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

Recht. Arch. Gouderak nr 17 (periode 1652 tot 1675)
Dit archiefnummer is bewerkt en is in samengevatte, getranscribeerde vorm in te zien in het
streekarchief Hollands Midden. Dit zoekt veel sneller, want leesbaarder. Als eenmaal een
interessant stuk gevonden is, is dit eenvoudig in het originele document te traceren.

Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak
d.d. 24-3-1662

folio 153v en folio 154

Jan Maertensz Roock verkoopt aan Leendert Claesz Been 2 morgen en 1 ½ hont land in het
middelblok. Prijs f 1250,- waarvan f 300,- contant en de rest na 1 jaar.
In de volgende akte staat de schuldakte.

Recht. Arch. Nr. 17 Gouderak
d.d. 24-5-1665

folio 194

Jan Maertensz Roock te Gouderak is schuldig aan Pieter Dirksz Hoijmaijer en Sijchje Cornelis
een losrente van f 25,- per jaar. Hoofdsom is f 500,-. Onderpand is 1 ½ morgen land met huis, erf
en werfje in Kattendijksblok.
In de kantlijn staat dat het bedrag op 5 februari 1675 is afgelost.

Recht. Arch. Nr. 18 Gouderak (periode 1675 – 1690)
d.d. 7-6-1684
Maarten Ariens Roock koopt via Dirk Joosten Stolcker van Teunis Galeij een steenplaats en 2
huizen en 3 morgen binnen- en buitendijks met zelling.

Recht. Arch. Gouderak Vierschaarboeken nr ? (periode 1629-1660)
Dit archiefnummer is bewerkt en is in samengevatte, getranscribeerde vorm in te zien in het
streekarchief Hollands Midden. Dit zoekt veel sneller, want leesbaarder. Als eenmaal een
interessant stuk gevonden is, is dit eenvoudig in het originele document te traceren.
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Recht. Arch. Nr. ? Vierschaarboeken Gouderak
d.d. 1651:
folio 47

folio 50v
folio 51
folio 056v
folio 60
folio 061v
folio 64
folio 65v
folio 67

….1651

Johan Broeck, schout te Gouderak eiser contra Jan Maertensz Roock
ged. om betaling van f 10,- ten zijne huize verteerd op het afmaken van
een verbaal in jurie door ged. de persoon van pieter chielen zalr.
aangedaan.
18-4-1651
2-5-1651
8-8-1651
er was verteerd f 15,- waarvan Pieter Chielen f 5,- en ged. f 10,22-8-1651
19-9-1651
3-10-1651
17-10-1651
31-10-1651

(genummerd tot folio 74, daarna hernummerd beginnend met folio 16)

Recht. Arch. Nr. ? Vierschaarboeken Gouderak
d.d. 1652/1653:
folio 36
….1652

folio 37
folio 39
folio 40
folio 42
folio 44v
folio 46
folio 47v

Marrittgen Willems weduwe van Maerten Roocken (herbergierster te
Ouderkerk) eister contra Leendert Pietersz en Willem Thonisz ged. om
betaling van f 10,- over wijnkoop tot eisters huize verteerd.
10-12-1652
4-2-1653
18-2-1653
18-3-1653
1-4-1653
29-4-1653
13-5-1653

Recht. Arch. Nr. ? Vierschaarboeken Gouderak
d.d. ???1653 ???:
folio 40v
….1653 ???
Cornelis Cornelisz Creel eiser in cas van beleding op de goederen op
zijn eigen bevonden, toebehorende en schuldig is voor jan maertensz
roock, ged. om daaraan te verhalen f 46,- ivm verschenen en a.s. mei te
verschijnen huishuur, nl. f 24,- verschenen mei en f 22,- a.s. mei.
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Recht. Arch. Nr. 10 Gouderak
d.d. 21-11-1673
Aeltgen Willems, wed. eijser contra Jan Maertensz Roock alias Jan Louwen, gedaagde om
betaling van 100 gulden voor geleverde waren, en nog eens 36 gulden voor geleverde waren die
door Sijmon Claesz Hoogenboom geleverd zijn.
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