en boomgaard. Ook worden twee procureurs (leden van de Hoge Raad
van Holland) aangesteld die dit zullen controleren en eventueel tot veroordeling zullen overgaan.
In de kantlijn staat dat per 1 januari 1752 het huis en erf verkocht zijn. (Blijkbaar heeft dus Jan
Joosten Quant of zijn nakomelingen niet aan de afspraak kunnen voldoen). De verkoop heeft
opgebracht f 105,-. Dit is te weinig, maar omdat er niets meer te halen valt, wordt per die datum
deze acte doorgehaald. Het restant hoeft dus niet meer betaald te worden.

Recht. Arch. Nr. 27 Oa/dIJ
d.d. 1-5-1711:
In deze acte worden een aantal personen genoemd die erfgenaam zijn van Jacob Ingensz,
daaronder zijn ook de erfgenamen van Claasje Ariens Rook die getrouwd was met Jacob Ingensz
en in Ouderkerk a/d IJssel is overleden. Die erfgenamen zijn de kinderen van Marrigje Ariens
Rook die getrouwd was met Cornelis Broer en de (nog levende) kinderen van Jan Ariensz.
Roock, namelijk Wijve Jans Rook, die getrouwd is met Abraham Ariens Mijn Hoogheid, en Arij
Jansz Roock.
Deze erfgenamen verkopen aan Arij Cornelisz Broer een huis met erf en 3 rijsakkers die daar
achter gelegen zijn in de polder de Cromme. Dit is verkocht tijdens een publieke verkoop op 1
januari 1711. Bedrag f 480,-.

Recht. Arch. Nr. 28 Oa/dIJ (periode 1720 – 1730)
d.d. 3-5-1729:
Dit betreft een viertal akten.
Hierin staat samengevat:
Jan Ariensz Rook, Sijtje Ariens Rook (weduwe van Dirk Jan Brandz), Arij Joosten Trompert
(getrouwd met Maria Ariens Rook), Leendert Jansz Stolk (getrouwd met Neeltje Ariens Rook) en
Dirkje Ariens Rook (ongehuwd) en Dirk Ariensz Rook hebben allen een zesde deel in de
navolgende zaken.
Zij verkopen:
Akte 1: Aan Dirk Ariensz Rook:
Een voorhuis en binnenrol in de Cromme en Geer, de oosterhelft van de dijk en het buitenrietveld
daarvoor gelegen, en de helft van het achterhuis. De achterdeur blijft voor gemeenschappelijk
gebruik, maar het erf aan de oostkant niet. Verder wordt nog een schuurtje verkocht. Het erf en
de steeg ten zuiden van het achterhuis tot de wil toe, blijven ook in gemeenschappelijk bezit. Tot
slot wordt ook nog een hennipwerf verkocht. Deze verkoop was al eerder bij Notaris Willem
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Romein in Capelle a/d IJssel op 19 april 1716 gepasseerd. Bedrag 223 gulden en 7 stuivers. Jan
Ariensz Rook, Arij Joosten Trompert en Leendert Janse Stolck ondertekenen. Dirk Ariensz Rook
zet een kruis.

Akte 2: Aan Leendert Cornelisz de Jong:
1 morgen, 1 hond en 18,5 roe land in de Cromme en geer. Verder nog een werf genaamd de koijwerf. Bedrag 423 gulden. Ook moet hij jaarlijks de erfpacht van 13 stuivers en twee penningen
aan de kerk in Ouderkerk a.d IJssel betalen.
Akte 3: Aan Jan Ariensz Rook:
Een kamp hooiland in de Cromme en Geer, groot 1 morgen. En een kamp boezemland ook groot
1 morgen. Bedrag 10 gulden.
Akte 4: Aan Leendert Cornelisz de Jong en Teunis Pietersz Schouten:
Een kamp hooiland in de Cromme en Geer. Grootte 7 hond. Verder nog een kamp hooiland en
hennipwerf. Bedrag 10 gulden.
Opmerking: De verkopers zijn (de) zes (nog levende) kinderen van Arij Jansz Roock, geboren in
1664.

Recht. Arch. Nr. 29 Oa/dIJ (periode 1730 – 1740)
d.d. 12-1-1734:
Een aantal akten op die datum. Uit deze akten blijkt dat Jan Ariensz Rook (geboren in 1694 zoon
van Arij Jansz Roock (geboren in 1664)) heemraad was.
Hij ondertekent:
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Recht. Arch. Nr. 29 Oa/dIJ
d.d. 2-5-1736:
Uit deze twee akten blijkt dat Jan Ariensz Rook (geboren in 1694 zoon van Arij Jansz Roock
(geboren in 1664)) ook in 1736 heemraad was.
Hij ondertekent:

Recht. Arch. Nr. 29 Oa/dIJ
d.d. 6-5-1740:
Sijgje ariens Rook, weduwe van Dirk Jans Brandsz, Arij janss Brandsz, Leendert Langerak
(getrouwd met Lijsbeth Jansz Brandsz), Jan Teunisz van Dam (getrouwd met Neeltje Jans
Brandsz), Arij Opstal (getrouwd met Ariaantje Jans Brandsz) en Bijgje Jans Brandse verkopen
aan Arij Willemsz Dekker en Pieter Oldenhooven 4 hont en 50 roeden grient en Trijbland in de
Hooge Nesse. Ook verkopen zij aan hen een hoekje Els- of Rijsland groot 50 roeden. Bedrag 90
gulden.
Sijgje ondertekent met een kruis:

Recht. Arch. Nr. 29 Oa/dIJ
d.d. 14-5-1740:
Uit deze akte blijkt dat Jan Ariensz Rook (geboren in 1694 zoon van Arij Jansz Roock (geboren in
1664)) ook in 1740 heemraad was.
Hij ondertekent:

Recht. Arch. Nr. 30 Oa/dIJ
d.d. 5-1-1742:
Uit deze akte blijkt dat Jan Ariensz Rook (geboren in 1694 zoon van Arij Jansz Roock (geboren in
1664)) ook in 1742 heemraad was.
Hij ondertekent:
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Recht. Arch. Nr. 30 Oa/dIJ
d.d. 18-4-1744:
Uit deze akte blijkt dat Jan Ariensz Rook (geboren in 1694 zoon van Arij Jansz Roock (geboren in
1664)) ook in 1744 heemraad was.
Hij ondertekent:

Recht. Arch. Nr. 30 Oa/dIJ
d.d. 22-4-1747:
Dit betreft drie akten die alledrie zijn opgesteld naar aanleiding van de onteigening en verkoop
van landerijen en behuizing van Maria Janse Corlesluijs, weduwe van Jan Ariense Rook op last
van Schout en Heemraden die dit vonnis gesteld hebben op 22 oktober 1746.
Akte 1: Neeltie Huijgen heeft gekocht in de polder de Cromme en Geer:
- Een derde deel in een huis, schuur en erf met een hennipwerfje daar achter
- Een derde deel in een kamp weiland
- Nog een derde deel in een kamp weiland
- Een derde deel in een kamp hooiland
- Nog een derde deel in een kamp hooiland
- Nog een derde deel in een kamp hooiland
- Nog een derde deel in een kamp hooiland met hennipwerfje
- Nog een derde deel in een kamp hooiland met hennipwerfje
Opbrengst 170 gulden
Akte 2: Pleun Willemse Dekker heeft gekocht in de polder de Geer:
- Een derde deel in een huis, erf, boomgaard en hennipwerfje
Opbrengst 36 gulden
Akte 2: Abraham de Gooijer heeft gekocht in de polder de Cromme en Geer:
- Een kamp hooiland
- Nog een kamp hooiland
Opbrengst 37 gulden

