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vervaardigd door Bert van der Saag (2007) 

 

LET OP: aan elke transcriptie is een modern trefwoord toegevoegd (--- tussen --- (aan het 
eind van de resolutie). Deze trefwoorden zijn ruim genomen, er moet veel worden 
verondersteld. Bijvoorbeeld valt onder het trefwoord “doodskleden” ook het begrip 
“rouwbehangsels” en “rouwbeslag van de doodskisten”. 

 

Enkele verouderde termen: 

actum gedaan 

camerboek register van besluiten van het (dagelijks) stadsbestuur 

compareerde verscheen 

dempto / demto / 
dem(p)tis 

afwezig (in afwezigheid van) 

ex(s)pireren aflopen 

gecommitteerde raad lid van het dagelijks bestuur van het gewest (nu: gedeputeerde staten) 

gemortificeerde opgeheven, tenietgedaan 

geresolveert besloten 

getransporteerd overgedragen 

glasen / glazen ramen (hier ook: gebrandschilderde ramen) 

observeren in acht nemen 

pelle baarkleed 

possessie bezit 

provisie (bij -) voorlopig 

resolutie besluit 

successeur opvolger 

ut supra als (hier)boven 

voors. voorseid (voornoemd) 

 

 

fol. 1r -- begraefplaets weeshuys 
Op huyden den 4 mey anno 1640 compareerde ter 
kerckenkamer voor de heeren kerckmeesteren der 
stad Gouda, de vaders en regenten van 't Heilig 

Geesthuys aldaer, als Jan Jacobsz IJserman, Jan 
Jansz Smit en Gerrit Cincq. Ende hebben de 
kerckmeesters voors. deselve vaders en regenten 
van 't Heilig Geesthuys op haer versoeck, bij 
provisie en tot wederseggens toe, vergunt de 
plaets op het kerckhof, recht over 't voors. huys, 
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bij deselve met een stakettingh of glint afgepaelt 
en besloten, om haerlieder dooden in 't voors. 
huys overleden aldaer te begraven. Mitsgaders 
den asput daerbij. Ende dat op conditie, dat het 
Heilig Geesthuys voornoemt de mueren ofte 
wangen van 't voors. kerckhof sal onderhouden 
ende repareren, in 't geheel, van boven tot 
beneden, soo verre deselve begraefplaets ende 
asput is streckende. Ende dat voor soo lange als sij 
deselvige plaetse tot haeren doene ende gerieve 
sullen gebruycken. Actum als boven. Present de 
heeren Cincq, Vermeul, Swaenswijck ende 
Steenwijok. Onder stont: T'oirconde, G. 
Hopkooper, 4/5 1642. 
--- kerkhof weeshuis ---  

fol. 1v -- aflossinge gemortificeerde renten 
Den 11 februarii 1641 is bij het volle collegie van 
de heeren kerckmeesteren geresolveert, dat men 
voortaen de gemortificeerde renten sal laten 
aflossen tegens den penninck vijfentwintigh. En is 
hetselven vervolgens gepractiseert. Onder stont: 
G. Hopkooper. 
--- leningen ---  

fol. 1v -- orgeltreder 
Den 4 maert 1641 is Pieter den orgelblaser 
toegeleght vier gulden des weecks, voor dat hij 
alle dagen de vuylicheyt op 't kerckhof sal 
afscheppen en wechbrengen en alsoo de kerck 
van buiten schoonhouden en de vuilnis in de put 
van het Heylich Geesthuys brengen. Onder stond: 
G. Hopkooper. 
--- orgeltreder ---  

fol. 1v -- gestoelte 
Anno 1645 hebben de heeren kerckmeester (!) 
vergunt aen de heer schepen Hieronimus van 
Beverningh omme in de kerck een besloote 
wageschotte banck te mogen stellen. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 2r-v -- gestoelte dhr. Vossenburgh 
Op huiden den 1 mey 1651 compareerde ter 
kerckenkamer van Sinte Janskerck der stede van 
der Goude, present de heeren kerckmeesteren 
ondergeschreven, de edele heer mr. Antonius 
Vossenburgh, vertoonende sekere acte notariael, 
gepasseert voor Pieter van Groenevelt, 
residerende in 's-Gravenhage, met getuigen, van 

dato den 27 april 1651, houdende hoe dat den 
edele capiteyn Stuwaert aen de edele heeren (!) 
burgermeester Vossenburgh voors. en aen de 
edele heer oud-borgemeester mr. Nicolaes van 
der Graef, gecommitteerde raed van de Staten 
van Hollant, verkoght, getransporteert en 
overgegeven heeft seker gestoelte ofte 
wageschotte sitbanck, staende in de voors. kerck, 
vóór 't gestoelte van de heeren oud-schepenen. 
Ende versocht de heer Vossenburgh oversulcks, 
dat de heeren kerckmeesteren soude gelieven de 
voors. henlieden toe te staen, opdat hetselve 
gestoelte soude mogen blijven staen ter plaetse 
daer die tegenwoordigh staet ende bij de voors. 
beide heeren burgemeesteren soude mogen 
gebruyckt werden, gelijck als deselve bij den 
voors. capiteyn Stuwaert gebruyckt en beseten is 
geweest. Waerover de voors. acte bij de heeren 
kerckmeesteren overgesien en daerop 
gedelibereert hebbende, hebben sij de voors. 
heeren burgemeesteren Vossenburgh en Van der 
Graef de voors. gestoelte ofte sitbanck vergunt en 
toegestaen volgens 't voors. versoeck. Alles 
nochtans tot wederseggens toe. Actum sub dato 
voors. Present de heeren oud-borgemeesteren 
Johan Crabeth en dr. Martinus Bloncq, Dirck 
Beukel, oud-schepen, en Albertus Sas. Onder 
stont: T'oirconde, G. Hopkooper. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 2v -- gestoelte dhr. Cool 
Op huiden den 1 mey 1651 compareerde ter 
kerckenkamer van St. Janskerck der stede van der 
Goude, present de heeren kerckmeesteren 
ondergeschreven, de edele heer schepen AEmilius 
Cool, versoeckende aen de heeren 
kerckmeesteren te mogen hebben een plaets in 
de voors. kerck om te mogen stellen voor hem een 
wageschotte banck ofte sitplaets. 'Twelck in 
deliberatie van de heeren kerckmeesteren 
genomen sijnde, hebben sij mijn heer Cool voors. 
'tselve vergunt en toegestaen, en die te mogen 
stellen vóór aen 't gestoelte van de heer oud-
schepen mr. Hieronimus van Beverningh, op sijnen 
kosten ende die te gebruicken tot wederseggens 
toe. Actum ut supra. Present de heeren Crabeth, 
Blonck, Beukel en Sas. Onder stont: T'oirconde, G. 
Hopkooper. 
--- zitplaatsen ---  
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fol. 3r -- gestoelte dhr. Herberts 
Op huyden den 4 mey 1651 comparerende ter 
kamer van St.-Janskerck der stede van der Goude 
d'edele heer burgemeester Frans Harberts, 
versoeckende aen de heeren kerckmeesteren te 
mogen hebben een plaets in de voors. kerck, om 
te doen stellen voor hem een besloote 
wageschotte banck ofte sitplaets. Hetwelck in 
deliberatie bij de heeren kerckmeesteren 
genomen sijnde, hebben de edele heer Harberts 
'tselve vergunt en toegestaen op sijnen koste en 
die te mogen stellen tussen de gestoeltens van de 
heeren regerende ende oud-borgemeesters en die 
te gebruicken tot wederseggens toe. En dit in het 
bovenverhaelde jaer vergeten sijnde te boeck te 
stellen, soo hebben de heeren oversulcks 
goedgevonden, dat men dit soo te boeck sou 
stellen. Actum den 6 januarii 1660. Present en 
door toestaen van de heeren Inmerseel (!), 
Beuckel, Verboom en Harmen Cincq. Onder stont: 
C. de Wilde, als rentmeester. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 3v -- gestoeltens 
Extract uit 't camerboeck der stede van der 
Goude. Is geresolveert ende verstaen, dat in de 
kerck van nu voortaen geen bancken voor 
particulieren sullen werden gemaeckt, voor ende 
aleer de kerckmeesters hetselve sullen hebben 
gecommuniceert met het collegie van de 
magistraet. Ende was onderteikent: G. Cincq, 
1651. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 3v -- pellen 
Op huyden den 26en julii 1655 is daer 
geresolveert bij de heeren kerckmeesteren, dat de 
koster niet vervorderen sal eenige nieuwe pellen 
uit te geeven, als aen soodanige die aen goede 
sieckten gestorven sijn, nochte deselve onder de 
steenen te begraeven. Maer alle diegene die van 
de pest gestorven sijn, sullen op het groote 
kerckhof begraven werden, sonder de luyden aen 
kerckmeesteren te senden. Onder stont: C. de 
Wilde. 
--- doodskleden ---  

fol. 4r -- reparatie glaesen 
Op huyden den 3 januarii 1656 is geresolveert, dat 
niemant in de huysen haer glasen sullen laten 

repareren, tensij met consent van de heeren 
kerckmeesteren. Onder stont: C. de Wilde. 
--- huisjes ---  

fol. 4r -- overtekenen van graven 
Extract uit 't camerboeck der stad Gouda. In 
deliberatie gebracht wesende het overteeckenen 
van de graven in St.-Janskerck, is eenparich 
geresolveert en verstaen, dat men bij provisie sal 
observeren de ordre die totnochtoe is gebruyckt 
geweest, namentlijck dat sij sullen werden 
overgetekent op de outste van 't geslacht, mans 
voor vrouwen. Actum den 22 julii 1656 bij 't 
collegie van de magistraet. Ende was ondertekent: 
J. de Vrije. 
--- graven ---  

fol. 4v -- gestoelte hr. Van Hoogeveen 
De heeren kerckmeesters, gehoort hebbende het 
versoeck van d'edele heer Van Hoogeveen aen 
haer gedaen, hebben sijn versoeck toegestaen van 
noch te mogen maken een banck, achter de banck 
dewelcke daer alreede staet, toebehorende 
d'edele heer Vossenburgh en hem, en dat tot 
commoditeyt van de kinderen van mr. Adriaen van 
Vossenburgh saliger. Actum present alle de 
heeren op den 17 december 1657. Onder stont: C. 
de Wilde. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 4v -- nu AEmilia van der Graeff 
Dese bovenstaende stoel is gesuccedeert op 
mevrouw AEmilia van der Graef, huysvrou van de 
heer Willem Kerckhoven. Actum ter kamere op 
den 4 augustus 1685. Present de heeren De Wilde, 
Jongkind en Kerckhoven. Onder stont: H. Herberts. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 4v -- gestoelte dhr. Van der Meyde 
De heeren kerckmeesteren, gehoort hebbende 
het versoeck van de heer Van der Meyde, hebben 
sijn versoeck toegestaen omme te mogen doen 
maken tot sijnen kosten een stoel ofte banck van 
vier personen ende dat vóór de banck van d'edele 
heer schepen Cool. Actum den 29 april 1658. 
Present alle de heeren, demto H. Cincq. Onder 
stont: C. de Wilde. 
--- zitplaatsen ---  
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fol. 5r -- koster 
Op den 2 januarii 1660 sijn de heeren 
kerckmeesteren gesamentlijck geweest bij de 
heeren burgemeesteren en haer bekent 
gemaeckt, hoe dat den overleden Willem 
Cornelisz Cock was gemaeckt en gestelt bij 
kerckmeesteren. En versochten oversulcks, dat 
haer hetselve, alsoo sij in possessie waren, niet 
soude onttrocken werden. En hebben daertoe 
groot devoir gedaen, omme hetselve aen haer te 
houden. Maer hebben niet geobtineert, als blijckt 
bij de volgende acte van burgemeesteren, bij 
welcke sij Jacob van Doeienburch op den 3 januarii 
hebben gestelt en in plaetse van den voors. Cock 
gesubstitueert. Onder stont: C. de Wilde. 
--- koster ---  

fol. 5r -- dispositie van denselven 
Extract uit het camerboeck der stad Gouda. Jacob 
Bartholomeesz van Doeienburgh is gesurrogeert 
te wesen dootkistemaker met den gevolge van 
dien in plaetse van Willem Cock, overleden. Actum 
den 3 januarii 1660 bij burgemeesteren. Onder 
stont: G. Cincq. 
--- doodskistenmaker doodskisten ---  

fol. 5r -- dompelen 
Op den 4 april 1661 is ter kamere bij de heeren 
kerckmeesteren geresolveert, soo wanneer daer 
iemant bij de heeren komt te versoecken omme 
haer kinderen bij avont te laten begraven ofte 
sincken, dat hetselve sal werden toegestaen van 
kinderen beneden een jaer out sijnde. Maer 
daerenboven sijnde, sal niet toegestaen werden 
als bij de vergaderingh van de heeren. Present alle 
de heeren. Onder stont: C. de Wilde. 
--- begraven ---  

fol. 5v 
Op den 6 januarii 1662 soo is daer bij de edele 
heeren kerckmeesteren geresolveert ende 
verstaen, alsoo het verhoogen van de kerck haer 
veel gekost heeft, dat ider persoon, een graft in de 
voors. kerck hebbende, daervoor betalen sal 
dertien stuivers acht penningen. Te weten: 10 
stuivers voor het land, 2 stuivers voor de 
kerckendienaers en 1 stuiver 8 penningen voor 
den rentmeester voor het schrijven van quitanciën 
en inmanen van 't gelt. En wie een enkelde sarck 
heeft, sal 2 stuivers, en wie een dubbelde, 4 

stuivers meer betalen. Present alle de heeren, 
dewelcke hiervan vrij sullen wesen, alsmede die in 
den jare 1662 soude mogen komen. Onder stont: 
C. de Wilde, als rentmeester. 
--- ophogen ---  

fol. 5v -- sondagh niet begraven 
Extract uit het caraerboeck der stad Gouda. Is 
geresolveert en verstaen, dat men op sondach 
geen begravingen en sal doen. Actum den 10 
december 1661 bij het collegie van de magistraet. 
Onder stont: Als substituut-secretaris, M. 
Jongkint. 
--- begraven ---  

fol. 6r -- doodgraver 
Op huyden den 14 november 1665 is bij de heeren 
kerckmeesteren in sijn vaders plaets tot 
kerckendienaer aengenomen Cornelis Pietersz. En 
sal hebben ter weeck vijff gulden. En Teunis 
Jacobsz Maerschalck is mede aengenomen tot 
kerckendienaer en sal ter weeck hebben vier 
gulden tien stuyvers. Onder conditie dat sij beide 
gehouden sullen wesen, een geheele weeck tot 
dienst van de voors. kerck, om deselve te 
onderhouden, te besteden, soo binnen als buyten, 
soo in het openen van de graven en weder toe te 
leggen, ende voort al doen dat aen de voors. kerck 
te doen is. Oock mede en sullen sij niet vermogen 
tot iemant te gaen wercken, 'tsij 
magistraetspersoonen, kerckmeesters ofte 
particulieren, op de verbeurte van haer officie. 
Maer sullen gehouden wesen al haer tijd aen de 
voors. kerck te emploieren, van 's ochtens te 6 tot 
's middachs te 12 ueren en van 1 ueren tot 's 
avonts ten 8 ueren. Present al de heeren. Onder 
stont: C. de Wilde, als rentmeester. 
--- doodgraver ---  

fol. 6v -- begraven bij nacht 
Project op 't papier gebracht bij d'edele heeren 
Sterre, burgemeester, Swaenswijck ende Buys, 
schepenen ende commissarissen, over het 
dompelen van kinderen en bejaerde personen, 
met assistencie van d'edele heeren Verboom, 
Sterre en De Wilde, gecommitteerde bij de heeren 
kerckmeesteren. Een kraemkind gedompelt 
werdende bij nacht, soude gehouden wesen te 
betalen voor drie klocken met de kleinste 
daeronder begrepen voor het recht van de 
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kerckenkasten. 6.0.0 en bovendien voor den 
armen 10.0.0 (totaal) ƒ 16.0.0. Voor andere 
kinderen van 10 jaer incluys voor de kerck 8.0.0, 
voor den armen 15.0.0 (totaal) ƒ 23.O.O. Van 
personen van 10 tot 25 jaer incluis voor de kerck 
12.0.0, voor den armen 20.0.0, (totaal) ƒ 32.0.0. 
Eindelijck voor personen boven de 25 jaer, voor de 
kerck 18.0.0, voor den armen 30.0.0, (totaal) ƒ 
48.0.0. Blijvende voorts d'ordonnantie omtrent 
het recht van de kerck in sijn geheel. Aldus 
gearresteert bij 't collegie van de magistraet op 
den 17 september 1665. Present d'edele heeren 
balju, Vereyck, Sterre, burgemeesteren, en alle de 
schepenen, demto De Wilde. Onder stont: A. v. 
Groenendijck. 
--- begraven ---  

fol. 7r -- orgeltreder 
Op den 18 januarii 1666 hebben de heeren 
kerckmeesteren tot orgeltreder aengenomen 
Dirck Ariensz Segers in plaetse van Pieter Dolfijn. 
Ende sal gehouden wesen te doen en naer te 
komen hetgeen bij de voors. Dolfijn tot dienst van 
de kerck altoos is gedaen. Present alle de heeren. 
Onder stond: C. de Wilde, als rentmeester. 
--- orgeltreder ---  

fol. 7r -- klockeluyder 
Op den 20 september 1666 is bij de edele heeren 
aengenomen tot klockeluider Jan Govers. Present 
alle de heeren. Onder stont: C. de Wilde, als 
rentmeester. 
--- klokkenluider ---  

fol. 7r -- groeven 
Op den 20 december 1666 is daer geresolveert 
ende verstaen, dat van nu voortaen al hetgene dat 
komt van het verhueren van de groeven op de 
kisten, sal komen ten profijte van Jacob van 
Doeienburch, Cornelis Pietersz en Teunis 
Maerschalck, en dat ider daervan genieten sal een 
gerecht derde. Actum, present d'edele heeren 
Hoogeveen, Buys en Crabeth. Onder stont: C. de 
Wilde, als rentmeester. 
--- doodskleden ---  

