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Oudarchieven voor 1811 Gouda 
 
Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven. 
De transcripties staan in afzonderlijke documenten. 
De gemarkeerde akten zijn akten die nog niet gevonden zijn. 
 
 
Notarieel arch. Nr. 6 folio 6v 
Notaris Cornelis Jansz Boslandt. Fiche ? 
 
d.d. 8-1-1601 
 
Jan Maertens Roock, Steenbakker in Gouderak stelt Cornelis Jorisz Boslant aan tot zijn 
procureur om in rechtzaken voor hem op te treden. 
 
Hij ondertekent met een kruis, begeleid met de tekst Jan maertensen merck 

 
 
 
Notarieel arch. Nr. 58 I folio 153 
Notaris Cornelis Jansz Boslandt. Fiche 170 
 
d.d. 20-1-1602 
 
Hierin staat samengevat: 
 
Jan Maertensz Roock, steenbakker in Gouderak, heeft volgens een getuigenis van Cornelis 
Brantsz en Jan Aertsz, in de vorige zomer schade geleden doordat Ellert Cornelisz de loopplank 
naar een schip dat bij de steenplaats lag om stenen te laden, heeft weggeworpen zodat Jan 
Maertensz Roock en zijn arbeiders in het werk belemmerd werden, en later, in de avond toen de 
steenplaatsarbeiders zaten te eten, een stapel stenen heeft omvergeworpen waardoor grote 
schade ontstond.  
 
 
Notarieel arch. Nr. 13 folio 105v 
 
d.d. 5-6-1603 
 
Pleuntgen Aryensdr, weduwe van wijlen Jan Maertensz Roock, steenbakker in Gouderak, oud 
omtrent 32 jaar, getuigt op verzoek van Dirck Cornelisz Schaep, baljuw van Gouda, dat op 22 
februari laatstleden in haar afwezigheid en buiten haar wil uit haar steenoven staande in 
Gouderak, vijf van de kinderen van Marritghen Engels, met name Jannetgen, Annichgen, 
Ermken, Magdalena en Tryntghen Engels, gezusters, tegen haar wil ettelijke duim van baksteen 
gehaald hebben en dat zij ook geen toestemming had gegeven om die stenen met haar wagens 
uit de oven te kruien. 
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Notarieel arch. Nr. 57 folio 285 
Notaris Cornelis Jorisz Boslandt. Fiche 161 
 
d.d. 14-10-1610 
 
Jan Pietersz Roock, tesamen met anderen, allen voerlieden, geven volmacht aan Cornelis 
Cornelisz Cruijff om de rekeningen betaald te krijgen voor het werk dat zij ten dienste van het 
land met hun wagens verricht hebben. 
 
 
Notarieel arch. Nr. 180 folio 115 
Notaris J Boslandt. 
 
d.d. 17-6-1634 
 
Maerten Jansz Roock, herbergier, wonende aan de hoge ijsseldijk in Ouderkerk a/d IJssel, 
getuigt op verzoek van Cornelis Pietersz, schuijtevoerder te Moordrecht, dat Cornelis Pietersz in 
de afgelopen winter, op 21 januari en op 14 februari, telkens 6 halve vaten bier uit Rotterdam 
heeft meegenomen en aan Maerten Jansz. Roock heeft geleverd, met de daarbij behorende 
biljetten. 
 
 
Hij ondertekent: 
 

 
 
 
 
Notarieel arch. Nr. 180 folio 126 
Notaris J Boslandt. 
 
d.d. 6-7-1634 
 
Maerten Jansz Roock, herbergier te Ouderkerk a/d IJssel, oud omtrent 37 jaar, getuigt op 
verzoek van Abraham Daesdonck, pachter van de impost (belasting) op de bieren over 
Ouderkerk van het huidige seizoen. Hij getuigt dat hij in het begin van april aan Inge Pietersz, 
schuijtevoerder aan de ‘s Graefwech, geen opdracht heeft gegeven om bier voor hem uit 
Rotterdam te halen. Evenmin heeft hij op 1 april vier halve vaten ontvangen van Inge Pietersz., of 
op een ander moment dit seizioen. Maerten Jansz Roock geeft aan dat hij de collecteur van 
Abraham Daesdonck in Rotterdam en ook in Gouda duidelijk gezegd heeft dat hij geen bier op 
zijn naam zou zetten, of het biljet daarvan geven, tenzij hijzelf, zijn vrouw of zijn zoontje daarbij 
aanwezig zijn. 
 