Recht. Arch. Nr. 30 Oa/dIJ
d.d. 4-1-1752:
Pietertje Hoogheid weduwe van Cornelis Ouweleen, Willem Schoonder (getrouwd met Neeltje
Hoogheid), Abraham Arijensz Hoogheid, Pieter Kalkman (getrouwd met Geertje Ariens
Hoogheid), Arij Jansz Hoogheid, Abraham Jansz Hoogheid, Arjaantje Jans Hoogheid, en
Abraham Noorlander en Jan Leendertsz Verschoor als voogden over Leendert Arijensz Hoogheid
en Pietertje Jans Hoogheid en dus alle kinderen en kinds kinderen en erfgenamen van Wijve
Jans (Rook), in leven weduwe van Abraham Ariens Hoogheid, verkopen aan Pieter Noenen een
huis met erf in de polder de Cromme.
Betaling van 150 gulden en een Rentebrief ter waarde van 300 gulden.
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Recht. Arch. Nr. 31 Oa/dIJ (periode 1754 – 1764)
d.d. 26-1-1756:
Hierin staat samengevat:
De erfgenamen van Wijve Jans Rook, in haar leven weduwe van Abraham Ariensz Hoogheid:
Willem van den Bergh (getrouwd met Maria Ouweleen), Arjaantje Jans Hoogheid, Cornelis
Claes Hoogendijk (getrouwd met Pietertje Jans Hoogheid), Abraham Noorlander en Jan
Leendertsz Verschoor als voogden over Leendert Ariensz Hoogheid, hebben verkocht aan
Cornelis Rijkaart:
- Een half huis en erf in de Cromme, waarvan de andere helft toebehoort aan Annigje Versluijs,
weduwe van Dirk Ariensz Rook,
- 6 morgen en 18 ½ roeden land in het weer nr. 70
Bedrag 312 gulden en 10 stuivers

Recht. Arch. Nr. 31 Oa/dIJ
d.d. 1-2-1756:
Willem Huijge Schoonder (getrouwd met Neeltje Hoogheid), voor zichzelf en voor Willem van den
Bergh (getrouwd met Maria Ouweleen) optredend, aan de ene kant en Pieter Noenen aan de
andere kant, verklaren dat er Pieter Noenen nog een som van 300 gulden schuldig is n.a.v. een
koop van een huis met erf, gedaan op 4 januari 1752 die hij destijds kocht van de gezamenlijke
erfgenamen van Wijve Jans, in leven weduwe van Abraham Ariensz Hoogheid.
Bij die koop is een hypotheekbrief opgesteld waarin vermeld staat dat op 25 juli 1752 een bedrag
van 50 gulden zou moeten zijn afgelost, en ieder verder jaar 25 gulden, wat resulteert in een
bedrag van 125 gulden dat per 4 januarij 1755 al afgelost had moeten zijn. Pieter Noenen is tot
dit moment niet bij machte geweest af te lossen, en is ook niet op dit moment in staat dat te doen.
Bovendien is hij ook nog een jaar rente schuldig van 12 gulden.
Partijen hebben daarom besloten het huis en erf te verkopen en de opbrengst aan te wenden om
de verschuldigde bedragen te verkrijgen. In verband met deze uitkoop krijgt Pieter Noenen 12
gulden en 10 stuivers betaald, en mocht het huis meer opbrengen dan nodig is, dan komt dat ten
goede aan Pieter Noenen.

Recht. Arch. Nr. 31 Oa/dIJ
d.d. 14-2-1756:
Cornelis Rijkaart verkoopt aan Aart Plak de helft van een huis en erf. De andere helft behoort aan
Annigje Versluijs, weduwe van Dirk Ariensz Rook.
Bedrag 25 gulden.
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Recht. Arch. Nr. 31 Oa/dIJ
d.d. 21-8-1762:
Pieter Huurman verkoopt aan Cornelis Jansz Rook het voorste gedeelte van een huis en erf, in
de polder de lage Nessen, waarvan het achterste gedeelte toebehoort aan de erfgenamen van
Arij Jongebreur. Verder nog het werfje gelegen aan de oostkant van het gemeenschappelijke
pad. Bedrag 200 gulden.
Opmerking: Cornelis Jansz Rook is zoon van Jan Ariensz Rook en Maria Janse Corlesluijs en
gedoopt 1729 te Ouderkerk a/d IJssel.

Recht. Arch. Nr. 32 Oa/dIJ (periode 1764 – 1773)
d.d. 17-4-1769:
Cornelis Jansz Rook verkoopt aan Hendrik Kort het voorste gedeelte van een huis en erf, in de
polder de lage Nessen, waarvan het achterste gedeelte toebehoort aan de erfgenamen van Arij
Jongebreur. Verder nog het werfje gelegen aan de oostkant van het gemeenschappelijke pad.
Bedrag 230 gulden.
Opmerking: Cornelis Jansz Rook heeft dit huis eerder zelf gekocht d.d. 21-8-1762 voor een
bedrag van 200 gulden.
Cornelis Jansz Rook ondertekent met een kruis:

Recht. Arch. Nr. 34 Oa/dIJ (periode 1783 – 1792)
d.d. 11-11-1786:
Dit betreft 3 akten.
AKTE 1:
Arij Dirkse Rook koopt van Barent Pruijt (getrouwd met Maria Gerts) (woont Lekkerkerk),
Willem Kreuk, Roeland Krom (getrouwd met Anna Kreuk), Arij Kreuk en Frederik Kreuk (wonen
O a/d IJ) Arij Snoeij (woont Krimpen a.d IJssel) en Gerrit Snoeij (woont O a/d IJ), een stuk griend,
groot ongeveer 100 roeden, gelegen in de polder Cromme. Bedrag 101 gulden.
Arij Rook ondertekent:
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AKTE 2:
Willem Kreuk koopt van Barent Pruijt (getrouwd met Maria Gerts) (woont Lekkerkerk),
Willem Kreuk, Roeland Krom (getrouwd met Anna Kreuk), Arij Kreuk en Frederik Kreuk (wonen
O a/d IJ) Arij Snoeij (woont Krimpen a.d IJssel) en Gerrit Snoeij, Lijsbet Rook, Arij Dirkse Rook en
Dirk Rook (wonen O a/d IJ), een Huis, erf en rietveld en een stuk griend, gelegen in de polder
Cromme. Bedrag 215 gulden.
Arij Rook en zijn broer Dirk Rook ondertekenen:

AKTE 3:
Teunis Schouten koopt van Barent Pruijt (getrouwd met Maria Gerts) (woont Lekkerkerk),
Willem Kreuk, Roeland Krom (getrouwd met Anna Kreuk), Arij Kreuk en Frederik Kreuk (wonen
O a/d IJ) Arij Snoeij (woont Krimpen a.d IJssel) en Gerrit Snoeij, Lijsbet Rook, Arij Dirkse Rook en
Dirk Rook (wonen O a/d IJ), twee stukken griendland, gelegen in de polder Cromme. Bedrag 26
gulden.
Arij Rook en zijn broer Dirk Rook ondertekenen:

Recht. Arch. Nr. 34 Oa/dIJ
d.d. 25-8-1790:
Hierin staat samengevat:
Lijsbeth Trompert, weduwe van Cornelis Stolk (woont O a/d IJ), machtigt haar zwager Arij Dirksz
Rook (woont O a/d IJ) om haar zaken te behartigen bij verkopen die zij in het verleden heeft
gedaan, of nog gaat doen.
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Recht. Arch. Nr. 34 Oa/dIJ
d.d. 4-9-1790:
Arij Dirksz Rook verkoopt namens Lijsbeth Trompert, aan Teunis Trouwborst, Willem Trouwborst
en Cornelis Trouwborst (allen wonen O a/d IJ) een rijsakker, groot ongeveer 400 roeden en een
stuk hooiland, groot 3 hond. Beide gelegen in de polder de Hoge Nesse. Bedrag 210 gulden.
Arij Dirksz Rook ondertekent:

Recht. Arch. Nr. 34 Oa/dIJ
d.d. 19-4-1792:
Arij Jansz Rook (gehuwd met Marija Twigt), en Cornelis de Lange (gehuwd met Divertje Twigt),
Teunis Twigt, Pieter Twigt, Cent Twigt en Ariaantje Twigt (e.a.), allen als erfgenamen van Eijgje
Schouten, weduwe van Cent Twigt, verkopen aan Klaas de Lange een huis en erf, gelegen in de
polder de Cromme. En nog 3 hoekjes griendland in dezelfde polder. Bedrag 433 gulden.
Arij Jansz Rook ondertekent met een kruis:

Recht. Arch. Nr. 35 Oa/dIJ (periode 1793 – 1802)
d.d. 15-1-1795:
Arij Dirkse Rook en Lijsje Rook wed.van Arij de Jong, wonen in O a/d IJ, kopen van Leentje
Schouten in de polder de Cromme:
- een vierde deel van 1 morgen 1 hond en 50 roeden land,
- een vierde deel van 1 morgen 13 roeden hooiland,
- een vierde deel van 3 hond hooiland,
- een vierde deel van 2 hond en 60 roeden hooiland.
Bedrag 100 gulden.
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Recht. Arch. Nr. 35 Oa/dIJ
d.d. 13-6-1800:
Lijsje Rook koopt van Eeuwout Rijkaart een stuk erf, met daarbijbehorend stuk dijk en rietveld.
Het andere deel van het erf is al in het bezit van Lijsje Rook.
Bedrag 15 gulden.

Recht. Arch. Nr. 36 Oa/dIJ (periode 1802 – 1809)
d.d. 3-4-1803:
Arij Rook (woont Krimpen a/d Lek), Dirk Rook, Teunis Rook en Willem Verkerk (gehuwd met
Anna Rook) en Anna Rook zelf (allen wonend in O a/d IJ) zijn aanwezig bij het passeren van
deze akte.
Arij, Dirk, Teunis en Anna Rook zijn de kinderen en erfgenamen van Arij Dirkse Rook en Teuntje
Trompert (in leven echtgenoten en in Oa/dIJ gewoond en overleden).
In deze akte wordt een en ander verdeeld:
Aan Arij Rook:
Een buitendijks huis en erf in de polder de Cromme, en het achterste derde deel van een
akker gelegen in de polder de Cromme, groot ongeveer 100 Roeden. Hij betaalt hiervoor
400 gulden.
Aan Dirk Rook:
Het middelste derde deel van de eerdergenoemde akker
Aan Teunis Rook:
Het voorste derde deel van de eergergenoemde akker
Aan Willem Verkerk (gehuwd met Anna Rook):
Een Akker in de polder de Cromme, ondermeer grenzend aan Lijsje Rook (opmerking:
deze Lijsje is de zus van de overleden Arij Dirkse Rook).
Nog een akkertje gelegen in de polder de Cromme.

Recht. Arch. Nr. 36 Oa/dIJ
d.d. 15-2-1805:
De erfgenamen van Arij, Dirk en Elisabeth Rook (opmerking: dit zijn broers en zus), namelijk Arij
Rook, Dirk Rook, Teunis Rook en Willem Verkerk (gehuwd met Anna Rook) als ook Cornelis
Rook (erfgenaam via testament (opmerking: zoon van Dirk Rook)) en Dirk Teunis de Jong en
Leendert de Jong (opmerking: zoons van Elisabeth Rook) (allen wonen Oa/d IJ), authoriseren in
deze akte Leendert de Jong om aan Teunis Schouten de jonge 4 stukjes wei- en hooiland te
verkopen(gelegen in de polder de Cromme, groot 3 morgen 1 hond en 50 roeden).
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Recht. Arch. Nr. 36 Oa/dIJ
d.d. 27-6-1805:
Teunis Rook koopt van Aart Verkerk (beide wonen O a/dIJ) een half huis met erf gelegen in de
polder de Cromme. Extra voorwaarde is dat gedurende het leven van Jan van Vliet, wonend in
Berkenwoude, deze met zijn huisgezin het recht heeft om in het halve huis in te trekken in geval
van innundatie van de Krimpenerwaard.
Bedrag 400 gulden.

Recht. Arch. Nr. 36 Oa/dIJ
d.d. 28-7-1805:
Arij Ariense Rook en Eeuwout van Holst (beiden wonen O a/d IJ), komen een erfscheiding
overeen mbt een erf buitendijks gelegen achter hun huizen ten westen van de Berkenwoudse
sluis. Arij Rook betaalt hiervoor aan Eeuwout van Holst 25 gulden.

Notarieel arch. Nr. 6498; acte 23
d.d. 8-11-1699:
Cornelis Jansz. Mul (won. Oa/dIJ) verhuurt aan Arij Jansz. Rook (won. te Oa/dIJ in het te
verhuren huis) een woninge met huis, berg, schuur etc. en 13 morgen wei-, hooi- en hennipland
in de Cromme, van de Yssel tot de landscheiding, ten oosten begrensd door Cornelis Versluis
c.s. en ten westen door Cornelis Claasz. v.d. Geer c.s. Huurperiode 7 jaren ingaande St. Petri
1699, huurprijs f 195,- per jaar.
Arij Jansz Rook tekent de acte:

Notarieel arch. Nr. 6500; acte 4
d.d. 3-2-1706:
Arij Jansz. Roock, won. Oa/dIJ, verkoopt aan Jan Ariensz. Roock (won. N/Y) 8 melkkoeien, 2
guisvaarsen, 1 hokkeling, 1 scheuwe, 4 bedden met peluw, kussens etc., 1 eikenkast, 1 houten
spinnetje, melk en bouwgereedschap en meubelen en hooi in de berg. Prijs f 200,- (reeds
ontvangen) en f 150,- over de verschuldigde huurpenningen door Jan aan Arij te voldoen. Verder
nog f 45,- op heden aan de pachter van ‘t hoorn- en zoutgeld.
Jan Ariensz. Roock verklaart vervolgens het genoemde gekocht te hebben, maar het in het bezit
van Arij Jansz Roock te laten tot wederopzegging.
Beiden tekenen de acte:

Opmerking: Arij Jansz. Roock (geb. 1664) verkoopt dus aan zijn oom Jan Ariensz. Rook (geb.
1652)
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Weeskamer archief nr 1a Oa/dIJ (periode 1594 – 1630)
Weeskamer arch nr 1a Oa/dIJ
d.d. 24-6-1600:
Jan Ariensz. heeft gekocht van Cornelis Huygens en Thonis Brants als voogden van Adriaen
Brants (nagelaten weeskind van Brand Thonis saliger en Machtelt Huygensdr.) de helft van de
beesten die tussen Wijven Brants (de vrouw van voornoemde Jan Ariensz.) en zijne zuster en de
voorsz. Adriaen Brants gemeen hadden. Tevens zal hij het weeskind de komende 5 jaar
alimenteren waarbij wel vermeld is dat Adriaen Brants die jaren zal moeten helpen bij het werk
van Jan Ariensz. Verder huurt hij het land ni het vlietweer waarop hij nu woont voor de komende
vijf jaar voor de pachtsom van 36 gulden.
In de marge staat: “1-5-1605 bedankt Adriaen Brants zijn voogden”.
Opmerking: Jan Ariensz. en Wijven Brants zijn de ouders van Maria Jans Wijvedr die met Arien
Jansz Roock getrouwd is.