fol. 7v -- klockeluyder 
Op den 14 januarii 1667 is bij de heeren 
kerckmeesteren aengenomen Willem Roos om te 
luyen de derde klock. En als eenigen van de vorige 

luiers sullen komen te overlijden, sal hij in de 
plaets surrogeren. Present alle de heeren. Onder 
stond: C. de Wilde, als rentmeester. 
--- klokkenluider ---  

fol. 7v -- coster 
Extract uit 't camerboek der stad Gouda. Tot 
coster van St.-Janskerck is gesurrogeert Pieter 
Carels., in plaets van Jacob van Doeienburgh, die 
gecasseert is. Actum den 15 mey 1667 bij de 
heeren burgemeesteren. Onder stond: Als 
substituut-secretaris, M. Jongkint. 
--- koster ---  

fol. 7v -- gegroefde kisten 
Op den 12 september 1667 soo hebben de heeren 
kerckmeesteren geresolveert dat van nu voortaen 
niemant sal mogen hebben gegroefde kisten. 
Actum ter camere ut supra. Present alle de 
heeren, demto Swaenswijck. Onder stond: C. de 
Wilde, als rentmeester. 
--- doodskisten ---  

fol. 8r -- klockeluyder 
Jan van den Hove is gesurrogeert als klockluyder 
in sijn vaders plaets. Actum ter camere op den 18 
november 1669. Present alle de heeren. Onder 
stond: C. de Wilde, als rentmeester. 
--- klokkenluider ---  

fol. 8r -- orgeltreedster 
Door het overlijden van Dirck Ariensz, orgeltreder, 
opengevallen sijnde het voors. ampt, is bij de 
heeren kerckmeesteren goedgevonden desselfs 
weduwe te continueren in den dienst van 't 
orgeltreden. Actum ter camere den 18 september. 
Present alle de heeren, 1673. Onder stond: P. v. 
Groenendijck. 
--- orgeltreder ---  

fol. 8r -- wapenen 
Den 9 october is bij de heeren kerckmeesteren 
geresolveert, dat men geen wapen ofte wapenen 
in St.-Janskerck sal mogen ophangen, van wat 
conditiën sij oock soude mogen sijn, als met 
consent van de heeren kerckmeesteren. En in cas 
sulcks voorvallende, sal daervan moeten werden 
geleyt vergaringh. Ende worden de presenten 
geauthoriseert te contracteren met de vrinden 
van den overledene naer tijts gelegentheit, 'tsij 
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ten profijte van de kerck, armen ofte beide gelijck. 
Actum ter camere, den 9 october 1673. Present 
alle de heeren. Onder stond: P. v. Groenendijck. 
--- familiewapens ---  

fol. 8v -- wapenen 
Is geresolveert op het aengeven van Daniel Otto 
van Lymburch, vendrich van d'heer luitenant-
colonel Clooster, dat sijn huysvrou de vrou 
Clooster overleden sijnde, versocht heeft dat sij 
soude mogen begraven werden op het hooge 
choor in St.-Jan Baptistenkerck, dat sij bij dach op 
het voors. choor sal mogen begraven werden voor 
de somme van 68, bij nacht 80 gulden, mits dat sij 
sullen mogen haer armoires ophangen. Actum ter 
camere den 20 october 1673. Onder stont: P. van 
Groenendijck. 
--- familiewapens ---  

fol. 8v -- resolutiën 
Is geresolveert dat geen resolutiën sullen 
genomen werden buiten de kamer van de heeren 
kerckmeesteren, specterende de kerckesaken, 
ofte sullen voor nul en van geender waerden 
gehouden werden. Actum ter camere, present alle 
de heeren, dempto Swaenswijck, den 19 februarii 
1674. Onder stond: P. van Groenendijck. 
--- besluiten ---  

fol. 9r -- klockeluyders 
Is geresolveert dat de klockeluyders geen jongens, 
kinderen, etc. op den toren sullen admitteren, 
maer dat sij sullen emploieren de noodhulpen die 
daertoe bij de heeren sijn gestelt, op pene van 
cassatie. Actum ter camere den 28 julii 1674. 
Onder stond: P. van Groenendijck. 
--- klokkenluider ---  

fol. 9r -- Jan Godijn 
Is geresolveert ende verstaen dat Jan Godijn sal 
continueren in den dienst van de kerck van geraes 
van jongens als andere saken te suyveren, op 30 
stuyvers wekelijcks tot wederseggens toe, 
waervan hem acte gegeven sal werden. Actum ter 
camere. Present alle de heeren, demto 
Huidekooper, den 28 december 1676. Onder 
stont: Ter ordonnantie van deselve, P. van 
Groenendijck. 
--- personeel ---  

fol. 9r -- Frans Hola 
Is ter vergaderingh van de heeren kerckmeesteren 
geresolveert, dat in plaets van Andries 
Endenburgh, leverancier ten behoefte van den 
eerwaerden kerckenraed, deselve overgebracht 
sal werden aen Frans Hola. Actum ter camere den 
10 januarii 1678. Present alle de heeren, demptis 
De Vet en De Grande. Onder stond: Als 
rentmeester, P. van Groenendijck. 
--- leveranciers ---  

fol. 9v -- Spaensse wijn 
Juffrouw Barbara Botters, weduwe wijlen de heer 
burgemeester Houtman saliger, ter camere 
versocht sijnde omme met haer te contracteren 
over de leverantie van de Spaense wijn ten 
gebruycke van het Heilig Nachtmael, is bij de 
heeren kerckmeesteren met haer geaccordeert, 
dat sij voor den loopenden jare 1678 sal de wijn 
voornoemt leveren tot 25 stuyvers de stoop. Ende 
werden de heeren successeurs ende navolgers in 
officio versocht alle jaren vernieuwinge van prijs 
te maken. Actum ter camere, den 27 junii 1678. 
Present alle de heeren. Onder stond: Als 
rentmeester, P. van Groenendijck. 
--- avondmaalswijn ---  

fol. 9v -- idem 
Ende is hierop voor de eerste mael vernieuwinge 
van prijs gemaeckt op den 1 september 1691, 
tegens 27 stuyvers de stoop of 26 stuyvers, ter 
discretie van den verkooper. Als rentmeester, 
(w.g.) F. de Vrije. 
--- avondmaalswijn ---  

fol. 10r -- kerckebediende 
Op den 13 februarii 1679 is geresolveert dat Jan 
Godijn in plaets van 30 stuyvers wekelijcks sal 
genieten eene gulden. Ende sal van sijn in de 
weeckse te doene dienst ontslagen sijn ende 
alleenlijck op sondagen en hooghtijden oppassen. 
Item dat de orgeltreedster in plaetse van vier 
gulden wekelijcks sal genieten drie gulden. 
Nieuwejaersgelden afgeschaft en geaboleert, 
uitgenomen Pieter Carels., om sijn dienst die hij 
aen de heeren doet. Dat de portalen bij de 
doodgravers voortaen sullen schoongemaeckt 
werden, sonder eenige pretentiën daervoor te 
maken. Actum ter camere, present alle de heeren, 
den 13 februarii 1679. Onder stond: Als 
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rentmeester, P. van Groenendijck. 
--- personeel ---  

fol. 10r -- glasemaker Jacob Ketel 
De heeren kerckmeesteren, op het afsterven van 
Aelbert Meeringh, glasemaker van St.-Jan 
Baptistenkerck, hebben in sijn plaets gestelt den 
persoon van Jacobus Ketel. Actum ter camere, den 
8 mey 1679. Onder stond: P. van Groenendijck. 
--- glazenmaker ---  

fol. 10v -- begraeven bij nacht 
Extract uit 't resolutiboeck van de magistraet der 
stad Goude. De heeren van de magistraet, ter 
ooren gekomen sijnde dat op gisteravond omtrent 
negen ueren op een manier binnen dese stad 
hierbevoorens genoechsaem noit gepractiseerd, 
te weten met flambouwen of waskaerssen, is 
gehouden de uitvaert van Margareta van Abbinga, 
ongehoude en meerderjarige dochter, apparent 
op een fundament dat het dompelen bij nacht bij 
sekere keure van gemelte heeren van de 
magistraet van den 19 september 1665 soude sijn 
gepermitteert. En gemerckt sulcks noit de intentie 
van gemelte heeren van de magistraet is geweest, 
maer ter contrarie omme het dompelen bij nacht 
daermede te weren, hebben deselve allen ende 
een ider wel willen waerschouwen, diergelijcke 
uitvaerten of begraeffenissen in 't toekomende te 
ondernemen, nemaer te blijven bij het oude en 
gewoonelijck gebruyck bij dach, ende van desen 
copie te senden aen de heeren kercmeesteren, 
omme te dienen tot derselver naericht. Actum ter 
camere den 8 october 1678, bij 't collegie van de 
magistraet. Onder stond: A. van Groenendijck. 
--- begraven ---  

fol. 11r -- brugge kerckewaterachap 
Vergaderingh gehouden den 21 october 1680. Op 
't versoeck van d'edele heer Joost Verschuer, raed 
ende schepen deser stad Gouda, is denselven naer 
genome oculaire inspectie geaccordeert, gelijck 
hem sulcks geaccordeert werd bij desen, de 
brugge van desselfs huysinge, koomende over de 
waterschap de (!) kerck 2- à derdalve voet aen de 
sijde van de waterschap, die aen de oostsijde aen 
'tselve huys belent, uit te mogen setten en 
desselfs balcken in de wangen of muer van de 
brugge van St.-Janskerck te mogen leggen. Actum 
ter camere ut supra. Present alle de heeren, 

dempto Strijen. Onder stond: Als rentmeester, P. 
van Groenendijck. 
--- brug ---  

fol. 11r -- gestoelte de hr. Moeringh 
Op huyden den 2 december 1680 is op het 
versoeck van de heer Albertus Moeringh M.D. bij 
de heeren kerckmeesteren ondergenomineert 
toegestaen, dat sijn edele heer broeder, de heer 
Cornelis Moeringh, envoié aen het hof van sijn 
koninklijke majesteit van Denemarken, sal tot sijn 
dienst hebben de naechte plaets daer 
tegenwoordigh het gestoelte op staet van den 
overleden en uitgestorven familie van de heer 
oud-schepen Damianus van Swaenswijck, omme 
aldaer op te stellen een besloote gestoelte, tot 
geryf van sijn edele familie, en dit tot 
wederseggens toe. Actum ter kamere als boven. 
Present alle de heeren kerckmeesteren, dempto 
Strijen. Onder stond: Ter ordonnantie van deselve, 
P. van Groenendijck. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 11v -- coster Dirc de Vos 
Alsoo Hobbe Hendricksz, in sijn leven coster van 
St.-Jan Baptistenkerck der stad Gouda, hadde 
uitgekeert een half jaer van sijne tractementen, 
soo hebben de heeren kerckmeesteren 
toegestaen de weduwe van Hobbe Hendricksz en 
geaccordeert, dat sij de tractementen, soo van 
reinigen van de bancken, als klockluiden, alsmede 
het extraordinaris, sal genieten het loopende 
halfjaer. Mits dat van hetselve halfjaer het eerste 
vierendeel jaers bij de weduwe, het tweede bij 
Dirck de Vos ende het derde weder bij de weduwe 
sal ontfangen werden. Des sal den 
tegenwoordigen koster acte verleend werden, dat 
naer sijn overlijden sijn weduwe ofte erfgenamen 
deselve voordeelen sullen genieten. Actum ter 
camere, present alle de heeren, den 27 october 
1681. Onder stond: P. van Groenendijck. 
--- koster ---  

fol. 11v -- gestoelte de heer Beverningh 
Op 't versoeck gedaen bij de heer Jacob van der 
Dussen, wegens den edele heer Van Beverningh, 
oud-borgemeester, omme een bequame plaets te 
mogen hebben tot een gestoelte voor mevrouwe 
Van Beverningh, is naer deliberatie goedgevonden 
en verstaen 't voors. versoeck te consenteren en 
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dienvolgende gemelte heer te authoriseren omme 
soodanigen plaets te verkiesen als sijn edele sal 
oordeelen bequaemst te sijn. Ende sal hiervan 
copie aen de heeren kerckmeesteren omme te 
dienen tot derselver naricht. Actum den 9 julii 
1682 bij de heeren burgemeesteren. Onder ston 
(!): Als substituut-secretaris, M. Everswinckel. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 12r -- gestoelte de heer Van der Does 
Extract uit 't camerboeck der stad Gouda. Op 't 
versoeck gedaen bij de heer mr. Johan van der 
Does, raedpensionaris, omme voor deselfs 
huysvrou in de kerck een bequame plaets te 
mogen hebben tot een stoel, is goedgevonden en 
verstaen 't voors. versoeck te consenteren. Ende 
sal hiervan copie gesonden werden aen de heeren 
kerckmeesteren, omme te dienen tot derselver 
naericht. Actum den 9 julii 1682 bij de heeren 
burgemeesteren. Onder stond: Als substituut-
secretaris, M. Everswinckel. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 12r -- rekeningen voor de librije 
Is geresolveert bij de heeren kerckmeesteren, dat 
2 ingeleverde rekeningen sullen betaelt werden bij 
de respective heeren voor de heeren 
librimeesteren: als een van 5 gulden 7 stuyvers 
van Frans Hola en een van 8 gulden 15 stuyvers 
van Pleun Gerritsz Smit, en dit om sonderlinge 
redenen. En is daerop wijders geresolveert om 
geenderhande rekeningen, van wat natuer 
deselve soude mogen wesen, voor de 
librimeesteren oyt of immermeer te sullen 
betalen, alsoo deselve geen gemeenschap met de 
kerckmeesterenkamer is hebbende. Actum den 9 
maert 1682. Present alle de heeren, dempto 
Jongkind. Onder stond: Als rentmeester, P. van 
Groenendijck. 
--- librije ---  

fol. 12v -- toesicht toorn en klocken 
Op huyden den 21 december 1682 sijn de heeren 
kerckmeesteren van St.-Jan Baptistakerck 
veraccordeert met Frederick van den Bergh, dat 
hij de vier luyklocken, hangende in den toorn van 
de voors. kerck, sal onderhouden met smeeren, 
dat deselve klocken bequamelijck haer werck 
sullen konnen doen. En dat met soodanigen olie, 
daertoe bequaem sijnde, die bij den 

voornoemden Van den Bergh tot sijnen koste 
daertoe bequaem sijnde gelevert moet werden, 
tot contentement van de heeren contractanten 
voors. Dat hij, Van den Bergh voors., gehouden sal 
sijn de voors. klocken helder en schoon, 
mitsgaders de pannen en koopere backen reyn en 
klaer te houden ende voorts al dat daeraen 
dependeert. Wijders is bij den voornoemden Van 
den Bergh aengenomen te versorgen, dat bij de 
luiers geen ongeregeltheit sal werden gepleecht, 
dat bij deselve op geenige plaetsen op den toorn 
haer gevoech niet sal werden gedaen, hetsij 
jongens ofte manspersonen, geen uitgesondert. 
Sal mede gehouden sijn niemant op den toorn te 
gedoogen, 'tsij van wat conditie hij soude mogen 
sijn, als alleen diegeene die noodsakelijck dienst 
op den toorn moeten doen. Die buyten die saken 
sijn, sullen niet mogen op den toorn komen dan 
door een briefje van een van de kerckmeesteren. 
Sal oock gehouden sijn van den ommeloop tot 
beneden toe de voors. toorn reyn ende schoon te 
houden, alles tot contentement van de heeren. 
Voor welcke voors. saken 's jaers tot een 
tractement sal ontfangen van de kerck de somme 
van 25 gulden, verschijnende voor d'eerstemael 
den 31 december 1683. Tot welcke voornoemde 
saecken de heeren kerckmeesteren den 
voornoemden Van den Berch specialijck hebben 
geauthoriseert omme de bovenstaende 
ongeregeltheden en saecken te weeren ende waer 
te nemen. Ende indien de hulpsame hand van de 
heeren mochte van nooden hebben, sal sich aen 
deselve addresseren ende daervan soodanige 
ordre ontfangen tot maintien van de voors. sake, 
als haer edele sullen vinden te behooren. Ende dit 
alles tot kennelijck wederseggens toe. Actum als 
boven. Onder stond: Ter ordonnantie van de 
heeren kerckmeesteren, P. van Groenendijck. 
--- toren klokken ---  

fol. 13r -- Gillis Jansz vendukruyer 
Is geresolveert en verstaen dat Gillis Jansz het 
thuysbrengen van de goederen op de ordinaris en 
extraordinaris vendue verkocht, door het 
afsterven van Claes Jansz, alleen sal waernemen 
ende thuysbrengen, soo langh hij hetselve 
machtich sal sijn, sonder dat hem iemand anders 
daermede sal hebben te bemoeien. Actum ter 
camere den ... (niet ingevuld) 1683. Present alle 
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de heeren, dempto Strije. Onder stond: Ter 
ordonnantie van deselve, P. van Groenendijck. 
--- veilingkruier ---  

fol. 13r -- turff 
Dirck Vos, coster, is toegestaen te genieten 15 ton 
turf, tot sijn jaerlijcksen brand, onder die conditie, 
dat hij goede sorgh sal dragen voor de kercksturf, 
in 't menageren van de vieren aen te leggen ende 
op alles dienaengaende acht te nemen, nochte dat 
hij ofte iemant van sijnentwegen hem sal 
mesleren of vermengen met het setten van de 
stooven. Actum ter kamere den 21 junii 1683. 
Onder stond: Ter ordonnantie van deselve, P. van 
Groenendijck. 
--- koster ---  