Hij ondertekent: 
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Notarieel arch. Nr. 147I folio 186 
Notaris. Cornelis Puttershouck. 
 
d.d. 12-3-1637 
 
Maerten Jansz Roock, waert in Ouderkerk a/d IJssel, oud 38 jaar, en Hendrick Pleunen Hopman, 
tapper in Gouderak, oud 37 jaar, getuigen op verzoek van mr. Anthoni van der Wolff, baljuw en 
schout van Gouda, en Hugo Blomvliet, baljuw en schout van Schoonhoven en Haastrecht. 
Maerten Jansz Roock verklaart dat hij met Cornelis van Maerlo, de pachter van de impost van de 
bieren over Haastrecht in dat seizoen, in bijzijn en toestemming van Gijsbert van der Laen, heeft 
afgesproken dat Maerten Jansz Roock over het bier dat hij samen met Hendrick Pleunen 
Hopman schenkt op de Haastrechtse paardenmarkt en de Haastrechtse kermis een bedrag van 
30 gulden zou betalen aan de pachters, en dat zij dat ook gedaan hebben. 
 
Hij ondertekent: 
 

 
 
 
Notarieel arch. Nr. 220 folio 184 
Notaris. Nicolaas Straffintveldt.  
 
d.d. 12-7-1640 
 
Arien Jansz Roock, wonende te Ouderkerk a/d IJssel heeft van Leentjen Centen, weduwe van 
Albert Cornelisz, 400 gulden geleend. Hij moet hierover jaarlijks 4,5 procent rente betalen. 
 
Hij ondertekent: 

 
 
 
Notarieel arch. Nr. 221 folio 217v 
Notaris. Nicolaas Straffintveldt.  
 
d.d. 28-11-1641 
 
Maerten Jansz Roock wonende in Ouderkerk a/d IJssel is schuldig aan Dirck Pouwels Bolnes, 
poorter van Gouda, het bedrag van 35 gulden en 5 stuivers als restsom van landhuur. Deze 
landhuur was al ingegaan tijdens het leven van de vader van Dirck Pouwels Bolnes en is na 
diens overlijden overgegaan op zijn zoon.  
Maerten Jansz Roock moet het bedrag in drie gelijke termijnen afbetalen in mei 1643, 1644 en 
1645 inclusief rente. 
 
Hij ondertekent: 
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Notarieel arch. Nr. 225 folio 6 
Notaris. Nicolaas Straffintveldt.  
 
d.d. 1-6-1645 
 
Goossen Leendertsz (50 jaar) en Leendert Leendertsz (35 jaar) leggen een verklaring af op 
verzoek van de heemraden van Ouderkerk a/d IJssel. 
Goossen Leendertsz heeft 8 jaar geleden van de schout van Ouderkerk a/d IJssel, die als voogd 
optrad van Maritgen Dircks, een hennipwerf gekocht in Ouderkerk a/d IJssel in de polder Hoge 
Nesse, inclusief de lasten die daarbij hoorden, zoals het onderhouden van de dijk en stoep. 
Vervolgens heeft Goossen Leendertsz deze hennipwerf ruim 3 jaar geleden door verkocht aan 
Leendert Leendertsz met dezelfde voorwaarden.  
Bij die verkoop werd door Goossen Leendertsz wel bedongen dat Leendert Leendertsz eerst de 
werf moest aanbieden aan Marten Jansz Roock voor dezelfde prijs en met de zelfde 
voorwaarden. En dat wanneer Marten Jansz Roock dit zou aannemen, dat dan van de koop 
tussen Goossen Leendertsz en Leendert Leendertsz geen sprake zou zijn, en dat Marten Jansz 
Roock inderdaad de werf had aangenomen. 
 