Weeskamer arch nr 1a Oa/dIJ
nogmaals d.d. 24-6-1600:
Thonis Brantsz. voor hem en voor Baertgen Brantsdr. eenerzijds en Cornelis Huygens als voogd
over Adriaen Brantsz. en Jan ariensz als man en voogd van Wijven Brantsdr anderzijds. Er wordt
land tussen beide partijen verdeeld: 2 ½ morgen (derdalff mergen) a 32 pond (= 80 pond) voor
Adriaen Brants en Jan Ariensz (namens Wijve Brantsdr) en 1 ½ hont a 26 pond (= 39 pond) voor
Thonis Brantsz en Baertgen Brantsdr. Verder worden er nog een paar openstaande schulden
verrekend. Resulteert in het betalen van 37 pond door Adriaen Brantsz en Jan Ariensz. (namens
Wijve Brantsdr) aan Thonis Brantsz en Baertgen Brantsdr.

Weeskamer archief nr 2 Oa/dIJ (periode 1636 – 1645)
Weeskamer arch nr 2 Oa/dIJ
d.d. 27-8-1638:
Hierin staat samengevat:
Rekening door Claes Pietersz Noorman (schout) van de inkomsten en uitg. toekomende Maritgen
Dirckxdr.
Ontvangsten van o.a.:
- Jacob Willemsz. 2 j. rente van een obligatie van Maerten Jansz. Roock over ‘t gebruik van de
Schaepgenszijde en die door Jacob Willemsz. is overgenomen, groot f 125,- a 5 %. Totaal 12
gulden en 10 stuivers.
- Van Maerten Jansz. Roock f 60,- zijnde 2 termijnen van een buitendijks erf van een obligatie
dd 2-4-1634
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Weeskamer arch nr 2 Oa/dIJ
d.d. 19-1-1639:
Rekening door Claes Pietersz. Noorman (schout) van zijn ontvangsten en uitgaven betreffende
de goederen van Leentgen Frans, weduwe van Lendert Huijbertsz Broertjes. Voor de helft, en de
voor- en na-kinderen van voorn. Lendert voor de andere helft.
Ontvangsten:
(o.a.): - van Arien Jansz. Roock van 1 jaar landhuur f 75,-.

Weeskamer arch nr 2 Oa/dIJ
d.d. 22-10-1639:
Arien Jansz Roock was in deze tijd heemraad en ondertekent als zodanig een akte:

Weeskamer arch nr 2 Oa/dIJ
d.d. 5-6-1642:
Klein deel uit de inventaris van Leentgen Centendr.
Arijen Jansz. Roock (won Oa/dIJ) is schuldig:
- Een obligatie dd St. Jacopsdag 1640 : f 400,- 2 jaar rente : f 38,- geleend geld : f 50,-

Weeskamer archief nr 3 Oa/dIJ (periode 1645 – 1658)
d.d. 15-2-1648:
Maerten Jansz. Roock (won. in de Hoge Nesse te Oa/dIJ) is overl., nalatend 5 kinderen, nl.:
Grietgen (16 j.), Willem (14 j.), Aeltgen (13 j.), Claesgen (11 j.) en Janneken (7 j.). Moeder is
Merchen Willemsdr. Haar zwager is Maerten Pietersz. Mick (won. Berkou) en Adrijaen Jansz.
Roock (oom) met Jan Maertensz. (halve broer) en beiden als voogd van de voorn. Kinderen.
Volgt de boedelregeling. Zij zal de kinderen alimenteren tot mondige dagen of huwelijk, daarna
elk kind geven een uitzetting en f 45,-. Overlijdt een kind dan in plaats van de uitzet, het kind
begraven, terwijl de f 45,- naar de andere kinderen gaat. Daarvoor zal zij de boedel behouden en
ook dat wat de kinderen bij overlijden van Ploontgen Arijensdr. (hun grootmoeder) geërfd hebben.
Als onderpand stelt zij het huis en erf, waar zij nu woont. Schout: Jacob Adrijaensz Schiltman
(tek) en de heemraden: Dirck Pieters. Den Boer (tek), Willem Mathijsz. (tek) en Dirck Cornelisz.
Cappeteyn(-).
Opmerking:
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Hieruit blijkt dus dat Maerten Jansz. Roock gehuwd was en bij zijn overlijden 5 jonge kinderen,
waarvan de oudste in 1632 was geboren en de jongste in 1641. Als voogden worden vermeld
Adryaen Jansz. Roock (oom van de kinderen) en een halfbroer Jan Maertensz (uit een eerder
huwelijk).
De namen van zijn (Maerten) twee vrouwen zijn: Grietgen Leendertsdr. en Merchen / Merritgen
Willemsdr.,
De namen van de kinderen uit zijn eerste huwelijk met Grietgen Leendertsdr zijn: Jan, Leendert,
Engel en Meijsken.
De namen uit zijn tweede huwelijk met Merchen Willemsdr zijn: Grietgen, Willem, Aeltgen,
Claesgen en Janneke

Weeskamer archief nr 4 O/Y (periode 1706 – 1727)
d.d. 7-2-1711; 23-2-1711; 19-03-1711; 2-5-1711
Cornelis Ariensz. Versluijs (overl. 22-1-1711) en diens weduwe Annetje Aarts van Vliet hebben
een aantal schulden waaronder een bedrag van …. aan de weduwe van Jan Ariensz Rook.
De crediteuren delen mee dat er meer schulden dan baten zijn. Vragen executeuren aan te
stellen. Blijkt dat geen van de erfgenamen de erfenis aanvaarden wil.
Op 2-5-1711 komen de crediteuren tesamen, waaronder Abram Ariensz. Mijn Hoogheid (voor
zichzelf en tevens voor de verdere mede erfgenamen van Jan Ariensz. Rook). Zij bereikten het
volgende compromis, n.l. dat de weduwe haar persoonlijke bezittingen mag behouden tegen
betaling van f 25,-

Weeskamer arch nr 4 O/Y
d.d. 14-10-1722:
Wijve Jans (Rook) (57 j., weduwe van Abram Ariens. Mijn Hoogheid) herbergierster te O/Y
getuigt tbv. Everd Rheda. Betreft de vechtpartij met Fop Diestenburg in 1721.
Verder Pietertje Abrams. Mijn Hoogheid (die niet weet hoe oud ze is, doch wel ouder dan 25 j.)
de vrouw van Cornelis Ouweleen, wonende in het rechthuis te O/Y, en nog Neeltje Abrams. Mijn
Hoogheid (27 j.) eveneens wonende in het rechthuis van O/Y.

Weeskamer arch nr 4 O/Y
d.d. 16-12-1724:
De meerderjarige kinderen van Arien Jansz. Rook (wonende en overleden te Ouderkerk a/d
IJssel) delen mede dat volgens het testament van hun vader en moeder (Arien Jansz Rook en
Lijsbet Dirks) zaliger d.d. 20-6-1711 voor notaris Willem Romein te Capelle a/d IJssel waren
aangesteld tot voogden Abraham Ariensz. en Willem Dirksz. Deze zijn echter overleden. Worden
nu tot voogden over de minderjarige kinderen aangesteld: Jan Ariensz. Rook en Arij Joosten
Trompert en tot deilvoogd Govert Cornelisz Boer (heemraad te O a/d IJ). De vier meerderjarige
kinderen zullen krijgen (elk) vooraf uit de boedel f 10,- als hun moederlijk bewijs. De rest wordt
egaal tussen de kinderen verdeeld.
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Weeskamer archief nr 5 O/Y (periode 1729 – 1773)
d.d. 8-8-1736:
Sijgje Ariens Rook (weduwe van Dirk Jan Brandsz.) wonende te Ouderkerk a/d IJssel zegt dat
haar 2 kinderen Arij Dirkse Brandse (18 jaar) en Willemijntje Dirks Brandse (14 jaar) een bedrag
van 358 gulden en 8 penningen krijgen uit een nalatenschap van Marrigje Ariens van der Horden,
in haar leven huisvrouw van Jan Centen Palesteijn, en overleden te Maassluis op 22 maart 1731.
Dit bedrag rust onder de voogden Jacob Dirkse Versloot en Dirk Gijsen Drost. Zij heeft tot heden
haar kinderen onderhouden doch wegens armoede kan zij dat niet langer. Ze vraagt nu de
vruchten en rente van voornoemd bedrag ter opvoeding van de kinderen te mogen ontvangen.
Dit wordt accoord bevonden met dien verstande dat dit gedaan wordt totdat de kinderen 25 jaar
zijn geworden, of eerder in het huwelijk treden.