fol. 13v -- gestoelte d'heer Van der Mey 
Extract uyt het kamerboeck der stad Gouda. Alsoo 
de verkoopingh van seker kerckgestoelte in St.-
Janskerck, toebehoort hebbende juffrouw 
Geertruyd 't Hert saliger, in dispuit was getrocken 
tusschen de heeren Willem de Vet, raed ende 
actueel schepen, ende Justus van der Mey, raed 
ende oud-schepen, en de wedersijdse koopcedulle 
bij de heeren kerckmeesteren geëxamineert 
sijnde, partijen gerenvoieert hadden aen d'edele 
heeren burgemeesteren, voor wien dan 
gecompareert sijn juffrou Erckje van Bueren, 
huysvrou van de heer De Vet, en. de heer Van der 
Meyde. En bij gemelte partijen voorgedragen 
sijnde 'tgene ter materie diende, heeft juffrouw 
De Vet haer recht, 'tgeen sij op 't voors. gestoelte 
pretendeerde, overgegeven aen de heer Van der 
Meyde, indien de laetste periode van de 
coopcedul van gemelte heer, luydende als volcht: 
"desen is getekent den vierentwintighsten 
september deses jaers", bij de heeren 
kerckmeesteren wierde erkent ofte bij den heer 
Van der Mey met eede wierde gesterckt, dat die 
woorden tsedert besien van de coopcedulle bij 
kerckmeesteren daer niet waren bijgevoecht, 
maer daerinne gestaen te hebben. Waerop de 
heeren kerckmeesteren gehoort sijnde en de 
voors. bij de heer Van der Mey in 
burgemeestercamer geëxhibeert naukeurich 
nagesien, eenparichlijck - voor sooveel die present 
sijn geweest - getuycht ende verklaert hebben, 
'tselfde sonder de minste veranderingh van woort 
tot woort in derselver kamer alsoo gesien en 

gelesen te hebben. Mitsgaders de heer Van der 
Mey oock gepresenteert heeft 'tselve met eede te 
verstercken. Op welcke getuygenis de (!) heeren 
kerckmeesteren ende presentatie van de heer Van 
der Meyde ter eenrer ende overgift van juffrouw 
De Vet ter ander sijde, de heeren burgemeesteren 
verklaert hebben, gelijck haer edele verklaren bij 
desen, aen den voors. heer Justus van der Meyden 
de plaetse in questie te vergunnen ende possessie 
vel quasi van 't voors. gestoelte te adjudiceren 
ende toe te staen en dienvolgende de gemelte 
stoel te sullen blijven tot derselver dispositie, met 
seclusie van allen anderen. Ende sal hiervan 
gegeven werden copie aen gemelte heeren, 
omme haer daernaer te konnen reguleren. Onder 
stond: Actum den 9 october 1682 bij de heeren 
burgemeester (!). Als substituut-secretaris, M. 
Everswinckel. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 14r -- rentmeester 
Vergaderingh van de heeren kercmeesteren, 
gehouden den 1 october des jaers 1683. Present 
alle de heeren, demptis mr. Hugo van Strijen en 
Justus van der Mey. Is geresolveert ende verstaen, 
dat van nu voortaen de rentmeesters van St.-Jan 
Baptistekerck voor hare admissie in 't collegie 
ende voor de exercitie van hare bedieninge sullen 
moeten stellen behoorlijcke en suffisante cautie, 
ten genoege van de heeren kerckmeesteren, voor 
de administratie van den ontfangh ende uytgeef, 
ter somme van tweeduysent gulden. Dat oock 
geene rekeningen bij de rentmeesters sullen 
werden betaelt, noch eenige assignatiën op de 
pachters tot betalinge van eenige rekeningen 
gedepescheerd, dan met expres consent van de 
heeren kerckmeesteren, 'twelck niet anders als ter 
camere op een behoorlijcke vergaderingh sal 
werden gegeven en verleent. Dat den rentmeester 
sich van de ordinaris vergaderingh, noch oock van 
de extraordinaris vergaderingh, bijaldien hij 
daervan een tijdlijck en praeallable kennisse is 
hebbende, niet en sal hebben te absenteren, dan 
met expres consent van de heer president in der 
tijd. Dat hij oversulcks geen boeten sal verbeuren, 
noch gecomprehendeert werden onder de paenen 
(!) die reets gestelt is ofte naemaels gestelt soude 
mogen werden jegens de absenten ende 
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seroveniënten van de heeren kerckmeesteren. 
--- rentmeester ---  

fol. 14v -- rentmeester 
Vergaderingh van de heeren, gehouden den 9 
october 1683. Present alle de heeren, dempto mr. 
Hugo van Strijen. Mr. Harmanus Herbertz, sijnde 
ter kamere gecompareert, heeft geëxhibeert dese 
naervolgende acte. Extract uit 't camerboeck der 
stad Gouda. De heer dr. Pieter van Groenendijck 
overleden sijnde, is in desselfs plaetz tot 
rentmeester van St.-Janskerck aengestelt Franco 
de Vrije, die geauthoriseert werd vermits sijn 
minderjaricheyt tot de voors. plaets te 
substitueren mr. Hermanus Herbertz, gelijck 
denselven Herbertz gesubstitueert werd bij desen. 
Actum ter camere den 19 september 1683 bij de 
heeren burgemeesteren. Onder stond: Als 
substituut-secretaris, M. Everswinckel. 
--- rentmeester ---  

fol. 15r -- custos van de librije Philip Polijn 
Vergaderingh gehouden den 23 october 1683, 
present alle de heeren, dempto Strijen en De 
Grande. Dirck Kamp overleden sijnde, is tot custos 
van de librije bij de heeren kerckmeesteren 
aengestelt in plaetse van den overleden Philippus 
Polijn. Actum ter camere ut supra. Onder stond: 
Als substituut-rentmeester, H. Herbertz. 
--- librije ---  

fol. 15r -- vuere doodkistmaker Carel Pietersz 
Vergaderingh gehouden den 27 december 1683. 
Present alle de heeren, dempto De Grande. 
Extract uyt 't camerboeck der stad Gouda. Judit 
Evertsdr, vuere dootkistmaeckster, overleden 
sijnde, is in haer plaets tot vuere kistemaker 
aengestelt Carel Pietersz Schietspoel en sal 'tselve 
waergenomen werden bij sijn vader Pieter Carelsz 
Schietspoel, totdat hijselver bequaem sal wesen 
omme die functie waer te nemen. Actum den 27 
december 1683 bij de heeren burgemeesteren. 
Onder stont: Als substituut-secretaris, M. 
Everswinckel. Als substituut-rentmeester, H. 
Herbertz. 
--- doodskistenmaker doodskisten ---  

fol. 15v -- tractement custos van de librije 
Vergaderingh gehouden den 6 januarii 1684. 
Present alle de heeren. Is geresolveert dat 

Philippus Polijn sal tot een jaerlijx tractement als 
opsiender van de bibliotheeck in plaets van 30 
gulden de somme van 42 gulden genieten. Actum 
ter camere ut supra. Onder stond: H. Herbertz. 
--- librije ---  

fol. 15v -- stoelsetster 
Vergaderingh gehouden den 3 mey 1685. Vermits 
door vrijwillige afstant van Hoeditje Joppen van 
het stoel- en stoofsetstersschap van St.-Janskerck 
binnen Gouda, deselve plaets is komen te 
vaceren, soo hebben de heeren kerckmeesteren in 
haer plaets aengestelt Grietjen Hobbe, doch onder 
die conditie dat sij Grietje Hobbe deselve Hoeditje 
Joppen, haer moeder, uit de provenue van die 
plaets sal alimenteren ende onderhouden. Actum 
ter kamere ut supra. Onder stond: H. Herbertz. 
--- stoelenzetter ---  

fol. 15v -- sleutels van bancken 
Vergaderingh gehouden den 2 februarii 1686. 
Present alle de heeren, dempto Rietveld. Is 
geresolveert ende verstaen dat van nu voortaen 
niemand een sleutel sal werden gegeven van 
eenich gestoelte, dan tot sijnen koste. Actum als 
boven. Onder stond: H. Herbertz. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 16r -- bruch over kerckewaterschap 
Vergaderingh gehouden den 20 maert 1686. 
Present alle de heeren, dempto Van der Meyde. Is 
toegestaen aen Pieter Carelsz, koster, dat hij sal 
maken een bruch over 't water besijden de kerck, 
mits dat hij gehouden sal sijn te onderhouden de 
kaey sooverre deselve brug is leggende. Actum als 
boven. Onder stond: H. Herbertz. 
--- brug ---  

fol. 16r -- Corn. de Groot 
Vergaderingh gehouden den 16 september 1686. 
Present alle de heeren, dempto Rietvelt. Is 
geresolveert dat de soon van Cornelis de Groot 
van nu af tot april 1687 toe 's weekelijcks trecken 
sal drie gulden tien stuyvers en van april af voorts 
vier gulden. Actum als boven. Onder stond: H. 
Herbertz. 
--- personeel ---  

fol. 16r -- klockeluyden 
Vergaderingh gehouden den 3 april 1687. Present 
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alle de heeren, demptis Strijen en De Grande. Is 
geresolveert dat van nu voortaen de klockeluyders 
des sondachs vóór de middach een half 1/4 ueren 
vóór negen ueren sullen beginnen te luyen, 
sonder ophouden voordat de klock negen 
geslagen is. En des naemiddachs van half twee tot 
effective een half quartier daernaer. Actum ut 
supra. Onder stond: H. Herbertz. 
--- klokkenluider ---  

fol. 16v -- verhoogingh 
Vergaderingh gehouden den junii 1687. Present 
alle de heeren, dempto Santvoord. Is geresolveert 
dat de kerck rontom sal verhoocht werden ende 
opgeleyd, gelijck het choor alreede gedaen is. 
Actum ter kamere ut supra. Onder stond: H. 
Herberts. 
--- ophogen ---  

fol. 16v -- stoelsetsters 
Is mede geresolveert dat de stoelsetsters van nu 
voortaen al de stoelen uyt het middelpart sullen 
brengen op het choor en dan alsser gepredickt sal 
werden, telckens ider stoel weder op sijn plaets te 
setten en de stoelen die aen malkander vast sijn, 
los te maken. Actum ut supra. Onder stond: H. 
Herberts. 
--- stoelenzetter ---  

fol. 16v -- Gillis Jansz vendukruyer 
Op het versoeck van Gillis Jansz Wanmacker van 
dat hij soude mogen trecken van den burger van 
ieder koopje dat tien stuyvers ofte daerenboven 
bedraecht vier penningen, ende indien datter 
boelhuysen werden gehouden ten huysen van de 
burgers, dat hij alsdan voor 't brengen en setten 
van de tafels ider dach soo langh het erfhuys sal 
komen te dueren, sal mogen genieten twaelf 
stuyvers, soo hebben de heeren kerckmeesteren, 
het voors. versoeck geëxamineert sijnde, hetselve 
hem geconsenteert, gelijck sij 't hem consenteren 
bij desen. Actum ter kamere ut supra. Onder 
stond: H. Herberts. 
--- veilingkruier ---  

fol. 17r -- stuck grafs aan dhr. Corn. v. 
Groenendijck 
Vergaderingh gehouden den 21 junii 1687. 
Present alle de heeren, dempto Strijen. Is aen de 
heer Cornelis van Groenendijck toegestaen, dat hij 

dat stuck van een grafstede 'tgene leyd nevens de 
sijne graven van de kerck sal overnemen, mits 
betalende pro rato de groote van 'tselve stuck. 
Onder stond: H. Herberts. 
--- graven ---  

fol. 17r -- grafstede 
Is mede toegestaen aen juffrouw De Vrij, dat sij, 
wanneer se komt te sterven, sal begraven werden 
in het kerckegraft leggende in het niewe zuytpand, 
de 5 laech, het 7de graf. Actum ut supra. Onder 
stond: H. Herberts. 
--- graven ---  

fol. 17r -- verhoogingh en prijs van steenen 
Vergaderingh gehouden den 24 october 1687. 
Present alle de heeren. Is geresolveert op het 
verhoogen van de kerck, dat de onkosten op de 
verhoogingh gevallen omgeslagen sullen werden 
over de particuliere graven tot 13 stuyvers 8 
penningen op ider graf en 10 stuyvers voor de 
kerckegraven, omdat de kerckendienaers daeraen 
gewrocht hebben. En dat men de steenen bij de 
kerck gekocht sal verkoopen aen diegene die se 
van nooden sullen hebben, de vijftienduymers tot 
7 stuyvers, de hooftsteenen van 30 en 20 duym 
tot 32 stuyvers, van 30 tot 15 duym tot 25 
stuyvers en de sarcken tot 19 gulden. Onder 
stond: H. Herberts. 
--- ophogen ---  

fol. 17v -- stoelen vacant 
Vergaderingh gehouden den 27 december 1687. 
Present alle de heeren. Is geresolveert dat in 't 
toekomende de stoelen in de kerck sullen vacant 
sijn, soowel bij afstaen of verlaten van de plaets, 
als bij 't afsterven van diegene, die de possessie 
totnochtoe sijn hebbende, omme alsdan bij 
kerckmeesteren ider in haer tijd vergeven te 
werden. Onder stond: H. Herberts. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 17v -- kisten 
Is mede geresolveert ende toegestaen aen Pieter 
Carelz de koster, van dat hij de kisten op 't 
versoeck van diegene die 't hem ordonneren sal 
mogen maken van 1 en 1/4 duym voor negen 
guldens ende van 1 en 1/2 duym voor 10 gulden 8 
stuyvers. Actum ut supra. Onder stond: H. 
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Herbertz. 
--- doodskisten ---  

fol. 17v -- verhoogingh 
Vergaderingh gehouden den 3 januarii 1688. 
Present alle de heeren, dempto De Grande. Is 
geresolveert dat alle deghenen die de laetste 
verhoogingh voor dese noch niet betaelt hebben, 
in plaetse van 13 stuyvers 8 penningen sullen 
hebben te betalen 27 stuyvers. Onder stond: H. 
Herbertz. 
--- ophogen ---  

fol. 18r -- reglement kerckendienaers 
Vergaderingh gehouden den 18 november 1689. 
Present alle de heeren, dempto Suys. Alsoo de 
heeren kerckmeesteren dagelijcks bevinden dat 
de suppoosten van de kerck haer in hare 
bedieninge maer tamelijck dragen, soo met op 
een ander te gaen werken, als met laet op haer 
werck te komen, ende hetselve is streckende tot 
groot nadeel van de kerck, soo is 't, dat de heeren 
kerckmeesteren tot voorkomingh van verdere 
schade hebben gecommitteerd ende 
geordonneert, gelijck sij committeren ende 
ordonneren bij desen, Pieter Carelsz, omme 
opsicht te nemen op alle kerckendienaers, 'tsij 
leydeckers, doodgravers, timmerman, alsmede 
metselaers, indien der eenige aen de kerck 
mochten komen te arbeyden, alsmede de 
stoelsetsters in haer plicht te houden van de 
stoelen op het choor te brengen en vorders haer 
vordere werck te doen en alle deselve bedienden 
te commanderen aen haer werck op de 
behoorlijcke tijd te gaen. Ende indien het de nood 
vereist ofte dat Pieter Carelsz oordeelt ten profijte 
van de kerck dienstich te sijn, iemant te mogen 
gebieden, wie het oock van de bedienden soude 
mogen sijn, omme hetselve werck dat dan soude 
voorkomen aenstonds te moeten doen, 'tsij dat 
het sijn werck ofte niet is, maer alle hetselve 
aenstonds te gehoorsamen. Ende bijaldien datter 
iemand was, die dese ordonnantie niet 
gehoorsaemt, soo sal Pieter Carelsz gehouden 
wesen daervan aen de heeren kerckmeesteren 
aenstonds kennisse te geven, die dan soodanich 
over de bediende sullen oordeelen, als haer 
goeden raed gedragen sal. Ende indien daer 
iemant van de suppoosten mocht komen te 
wercken voor iemand anders op ordre van de 

heeren kerckmeesteren, soo sal het die bediende 
moeten aengeven aen Pieter Carelsz, die dan dat 
aen haer wekelijcksen arbeidsloonen afkorten sal, 
de schaften ende dagen die sij op een ander 
hebben gewrocht, waervan Pieter Carelsz 
gehouden sal sijn, alle veertien dagen bericht aen 
de heeren kerckmeesteren te doen. Item sullen 
oock geen bedienden van de kerck eenige 
materialen mogen halen sonder voorgaende 
kennis van Pieter Carelsz. Ordonneren verder dat 
de leydecker en den timmerman bij beurten, 
weeck om weeck, des avonds de doodgravers 
sullen helpen de jongens uit de kerck te houden 
ende verdere ordre in de kerck te helpen stellen 
als 't behoord en verder generalijck alles te doen 
wat tot voordeel van de kerck kan dienen. Aldus 
gedaen in kerckmeesterskameren op dato als 
boven. Onder stond: Mij present als substituut-
rentmeester, H. Herbertsooi 
--- personeel ---  

fol. 18v -- stoelen 
Vergaderingh gehouden den 31 december 1689. 
Present alle de heeren. Is geresolveert ende 
verstaen, wegens het nombren en boecken van de 
stoelen, dat daervoren bij ieder possesseur van de 
stoel sal betaelt werden 14 stuivers van ider stoel. 
En indien iemant een stoel van de heeren 
kerckmeesteren opnieu na dato deses quam te 
krijgen, sal daervoor in plaets van veertien 
stuivers betalen drie gulden drie stuivers, waervan 
de kerck 3 gulden sal hebben en de rentmeester 3 
stuivers voor 't overboecken. Welcke drie gulden 
sal moeten geëmploieert werden omme de 
patroonen van de glasen te laten afteeckenen. 
Actum als boven. Onder stond: H. Herbertsz. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 19r -- orgelmaker 
Alsoo Jacobus Kools weigerich is de contracten bij 
hem met de heeren kerckmeesteren aengegaen te 
quiteren, waervan hij voldaen is en noch 32 
gulden over heeft, soo dient dit om te toonen dat 
hij voldaen is, in plaetse van quitancie. En voor 
sooveel hij pretendeert 100 gulden voor een 
vereeringh, uit krachte van het contract van den 
17 julii 1688, soo hebben de heeren 
kerckmeesteren, omme redenen hun daertoe 
moverende, geresolveert hem daer niet van te 
sullen geven en dit in het resolutieboeck te 
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insereren. Actum als boven. Onder stond: H. 
Herbertsz. 
--- orgelmaker ---  

