Oudarchieven voor 1811 Rotterdam
Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke en notariele archieven.
De transcripties staan in afzonderlijke documenten.

Notarieel arch. Nr.705/32

Fiche 7/30

d.d. 29-05-1660:
(Notaris Isaacq de Voij)
Bevat 2 akten.
Akte 1:
Arij Janse Roock, won. O a/d IJ, heeft van Mr. Jacob van Wouw 1600 gulden geleend tegen een
rente van 5%. Het onderpand hiervoor is het huis met berg, 2 morgen weiland in de polder de
Cromme. En in de zelfde polder nog een weiland ter groote van 1 morgen 75 roeden met 1½
morgen hooiland. En verder zijn persoon en goederen.
Arij Janse Roock machtigt Jan Gerritsz Eijckhoff om te verschijnen voor Schout en Heemraden
van Ouderkerk a/d IJssel om de bijbehorende rentebrief te overleggen.
Ondertekent:

Akte 2:
Arij Janse Roock bevestigd dat hij uit handen van Jan Gerritsz Eijckhoff de 1600 gulden, waarvan
in de eerste akte melding is gemaakt, heeft ontvangen. Hij stelt hem vrij van alle gevolgen van
zijn handelingen tijdens deze procuratie. Ondertekent op 2 juni:

Notarieel arch. Nr. 733/124

Fiche 6+

d.d. 8-3-1661:
(notaris Dirck Block)
Arij Janse Roock, won. O a/d IJ, is schuldig aan Teunis Meese (won. O a/d IJ) een bedrag van
200 gulden. Rente 4½ %. Onderpand: zijn persoon en goederen.
Ondertekent:
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Notarieel arch. Nr.616/104

Fiche 6+

d.d. 1-5-1662:
bevat 2 akten.
Akte 1:
Arij Jansz Roock, won. O a/d IJ, is schuldig aan Dirck van Vuijs, koopman in Rotterdam, 400
gulden. Er wordt geen interest berekend. Wel zal Arij Jansz Roock de kosten moeten betalen die
verbonden zijn aan eventuele deurwaarders en rechtzaak .Ook worden 4 procureurs aangesteld.
2 daarvan om de rechtzaak aanhangig te maken en 2 ter verdediging van Arij Janse Roock.
Ondertekent:

Akte 2:
Arij Jansz Roock, won. O a/d IJ, verkoopt aan Dirck van Vuijs, steenkoper in Rotterdam,
450.000 gebakken stenen, zowel boven- als onderstenen. De onderstenen worden verkocht
tegen een prijs van 2 gulden en 11 stuivers per 1000 stenen, en de bovenstenen worden
verkocht tegen een prijs van 2 gulden en 1 stuiver per 1000 stenen. Voorwaarde is wel dat de
geleverde stenen ditzelfde jaar, 1662, gebakken moeten zijn, te weten uit iedere oven 150.000
stenen. Op iedere 1000 stenen (zowel onder- als bovenstenen) wordt wel een korting gegeven
van 2 stuivers en 8 penningen om de schuld uit de vorige akte (deels) te vereffenen.
Ondertekent:

Notarieel arch. Nr. 2161/14

Fiche 1+

d.d. 19-8-1715:
(notaris Herbert van der Meij)
Jan Jansz de Lange en Maartje Jans de Lange, broer en zus, won. Capelle a/d IJssel, stellen hun
testament op.
De langstlevende krijgt een kwart,
Trijntje Jans de Lange, weduwe van Maarten Ariens Rook krijgt een kwart,
Neeltje Jans de Lange, vrouw van Leendert Pieters Herst krijgt een kwart,
de kinderen van Annetje Jans de Lange krijgt een kwart.
Deze erfgenamen moeten binnen 6 weken na het overlijden van de eerststervende 150 gulden
uitkeren aan ieder kind van hun overleden halfbroer Arij Dirkse Schoonder.
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Notarieel arch. Nr. 2170/943

Fiche 21+

d.d. 21-11-1727:
Hierin staat samengevat:
Trijntje Jans de Lange, weduwe van Maarten Ariens Rook, en andere erfgenamen van haar broer
Jan Jans de Lange verdelen de erfenis na zijn overlijden. Trijntje en de kinderen van haar zussen
Neeltje Jans de Lange en Annetje Jans de Lange krijgen de complete nalatenschap. Als
compensatie daarvoor betalen zij aan de kinderen van hun overleden halfbroer Arij Dirkse
Schoon 1500 gulden.
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