 
Notarieel arch. Nr. 231 folio 144 
Notaris. Nicolaas Straffintveldt.  
 
d.d. 31-5-1651 
 
Arien Jansz Roock, bakker, wonende in Ouderkerk a/d IJssel is 300 gulden schuldig aan Wouter 
Jacobsz Block naar aanleiding van geleverde tarwe, rogge, etc. Arien Jansz Roock moet ieder 
jaar 100 gulden daarvan aflossen met 5 % rente, te beginnen op Allerheiligen 1651. 
Op 24 mei 1656 meldt Wouter Block dat het geld betaald is. 
 
 
Hij ondertekent: 

 
 
 
Notarieel arch. Nr. 105 folio 242 
Notaris. Dominicus Douw  
 
d.d. 21-11-1656 
 
Acte tussen Trijntje Jans, weduwe van Jan Adriaensz. en haar zoon Adriaen Jansz. Deze acte is 
opgesteld ten huize van Adriaen Jansz aan de Groenendijk in Ouderkerk a/d IJssel. 
Als getuigen treden op de buren Leendert Maertensz Roock en Henrick Crijnen Trompert. 
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Hij ondertekent: 
 

 
 
 
Notarieel arch. Nr. 236 folio 94v 
Notaris Nicolaas Straffintveldt 
 
d.d. 5-5-1657 
 
Arien Jansz Roock, wonende te Ouderkerk a/d IJssel heeft van Ellert Centen 200 gulden 
geleend. Hij moet hierover jaarlijks 6 procent rente betalen. 
 
Hij ondertekent: 

 
 
 
Notarieel arch. Nr. 236 folio 116 
 
d.d. 24-5-1657 
 
Jan Maertensz Roock, Dirck Maertensz Borst en Niesgen Maertens, volle broeders en zuster, 
bekennen een schuld aen Dirck Jorisz, steenbacker tot Moordrecht. In de marge d.d. 4-6-1665: 
Pieter Dircxz Hoijmaijer, zoon van Dirck Jorisz, bekent van deze som voldaen te zijn. 
 
Opm.: 
Deze Jan Maertensz Roock lijkt geen familie te zijn. Het ziet ernaar uit dat hij een andere 
achternaam koos dan zijn broer Dirk Maertensz Borst, maar dat dit dus los van de echte familie 
Rook staat. 
 
 
Notarieel arch. Nr. 237 folio 117v 
Notaris Nicolaas Straffintvelt. Fiche 1208 
 
d.d. 12-6-1658 
 
Arie Jans Schipper (GDK) heeft schuld van 200 gulden aan Goosen Aarts uit GDK, won. in 
Oa/dIJ. Jan Maartens Roock, Dirk Maartens Borst en Niesje Maartens, zijn zwagers en 
schoonzuster stellen zich borg. 
 
Jan Maartens Roock ondertekent met een kruis, begeleid met de tekst   
’t merck Jan martensen Roock 
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Opm.: 
Deze Jan Maertensz Roock lijkt geen familie te zijn. Het ziet ernaar uit dat hij een andere 
achternaam koos dan zijn broer Dirk Maertensz Borst (Zie ook not arch gouda 1657), maar dat dit 
dus los van de echte familie Rook staat. 
 
 
Notarieel arch. Nr. 238 folio 95 
Notaris Nicolaas Straffintvelt. Fiche 1216 
 
d.d. 14-6-1660 
 
De volgende personen leggen een getuigenis af: 
Ariaentge Centen (vroedvrouw in OadIJ, 84 jaar oud) 
Neeltge Dircks (oud 64 jaar, huisvrouw van Arien Ariensen) 
Grietje Thonis (oud 23 jaar, huisvrouw van Renger Ariensen) 
Maergen Ariens (oud 40 jaar, weduwe van Engel martensen Roock) 
Maritge Jasperts (oud 34 jaar, huisvrouw van Cornelis Willemsen) 
Ingichgen Ariens (oud 34 jaar, huisvrouw van Leendert Martensen) 
Maritge Jans (oud 33 jaar, huisvrouw van Jan Martensen Roock) 
Maritge Goossens (oud 28 jaar, huisvrouw van Dirck Ariensen) 
 
Zij zijn allen buren van Annetgen Ariens Jongedogter (dus nog niet getrouwd) in Ouderkerk. 
 