fol. 19r -- materialen 
Is mede geresolveert dat geen bedienden van de 
kerck eenich goed sullen vervorderen te halen 
voor de kerck, tensij sij alvoorens sullen hebben 
een biljet van de heeren kerckmeesteren ofte 
Pieter Carelsz, waervan Pieter alle veertien dagen 
raport (!) sal doen, wat goederen daer gehaelt 
sijn. Actum als boven. Onder stond: H. Herbertsz. 
--- leveranciers ---  

fol. 19v -- cautie rentmeester 
Vergaderingh gehouden saturdagh den 28 januarii 
1690. Present alle de heeren, dempto Suyst. 
Ingevolge van de resolutie bij de heeren 
kerckmeesteren in den jare 1683 genomen, heeft 
sich de heer dr. Hugo van der Werve, raed ende 
oud-borgemeester der stad Gouda, voor de 
administratie van den ontfanck ende uitgeef van 
mr. Franco de Vrije, als rentmeester van St.-Jan 
Baptistaekerck in deselve stad, verbonden, gelijck 
hij sich verbint bij desen, als borgh ende principael 
voor de somme van tweeduysent gulden, onder 
behoorlijcke renuntiatie van de beneficiën ordinis 
et excussionis, in welckers nakominge den inhoud 
deses bij denselven ondertekent is. Actum ter 
kamere ut supra. Onder stond: H. van der Werve. 
Alsoo de bovenstaende borchtocht door het 
overlijden van de heer burgemeester dr. Hugo van 
der Werve saliger is komen te vervallen, is 
deselvige vernieut ende heeft sigh voor de 
bovenstaende somme verbonden als borge ende 
principael Dyonysia de Vrije, sooals deselvige sich 
verbind ende obligeert bij desen. Actum ter 
kamere den 12 december 1699. (w.g.) Dionysia de 
Vrije. 
--- rentmeester ---  

fol. 19v -- sessie rentmeester 
Is ten selven dage bij de heeren kerckmeesteren 
naer voorgaende rijpe deliberatie goedgevonden 
en verstaen, dat haren rentmeester mr. Franco de 
Vrije, ten tijde van 't prediken van Gods woort, sijn 
sessie in haer edeler banck, in deselve kerck 
staende, nemen sal. Actum ut supra. Als 
rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- rentmeester ---  

fol. 20r -- particuliere graven kerckhoff 
Extraordinaire vergadering gehouden op vrijdagh 
den 2 junii 1690. Present alle de heeren. Is bij de 
heeren kerckmeesteren, op het veelvoudigh 
versoecken van particuliere graven voor den een 
en den anderen, naer voorgaende rijpe deliberatie 
goedgevonden, dat in het toekomende voor 
egeene dooden, 'tsij oude of jonge, particuliere 
graven op het kerckhof gegraven sullen werden. 
En werd den rentmeester gelast, den inhoud 
deses de heeren successores in officio jaerlijx op 
haer edeler aenkomen voor te lesen. Actum ut 
supra. Als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- graven kerkhof ---  

fol. 20r -- aftekeningh glaesen 
Is mede ten selven dage aen Arent Lepelaer 
toegestaen een nieu glas met sijn couleuren te 
mogen aftekenen, onder conditie van naer sijne 
verdiende penningen te sullen wachten, tot soo 
wanneer deselve uyt de daertoe geconstitueerde 
fonds van de stoelen ingekomen souden mogen 
sijn. Actum ut supra. Als rentmeester, (w.g.) F. de 
Vrije. 
--- Goudse glazen ---  

fol. 20v -- klockeluyder 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 24 junii 
1690. Present alle de heeren, demptis Suyst en 
Groenendijck. Is bij de heeren kerckmeesteren tot 
vijfde klockeluyder aengestelt Claes Mathijsoon. 
En daerbenevens aen de andere luyers gelast, 
denselven, soo wanneer sij haer eige noodhulpen 
niet mochten komen te emploiëren, voor eenen 
anders noodhulpen te werck te stellen. Actum ut 
supra. Als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- klokkenluider ---  

fol. 20v -- klockeluyder Seger Claesoon 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 23 julii 
1690. Present de heeren Van der Werve, Jongkind 
en Groenendijck. Op het versoeck van Claes 
Mathijsoon, dat sijn klockeluydersplaets mochte 
getransporteert werden op sijn soon Seger 
Claesoon, is goedgevonden het voorseide 
versoeck hem te consenteren, gelijck hetselve 
hem geconsenteert werd bij desen. Actum ut 
supra. Als rentmeester, (w.g. F. de Vrije). 
--- klokkenluider ---  
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fol. 21r -- vendue 
Extraordinaire vergaderingh gehouden op vrijdach 
den 12 augusty 1690. Present alle de heeren. 
Werden de presente heeren ter naester 
vergaderingh geauthoriseert omme aen Johan van 
Ravensbergh continuatie van de pacht van de 
vendue, voor dri (!) eerstkomende jaren, voor de 
somme van seventienhondert gulden te 
verleenen. Actum ut supra. Als rentmeester, (w.g.) 
F. de Vrije. 
--- veiling ---  

fol. 21r -- vendue 
Conditiën ende voorwaerden, waernaer de heeren 
kerckmeesteren van St.-Jan Baptistaekerck der 
stad Gouda, bij consent van d'edele 
burgemeesteren ende regeerders der stad Gouda, 
sullen verpachten het slachtgeld van alle 
huysraed, imboedel ende alle meubile goedere die 
in erfhuysen ende sterfhuysen, bij uytroepingh 
ofte andertsins stilswijgent, sullen verkocht 
werden, ende dat voor drie eerstkomende ende 
achtereenvolgende jaren, ingaende den 3 
september 1690 ende eindigende den 2 
september 1693. Soo wat penningen den pachter 
komt te bieden ofte te beloven, dat sal wesen 
voor ieder jaer, ende sal gehouden sijn deselve te 
betalen alle vierendeel jaers een gerecht vierde 
part van deselve, ofte sal bij faute van dien 
daerover paratelijck werden geëxecuteert, in 
conformité van rigoureuse letteren executoriael. 
Den pachter sal gehouden sijn te betalen van ider 
gulden een stuyver van sijne beloofde 
pachtpenningen tot rantsoen, welverstaende ider 
jaer een gerecht derde part. Sal noch moeten 
betalen booven sijn beloofde penningen voor 't 
schrijven ende lesen van de conditiën ende 
voorwaerden een ducaton, den boode sijn salaris, 
den roeper sijn roepgelt, den casteleyn van 't 
Heerenlogement sijn gerechtigheyd, volgens de 
ordonnantiën, alles sonder korten. De pachter sal 
oock gehouden sijn te stellen twee suffisante 
borgen, tot contentement van de heeren 
kerckmeesteren, die haer elck één voor al ende in 
solidum, onder de versakinge van de beneficiën 
ordinis, divisionis et excussionis, niet alleen voor 
de beloofde pachtpenningen, maer oock voor de 
penningen die sullen komen van de verkogte 
goederen. Ende bijaldien de voorseyde borchtocht 

binnen 24 ueren niet en werde gestelt, soo sal 
men andermael procedeeren tot de verpachtinge. 
Gelt deselve dan meerder, daervan sal hij geen 
profijt hebben, ende minder geldende, sal hij het 
kort van dien moeten opleggen ende betalen, met 
alle de kosten daeromme gedaen. Wie 
dienvolgende hoochste insetter sal sijn, sal tot een 
treckpenninck winnen ....., waervoren hij sijn 
gebod sal moeten gestant doen den tijd van 
tweemael 24 ueren. Ende naer instellinge van dien 
sal men deselve wederom ophangen ende 
avoleren. Ende die in 't afslaen eerst 'mijn' seyd, 
sal op alle de voorseyde conditiën pachter sijn. En 
niemand mijnende, den hoochsten insetter, soo 
het de heeren gelieft, Welcke trec den hoochsten 
insetter, indien hij op sijn geboden bod pachter 
blijft, niet en sal werden gegeven, voordat hij 
borge sal hebben gestelt. Doch wijders in alles 
refererende naer de ordonnantie bij de heeren 
van de magistraet geëmaneert, met de ampliatie 
van het 4e en 5e artykel, welcke aldus luydet. 
--- veiling ---  

fol. 22r -- vendue 
Extract uit 't camerbouck der stad Gouda. 
Geresumeert sijnde het vierde en vijfde artikel van 
de ordonnantie van de vendu ofte slachtgeld, is 
naer deliberatie goedgevonden ende verstaen 
deselve te ampliëren als volgt. 'T 4 artyckel met 
dese periode: (misschien staat hier een 
hoofdletter C geschreven?) doch daeronder sal 
niet gereeckent werden den huysraet ofte 
inboedel, die bij curateurs van deselve boedels 
verkocht werd, maer sal deselve verkocht werden 
als alle anderen huysraet, bij den pachter van de 
vendue. 'T 5 artyckel met dese periode: sonder 
dat denselven persoon directelijck ofte 
indirectelijck sich sal mogen bemoeien met eenige 
andere taxatiën ofte aestimatiën, buiten de 
voorseide vendue, waervan hierna in 't elfde 
artyckel gesproken word, op privatie van sijn ofte 
haer officie. Ende sal hiervan copie gesonden 
werden aen de heeren kerckmeesteren, omme 
omtrent d'aenstaende verpachtingh van de 
vendue haer daernaer te mogen reguleren. Actum 
den 30 augusty 1678 bij 't collegie van de 
magistraet. Was getekend, als substituut-
secretaris, M. Everswinckel. 
--- veiling ---  
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fol. 22v -- vendue 
Vergaderingh gehouden öp saturdagh den 19 
augusty. Present de heeren Van der Werven en 
Jongkind, specialijck in desen gecommitteerd 
sijnde. Is naer voorgaende deliberatie toegestaen 
het versoeck van Johan van Ravensbergh, omme 
nochmaels op de hiernevens gaende conditiën te 
mogen genieten continuatie van de pacht van de 
vendue ofte slachgeld, voor den tijd van drie 
eerstkomende ende achtereenvolgende jaren, 
waervan het eerste sijn begin sal nemen met den 
3 september 1690 ende het laetsten exspireren 
met den 2 september 1693, gelijck hetselve 
versoeck hem geconsenteert werd mitsdesen, 
mits jaerlijx daervoor (neven de rantsoenen 
beloopende oock ider jaer tot 85 gulden) 
betalende de somme van seventienhondert 
guldens. Alle de lasten daerbenevens voldoende, 
even ofte deselve publyck opgeveylt was, en 
eindelijck suffisante borgen ten genoegen van de 
heeren kerckmeesteren stellende. Actum ter 
kamere ut supra. Als rentmeester, (w.g.) F. de 
Vrije. Onder stond: J. van Ravensbergh. Ontfangen 
't randsoen verschenen september 1691. 
Ontfangen ut supra, ingegaen september 1691. 
Ontfangen ut supra, ingegaen september 1692 
ende verschenen september 1693. Ingevolge 
deses heeft sich Andries Boot voor de 
bovengespecificeerde penningen geconstitueert 
als borgh ende principael, gelijck hij sichselven 
constitueert bij desen, onder behoorlijcke 
renuntiatie van de beneficiën ordinis et 
excussionis. Actum ter kamere den 2 september 
169O. Onder stond: T'oircond getekent, Andries 
Boot. Als rentmeester, F. de Vrije. 
--- veiling ---  

fol. 23r -- vendue 
Extract uyt 't camerboeck der stad Gouda. De 
heeren. kerckmeesteren, binnen gestaen sijnde, 
hebben iterativelijck versocht, dat sekere resolutie 
bij de heeren magistraten genomen op den 1sten 
mey laetstleden, toucherende dat de vendue in 't 
openbaer soude mogen werden opgeveylt, 
mochte werden ingetrocken, ter oorsake gemelte 
vendue bij de heeren voorseid vóór de geseyde 
resolutie voor den tijd van drie jaren aen den 
voorgaenden pachter hadden gecontinueert. 
Waerop rijpelijck gedelibereert sijnde, is 

goedgevonden de heeren kerckmeesteren te 
authoriseren omme voor den tijd van een jaer met 
gemelte pachter te contracteren ten meesten 
prijse doenlijck, mits dat denselven preciselijck sal 
hebben te onderhouden: 1. dat den pachter moet 
aennemen soodanige getaxeerde goederen als 
hem sullen werden gelaten; 2. de panden van 
eene qualiteyt sijnde, en 't mindere op de banck 
verkocht werdende, 't meerdere daer niet voor sal 
mogen aennemen; 3. dat de panden niet op de 
banck sullen mogen opgeworpen nochte ingestelt 
werden bij des pachters moeder, nemaer bij 
soodanige personen als bij de heeren 
burgemeesteren sullen werden gestelt; 4. ende 
sullen gemelte heeren kerckmeesteren gehouden 
sijn tegen den aenstaenden jare de voorseyde 
vendue in 't openbaer op te veylen. Actum den 1 
september 1668. Present 't collegie van de 
magistraet. Was ondertekend: Als substituut-
secretaris, M. Everswinckel. 
--- veiling ---  

fol. 23v -- vendue 
Ander extract. De heeren burgemeesteren, bericht 
sijnde dat de heeren kerckmeesteren de vendue 
voor de tijd van drie jaren aen Jan van 
Ravensbergh bij admodiatie hadden 
gecontinueert, strijdende tegens de resolutie bij 
de heeren van de magistraet genomen op den 1 
september 1668, behelsende dat de voorseyde 
vendue publykelijck soude werden opgeveilt, ende 
daerop gehoort hebbende de voorseyde 
kerkemeesteren, die dan betuychden van de 
voorseyde resolutie onkundich te sijn, hebben 
goedgevonden de voorseyde admodiatie te sullen 
passeren, des dat voor het toekomende de 
verpachtingh van de voorseyde vendue 
publyckelijck sal werden gedaen. Ende sal hiervan 
copie gesonden werden, alsmede van de resolutie 
hiervoren gemelt, aen de heeren kerckmeesteren 
omme haer daernaer te reguleren. Actum den 29 
augusti 1690 bij de heeren burgemeesteren. 
Onder stond: Als substituut-secretaris, M. 
Everswinckel. 
--- veiling ---  

fol. 24r -- verkoopen kerckegraven 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 4 
november 1690. Present alle de heeren. Alsoo bij 
de heeren kerckmeesteren geobserveert is, dat 
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omtrent het verkoopen van kerckegraven diverse 
inegaliteyten bij gebreck van eenige resolutie 
geschied sijn, soo is bij de gemelte heeren, omme 
hetselve inconveniënt te preveniëren, naer 
voorgaende rijpe deliberatie goedgevonden en 
verstaen, dat in het toekomende egeene 
kerckegraven minder als 50 gulden 't stuck 
verkocht sullen werden. Ende is den rentmeester 
gelast den inhoud deses de heeren successeur (!) 
in officio jaerlijcks op haer edeler aenkomen voor 
te lesen. Actum ut supra. Als rentmeester, (w.g.) F. 
de Vrije. 
--- graven ---  

fol. 24r -- klockeluyder 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 16 
december 1690. Present alle de heeren. Door het 
afsterven van Hendrick Jansz, vierde klockeluyder, 
is bij de heeren kerckmeesteren in desself plaets 
aengesteld Seger Claesoon, gelijck deselve 
aengestelt werd bij desen. Als rentmeester, (w.g.) 
F. de Vrije. 
--- klokkenluider ---  

fol. 24r -- klockeluyder 
Is mede de plaets van Seger Claesse, gewessene 
vijftde klockeluyder en nu gesuccedeert in 't 
vierde klockeluiderschap, gesuppleert met Pieter 
Jansz. Actum ut supra. Als rentmeester, (w.g.) F. 
de Vrije. 
--- klokkenluider ---  

fol. 24v -- leverantie papier Pieterneel van Diemen 
Is oock aen Pieternelle van Diemen door het 
afsterven van Gerard Sickes vergunt de leverancie 
van couranten, papier, pennen en int (!), gelijck 
aen Rutger Broeckman het leveren en repareren 
van vordere boecken tot de kerck specterende. 
Actum ut supra. Als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- leveranciers ---  

fol. 24v -- contract orgelmakerij 
Extraordinaire vergaderingh gehouden op 
saturdaghnamiddagh den 16 december 1690. 
Present alle de heeren. Op huyden den 16 
december 1690 sijn de heeren kerckmeesteren 
van St.-Jan Baptistaekerck op approbatie van de 
heeren burgemeesteren, ten overstaen van 
d'edele heer Joost Verschuer, burgemeester, als 
specialijck in desen gecommitteert, geaccordeert 

met mr. Gerbrand van Blanckenburgh, omme hem 
wegens sijne pretentie van tweehondert ende 
dertigh gulden aen monsieur Langle verstreckt, te 
soulageren met de somme van hondert ende 
vijftien gulden, onder cautie de restituendo, soo 
wanneer de voornoemde heeren van eenige 
vordere crediteuren wegens eenige andere 
schulden ten tijde sijnes diensts alhier gemaeckt, 
gemolesteert soude mogen werden. Ende is 
hetselve onder de voorseide conditiën ende 
gelijcke diminutie van penningen van hondert 
ende negenenveertigh gulden tot 
sevenentnegentigh gulden sestien stuyvers bij 
monsieur Anthony van Meewen geamplecteert, 
gelijck hetselve oock op het rapport van de heeren 
kerckmeesteren bij de heeren burgemeesteren is 
geapprobeert ende geratificeerd, onvermindert 
alle vordere pretentiën die de voornoemde 
personen tegen den voorseide Langle soude 
mogen hebben. Aldus gedaen ende geaccordeert 
als boven. Mij present, als rentmeester, (w.g.) F. 
de Vrije. 
--- orgelmaker ---  