Weeskamer arch nr 5 O/Y
d.d. 10-6-1747:
Aantekeningen van de crediteuren van Jan Ariensz. Rook zaliger (weduwe is Maria Jans.
Corlesluijs, wonende te Ouderkerk a/d IJssel) op het geld van de verkochte huisinge en landen,
groot f 243,-, zijnde onder andere de kosten van het gerecht, verponding (nl. op 1/3de van 5
morgen 4 hond land en van 1 morgen 2 hond land), het molengeld in de Cromme en Geer, de
kerkmeesters van Ouderkerk a/d IJssel en het maken van een testament door M. Guldemont

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 23 O/Y (periode 1626 – 1793)
d.d. 01-02-1639
Namens de ambachtsheer van Ouderkerk, Lodewijk van Nassau, wordt ondermeer Arien Jansen
Roock benoemd tot heemraad, en wordt de schout Claes Pieters Noorman opgedragen hen de
eed af te nemen.

Schout/heemr. Arch 986 Inv. Nr. 23 O/Y
d.d. 31-03-1733:
De ambachtsheer van Ouderkerk, Florentius Camper, benoemt ondermeer Jan Ariens Rook tot
heemraad voor de tijd van 1 jaar, en geeft de schout opdracht hen in het rechthuis de eed af te
nemen op 13 mei 1733.

Schout/heemr. Arch 986 Inv. Nr. 23 O/Y
d.d. 22-04-1735:
De ambachtsheer van Ouderkerk, Florentius Camper, benoemt ondermeer Jan Ariens Rook tot
heemraad voor de tijd van 1 jaar, en geeft de schout opdracht hen in het rechthuis de eed af te
nemen op 14 mei 1735.
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Schout/heemr. Arch 986 Inv. Nr. 23 O/Y
d.d. 27-04-1737:
De ambachtsheer van Ouderkerk, Florentius Camper, benoemt ondermeer Jan Ariensz Rook tot
heemraad voor de tijd van 1 jaar, en geeft de schout opdracht hen in het rechthuis de eed af te
nemen op 18 mei 1737.

Schout/heemr. Arch 986 Inv. Nr. 23 O/Y
d.d. 25-04-1739:
De ambachtsheer van Ouderkerk, Florentius Camper, benoemt ondermeer Jan Ariensz Rook tot
heemraad voor de tijd van 1 jaar, en geeft de schout opdracht hen in het rechthuis de eed af te
nemen op 23 mei 1739.

Schout/heemr. Arch 986 Inv. Nr. 23 O/Y
d.d. 27-04-1741:
De ambachtsheer van Ouderkerk, Florentius Camper, benoemt ondermeer Jan Ariensz Rook tot
heemraad voor de tijd van 1 jaar, en geeft de schout opdracht hen in het rechthuis de eed af te
nemen op 27 mei 1741.

Schout/heemr. Arch 986 Inv. Nr. 23 O/Y
d.d. 19-03-1743:
De ambachtsheer van Ouderkerk, Florentius Camper, benoemt ondermeer Jan Ariense Rook tot
heemraad voor de tijd van 1 jaar, en geeft de schout opdracht hen in het rechthuis de eed af te
nemen op 18 mei 1743.

Schout/heemr. Arch 986 Inv. Nr. 23 O/Y
d.d. 28-04-1745:
De ambachtsheer van Ouderkerk, Florentius Camper, benoemt ondermeer Jan Ariense Rook tot
heemraad voor de tijd van 1 jaar, en geeft de schout opdracht hen in het rechthuis de eed af te
nemen op 22 mei 1745.

Schout/heemr. Arch 986 Inv. Nr. 23 O/Y
d.d. 23-05-1766:
Hendrik Carel, Graaf van Nassau, etc., voogd van zijn neef Lodewijk Theodoris, Graaf van
Nassau, heer van Ouderkerk, benoemt namens hem Arij Dirkz. Rook en Jan ten Holt de jonge
tot burgermeesters voor de tijd van 1 jaar, en geeft de schout opdracht hen in het rechthuis de
eed af te nemen op 23 mei 1766.
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Schout/heemr. Arch 986 Inv. Nr. 23 O/Y
d.d. 26-04-1776:
Jan Floris, Graaf van Nassau, heer van Ouderkerk, benoemt ondermeer Arij Dirkz. Rook tot
heemraad voor de tijd van 1 jaar, en geeft de schout opdracht hen in het rechthuis de eed af te
nemen op 22 mei 1776.