Zij getuigen dat Annetgen Ariens tijdens de bevalling van haar kind heeft verklaard dat Inge 
Pietersen de vader is. 
 
Leendert maertens roock ondertekent als getuige met een ster, begeleid met de tekst  
’t merck van Leendert martensen Roock 

 
 
 
 
Notarieel arch. Nr. 239 folio 3 
Notaris Nicolaas Straffintvelt. Fiche 1219 
 
d.d. 8-1-1661 
 
Arij Jans Roock 59 jr. en Jan Thijsz steenbacker 52 jr., beiden wonend in het hoge kwartier van 
de Cromme, en Jan Cornelisz Quant 60 jr. en Leendert Huiberts de Vet 46 jr. beiden wonend in 
de Hoogen Nesse en Cornelis Jacobsz Host wonend in de Lage Nesse 46 jr. en Jacob Ariensz 
Schipper 54 jr. en Crijn Cornelisz Timmerman 38 jr. beiden wonend in het hoge kwartier van de 
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polder vande Zijde en Daen Andriesz Evegroen 75 jr. en Herman Jansz Decker 50 jr. beiden 
wonend in het lage kwartier van de Zijde, 
verklaren op het verzoek van Abraham Ariensz vander Horde en Arien Pietersz bij den dicken 
boom (verleden jaar afgetreden heemraden) dat zij allen als heemraden naast de Schout binnen 
hun district van het dorp keuren hebben uitgevoerd naar oud gebruik, namelijk  
Ten eerste de meiekeure waarbij alle rijbare wegen in het gehele ambacht en de baanwerken van 
verscheidene wateringen en vlieten worden gekeurd.  
Ten tweede de Banuskeur waarbij alle vlieten, wateringen, tienroeden en landscheidingen door 
het gehele ambacht worden gekeurd inclusief het brandgereedschap.  
Ten derde de keur op het maken en onderhouden van het zandpad op de hoge dijk.  
Verder taxeren zij ook landerijen en andere zaken bij overlijdens. Dit doen de heemraden altijd in 
hun eigen kwartier tenzij bij uitlandigheid of andere verhindering.  
Het Ambacht van Ouderkerk bestaat uit zeven kwartieren en is al zo verdeeld geweest sinds 
mensenheugenis. Voor iedere aftredende heemraad worden in ieder kwartier jaarlijks drie 
kandidaten benoemd waaruit de ambachtsheer het recht heeft een nieuwe heemraad te kiezen. 
Normaal gesproken mag er niet iemand in een kwartier gekozen worden die daar niet woont, 
behalve onlangs vanwege problemen.  
De genoemde personen geven aan dat de meesten van hen meerdere malen heemraad zijn 
geweest en dat dit zolang zij weten altijd zo heeft gewerkt. 
 
Arij Jansz Roock ondertekent: 

 
 
 
Notarieel arch. Nr. 152 folio 277 
Notaris Cornelis Evertsz. Puttershouck. Fiche 776 
 
d.d. 19-11-1661 
 
Adrijaen Jansz. Roock steenplaetser te Ouderkerk is schuldig aan Emmerentiana Gertsdr., 
poorteres van Gouda 300 gulden. Rente 5,5 % per jaar, met eerste vervaldag 19 november 1662. 
Als de rente niet op tijd voldaan wordt, wordt de rente op 6 % gesteld. 
 