fol. 25r -- quitancie 
Bekennen wij, ondergeschreven, dese 
nevenstaende penningen, onder alle de 
voornoemde conditiën, uit handen van den 
rentmeester ontfangen te hebben ende van 
denselven ten genoege voldaen te sijn. Actum 
Goudae den 17 februarii 1691. Onder stond: 
Gerbrand van Blanckenburgh, A. van Meewen. 
--- financiën ---  

fol. 25v -- stoelen 
Extraordinaire vergaderingh gehouden op vrijdagh 
den 12 januarii 1691. Present alle de heeren, 
dempto Suyst. Is bij de heeren kerckmeesteren 
goedgevonden de prijs van de verstafgelegene 
stoelen te modereren op de volgende wijse. Letter 
A van 43 tot 74 inclusive op 32 stuyvers, exceptis 
53, 54, 62, 63, 64, 72, 73, 74 op 16 stuyvers. Letter 
C van 66 tot 77 inclusive op 32 stuyvers. Letter D 
op 16 stuyvers. Letter E no. 89 op 32 stuyvers. 
Letter F 64, 65, 66, 67, 68 op 16 stuyvers. Letter G 
op 32 stuyvers. Sullende den rentmeester van de 
32 stuyvers 2 stuyvers, van de 16 stuyvers 1 
stuyver van ider stoel genieten ende Pieter Carelsz 
van het stuck 2 stuyvers voor het ophalen van de 
penningen. Actum ut supra. Als rentmeester, 
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(w.g.) F. de Vrije. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 25v -- reglement kerckedienaers 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 17 
februarii 1691. Present alle de heerem, dempto 
Ten Ham. Alsoo dagelijeks bevonden wert, dat 
niettegenstaende de resolutie bij de heeren 
kerckmeesteren in dato den 18 november 1689 
genomen haer niet behoorlijck komen te dragen, 
soo met laet op haer werck te komen, als 
tussentijden daeraf te scheyden, en daernevens 
Pieter Carelsz, niettegenstaende bij de voorseyde 
heeren tot het nemen van opsich op haerlieden 
gestelt, qualijck komen toe te spreken, alsofte 
hetselve uyt sijn eige authoriteyt geschiede, soo is 
bij de heeren kerckmeesteren naer voorgaende 
rijpe deliberatie goedgevonden ende verstaen, 
haer dese naervolgende lijst van op het werck te 
komen ende daeraf te scheyden voor te schrijven. 
Van den 15 februarii tot den 1 april: 's morgens 
ten seven, 's avonts ten vijff ueren. Van den 1 april 
tot den 15 september: 's morgens ten ses, 's 
avonts ten seven ueren. Van den 15 september 
tot den eersten november: 's morgens ten seven 
ueren, 'saronts ten vijff ueren. Van den 1 
november tot den 15 februarii: met den dach aen 
en af. Voor het schooven voor- ende naemiddagh: 
ider reys een half uer. Werdende haer daernevens 
gelast Pieter Carelsz, als opnieu bij de heeren 
kerckmeesteren tot het nemen van opsicht op 
haerlieden gestelt sijnde, te gehoorsamen, nochte 
dienshalven hem op eenigerhande manier qualijck 
toe te spreken, alles op poene van aenstonds 
sonder eenige dissimulatie gecasseert te werden. 
Sullende den voornoemden Pieter Carelsz voor de 
voorseyde toesicht jaerlijx een somme van 
veertigh caroliguldens genieten. Actum ut supra. 
Als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- personeel ---  

fol. 26v -- stoelen 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 3 maert 
1691. Present alle de heeren. Gesien sijnde bij de 
heeren kerckmeesteren dat verscheyde stoelen, 
niettegenstaende het recht van de kerck niet 
betaelt te hebben, van de stoelsetster werden 
geplaetst, even ofte deselve effective van de 
possessie derselver plaetsen gaudeerden, soo is 
bij de heeren kerckmeesteren naer voorgaende 

rijpe deliberatie goedgevonden en verstaen, dat 
deselve aenstonds uyt hare plaets genomen ende 
derselver possesseurs thuysgebracht sullen 
werden. Werdende de stoelsetster bij desen 
gelast hetselve aenstonds in het werck te stellen, 
nochte in het toekomende eenige diergelijcke 
stoelen directelijck ofte indirectelijck te setten 
ofte doen setten, op poene van aenstonds van 
haer ampt gecasseert ende bij de heeren 
kerckmeesteren over hetselve gedisponeert te 
werden. Actum ut supra. Als rentmeester, (w.g.) F. 
de Vrije. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 26v -- gestoelte d'heer Jacob van der Dussen 
Extract uyt het camerboeck der stad Gouda. 
Juffrouw Alida Six, voor desen weduwe van de 
heer Johan de Vrije, in sijn leven raed ende 
burgermeester deser stad, ende nu getrout aen 
Samuel Munckerus, conrector deeer stad, 
geroepen sijnde tot rector binnen de stad 
Leewaerden en dienvolgende nu derwaerts 
vertreckende, daerdoor komt te vaceren en 
openvallen een sitplaets in St.-Janskerck. Waerop 
gedelibereert sijnde, is goedgevonden en verstaen 
de voorseyde sitplaets te defereren aen de 
kinderen ende descendenten van de heer Jacob 
van der Dussen, president-burgemeester, gelijck 
deselve gedefereert werd bij desen. Ende sal 
hiervan copie gesonden werden aen den 
voorseyde heer Van der Dussen, mitsgaders aen 
de heeren kerckmeesteren, omme te dienen tot 
derselver naricht. Actum den 16 julii 1691 bij de 
heeren burgemeesteren. Onder stond: Als 
substituut-secretaris, M. Everswinckel. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 27r -- kaerssen 
Op huiden den 3 september 1691 sijn 
gecompareert tot de inschrijvinch (!) van de 
kaersse voor denselven jare, op dese 
naervolgende conditiën: 1. dat den aennemer 
deselve ten sijnen kosten moet in de Waech 
leveren, op ordinaris waechwicht; 2. van goed 
inlands smeer, sonder daer eenigh uytlands onder 
te vermengen; 3. katoen en garen van ider 
sooveel draden daerin te doen, als tot den eys 
ende dienst van de kaersen noodigh sal sijn. 
Cornelis de Jongh .19.10.0, Cornelis Loy 19.15.0, 
Arie Palesteyn 19.15.0, Arie Stragier 21.0.0, 
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Jacobus de Glimmer.21.0.0, Pieter Charlemain 
23.0.0. Ende is dienvolgende op de bovenstaende 
conditiën laechst insetter ende bijgevolge 
leverancier gebleven Cornelis de Jongh, voor de 
somme van negentien gulden tien stuivers. Actura 
ut supra. Present alle de heeren, demptis Jongkind 
en Ten Ham. Als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- kaarsen ---  

fol. 27v -- vrijdom van kerckerecht C. de Groot 
Vergaderingh gehouden op woonsdagh den 12 
september 1691. Present alle de heeren, dempto 
Ten Ham. Op 't versoeck van de vrinden van 
Cornelis de Groot saliger, dat vanwegens sijn 
lanckduurigen dienst aen de kerck als leydecker 
van deselve bewesen mochten van de 
kerckegerechtigheden werden bevrijd, soo is bij 
de heeren kerckmeesteren naer voorgaende rijpe 
deliberatie goedgevonden ende verstaen, het 
voorseyde versoeck haerlieden ten opsicht van 
denselven lanckduerigen dienst te consenteren, 
sonder dat hetselve naemaels op eenigerhande 
manieren in consequentie getrocken sal worden. 
Actum ut supra. Als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- leidekker ---  

fol. 27v -- obligatiën en rentebrieven naersien; den 
14e febr. 1707 naergesien 
Vergaderingh gehouden op saturdag den 26 
januarii 1692. Present alle de heeren, dempto Ten 
Ham ende Lestevenon. Sijnde bij de heeren 
kerckmeesteren naergesien de obligatiën ende 
rentebrieven, soo tot laste van 't gemeeneland, als 
de stad Gouda, aenkomende St.-Janskerck aldaer, 
ende bevonden sijnde met het memoriael van ds 
effecten van de voorseyde kerck te accorderen, 
hebben gemelte heeren verstaen ende 
geresolveert, dat de naersieningh van de 
voorseyde obligatiën ende rentebrieven, ofte 
welcke hiernaemaaels aengekocht mochten 
werden, jaerlijcks geïtereert werden sal, ende de 
heeren navolgeren in officio bij den rentmeester 
door het voorlesen van den inhoud deses, op haer 
aenkomen, van hetselve indachtich gemaeckt 
werden. Actum ter camere als boven. Als 
rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- belegging ---  

fol. 28r -- Spaensse wijn 
Leverantie van Spaense wijnen. Op heden den 22 

maert 1692 sijn de heeren kerckmeester (!) 
geaccordeert met de heer Dirck Houtman over de 
leverantie van de Spaense wijnen voor denselven 
jare tot een somme van dertigh stuivers 't stoop. 
Actum ter camere als boven. Present de heeren 
Verschuere en Groenendijck. Als rentmeester, 
(w.g.) F. de Vrije. 
--- avondmaalswijn ---  

fol. 28r -- ut supra 
Op heden den 9 mey 1693 sijn d'heeren 
kerckmeesteren de novo geaccordeert voor den 
loopenden jare 1693 net de heer Houtman over 
de leverantie van de Spaense wijnen, tot een 
somme van 30 stuyvers per stoop. Actum ter 
kamere als boven. Present de heeren Rietvelt, Van 
der Burgh en Ens. Als rentmeester , (w.g.) F. de 
Vrije. 
--- avondmaalswijn ---  

fol. 28r -- ut supra 
Op heden den 10 april 1694 geaccordeert als 
vooren, voor dit loopende jaer, tegens 30 stuyvers 
per stoop. Actum als boven. Present alle de 
heeren. Als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- avondmaalswijn ---  

fol. 28r -- ut supra 
Den jare 1695 gecontinueert als vooren voor de 
somme van 30 stuyvers per stoop. 12/4 1695. Als 
rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- avondmaalswijn ---  

fol. 28r -- ut supra 
Den jare 1696 gecontinueert als vooren voor de 
somme van 30 stuyvers per stoop, 14/4 1696. Als 
rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- avondmaalswijn ---  

fol. 28v -- Spaensse wijn 
Op heden den 20 april 1697 geaccordeert met de 
heer Dirck Houtman, voor den jaare 1697, voor de 
somme van dertigh stuyvers. Als rentmeester, 
(w.g.) F. de Vrije. 
--- avondmaalswijn ---  

fol. 28v -- ut supra 
Op heden den 29 maert 1698 geaccordeert met 
de heer Dirck Houtman, voor den jaere 1698, voor 
de somme van dertigh stuyvers. Actum ter kamere 
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als booven. Als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- avondmaalswijn ---  

fol. 28v -- ut supra 
Op heden den 18 april 1699 den inkoop van de 
Spaense wijn voor desen jare gecontinueert voor 
de oude somme van dertigh stuyvers. Actum ter 
kamere als boven. Als rentmeester, (w.g.) F. de 
Vrije. 
--- avondmaalswijn ---  

fol. 28v -- ut supra 
Op heden de 17 april 1700 den inkoop van 
deselve, voor desen jare, gecontinueert voor 30 
stuyvers per stoop, als vooren. Actum ter kamere, 
als boven. Als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- avondmaalswijn ---  

fol. 28v 
Anno 1701 gecontinueert als boven. (w.g.) F. de 
Vrije. 
--- avondmaalswijn ---  

fol. 28v 
Den 24 april 1702 geaccordeert voor den 
loopenden jare voor 31 stuyvers per stoop. Actum 
ter kamere als boven. (w.g.) F. de Vrije. 
--- avondmaalswijn ---  

fol. 29r -- aftekenen glasen Lepelaer 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 3 april 
1692. Present alle de heeren. Sijn de heeren 
kerckmeesteren geaccordeert met Arent Lepelaer, 
omme binnen den tijd van een jaer, sijn aenvanck 
nemende met dato deses, af te tekenen drie 
glasen met sijn couleuren, voor een somme van 
veertigh gulden 't stuck. Sullende bij gebreke van 
dien het oude contract van dertigh gulden 't stuck 
standhouden. Actum ter camere als boven. Als 
rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- Goudse glazen ---  

fol. 29r -- kroone schueren 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 31 mey 
1692. Present de heeren Van der Dussen, Rietveld 
en Groenendijck. Is bij de gemelte heeren 
goedgevonden en verstaen, dat de kroonen voor 
het toekomende eenmael 's jaers nevens de capel 
van de heer Hyeronimus van Beverningh saliger 
geschuerd sullen werden. Doch sullende de 

pilaren van het choor tweemael binnen deselve 
tijd geschuerd moeten werden. Ende is tot 
hetselve aengestelt Cornelis van Deyl, sullende 
deselve voor sijne moeiten en arbeydsloon 's jaers 
eenmael tweeëndeveertigh gulden genieten. 
Actum ter camere als boven. Als rentmeester, 
(w.g.) F. de Vrije. 
--- schoonmaken ---  

fol. 29v -- noodhulp klockeluyders 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 31 mey 
1692. Present deselve heeren. Is bij de heeren 
kerckmeesteren tot laetste noodhulp van de 
klockeluyders aengestelt Claes Matthijs, gelijck 
deselve .aengesteld werd bij desen. Actum ter 
camere als boven. Als rentmeester, (w.g.) F. de 
Vrije. 
--- klokkenluider ---  

fol. 29v -- leydecker A. de Groot 
Vergaderingh gehouden als boven. Is bij de heeren 
kerckmeesteren tot leydecker aengenomen 
Anthony de Groot. Sullende bij sijn daghgelt 
afgerekent werden tegens vierentwintigh stuyvers 
daechs, en ingevolge van dien niets werckende, 
hetselve hem afgetrocken werden. Actum ter 
camere als boven. Als rentmeester, (w.g.) F. de 
Vrije. 
--- leidekker ---  

fol. 30r -- leverantie van kaerssen 
Vergaderingh gehouden op saturdach den 20 
september 1692. Present de heeren Verschuer en 
Groenendijck. Gecompareert sijnde tot het 
inschrijven ende doen van leverantie van kaerssen 
ten dienste van St.-Jan Baptistakerck voor den jare 
1692, op de conditiën als vooren fol. 27, de 
naervolgende kaersmakers: C. de Jongh ƒ 19.10.0, 
J. de Glimmer - 22.0.0, C. Loy - 19.18.0, A. 
Palesteyn - 20.0.0, A. Stragier - 19.17.8, P. 
Charlemain - 20.0.0, is dienvolgende op de 
bovenstaende conditiën laechst insetter ende 
bijgevolge leverancier gebleven Cornelis de Jongh 
voor de somme van negentien gulden tien 
stuyvers. Actum ter camere als boven. Als 
rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- kaarsen ---  

fol. 30v -- turff kerckedienaers 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 18 
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october 1692. Present de heeren Van der Dussen, 
Verschuer ende Rietvelt. Gesien sijnde bij de 
heeren kerckmeesteren dat de kerckendienaers 
sich jaerlijcks vijftien ton turff, als een recht haer 
indisputabel toebehoorende, sonder eenige hare 
minste kennisse komen toe te eigenen, ende 
dienvolgens geordonneert hebbende, omme 
deselve turff haer voor dese mael niet te laten 
volgen, is echter op voorgaende versoeck ter 
kamere bij de naervolgende kerckendienaren: 
Cornelis Pietersz, Wouter Vermul, Wouter den 
timmerman, Anthony de Groot en Aechje den 
orgeltreedster gedaen, goedgevonden ende 
verstaen deselve haer nochmalen toe te staen. 
Ende voor het toekomende gestatueert, dat 
deselve turff haer niet en sal gegeven werden, 
voor en alleer deselve haer bij gemelte heeren, op 
haer voorgaende versoeck ter kamere gedaen, 
toegestaen ende vergunt sal sijn. Actum als boven. 
Als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. Cornelis 
Pietersz, Wouter Vermul, Wouter den 
timmerman, Anthony de Groot, d'orgeltreedster, 
Philip Polijn, Dirck Vos ider 15 ton; Pieter Carelsz 
30 ton. 
--- personeel ---  

fol. 31r -- graven de hr. Joris de Lange 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 27 
december 1692. Present alle de heeren, dempto 
Ten Ham. Op het versoeck van de heer schepen 
Joris de Lange, dat twee graven liggende in het 
middelpant, de 19 lage, het 6 en 7 graff, ende 
geboeckt op de namen van de kinderen van Dirck, 
Jan ende Sophia de Langen, bij overgifte van de 
heer Jacob van der Dussen ende mr. Pieter 
Verwerff als executeurs van den testamente van 
juffrouw Maria de Lange, weduwe van d'heer mr. 
Harmen Cincq, op sijn edele name getransporteert 
soude mogen werden, als sustinerende de naeste 
ende meest gereghtichste tot deselve graven te 
sijn, soo is bij de gemelte heeren kerckmeesteren 
goedgevonden ende verstaen denselven heer sijn 
versoeck te accorderen ende de voorgemelte 
graven op sijn edele name te transporteren, mits 
den gemelten heer caverende ende op sich 
nemende de heeren kerckmeesteren van alle 
inconveniënten, contestatiën ofte andere 
difficulteyten, welcke daeruit soude mogen 
komen te resulteren, te bevrijden, gelijck 

denselven heer hetselve bij desen is op sich 
nemende. Actum ter camere als boven. Als 
rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- graven ---  