Schout/heemr. Arch 986 Inv. Nr. 23 O/Y
d.d. 24-04-1793:
Jan Mijnlieff, Heer van Ouderkerk, benoemt Arij Dirkz. Rook en Cornelis Pannevis tot
burgermeesters voor de tijd van 2 jaar.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 57 O/Y (periode 1651 – 1786)
d.d. 10-11-1651
In 1650 en 1651 zijn de predikanten Walhemius en Egbert Janssonius beroepen na het vertrek
van ds. Casparus Velthuijsen naar Oudewater. De kosten van deze beroepingen worden naar
draagkracht over de gemeenteleden verdeeld. Onder deze gemeenteleden komen ook Arijen
Jansz Roock en de weduwe van Maerten Jansz Roock voor.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 57 O/Y
d.d. 04-01-1694
In 1693 is de predikant Cornelius van Beveren beroepen na het overlijden van ds Cornelius
Taets. De kosten van deze beroeping worden voor tweederde deel over de gemeenteleden
verdeeld. Onder deze gemeenteleden komt ook Arij Jansz Roock voor.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 57 O/Y
d.d. 19-12-1705
In 1705 is de predikant Agidius van Barnevelt beroepen na het vertrek van ds Cornelius van
Beveren naar Gouda. De kosten van deze beroeping worden voor tweederde deel over de
gemeenteleden verdeeld. Onder deze gemeenteleden komt ook Arij Jansz Roock voor.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 57 O/Y
d.d. 25-09-1776
In 1776 is de predikant Theodorus Isaacus van Essen beroepen na het vertrek van ds George
Alexander Leentfrinck, emeritus predikant te Overschie. De kosten van deze beroeping worden
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voor tweederde deel over de gemeenteleden verdeeld. Onder deze gemeenteleden komen ook
Arij Dirkse Rook en Arij Janse Rook voor.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 57 O/Y
d.d. 28-10-1778
In 1778 is de predikant Joan Schagen beroepen na het vertrek van ds Theodorus Isaacus van
Essen naar Amsterdam. De kosten van deze beroeping worden voor tweederde deel over de
gemeenteleden verdeeld. Onder deze gemeenteleden komen ook Arij Dirkse Rook en Arij Janse
Rook voor.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 57 O/Y
d.d. 13-10-1781
In 1781 is de predikant Bernardus Noordinck beroepen na het vertrek van ds Joannes Schagen
naar Monnikendam. Het aandeel van de kosten van deze beroeping worden over de
gemeenteleden verdeeld. Onder deze gemeenteleden komen ook Arij Dirkse Rook en Arij Janse
Rook voor.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 57 O/Y
d.d. 07-10-1786
In 1786 is de predikant H. Donker beroepen in plaats van Ds. J.B. Noordink, predikant te West
Zaandam. De kosten van deze beroeping worden voor tweederde deel over de gemeenteleden
verdeeld. Onder deze gemeenteleden komen ook Arij Dirkse Rook en Arij Janse Rook voor.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 58 O/Y (periode 1672 – 1794)
d.d. 1672
In 1672 zijn mannen gewapend naar de IJssel geroepen, en hebben er ook in Schoonhoven
gewerkt aan de fortificaties. Verder zijn er kosten gemaakt door hooi te leveren voor de paarden
van de ruiters die in Ouderkerk gelegen zijn. De kosten daarvan worden omgeslagen over de
bewoners van Ouderkerk ad IJssel. Onder deze bewoners worden ook Arij Jansz Roock en de
weduwe van Maerten Jansz Roock genoemd.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 58 O/Y
d.d. 02-04-1674
In 1674 zijn door de bewoners van Ouderkerk a/d IJssel bijzondere kosten gemaakt in
landsbelang, ondermeer door ruiters in te kwartieren, hooi te leveren, arbeid te leveren met
schop, spa, vletschuiten, etc. Een van hen is Arijen Jansz Roock die wegens het inkwartieren van
ruiters en arbeidsloon een bedrag van 35 gulden, 0 stuivers en 8 penningen declareert.
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Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 78 O/Y (1673 – 1683)
d.d. 1673 - 1683
In het register van eigenaren worden de verpondingen, cavelgelt e.d. genoemd die door de
eigenaren worden afgedragen. Hierin worden ondermeer vermeld:
- De kinderen van Maerten Jansz Roock, wegens een huis en 1 hont land.
In 1683 en 1684 wordt Aeltje Maertens specifiek genoemd.
- Arijen Jansz Roock, wegens een huis, 2 morgen 7 hont en 75 roe land.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 81 O/Y (1774 – 1801)
d.d. 1774 - 1801
In dit register van eigenaren worden onder andere vermeld:
- Arij Dirkze Rook; een huis
- De weduwe van Dirk Rook; een huis
- Aaltie Versluijs, weduwe van Arij Dirkse Rook en van Arij de Jong; 1 morgen, 9 hond en
40 roeden.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 89 O/Y (1740)
d.d. 1740
In deze kohieren worden per huis het gezinshoofd genoemd, en het aantal personen onder en
boven 8 jaar, dienstboden, vee, etc. Hierin staan genoemd:
- Annigje Versluijs, weduwe van Dirk Ariensz Rook, 4 personen boven 8 jaar.
- Pieter Pieterze Rook; 2 personen boven 8 jaar

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 91 O/Y (1742 - 1748)
d.d. 1742 - 1748
In deze kohieren worden per huis het gezinshoofd genoemd, en het aantal personen onder en
boven 8 jaar, dienstboden, vee, etc. Hierin staan genoemd:
-

de weduwe Dirk Ariense Rook; 3 kinderen; arbeijdster; Bewoont een eigen huis.
Jan Ariense Rook; getrouwt, 5 kinderen; bouwt; Bewoont een huurhuis en huurt 18
morgen land. Heeft 1 paard en kar.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 495 O/Y (1629)
d.d. 07-08-1629
In de monsterrol van gewapende mannen in Ouderkerk aan den IJssel staat onder andere Arien
Jansz Roock vermeld. Daarbij is aangetekend dat hij een roer draagt.
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Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 498 O/Y (periode 1629–1673)
d.d. _-_-1672
Op deze lijst van van gewapende mannen in Ouderkerk aan den IJssel staat onder andere
Maerten Ariensz Roock vermeld. Daarbij is aangetekend dat hij een roer draagt.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 505 O/Y (periode 1747)
d.d. 09-09-1747
Op deze lijst van weerbare mannen van 16 to 60 jaar oud, staat onder andere Arij Janse Rook
vermeld. Daarbij is aangetekend dat hij zelf geen geweer heeft en dat hij onvermogend is.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 506 O/Y (periode 1784)
d.d. 27-11-1784
Op deze lijst van weerbare mannen van 18 to 60 jaar oud, staan onder andere vermeld:
- Arij Janse Rook en zoon Jan Rook
- Dirk Rook en zoon Dirk Rook
Daarbij is aangetekend dat zij zelf geen geweer hebben zoals dat bij de militie van de staat
gebruikelijk is en dat zij onvermogend zijn tot aankoping daarvan.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 511 O/Y (1799)
d.d. _-_-1799
Op deze lijst van gewapende burgers staan onder andere vermeld:
Arij Ariense Rook, oud 31 jaar, ongehuwd, beroep Stooker
Dirk Rook, oud 24 jaar, gehuwd, geen kinderen, beroep Stooker
Teunis Rook, oud 22 jaar, ongehuwd, beroep Arbeider