 
 
Notarieel arch. Nr. 323 folio 141 
Notaris Laurens Balbian. Fiche 1491 
 
d.d. 31-7-1662 
 
Jan Maartens Roock (GDK) 40jr. en Cornelis Cornelisz Molenaar (53 jr.) leggen een getuigenis af 
op verzoek van Michiel Pietersz en Thonis Jansz Steenbackers. 
Tussen Michiel Pietersz en Goossen Elderts is een ruzie over een hoekje land. Cornelis 
Cornelisz Molenaar heeft gezien dat Michiel Pietersz daar wilgen heeft gepoot. Jan Maertensz 
Roock verklaart dat hij de sloot gebaggerd heeft die langs het hoekje land loopt. Er was zoveel 
bagger dat er voordien niet gevaren kon worden. Goossen Elderts kwam een paar dagen later 
aan Jan Maertensz Roock vragen van wie hij dit moest baggeren, waarop die zij dat hij dat van 
Michiel Pietersz. moest doen. 
 
Jan Maartens Roock ondertekent met een ster, begeleid met de tekst 
’t merck van Jan maertensen Roock 
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Notarieel arch. Nr. 248 folio 150 
 
d.d. 13-8-1671 
 
Annetgen Jans Houmes, weduwe van Pieter Dircksz, won. aan Sgraefwegh, verhuurt aan Jan 
Arijensz Roock, won. te Ouderkerk op d’IJssel, 15 morgen en een half hont min een achtstedeel 
honts met de helft van het huijs en de (hooi)berg en schuur in Crimpen op d’IJssel in de polder 
van Cortlant. 
Het weiland mag gebruikt worden om te weiden, het hooiland om te hooien en op de hennipwerf 
mag hennip of kool geteeld worden. De verhuur is voor twee jaar afgesproken met een optie tot 6 
jaar. 
Het eerste jaar is ingegaan op St Pieter ad Cathredam 1671. 
Het bedrag a 15 gulden en 5 stuivers per morgen land moet ieder jaar betaald zijn op St Pieter ad 
Cathredam (d.i.  
22 februari) 
 
Ondertekent: 

 
 
 
Notarieel arch. Nr. 372 II folio 246v 
Notaris Jacobus Puttershouck. Fiche 1751 
 
d.d. 18-1-1674 
 
Jan Maertensz Roock, wonend in Gouderak, verkoopt aan Michiel Pietersz Steenbakker, een 
derde deel van een obligatie van 300 gulden die 3,5 % rente opbrengt. Deze obligatie heeft hij 
uitstaan op Thijs Jansz den Boer, wonende in Gouderak. Deze obligatie is opgesteld bij Notaris 
Nicolaas Straffintveldt op 20 juni 1672 te Gouda. Het derde deel van de waarde van de obligatie, 
t.w. 100 gulden wordt direct betaald door Michiel Pietersz. 
 
Jan Maertensz Roock ondertekent met een kruis, begeleid met de tekst 
’t merck gestelt bij Jan maertensen Roock 
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Notarieel arch. Nr. 500 folio 231 
Notaris Gerard Luijt. Fiche 2327 
 
d.d. 25-3-1688 
 
Maerten Ariensz Rook wonend in Gouderak, volmacht Anthonij van Meen.er, notaris, om namens 
hem op te treden in een rechtzaak tegen Cornelis Pietersz Haselaer. 
Ondertekent: 
 

 
 
 
Weeskamer arch. Nr. 9 folio 243v 
 
d.d. 3-1-1668 
 
De weeskinderen van wijlen Maritgen Maertens Roock hebben 50 gld. geërfd van hun oom wijlen 
Jan Maertensz Roock, in zijn leven gewoont hebbende in Gouderack, volgens zijn testament van 
21-5-1664 bij notaris Joris van Eijck in Moordrecht. De voogden van de kinderen, Wouter Adamsz 
en Arien Jans Beesemer, overleggen de eerste 25 gulden. 
 
Onderaan dezelfde acte zijn twee notities opgenomen d.d. 19 januari 1672 en 5 mei 1673 dat de 
voogd Arien Jansz Beesemer de resterende 25 gulden heeft gebracht voor het onderhoud van de 
kinderen. 
 
 