fol. 31v -- contract aftekenen van glaesen met A. 
Lepelaer 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 27 
december 1692. Present alle de heeren, dempto 
Ten Ham. Sijn de heeren kerckmeesteren de novo 
overeengekomen ende geaccordeert met Arent 
Lepelaer (te niet doende mitsdesen het contract 
met denselven ingegaen in dato den 5 april 1692) 
omme binnen den tijt van een jaer, sijn aenvanck 
nemende met kersmisse deses jaers 1692 ende 
eindigende met kersmisse des jaers 1693, af te 
tekenen drie glasen met sijn couleuren voor het 
minste. Ende dat voor een somme van veertigh 
gulden 't stuck. Doch indien denselven Lepelaer 
binnen de gemelte tijd deselve drie tekeningen 
niet en quame te perfectioneeren, sal denselven 
voor het stuck niet meerder als dertigh gulden 
genieten. Ende is hem ingevolge van dien 
vooreerst toegevoecht het groote glas aen de 
noortzijde, gegeven bij Philippus de II ende Maria, 
koninginne van Engeland. Actum als boven. Als 
rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- Goudse glazen ---  

fol. 32r -- secretarissen wedde 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 24 
januarii 1693. Present alle de heeren, dempto 
Groenendijck ende Ten Ham. Is geordonneert 
omme te betalen aen de heeren secretarissen een 
somme van dertigh guldens, wegens tien jaren 
wedden, ider jaer à drie gulden. Doch 
goedgevonden ende verstaen, dat bijaldien 
deselve wedde voor het toekomende in hetselve 
jaer dat deselve vervallen is, niet en mochten 
werden ingevordert, deselve heeren in het 
toekomende geen betalinge daervan sullen 
passeren. Actum ter camere als boven. Als 
rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- toelage ---  

fol. 32r -- leydecker A. de Groot 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 28 
februarii 1693. Present alle de heeren, dempto 
Van Strijen. Sijn de heeren kerckmeesteren de 
novo overeengekomen ende geaccordeert met 
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Anthoni de Groot - te niets doende met desen alle 
voorige contracten met denselven aengegaen -, 
omme denselven tot haren leydecker aen te 
nemen ende het geheele jaer in dienst te houden, 
mits dat denselven sich sal laten emploieren tot 
alle diensten van de kerck, hoedanigh ende van 
wat natuer deselve oock souden mogen sijn, 
sonder eenige de minste exceptie ofte pretexte 
daertegens te maeken, alsofte deselve niet tot sijn 
dienst soude mogen specteren. Sullende den 
voornoemden De Groot voor somerloon, sijn 
aenvanck nemende met den 15 maert ende 
eindigendende (!) met den 15 october, 
vierendetwintigh stuyvers 's daechs, ende voor 
winterloon, te beginnen met den 15 october ende 
eindigende met den 14 maert, achtien stuyvers 's 
daegs genieten. Onder verstande, dat bijaldien 
denselven bij sijne eige faute ende naerlatigheyt 
mochte komen van de kerckendienst te 
absenteren, hetselve hem pro rato des tijds 
afgetrocken ende gedefalqueert sal werden. 
Sullende vorders bij eenige de minste 
naerlatigheyt ende non-observantie van desen alle 
aenstonts ende de facto sonder eenige 
conniventie gecasseert ende van sijn ampt 
gedeposeert werden. Actum ter camere als boven. 
Als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- leidekker ---  

fol. 33r -- verloode glaesen 
Memorie van de verloodingh van de 
kerckeglasen.1. Het glas van de tyrannie, 1654. 2. - 
van Damiaten, 1655. 3. - van Dordrecht, 1656. 4. - 
van Rhijnland, 1654. 5. - van de koninginne Zeba, 
1657. 6. - van Holofernes, 1655, 1690. 7. - van 
Spanjen, 1655; voor het grootste en bovenste 
gedeelte, 1693. 8. - van Heliodorus, 1660. 9. - van 
Zacharias, 1669. 10. - van de boodschap, 1656. 11. 
- van St. Jans geboorte, (geen jaartal ingevuld). 12. 
- van Christus' geboortte, 1661. 13. - van Christus 
onder de geleerde, 1655 14. - van Johannes de 
Doopers predicatie, 1655. 1703. 15. - van de doop 
Christi, 1655. 16. - van Christi predicatie, 1655. 17. 
- van Herodes, 1655. 18. - van St. Jans 
gevanckenisse, 1676. 19. - van St. Jans 
onthoofdingh, (geen jaartal ingevuld). 20. De twee 
passiglaesjens, 1654. 21. - van het uytdrijven van 
de koopers en verkoopers, 1693. 22. - van Parma, 
1655; voor het grootste en bovenste gedeelte, 

1694. 23. - van Philippus, 1676. 24. - van 't ontset 
van Leyden, 1671. 25. - van Samariën, 1676. 26. - 
van Amsterdam, voor de drie bovenste vierde 
paerten verloot, 1695. 27. - van Rotterdam, 1655. 
28. - van den christelijcken ridder, 1656, 1690. 
--- Goudse glazen ---  

fol. 34r -- vendue 
Extract uyt het camerboeck der Stad Gouda. De 
heeren kerckmeesteren, voorgedragen hebbende 
hoe datt den pachter van de vendue 
pretendeerende afslagh van sijne 
pachtpenningen, ter oorsake dat bij de heeren 
Staeten van Holland en Westvriesland in den jare 
1692 was geïntroduceert den impost van den 40 
penning op de vendue van de roerende goederen. 
Gevende de gemelte heeren kerckmeesteren de 
heeren van de magistraet in bedencken, ofte hett 
niet dienstigh soude wesen, haer te dispenseren 
van de resolutie van den lsten mey 1668 en 9den 
augusty 1690, houdende dat de voorseyde vendue 
publyckelijk soude moeten werden verpacht, en 
haer te authoriseren van de voorseyde vendue 
voor drie jaeren in admodiatie te geven aen den 
jegenwoordigen pachter voor deselve somme of 
daeromtrent, waervoor de voorseyde vendue nu 
in admodiatie loopt, om daermede de voorseyde 
pretentie van afslagh te extingueren ende te niett 
te doen. Waerop gedelibereert wesende, is 
goedgevonden en geresolveert de heeren 
kerckmeesteren voor dese reyse van de voorseyde 
redenen te dispenseeren van de voorseyde 
resolutie en haer te authoriseeren in manieren 
voorseyd de voorseyde vendue aen den 
jegenwoordigen pachter voor drie jaeren in 
admodiatie te mogen geven, sonder dese 
dispensatie te trecken in consequentie. Actum den 
13 augusty 1693 bij de heeren van de magistraet. 
Ende was ondertekent A. van Groenendijck. 
--- veiling ---  

fol. 34v -- vendue  
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 22 
augusty 1693. Present de heeren Rietvelt, Van der 
Burgh en Ens. Zijn de heeren kerckmeesteren, 
ingevolge van sekere dispensatie van de 
edelachtbare heeren van de magistraet in dato 
den 13 augusty 1693, hiervooren geïnsereert, 
omme met den jegenwoordigen pachter van de 
vendue te mogen contracteren over de 
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continuatie van deselve pacht voor den tijd van 
drie jaeren ende daermede te extingueren sekere 
pretentie van afslagh, bij denselven pachter 
gemoveert ter oorsake van de verheffingh van den 
40 penning op de verkogt werdende roerende 
goederen, overeengekomen ende geaccordeert 
met Johan van Ravensbergh, omme denselven - 
op alle soodanige conditiën als deselve pacht 
gewoon is opgeveylt te werden ende hiervooren 
folio 21 te sien - te vergunnen continuatie van 
deselve pacht voor den tijd van drie 
eerstkomende jaeren. Waervan het eerste sijn 
begin nemen sal met den 3 september deses jaers 
1693 ende het laetste expireren met den 2 dito 
des jaers 1696 (mits dat denselven pachter sal 
renunciëren, gelijck denselven doet bij desen, van 
sijne bovengemelte pretentie ter cause van den 
40 penning voornoemt, deselve mortificeerende 
ende extinguerende bij desen, sonder oock 
naermaels ten dien oorsaeke eenige de minste 
exceptie ofte pretentie te maken van alle 
deselvige en de daerdoor te lijdene prejudiciën 
hiermede afstand doende). Ende dat voor een 
somme van seventienhondert gulden jaerlijx, voor 
dewelcke den pachter voornoemt gehouden sal 
zijn te stellen suffisante borge ten genoegen van 
de heeren kerckmeesteren. In kennisse der 
waerheytt bij denselven getekent op den 29 
augusty 1693. Present de heeren Van der Dussen 
en Ens, (w.g.) J. Ravensberch. Ingevolge deses 
heeft sich Andries Boot geconstitueert als borgh 
ende principael, gelijck denselven sich 
constitueert bij desen, onder behoorlijcke 
renuntiatie van de beneficiën ordinis ende 
excussionis, sich houdende van de kracht van dien 
bij desen ten vollen onderrecht ende is hetselve in 
kennisse bij denselven getekent den 29 augusty 
1693. (w.g. Andryes Boot). Aldus gedaen ten 
dagen als boven, mij present, als rentmeester, 
(w.g.) F. de Vrije. 
--- veiling ---  

fol. 35v -- leverantie van kaerssen 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 29 
augusty 1693. Present de heeren Van der Dussen 
en Ens. Gecompareert sijnde tot de inschrijvingh 
van de kaerssen ten dienste van St.-Jan 
Baptistaekerck, ingaende met dato deses, op alle 
de conditiën hiervooren geïnsereertt (fol. 27), de 

naervolgende kaerssmakers: Cornelis de Jongh.ƒ 
21.-.-, Johanna Davidsdr ƒ 30.-.-, Jacobus de 
Glimmer ƒ 28.-.-, Arien Stragier ƒ 28.-.-, Arien 
Palesteyn ƒ 28.-.-, Pieter Charlemagne ƒ 29.-.-. Is 
ingevolge van dien op de bovenstaende conditiën 
laechste insetter emde bijgevolge van dien 
leverancier gebleven Cornelis de Jongh voor een 
somme van zevenentwintigh gulden. Actum ter 
kamere als booven. Als rentmeester, (w.g.) F. de 
Vrije. 
--- kaarsen ---  

fol. 35v -- stoelsetster 
Vergaderingh gehouden op saturdag den 19 
december 1693. Present alle de heeren, dempto 
de heer Rietvelt. Is bij.de heeren kerckmeesteren, 
naer voorgaende deliberatie, tot stoelsetster, in 
plaetse van Geertje Eliasdr, aengestelt Maria 
Cornelisdr van der Swick, gelijck als deselve 
aengesteld werd bij desen. Actum ter kamere den 
19 december 1693. Als rentmeester, (w.g.) F. de 
Vrije. 
--- stoelenzetter ---  

fol. 36r -- revue obligatiën etc, 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 10 april 
1694. Present alle de heeren. Is naer gedaene 
reveue ende naersieningh van de obligatiën ende 
rentebrieven, St.-Janskerck toebehoorende, soo 
tot lasten van het gemeeneland, als van de stad 
Gouda, bevonden alles te accorderen met den 
inventaris daervan in de kasse van de achtbare 
heeren kercmeesteren liggende. Actum ter 
kamere als boven. Als rentmeester, (w.g.) F. de 
Vrije. 
--- belegging ---  

fol. 36r -- leverantie van kaerssen 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 28 
augusty 1694. Present alle de heeren, dempto 
Vrijnes. Gecompareert sijnde tot de inschrijving 
van de kaerssen ten dienste van St.-Janskerck, 
ingaende met dato deses, op alle de conditiën 
hiervooren fol. 27 geïnsereert, de naervolgende 
kaersmakers: Cornelis Loy ƒ 28.15.-, Pieter 
Charlemain ƒ 31.10.-, Arien Stragier ƒ 28.15.-, 
Jannetje Davidsdr ƒ 29.-.-, Jacobus de Glimmer ƒ 
29.-.-, soo sijn ingevolge van dien op alle de 
bovenstaende conditiën laechste insetters ende 
leveranciers gebleven Cornelis Loy ende Arien 
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Stragier, ieder voor de helft van de leverancie, 
voor de somme van achtentwintigh gulden vijftien 
stuyvers. Actum ter kamere als boven. Als 
rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- kaarsen ---  

fol. 36v -- sarck af te hacken 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 28 
augusty 1694. Present alle de heeren, dempto 
Vrijenes. Is geresolveert ende goedgevonden 
omme de groote sarck, die tersijden van den 
inganck van den toorendeur tusschen de zijdeur 
ende het timmerhock is leggende, en welcke door 
het uytsteecken boven andere graven in 
denselven inganck grootelijcks is 
incommoderende, nevens de rij van de andere 
afgehackt sal werden, des dat deselvige, indien 
namaels van iemand g'eigent mochte komen te 
werden, aen deselve niet en sal werden 
gerestitueert voor en aleer de onkosten aen het 
afhacken van deselve gedaen ter somme van 
eenentwintig stuyvers bij de eigenaers voornoemt 
betaelt ende afgedaen sal sijn. Ter ordonnantie 
van deselve, als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- grafzerken ---  

fol. 36v -- stoelsetster 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 4 
december 1694. Present alle de heeren, dempto 
Lestevenon. Sannitjen Andriesdr gedesisteert 
hebbende van haer stoelsetstersschap, is bij de 
heeren kerckmeesteren in derselver plaets 
aengestelt Judit Woutersdr Vermeul, onder 
conditie dat haer moeder , voorseyde Sannitje 
Andries, de revenuen van deselve plaets 
geduerende haer leven sal genieten ofte op 
eenige andere manier in plaetse van dien voldaen 
werden. Actum als boven. Ter ordonnantie van 
deselve heeren, als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- stoelenzetter ---  

fol. 37r -- capelle de heer Van der Dussen 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 18 
december 1694. Present alle de heeren. Op het 
versoeck gedaen bij den heer Jacob van der 
Dussen, raed ende oud-burgemeester deser stad, 
omme te mogen hebben tot sijn edeler dispositie 
een bequame plaetse aen de kercke tot het 
maeken en funderen van een cappelle ende 
grafsteden daerbinnen, is naer voorgaende 

deliberatie met eenparicheyd goedgevonden ende 
verstaen aen den gemelten heer Van der Dussen 
ende sijne erfgenamen ten eewigen dage, soo in 
consideratie dat hetselve dessein sal strecken tot 
cieraet van de kercke als anders, te vergunnen, te 
geven ende te cederen de gront buyten de 
kerckemuer, daer jegenwoordigh staet de lootse 
ofte het kalckhock van de kerck, beoosten de 
capelle en grafsteden van de heer Van Beverningk 
saliger, mitsgaders de gront in de kerck tot een 
ofte twee optreden tot die capelle, streckende 
tusschen beyde de pilaeren in de voorseyde kerck 
wijt van den anderen 21 en 1/3 voeten en buyten 
het buytenste van de kerckemuer niet minder als 
op de royinge in het vierkant van de capelle van 
den gemelten heer Van Beverningh saliger. Met 
authorisatie omme de voorschreven muer 
beneden het glas te mogen breecken ten tijde als 
het zijn edele gevalligh sijn sal de voorseyde 
cappelle met de grafsteden te funderen en 
bouwen, soo hoogh en breet tussen de voorseyde 
twee pilaeren als sijn edele tot voltrecking van de 
voorseyde capel en grafsteden noodigh hebben 
sal. Mits dat den gemelten heer Van der Dussen 
alsdan voor dese concessie en het voorseyde 
geacquireerde reght sal betaelen eens den somme 
van hondert guldens ten behoeve van de kerck 
voorseyd. Actum op dato als boven. Ter 
ordonnantie van deselve, als rentmeester, (w.g.) 
F. de Vrije. 
--- grafkapel ---  

fol. 37v -- doodgraver survivance 
Vergaderingh gehouden op saturdagh als boven 
den 18 december. Present alle de heeren. Op het 
versoeck gedaen bij Cornelis Pietersz van der 
Swick, doodgraver, is naer voorgaende deliberatie 
met eenparigheyt goedgevonden en verstaen, in 
consideratie van sijnen langdurigen, gestadigen, 
naerstigen dienst en hoogen ouderdom, benevens 
hem tot doodgraver aen te stellen desselfs soon 
Jan Cornelisoon (!) van der Swick, met dien 
verstande, dat hetselve sal sijn buyten laste van 
de kerck en op een en hetseltee daggelt, en dat 
den voornoemden Cornelis Pietersz of sijn soon 
Jan Cornelis(s)oon van der Swick stervende, de 
voorseyde doodgraversplaetse door één persoon 
en een van hun beyde wederom sal werden 
bedient als voor desen, en in des overledens 
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plaetse geen ander aengestelt sal werden, terwijle 
deselve geen twee persoonen voeden kan. Actum 
als boven. Ter ordonnantie van deselve, als 
rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- doodgraver ---  

fol. 37v -- sarcken 
Vergaderingh gehouden op vrijdagh den 31 
december 1694. Present alle de heeren, dempto 
Rietveld. Is geresolveert ende verstaen, dat in het 
toekomende egeene sarcken in de kerck gelegt 
sullen mogen werden als even van deselve breette 
ende lengten als de graven selve sijn. Ende is de 
doodgraver gerecommandeert ende aengesegt 
strict ende naukeurigh regard op het leggen van 
sarcken ende naerkomen van dese resolutie te 
nemen en bij faute van dien voor ider sarck gelegt 
tegens dese ordonnantie een daelder ten behoeve 
van de kerck te verbeuren. 
--- grafzerken ---  