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y (per. 1650 – 1811)
d.d. 11-03-1650
Voor het jaar 1650 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood, ten tijde van het
klokkengeluid, moeten aantreden met gereedschap op de dijk.
Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook Arijen Jansz Roock. Hij moet met een
‘graeff’ komen. Anderen moeten met een bijl of riek komen.
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Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 02-04-1655
Voor het jaar 1655 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood, ten tijde van het
klokkengeluid, moeten aantreden met gereedschap op de dijk.
Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook Adrijaen Jansz Roock. Hij moet met een
rieck komen. Anderen moeten met een bijl, houmes of graeff komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 12-08-1656
Voor het jaar 1656 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood, ten tijde van het
klokkengeluid, moeten aantreden met gereedschap op de dijk. Daarnaast zijn ook een aantal
heemraden aangewezen om ook op de dijk te zijn. Onder deze heemraden bevindt zich ook
Arijen Jansz Roock.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 10-03-1657
Voor het jaar 1657 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood, ten tijde van het
klokkengeluid, moeten aantreden met gereedschap op de dijk.
Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook Arijen Jansz Roock. Hij moet met een
houmes komen. Anderen moeten met een bijl, rijeck of graeff komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 19-03-1663
Voor het jaar 1663 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten aantreden
met gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook Arij Jansz
Roock. Hij moet met een bijl komen. Anderen moeten met een houmes, rijeck of graeff komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 25-03-1665
Voor het jaar 1665 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten aantreden
met gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook Arij Jansz
Roock. Hij moet met een bijl komen. Anderen moeten met een houmes, rijeck of graeff komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 10-04-1669
Lijst van geschierde mannen van 1669. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook
Arijen Jansz Roock. Hij moet met een bijl komen.
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Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 02-04-1672
Voor het jaar 1672 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten aantreden
met gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook Arij Jansz
Roock. Hij moet met een bijl komen. Anderen moeten met een houmes, rijeck of graeff komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 20-05-1675
Lijst van geschierde mannen van 1675. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook
Arijen Jansz Roock. Hij moet met een houmes komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 06-12-1702
Voor het jaar 1702 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten aantreden
met gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook Arij Jansz
Rook. Hij moet met een bijl komen. Anderen moeten met een houmes, riek of graaf komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 08-12-1712
Voor het jaar 1712 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten aantreden
met gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook Arij Jansz
Rook. Hij moet met een graaf komen. Anderen moeten met een houmes, riek of bijl komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 01-11-1714
Voor het jaar 1714 en 1715 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten
aantreden met gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook Arij
Jansz Rook. Hij moet met een graaf komen. Anderen moeten met een houmes, riek of bijl komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 21-12-1718
Voor het jaar 1718 en 1719 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten
aantreden met gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook
Jan Arienz Rook. Hij moet met een graaf komen. Anderen moeten met een houmes, riek of bijl
komen.
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Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 19-10-1720
Voor het jaar 1720 en 1721 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten
aantreden met gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook
Jan Arienz Rook. Hij moet met een graaf komen. Anderen moeten met een houmes, riek of bijl
komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 21-10-1722
Voor het jaar 1722 en 1723 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten
aantreden met gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook
Jan Arienz Rook. Hij moet met een graaf komen. Anderen moeten met een houmes, riek of bijl
komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 24-10-1724
Voor het jaar 1724 en 1725 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten
aantreden met gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook Arij
Jansz Rook. Hij moet met een graaf komen. Anderen moeten met een houmes, riek of bijl komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 29-11-1726
Voor het jaar 1726 en 1727 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten
aantreden met gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook Arij
Jansz Rook. Hij moet met een riek komen. Anderen moeten met een graaf, houmes of bijl komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 09-10-1728
Voor het jaar 1728 en 1729 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten
aantreden met gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook Arij
Jansz Rook. Hij moet met een graaf komen. Anderen moeten met een riek, houmes of bijl komen.
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Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 22-10-1729
Voor het jaar 1729 en 1730 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten
aantreden met gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook
Jan Ariensz Rook. Hij moet met een graaf komen. Anderen moeten met een riek, houmes of bijl
komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 15-05-1732
Voor het jaar 1732 en 1733 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten
aantreden met gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook
Jan Ariensz Rook. Hij moet met een riek komen. Anderen moeten met een graaf, houmes of bijl
komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 19-05-1734
Voor het jaar 1734 en 1735 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten
aantreden met gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook
Jan Ariensz Rook. Hij moet met een bijl komen. Anderen moeten met een graaf, houmes of riek
komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 12-05-1736
Voor het jaar 1736 en 1737 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten
aantreden met gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook
Jan Ariensz Rook. Hij moet met een bijl komen. Anderen moeten met een graaf, houmes of riek
komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 18-05-1737
Voor het jaar 1737 en 1738 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten
aantreden met gereedschap op de dijk. Daarnaast zijn een aantal heemraden aangewezen om
ook op de dijk te zijn. Onder deze heemraden bevindt zich Jan Ariensz Rook.
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Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 24-05-1738
Voor het jaar 1738 en 1739 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten
aantreden met gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook
Jan Arienz Rook. Hij moet met een bijl komen. Anderen moeten met een houmes, riek of graaf
komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 23-05-1739
Voor het jaar 1739 en 1740 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten
aantreden met gereedschap op de dijk. Daarnaast zijn een aantal heemraden aangewezen om
ook op de dijk te zijn.
Aan dit overzicht is ook een lijst toegevoegd waarop aangegeven welke taken de diverse
heemraden tijdens hun dienst hebben. Daaronder vallen de verantwoordelijkheid voor de
geschierde mannen, de kavelrekening en de diverse schouwen.
Jan Ariensz Rook en Nannen Jans Kors nemen de Adolphi schouw voor hun rekening. Anderen
krijgen de Bamis schouw en de Spoor schouw toegewezen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 21-05-1740
Voor het jaar 1740 en 1741 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten
aantreden met gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook
Jan Arienz Rook. Hij moet met een graaf komen. Anderen moeten met een houmes, riek of bijl
komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 27-05-1741
Voor het jaar 1741 en 1742 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten
aantreden met gereedschap op de dijk. Daarnaast zijn een aantal heemraden aangewezen om
ook op de dijk te zijn.
Aan dit overzicht is ook een lijst toegevoegd waarop aangegeven welke taken de diverse
heemraden tijdens hun dienst hebben. Daaronder vallen de verantwoordelijkheid voor de
geschierde mannen, de kavelrekening en de diverse schouwen.
Jan Ariensz Rook en Gijsbert Foppen Kalis nemen de Adolphi schouw voor hun rekening.
Anderen krijgen de Bamis schouw en de Spoor schouw toegewezen.
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Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 12-05-1742
Voor het jaar 1742 en 1743 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten
aantreden met gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook
Jan Arienz Rook. Hij moet met een graaf komen. Anderen moeten met een houmes, riek of bijl
komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 18-05-1743
Voor het jaar 1743 en 1744 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten
aantreden met gereedschap op de dijk. Daarnaast zijn een aantal heemraden aangewezen om
ook op de dijk te zijn.
Aan dit overzicht is ook een lijst toegevoegd waarop aangegeven welke taken de diverse
heemraden tijdens hun dienst hebben. Jan Ariensz Rook is verantwoordelijk voor de geschierde
mannen en de kavelrekening. Anderen krijgen de diverse schouwen toegewezen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 23-05-1744
Voor het jaar 1744 en 1745 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten
aantreden met gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook
Jan Arienz Rook. Hij moet met een graaf komen. Anderen moeten met een houmes, riek of bijl
komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 22-05-1745
Voor het jaar 1745 en 1746 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten
aantreden met gereedschap op de dijk. Daarnaast zijn een aantal heemraden aangewezen om
ook op de dijk te zijn.
Aan dit overzicht is ook een lijst toegevoegd waarop aangegeven welke taken de diverse
heemraden tijdens hun dienst hebben. Jan Ariensz Rook is verantwoordelijk voor de
Kerke Reekening, Spoorschouw en Bamisschouw.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 21-05-1746
Voor het jaar 1746 en 1747 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten
aantreden met gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook
Jan Arienz Rook. Hij moet met een graaf komen. Anderen moeten met een houmes, riek of bijl
komen.
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Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 30-05-1755
Voor het jaar 1755 en 1756 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten
aantreden met gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook
Arij Rook. Hij moet met een bijl komen. Anderen moeten met een houmes, riek of graaf komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 25-05-1759
Voor het jaar 1759 en 1760 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten
aantreden met gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook
Arij Jansz Rook. Hij moet met een bijl komen. Anderen moeten met een houmes, riek of graaf
komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 10-09-1762
Voor het jaar 1762 en 1763 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten
aantreden met gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Hoge en Lage Nesse, bevindt
zich ook Cornelis Jansz Rook. Hij moet met een schop komen. Anderen moeten met een
hakmes, riek, bijl of spade komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 28-01-1763
Voor het jaar 1763 zijn per polder mannen aangewezen die in geval van dijkdoorbraak hulpgaten
moeten graven in de boezemkaden. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich ook
Arij Jansz Rook.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 01-07-1763
Voor het jaar 1763 en 1764 zijn per polder mannen aangewezen die in geval van dijkdoorbraak
hulpgaten moeten graven in de boezemkaden. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich
ook Arij Jansz Rook.
Voor het jaar 1763 en 1764 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten
aantreden met gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Hoge en Lage Nesse,
bevinden zich ook Cornelis Jansz Rook en Arij Jansz Rook. Zij moeten respectievelijk met een
schop en met een riek komen. Anderen moeten met een hakmes, bijl of spade komen.
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Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 07-09-1764
Voor het jaar 1764 en 1765 zijn per polder mannen aangewezen die in geval van dijkdoorbraak
hulpgaten moeten graven in de boezemkaden. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich
ook Arij Jansz Rook.
Voor het jaar 1764 en 1765 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten
aantreden met gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Hoge en Lage Nesse, bevindt
zich ook Cornelis Jansz Rook. Hij moet met een schop komen. Anderen moeten met een
hakmes, bijl, riek of spade komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 04-09-1765
Voor het jaar 1765 en 1766 zijn per polder mannen aangewezen die in geval van dijkdoorbraak
hulpgaten moeten graven in de boezemkaden. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich
ook Arij Jansz Rook.
Voor het jaar 1765 en 1766 zijn per polder mannen aangewezen die bij watersnood moeten
aantreden met gereedschap op de dijk. Onder hen, in de polder de Hoge en Lage Nesse, bevindt
zich ook Cornelis Jansz. Rook. Hij moet met een schop komen. En in de polder de Cromme moet
Arij Dirkz Rook met een spade komen. Anderen moeten met een hakmes, bijl of riek komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 24-09-1766
Voor het jaar 1766 en 1767 zijn mannen aangewezen die bij watersnood moeten aantreden met
gereedschap op de dijk. Onder hen bevinden zich ook Cornelis Jansz. Rook en Arij Dirkz Rook.
Zij moeten respectievelijk met een schop en met een spade komen. Anderen moeten met een
hakmes, bijl of riek komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 10-09-1767
Voor het jaar 1767 en 1768 zijn mannen aangewezen die bij watersnood moeten aantreden met
gereedschap op de dijk. Onder hen bevinden zich ook Cornelis Jansz. Rook en Arij Dirkz Rook.
Zij moeten respectievelijk met een schop en met een spade komen. Anderen moeten met een
hakmes, bijl of riek komen.
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Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 30-09-1768
Voor het jaar 1768 en 1769 zijn mannen aangewezen die bij watersnood moeten aantreden met
gereedschap op de dijk. Onder hen bevinden zich ook Cornelis Jansz. Rook en Arij Dirkz Rook.
Zij moeten respectievelijk met een schop en met een spade komen. Anderen moeten met een
hakmes, bijl of riek komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 21-09-1769
Voor het jaar 1769 en 1770 zijn mannen aangewezen die bij watersnood moeten aantreden met
gereedschap op de dijk. Onder hen bevinden zich ook Cornelis Jansz. Rook en Arij Dirkz Rook.
Zij moeten respectievelijk met een schop en met een spade komen. Anderen moeten met een
hakmes, bijl of riek komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 21-09-1770
Voor het jaar 1770 en 1771 zijn mannen aangewezen die bij watersnood moeten aantreden met
gereedschap op de dijk. Onder hen bevindt zich ook Arij Dirkz Rook. Hij moet met een spade
komen. Anderen moeten met een schop, hakmes, bijl of riek komen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 27-09-1771
Voor het jaar 1771 en 1772 zijn per polder mannen aangewezen die in geval van dijkdoorbraak
hulpgaten moeten graven in de boezemkaden. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich
ook Arij Jansz Rook.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 13-09-1782
Voor het jaar 1782 en 1783 zijn mannen aangewezen die bij watersnood moeten aantreden met
gereedschap op de dijk. Onder hen bevindt zich ook Arij Dirkz Rook. Hij moet met een spade
komen. Anderen moeten met een schop, hakmes, bijl of riek komen.
Voor het jaar 1782 en 1783 zijn per polder mannen aangewezen die in geval van dijkdoorbraak
hulpgaten moeten graven in de boezemkaden. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich
ook Arij Jansz Rook.
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Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 457 O/Y
d.d. 20-09-1784
Voor het jaar 1784 en 1785 zijn per polder mannen aangewezen die in geval van dijkdoorbraak
hulpgaten moeten graven in de boezemkaden. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich
ook Arij Jansz Rook.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 464 O/Y (per. 1766 – 1794)
d.d. 24-09-1766
Voor het jaar 1766 en 1767 zijn per polder mannen aangewezen die in geval van dijkdoorbraak
hulpgaten moeten graven in de boezemkaden. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich
ook Arij Jansz Rook.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 464 O/Y
d.d. 10-09-1767
Voor het jaar 1767 en 1768 zijn per polder mannen aangewezen die in geval van dijkdoorbraak
hulpgaten moeten graven in de boezemkaden. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich
ook Arij Jansz Rook.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 464 O/Y
d.d. 30-09-1768
Voor het jaar 1768 en 1769 zijn per polder mannen aangewezen die in geval van dijkdoorbraak
hulpgaten moeten graven in de boezemkaden. Onder hen, in de polder de Cromme, bevindt zich
ook Arij Jansz Rook.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 464 O/Y
d.d. 21-09-1770
Voor het jaar 1770 zijn voor de polder de Cromme mannen aangewezen die in geval van
dijkdoorbraak hulpgaten moeten graven in de boezemkaden. Onder hen bevindt zich ook Arij
Jansz Rook.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 464 O/Y
d.d. 18-09-1793
Voor het jaar 1793 en 1794 zijn per polder mannen aangewezen die in geval van dijkdoorbraak
hulpgaten moeten graven in de boezemkaden. Onder hen, in de polder de Cromme, wordt ook
vermeld: Arij Jansz Rook of zoon.
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Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 487 O/Y (per. 1760)
d.d. 03-02-1760
De bewoners van Ouderkerk a/d IJssel zijn getroffen door een dijkdoorbraak. Er wordt een lijst
opgesteld van families die steun nodig hebben in het levensonderhoud. Op de lijst staat het
gezinshoofd vermeld, tezamen met het aantal gezinsleden en het aantal stuks vee.
Op de lijst komen ook voor:
- Arij Jansz Rook
3 gezinsleden, 2 stuks vee
- Cornelis Jansz Rook
2 gezinsleden, geen vee
- Annigje Versluijs wed. van Dirk Rook 2 gezinsleden, geen vee