fol. 38r -- leydecker A. de Groot 
Is mede op het versoeck van Anthony de Groot 
omme nevens de andere bedienden van de kerck 
in een vasten ende doorgaenden dienst 
aengenomen te werden en eenige verhooginge 
van sijn dachgelden genieten, eenparichlijck 
goedgevonden, soo omme sijn tegenwoordige als 
verwachtingh van sijne toekomende diensten, 
desselfs dachgelden op deselve manier als die van 
de andere bedienden te laten passeren ende 
doorgaen en deselve met 2 stuyvers en alsoo tot 1 
gulden daechs geduerende de wintermaenden te 
verhoogen, latende de somermaenden op 
hetselve dachgeld als vanouts. 
--- leidekker ---  

fol. 38r -- lichten van sarcken 
Is op de moeyelijckheden geresen tusschen Pieter 
Carelsz, koster, ende de doodgravers, 
goedgevonden en verstaen, dat Pieter Carelsz in 
het toekomende op sijn rekeningh van de 
kerckerechten van 't begraven stellen ende 
ontfangen sal het recht 'tgeen de doodgravers van 
het lichten van sarcken is competerende als van 
een enckelde sarck ses, van anderhalve negen en 
van een dubbelde sarck twaelf stuyvers op deselve 
manier als het bij hem eertijts gedaen is geweest 
en sedert eenige tijd nagelaeten is. 
--- grafzerken ---  

fol. 38r -- gebeentekisjens 
Ende ten anderen dat de voornoemde 
doodgravers egeene beenderen in kuylen ofte 
andertsints sullen hebben te dompelen ofte 
graven, voor en aleer diegene welcke haer sulcks 
bevelen, tot het laten maken van kisjens voor 
deselve aengemaent ende bij onwilligheyd ofte 
ongenegentheyt van deselve Pieter Carelsz 
voorseyd daer alvoorens kennis van sullen 
gegeven hebben. Actum ter kamere den 
voorseyden 31 december 1694. Ter ordonnantie 
van deselve, als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- beenderen ---  

fol. 38v -- stengen 
Vergadering gehouden den 15 januarii 1695. 
Present alle de heeren, dempto Rietvelt. Is 
overeengekomen en geaccordeert met de heeren 
fabrycken (!), dat de stengen, de kerck 
toebehoorende, ende nu een geruyme tijd bij de 
stad gebruyckt, in het toekomende gemeen sijn en 
soo bij de stad als kerck respective gebruyckt 
sullen werden, sijnde soo hiervooren als voor de 
verergeringh van de gemelte stengen betaelt bij 
de stad voorseyd 2 gulden per stengh en alsulcks 
in 't geheel voor 28 stengen de somme van 
zesenvijftigh gulden. Actum ter kamere als 
booven. Ter ordonnantie van deselve heeren, als 
rentmeester, F. de Vrije. 
--- begraven ---  

fol. 39r -- overluyden van de koninginne 
Extract uyt het camerboeck der stad Gouda. Is 
gelesen een missive van de heeren Staten van 
Holland en Westvrieslant, geschreven in Den Hage 
den 20 januarii laetsleden, houdende advertentie 
van het ontijdigh en droevigh overlijden van haer 
majesteyt de regerende koninginne van Groot-
Britanniën. Waerop gedelibereert wesende, is 
goedgevonden en verstaen dat in conformité van 
voorseyde resolutie de heeren kerckmeesteren 
sullen werden versocht en gelast, die ordres te 
stellen, dat voor den tijd van acht dagen sullen 
werden geluyd alle de klocken, driemael des 
daeghs, namentlijck des morgens van seven tot 
acht ueren, des middaghs van twaelf tot een 
ueren en des avonts van seven tot acht ueren, te 
beginnen op morgen en daerinne te continueren 
tot maendagh den 31 deser incluys. En daernaer 
op deselve wijse noch drie daegen voor de 
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begraeffenis van haer majesteyd, alsmede op den 
dagh van de begraeffenisse selfs. En sal hiervan bij 
extract kennisse gegeven werden aen de heeren 
kerckmeesteren. Actum den 23 januarii 1695 bij 
de heeren burgemeesteren. Onder stond: A. van 
Groenendijck. 
--- luiden ---  

fol. 39v -- procureur 
Vergaderingh gehouden saturdagh den 5 februarii 
1695. Present alle de heeren, dempto Ten Ham. Is 
bij de heeren kerckmeesteren in plaetse van 
Anthony van Meewen tot procureur van St.-
Janskerck aengesteld Anthony van Middelant, 
gelijck denselven aengesteld werd bij desen, op 
deselve wedde en voordeelen als hetselve bij den 
voornoemden Van Meewen is beseten en 
gepossideert geweest. Actum ter camere als 
boven. Ter ordonnantie van deselve heeren, als 
rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- procureur ---  

fol. 39v -- particuliere graeven kerckhof 
Extraordinaire vergaderingh gehouden op 
maendagh den 6 junii 1695. Present alle de 
heeren, dempto Ten Ham. Is geresolveert in 
bijvoeginge van sekere resolutie, genomen bij de 
heeren kerckmeesteren in dato den 2 junii 1690, 
van egeene particuliere ofte aparte graven, 
nochte voor oude, nochte voor jonge persoonen, 
op het kerckhof te graven, dat hiervan egeene 
dispensatie bij iemand van de heeren 
kerckmeesteren in 't particulier en niet anders als 
ter kamere vergadert sijnde, verleent ende 
vergunt sal mogen werden, sijnde de doodgravers 
bij desen strictelijck aengesegt ende gelast, 
egeene diergelijcke dooden als op ordre conform 
dese resolutie te begraven. Ende den rentmeester 
geordonneert dese resolutie nevens de 
bovengementioneerde de niewe heeren op haer 
edeler aenkomen voor te lesen. Actum ter kamere 
als boven. Ter ordonnantie van deselve heeren, 
als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- graven kerkhof ---  

fol. 4Or -- glasschilder W. Tombergius 
Extraordinaire vergaderingh gehouden op 
maendagh den 6 junii 1695. Present alle de 
heeren, dempto Ten Ham. Is bij de heeren 
kerckmeesteren naer voorgaende rijpe deliberatie 

tot het schilderen ende backen der kerckeglaesen 
aengestelt Wilhelmus Tombergius, op conditiën 
hiernaer volgende. Eerstelijck sal denselven 
gehouden sijn van tijd tot tijd te verbeteren ende 
herstellen alle bedorve stucken ende defecten, die 
sedert een geruyme tijd herwaerts in de 
voorschreve glaesen ingeslopen ende gekomen 
soude mogen sijn. Ten tweeden sal denselven alle 
de glaesen in 't rond der kercke staende, rakende 
het schilderen ende backen bij alle soo ordinaire 
als extraordinaire toevallen, houden in behoorlijke 
staet van reparatie; ende ten dien einde, soo in 
het assisteren in tijd van storm ende onweder als 
bij het uytnemen ende insetten van de verlood 
werdende glaesen, omme sorge te draegen voor 
de gebrokene stucken ende deselve sooveel 
mogelijck te remplaceren naer het nevenstaende 
werck, alle mogelijcke vlijt aenwenden, omme alle 
schade te verhoeden ende preveniëren; werdende 
bij desen de glasemakers gelast, naer de glaesen 
bij denselven Tombergius besichtigt sullen sijn en 
op vargaende raedslaegingh met haer of het 
verlooden noodigh is ofte niet, kennisse daervan 
aen de heeren kerckmeesteren gegeven sal 
hebben, waertoe denselven sich verobligeert bij 
desen, egeene hand aen de voorzeide glaesen 
sonder dessels (!) kennisse ende bijwesen te 
slaen. En sal denselven Tombergius noch 
bovendien gehouden sijn sooveel doenlijck is 
sorge te draegen, dat de patroonen van de 
voorseide glaesen in behoorlijke staet 
onderhouden ende geconserveert werden. Voor 
welcken allen de heeren kerckmeesteren 
voorseyd aen denselven geaccordeert hebben een 
jaerlijxe somme van hondert caroliguldens, sijn 
inganck nemende met dato deses, sijnde den 5 
junii 1695. Actum ter kamere als boven. Ter 
ordonnantie van deselve heeren, als rentmeester, 
(w.g.) F. de Vrije. 
--- Goudse glazen ---  

fol. 40v -- leverantie van kaerssen 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 27 
augusty 1695. Present alle de heeren, demptis De 
Grande en Ten Ham. Gecompareert sijnde tot de 
inschrijving van de kaerssen, ten dienste van St.-
Janskerck, ingaende met dato deses, op alle de 
conditiën hiervooren fol. 27 geïnsereert, de 
naervolgende kaersmakers: Cornelis Loy ƒ 29.0.-, 
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Arien Palesteyn ƒ 29.5.-, Arien Stragier ƒ 29.0.-, 
Jannetje Davidsdr ƒ 29.1O.-, Jacobus de Glimmer ƒ 
29.2.8, soo sijn ingevolge van dien op alle de 
bovenstaende conditiën laechste insetters en 
leveranciers gebleven Cornelis Loy ende Arien 
Stragier, ieder voor de helft van de leverantie, 
voor de somme van negenentwintigh guldens. 
Actum ter kamere als boven. Ter ordonnantie van 
deselve heeren, als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- kaarsen ---  

fol. 40v -- sitplaetsen in 't heckje 
Vergaderingh gehouden op saturdag den 21 
januarii 1696. Present alle de heeren, dempto Ten 
Ham. Is op de menigvuldige desordres, uyt het 
sitten en vullen van het heckje in St.-Janskerck 
met alderhande soorten van menschen 
spruytende, bij de heeren kerckmeesteren naer 
voorgaende rijpe deliberatie, goedgevonden ende 
verstaen, dat egeene persoonen aldaer in het 
toekomende geadmitteert sullen mogen werden, 
als op voorgaende authorisatie ter kamere van de 
heeren kerckmeesteren voorseyd gepasseert ende 
acte daervan bij den rentmeester verleent. 
Werdende den koster bij desen aengesegt ende 
gelast de inhoud deses strictelijck te executeeren 
ende egeene personen sonder soodanigen 
qualificatie toe te laeten ende kennisse hiervan 
aen den edele kerckenraed te geeven. Actum ter 
kamere den 21 januarii 1696. Op het versoeck van 
Hendrickje Stockhorst, weduwe van Adolph Visser, 
oud 80 jaren, omme wegen haer hoogen 
ouderdom en gebreck van gehoor geplaets (!) te 
moogen werden in het heckje van de voorseyde 
kerck, is goedgevonden en verstaen deselve haer 
versoeck toe te staen en te vergunnen, lastende 
den koster deselve aldaer van een bequame 
plaetse te versorgen. Actum als boven. Ter 
ordonnantie van deselve heeren, als rentmeester, 
(w.g.) F. de Vrije. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 41r -- klockeluyder 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 4 
februarii 1696. Present de heeren Verschuere, Van 
der Werve en De Grande. Op de resignatie van Jan 
van den Hoff, van desselfs klockeluyderschap, is in 
desselfs plaetse gesubstitueert desselfs soon 
Frans van den Hof, ende tot a) laetste noodhulp in 
plaetse van Tomas (misschien is dit - heel 

onduidelijk - doorgehaald en vervangen door 
Frans?) van Hof denselven Jan van den Hoff, 
werdende Claes Matthijs(s)oon bij desen van 
laeste noodhulp geavanceert tot eerste. Actum ter 
camere als boven. Ter ordonnantie van deselve, 
als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- klokkenluider ---  

fol. 41r -- sarck 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 18 
februarii 1696. Present alle de heeren, dempto 
Ten Ham. Op heden den 18 februarii 1696 sijn de 
heeren kerckmeesteren overeengekomen met de 
heer burgemeester mr. Melchior Gerard van 
Rietvelt, omme aen denselven heer te cederen 
ende over te geven sekere sarck ter groote van 
twee graeven, in de kercke aldaer liggende ende 
waernaer in lange jaeren geen vertalinge bij de 
possesseuren van deselve is gedaen, voor de 
somme van veertigh caroligulden, mits gemelte 
heeren op sich nemende sijn edele te 
guaranderen en indemneren van alle 
naermaeninge en recherche, die naermaels na de 
voorseyde sarck soude mogen geschieden. Actum 
ter kamere als boven. Ter ordonnantie van 
deselve, als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. Dit is 
tenietgedaen en gecorrigeert door het volgende. 
--- grafzerken ---  

fol. 41v -- sarck 
Vergaderingh; gehouden op saturdagh den 18 
februarii 1696. Present alle de heeren, dempto 
Ten Ham. Op heden den 18 februarii 1696 sijn de 
heeren kerckmeesteren van St.-Janskerck der stad 
Gouda overeengekoomen met de heer 
burgemeester mr. Melchior Gerard van Riedvelt, 
omme aen denselven heer te cederen en over te 
geven sekere sarck, ter groote van twee graeven 
in de voorseyde kerck leggende ende waernaer in 
lange jaeren geen vertaelinge bij de possesseurs 
van deselve is gedaen, en dat voor een somme 
van veertigh gulden, mits en onder expresse 
conditie, dat gemelte heeren op sich neemen, sijn 
edele te guaranderen ende indemneren van alle 
actie, pretentie, namaninge ende recherche, die 
naermaels na de voorseyde sarck, van wie het 
oock soude mogen sijn, sal werden gedaen. 
Beloovende de voorseyde kerckmeesters wijders 
sijn edele en sijnen erven en nakomelingen te 
doen hebben en behouden de possessie van dien. 
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Alles sonder fraude. Actum ter kamere den 
voorseyden 18 februarii 1696. Ter ordonnantie 
van deselve heeren, als rentmeester, (w.g.) F. de 
Vrije. 
--- grafzerken ---  

fol. 41v -- klockeluyders 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 17 
maert 1696. Present alle de heeren, dempto Ten 
Ham. Is naer voorgaende rijpe deliberatie, gesien 
sijnde de inconveniënten en ongemacken, 
resulterende uyt het medeneemen van jongens en 
andere niet tot den dienst van de klocken 
behoorende ende het admitteeren van soodanige 
op den tooren, soo door klockeluyders als 
noodhulpen, niettegenstaende van de resolutie 
van haer edelen, sulcks wel expresselijck 
verbiedende, opnieu te statueren ende wel 
expresselijck te verbieden dat egeene van de 
voorseyde klockeluyders ofte noodhulpen sullen 
vermoogen iemand, wie het oock soude moogen 
sijn, op den toorn mede te neemen ofte te 
admitteren. Ende dat ingevalle eenige jegens haer 
danck soude mogen komen op en door te dringen, 
sij gehouden sullen sijn daervan aenstonds 
kennisse aen Pieter Carelsz te geven, op pene van 
contrarie bevonden werdende ende bij nalatinge 
van dien aenstonds ende de facto sonder eenige 
de minste conniventie gecasseert ende van haer 
klockeluydersschap geremoveert te werden. 
Sullende oock deselve straffe incurreren, die 
bevonden soude moogen werden, direct ofte 
indirect, aen huysen van overledenen om wijn 
ofte anderen dranck gesonden te hebben. Actum 
ter kamere den 17 maert 1696. Ter ordonnantie 
van deselve heeren, als rentmeester, (w.g.) F. de 
Vrije. 
--- klokkenluider ---  

fol. 42r -- klockeluyders 
Vergaderingh gehouden op saturdag den 18 april 
1696. Present alle de heeren, dempto Ten Ham. Is 
bij de heeren kerckmeesteren naer voorgaende 
rijpe deliberatie goedgevonden ende geresolveert, 
bij versterff ofte resignatie van iemand van de 
klockeluyders in het toekomende derselver 
successie alsoo te reguleren, dat de oude luyers, 
ider volgens den rangh hiernevens gaende, in 
plaetse van den deficiërende sullen opklimmen 
ende avanceren tot den rangh daer naest aen 

volgende, ende ingevolge van dien de nieu 
aenkoomende luyers tot egeene andere als de 
laetse (!) plaetse geadmitteert sullen werden. 
Ende dat egeene van deselve sigh sullen 
vermogen te absenteren, in zee te gaen ofte 
ergens anders te gaen woonen, sonder expres 
consent van de edelachtbare heeren 
kerckmeesteren, op pene van bij manquement 
ende nalatinge van dien derselver plaets als 
vervallen aenstonds met een ander te suppleren, 
sonder naermaels daer weder toegelaten of 
geadmitteert te werden. Namen ende rang van de 
klockeluyders. 1 en 2. Jan Govertsz ende Frans van 
den Hoff; luyden alternative ende bij toeren de 
eerste ende tweede klock en verder alle andere 
klocken als voor de begraeffenissen etc, wanneer 
maer twee luyers geëmployeert moeten werden, 
springende alsdan voor alle de anderen; 
werdende bij Jan Govertsz mede geluyd voor de 
predicatie. 3 en 4. Willem Ros en Seger 
Claes(s)oon; luyden beyde de derde klock, en bij 
toeren, soo wanneer maer een van beyde 
geëmployeert werd; luydende mede beyde te 
hoop voor de predicatie. 5. Pieter Jansz luyd 
alleen, wanneer al de klocken geluyd moeten 
werden. Noodhulpen. 1. Claes Matthijs(s)oon. 2. 
Jan van den Hoff. 3. Willem van den Necke, pro 
tempore van het in zee sijn van Seger Claes(s)oon; 
en naerder gecontinueert volgens believen van 
kerckmeesteren, 26/4 1698. Aldus gedaen ter 
kamere, de voorseyde 18 april 1696. Ter 
ordonnantie van deselve heeren, als rentmeester, 
(w.g.) F. de Vrije. 
--- klokkenluider ---  