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 487 O/Y
d.d. 12-02-1760
De bewoners van Ouderkerk a/d IJssel zijn getroffen door een dijkdoorbraak. Er wordt een lijst
opgesteld van families die steun nodig hebben in het levensonderhoud. Op de lijst staat het
gezinshoofd vermeld, tezamen met de hoeveelheid levensmiddelen die men krijgt toebedeeld.
Op de lijst komen ook voor:
- Arij Jansz Rook, 3 gezinsleden. Ontvangt:
12 pond brood, 10 ½ pint grutten, 1 ½ pint meel, 3 pinten erwten, 3 pond bonen, 6 pond kaas, 1
½ pond boter en een ½ pond kaarsen.
- Cornelis Jansz Rook, 2 gezinsleden. Ontvangt:
8 pond brood, 7 pinten grutten, 1 pint meel, 2 pinten erwten, 2 pond bonen, 4 pond kaas, 1 pond
boter en een ½ pond kaarsen.
- Annigje, weduwe van Dirk Rook, 2 gezinsleden. Ontvangt:
8 pond brood, 7 pinten grutten, 1 pint meel, 2 pinten erwten, 2 pond bonen, 4 pond kaas, 1 pond
boter en een ½ pond kaarsen.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 46 O/Y (periode 1600 – 1800)
d.d. 1642
Op 4 mei is Maerten Jansz Roock in de kerk begraven.
Op 7 mei is een kind van Arijen Jansz Roock in de kerk begraven.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 46 O/Y
d.d. 1643
Op 28 november is een dochter van Maerten Jansz Roock in de kerk begraven.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 46 O/Y
d.d. 1676 en 1677
12 juli 1677 is het kind van Maerten Ariensz Roock in de kerk begraven
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Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 46 O/Y
d.d. 1696 en 1697
Hierin staat samengevat:
30 Maert 1697 is Maggeltje Arijens Roock begraven.

Schout/heemr. arch. 986; inventarisnr. 151 O/Y (periode 1600 –
1800)
d.d. 24-5-1641
Maerten Jansz Roock, wonende in Ouderkerk a/d IJssel, heeft op 24 mei 1641 150 gulden
geleend bij de Heilige Geest Armen tegen een rente die verder is beschreven in de rentebrief die
hiervan gemaakt is.
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