fol. 42v -- vendue 
Op heden den 22 augusty 1600 sesentnegentigh 
sijn de heeren kerckmeesteren van St.-Janskerck 
der stad Gouda overeengekomen met Johan van 
Ravensbergh omme aen denselven nochmalen te 
vergunnen continuatie van de pacht van de 
vendue ofte slachtgeld van imboel ende roerende 
goederen binnen deselve stad, voor den tijd van 
drie eerstkomende, achtereenvolgende jaeren, 
ingaende met den 3 september 1600 
sesentnegentigh ende expirerende met den 2de 
dito 1600 negenentnegentigh, op alle voorgaende 
ende gewoonelijcke conditiën, hiervooren pag. 21 
geïnsereert, ende met alle de lasten, alsofte 
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deselve publyckelijck opgeveyld was. Boven dat 
deselven pachter noch sal gehouden sijn aen Gillis 
Jansz, kruyer van de vendue, voor het 
wekelijcks(en) aenbrengen van de taeffels ter 
plaetse van de vendue, te betaelen jaerlijx een 
halve ducaton. Ende dat voor de somme van 
seventienhondert gulden jaerlijx, benevens de 
rantsoenen ter somme van vijffentachtigh gulden, 
alles in vrijen, suyveren gelde, waervooren hij sal 
gehouden sijn te stellen suffisante borge, ten 
genoege van de heeren kerckmeesteren 
voornoemd. In kennisse bij denselven getekend 
desen 22 aug. 1696, (w.g.) J. Ravensberch. 
Ingevolge deses heeft Andries Boot sich 
geconstitueert als borch ende principael, gelijck 
denselven sigh constitueert bij desen, onder 
behoorlijcke renuntiatie van de beneficiën ordinis 
ende excussionis, sich houdende van de krachte 
van dien bij desen ten vollen onderrecht. In 
kennisse bij denselven getekent den 22 augusty 
1696, (w.g.) Andrie(s) Boot. Aldus gedaen ter 
kamere als booven. Present alle de heeren 
kerckmeesteren, dempto Ten Ham. Ter 
ordonnantie van deselve heeren, als rentmeester, 
(w.g.) F. de Vrije. 
--- veiling ---  

fol. 43r -- leverantie van kaerssen 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 1 
september 1696. Present de heeren Van der 
Werve, De Lange en De Grande. Gecompareerd 
sijnde tot de inschrijvinge van de kaerssen ten 
gebruycke van St.-Janskerck, ingaende met dato 
deses op de naervolgende conditiën: dat deselve 
kaerssen moeten geleverd werden op waechwight 
ten kosten van den aennemer en dat deselve 
kaerssen moeten gemaeckt werden van goed 
inlands smeer, sonder daer eenigh uytlands onder 
te vermengen, daerbij doende sooveel draden 
catoen en gaeren als tot den eisch van de 
voorseyde kaerssen ende dienste van de kerck 
noodigh sijn sal, Arien Stragier ƒ 29.0.-, Jacobus de 
Glimmer ƒ 29.7.8, Cornelis Loy - 29.5.-, Arien 
Palesteyn - 29.10.-, soo is ingevolge van dien op 
alle de bovenstaende conditiën laechste insetter 
en leverancier gebleven Arien Stragier, voor de 
somme van negenentwintigh gulden. Actum ter 
kamere als booven. Ter ordonnantie van deselve 

heeren, als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- kaarsen ---  

fol. 43v -- glasschilder Pierson 
Extraordinaire vergadering gehouden op dynsdagh 
den 30 november 1696. Present alle de heeren, 
dempto Ten Ham. Op het afsterven van Wilhelmus 
Tombergius, glasschrijver ende -schilder van St.-
Janskerck der stad Gouda, is bij de heeren 
kerckmeesteren in desselfs plaetse aengesteld 
ende gesurrogeert Christoffel Pierson, op alle de 
conditiën sooals hetselve bij den overledenen 
beseten is geweest,ende welcken hiernevens sijn 
volgende. Eerstelijck dat denselven gehouden sal 
sijn tot het backen van de voorseyde glaesen, ten 
sijnen kosten op te richten ende gaende te 
houden een eige glasove, sonder hetselve glas op 
andere plaetsen te mogen versenden omme 
aldaer gebacken te werden, als tot mey 
eerstkomende, omme ondertusschen een 
bequame plaets tot hetselve te despiciëren. Ten 
tweeden sal gehouden sijn deselve glasen, soo bij 
ordinaire als extraordinaire toevallen, te houden 
in goeden stant ende alle defecten, soowel die 
alreeds van tijd tot tijd ingeslopen soude mogen 
sijn, ofte die naermaels in deselvige glasen soude 
mogen komen, te herstellen, repareren ende 
verbeteren, ten dien einde, soo bij storm ende 
onweder, als bij het uytnemen van de verlood 
werdende glasen, sich present latende vinden, 
omme de stuckken sooveel doenlijck te 
conserveren ende naer het nevenstaende werck 
te remplaceren. Ende eindelijck de patroonen van 
deselve glaesen conserveren sooveel doenlijck, 
van alle ongemackken ende bedervinge die 
deselve onderworpen sijn. Waervooren deselven 
sal genieten een jaerlijckse somme van hondert 
Caroligulden, sijn aenvanck nemende met dato 
deses. Actum ter kamere als boven. Ter 
ordonnantie van deselve heeren, als rentmeester, 
(w.g.) F. de Vrije. 
--- Goudse glazen ---  

fol. 43v -- rentebrief gerestitueert 
Den 5 januarii 1697 gelicht ende in handen van 
den rentmeester gestelt, een losrentebrief van 
850 nevens een obligatie van 1000 gulden 
capitael, omme te verwisselen jegens een vrije 
obligatie, die in plaetse van deselve bij den heer 
thesaurier geremplaceert sal werden. Actum den 
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5 januarii 1697. Present alle de heeren. (w.g.) F. 
de Vrije. Donderdagh den 24 januarii 1697 in 
plaetse van de obligatie en rentebrief hierboven 
gementioneert, gerestitueert en in handen van de 
heeren kerckmeesters gestelt een obligatie van 
gelijcke 1850 gulden capitael. In kennisse 
getekend, (w.g.) J. de Lange. 
--- belegging ---  

fol. 44r -- gestoelte verplaatst 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 1 julii 
1697. Present alle de heeren, demptis Kaeckmes 
ende Ten Ham. Is goedgevonden ende verstaen, 
omme de banck ende gestoelte van de heer Johan 
de Mes, heere van Leckerland, te verplaetsen 
ende te avanceren, sooveel vorewaerts als 
jegenwoordigh is staende het gestoelte van de 
heer Van der Wolff saliger, jegenwoordigh buyten 
gebruyck sijnde, ende de voorschreve banck van 
de heer Van der Wolff te stellen alwaer het 
gestoelte van den heere van Leckerland tevooren 
is geplaets (!) geweest. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 44r -- reparatie 
Is mede ten selvigen dage naer voorgaende rijpe 
deliberatie verstaen ende geresolveert, omme de 
drie huysjens aen de noortsijde van de kerck 
staende, gesien derselver bouvalligheyd ende de 
apparentie van ongelucken, die uyt het 
overhangen van deselven te wachten soude sijn, 
te herstellen, verniewen ende repareren, ten 
besten manieren doenlijck ende raetsaemst bij 
naerdere inspectie bevonden sal werden, hetsij 
met een simpele reparatie, hetzij met het trecken 
van de voorschreve drie huysjens tot twee, ende 
soodanigen reparatie als daertoe vereischt soude 
mogen werden. Actum ter kamere als boven. Ter 
ordonnantie van deselve heeren, als rentmeester, 
(w.g.) F. de Vrije. 
--- huisjes ---  

fol. 44v -- leverantie van de kaerssen 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 24 
augusty 1697. Present de heeren. Gecompareert 
sijnde tot de inschrijvingh van de caerssen ten 
gebruycke van St.-Janskerck, ingaende met dato 
deses, op naervolgende conditiën, dat de kaerssen 
moeten geleverd werden op waeghwight ten 
kosten van den aennemer en gemaeckt werden 

van goed inlandsch smeer, sonder eenigh uytlands 
daeronder te vermengen, daerbij doende sooveel 
katoen ende gaeren als tot den eysch van de 
voorseyde kaerssen ende dienst van de kerck 
noodigh sijn sal, Arien Palesteyn ƒ 27.12.8, 
Johanna Davidsdr - 27.10.-, Jacobus de Glimmer - 
27.7.8, Arien Stragier - 27.7.8, Cornelis Loy - 27.5.-, 
soo is ingevolge van dien op alle de bovenstaende 
conditiën laechste insetter ende leverancier 
gebleven Cornelis Loy, voor de somme van 
sevenentwintigh guldens vijff stuyvers. Actum ter 
kamere als boven. Ter ordonnantie van deselve 
heeren, als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- kaarsen ---  

fol. 44v -- rondom de kerck schoonhouden 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 14 
december 1697. Present alle de heeren, demptis 
De Lange en Ten Ham. Is geresolveert omme 
serieuselijck, soo aen de kerckebediendens, als 
aen alle degene, die uytgangen op het kerckhof 
ende rontom de kerck sijn hebbende, aen te 
seggen ende te gelasten de gevallene sneew, als 
andere vuylicheden van hare straeten te 
removeren ende wech te doen, sonder te 
vermogen deselvige bijeen geveecht ende op 
hoopen op deselve straeten te laten liggen. Sijnde 
hetselve mede aengesecht aen alle die eenige van 
de kerckenhuysen als huerders sijn bewoonende. 
Actum ter kamere als boven. Ter ordonnantie van 
deselve, als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- vuilnis sneeuw ---  

fol. 45r -- leverantie pen, papier voor de 
consistorie wed. Endenburgh 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 11 
januarii 1698. Present alle de heeren, demptis 
Jongkind en Ten Ham. Is bij de heeren 
kerckmeesteren, op vrijwillige afstand van Catrina 
Hola, tot leverantie van papier, pen, couranten, 
etc. in desselfs plaetse gesubstitueert Marij, wed. 
Endenburgh, sooals deselve aengesteld werd bij 
desen. Actum ter kamere als boven. Ter 
ordonnantie van deselve, als rentmeester, (w.g.) 
F. de Vrije. 
--- leveranciers ---  

fol. 45r -- revue obligatiën etc. 
Vergaderingh gehouden op vrijdagh den 17 
januarii 1698. Present de heeren Sanison, Van 



GOUDA                           transcripties resoluties kerkmeesters 1640-1723                              30 

 

 

Rietveld en Van der Burgh. Sijn bij de heeren 
kerckmeesteren naergesien de rentebrieven en 
obligatie, de voorseyde kerck toebehoorende, en 
conform het memoriael van de effecten 
bevonden. Is mede in handen van den 
rentmeester gestelt een obligatie op de stad 
Gouda van 1850 gulden capitael, omme over 
deselve met den heer tresorier te spreken, 
blijvende met deselve gechargeert tot nader 
décharge. Actum als boven. Als rentmeester, 
(w.g.) F. de Vrije. 
--- belegging ---  

fol. 45r -- ut supra 
Op heden den 15 februarii 1698 de obligatie 
hierboven gemeld weder gesteld in handen van de 
heeren kerckmeesteren, werdende den 
rentmeester hiervan gedechargeert bij desen. In 
kennisse getekend, (w.g.) J. de Lange, R. van der 
Burch. 
--- belegging ---  

fol. 45v -- achterstallen 
Vergaderingh gehouden saturdagh den 15 
februarii 1698. Present alle de heeren, demptis 
Sandvoord en Ten Ham. Carel Pietersz 
gesommeert sijnde omme te voldoen de 
achterstallen van het kerckhof van den jare 1697, 
is denselven op sijn versoeck toegestaen en 
geaccordeert de tijd van drie of ten langsten vier 
maenden, binnen welcken tijd hij sich obligeert de 
achterstallen voorseyd te voldoen ende betalen, 
sullende de tijd voorseyd sijn inganck nemen met 
dato deses. Actum ter camere als boven. Ter 
ordonnantie van deselve, als rentmeester, (w.g.) 
F. de Vrije. 
--- debiteuren ---  

fol. 46r -- capelle mevr. Cool 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 26 april 
1698. Present de heeren Sanisson, Rietveld en Van 
der Burgh. Gelesen sijnde de testamentaire 
dispositie van mevrow Elisabet van Ruytenburgh, 
wed. van de heer AEmilius Cool zaliger, ende in 
deselve de clausule hiernaer volgende, volgens 
haer edeler dispositie van den 9 januarii 1697: 
"Noch legaterende aen de kercke tot Gouda 
eenduisend gulden tot erffelijcke onderhoudinge 
van de capelle aldaer, sonder dat daerinne eenigh 
verval sal mogen koomen", is bij de heeren 

kerckmeesteren goedgevonden en geresolveert 
het legaet voorseyd op deselve conditiën te 
accepteeren, gelijck hetselve geaccepteert werd 
bij desen. Ende is van hetselve aen de 
gesamentlijcke erfgenaemen van de gemelte 
vrouwe Cool zaliger gepasseert de volgende 
quitancie: "Ontfangen bij mij, ondergeschreve, als 
rentmeester van St.-Janskerck der stad Gouda, uyt 
handen van Lambertus van Coevenhooven, als 
geauthoriseerde van de gesamentlijcke 
erfgenamen van mevr. Elisabet van Ruytenburgh 
zaliger, wed. van de heer AEmilius Cool, een 
somme van duysend gulden, alles ingevolge van 
de testamentaire dispositie van de voorseyde 
vrouwe Cool zaliger, ende in voldoeninge van 
deselve, rakende de altijd onderhoudinge van de 
capelle van de gemelde heer en vrouwe Cool 
zaliger, in dato den 9 januarii sestienhondert 
sevenentnegentigh. In kennisse getekend den 26 
april 1698, (w.g.) F. de Vrije." Ende is geresolveert 
voor de penningen hier bovenstaende aen te 
koopen een rentebrief ten voordeele van de kerck 
voorseyd van een gelijcke somme. Actum als 
boven, (w.g.) F. de Vrije. 
--- grafkapel ---  

fol. 46r 
Op heden den 24 mey 1698 is ingevolge van de 
bovenstaende resolutie van de erfgenamen 
respective van de heer Arnoldus Sijen en juffrouw 
Clara Cincq aengekocht een losrentebrief van 
duysend gulden capitael, jegens 94 procento, met 
een somme van negenhondert en veertigh gulden, 
geplaetst in de kasse van de heeren 
kerckmeesteren, in de lade no. 17, werdende den 
rentmeester hiermede van deselve gedechargeert. 
T'oirconde getekend den 17 junii 1698. (w.g.) J. de 
Lange, H.G. van Rietveld. 
--- belegging ---  

fol. 46v -- leverantie van kaerssen 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 13 
september 1698. Present de heeren Sanisson, De 
Lange, Rietvelt en Van der Burgh. Gecompareert 
sijnde tot de inschrijvinge van de kaerssen ten 
gebruycke van St.-Janskerck, ingaende met dato 
deses, op naervolgende conditiën, van de 
kaerssen te moeten leveren op waechwicht ten 
kosten van den aennemer en deselve te maken 
van goed inlandsch smeer, sonder eenigh 
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uytlandsch daeronder te vermengen, daerbij 
doende sooveel catoen ende gaeren als tot den 
eysch van de voorseyde kaerssen ende meesten 
dienst van de kercke voorseyd noodigh is, Johanna 
Davidsdr ƒ 27.5.-, Arien Stragier - 27.1.4, Jacobus 
de Glimmer - 26.17.8, Cornelis Loy - 26.17.8, Arien 
Palesteyn - 26.15.-, soo is ingevolge van dien op 
alle de bovenstaende conditiën, laechste insetter 
en bijgevolge leverancier gebleven Arien 
Palesteyn, voor de somme van sesentwintigh 
gulden vijftien stuyvers. Actum ter kamere op 
dato als boven. Ter ordonnantie van deselve 
heeren, als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- kaarsen ---  

fol. 47r -- klockeluyder 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 10 
januarii 1699. Present de heeren Rietveld, 
Santvoord en Van der Burgh. Op het afsterven van 
Willem Ros, klockeluyder, is tot vijfde en jonghste 
klockeluyder gesubstitueert ende aengesteld 
Cornelis van Leewen, gelijck deselve 
gesubstitueert ende aengesteld werd bij desen. 
Actum ter kamere als boven. Ter ordonnantie van 
deselve, als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- klokkenluider ---  

fol. 47r -- verwer 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 4 april 
1699. Present alle de heeren. Op het afsterven 
van Kers Weyman (of: Wegman?), verwer van St.-
Janskercke deser stad, is in desselfs plaetse 
aengestelt Hendrick Meeringh, gelijck deselve 
gesurrogeert ende tot het verwen als voorseyd 
aengestelt werd bij desen. Actum ter kamere als 
boven. Ter ordonnantie van deselve heeren, als 
rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- schilder ---  

fol. 47v -- swarte baeren 
1699. Vergaderingh gehouden op saturdagh den 2 
mey. Present alle de heeren, dempto de heer Ens. 
Is goedgevonden ende verstaen op het versoeck 
van swarte baren voor soodanige menschen als 
van den armen werden begraven, omme hetselve 
versoeck in geenerhande manieren voor het 
toekomende te accorderen ende vergunnen, als 
toekomende van de edelachtbare heeren 
kerckmeesteren ende niet bij iemant van deselve 
heeren privative. Wordende den rentmeester 

gelast bij desen dese resolutie de nieuwe heeren 
op haer edeler aenkoomen voor te leesen. Actum 
ter kamere als boven. Als rentmeester, (w.g.) F. de 
Vrije. 
--- doodskleden ---  

fol. 47v -- grafstede 
Is mede ter selver dage geaccepteert het legaet 
van een grafstede, deselve kercke gelegateert 
door Jan Bitter, ingevolge van den instrumente ter 
selver tijde geëxhibeert ende hiernaer volgende.  
--- graven ---  

fol. 47v -- legaet 
Extract. In den name des Heeren, amen. Op 
huyden den 24 dage der maend december des 
jaers 1698 compareerde voor mij, Huybert van 
Eyck, openbaer notaris, bij den Hoove van Holland 
geadmitteert, residerende binnen der Goude, en 
de getuygen ondergenomineert, den eersamen 
Johannes Hayensz Bitters, woonende in het 
Proveniershuys deser stad, mij notario bekent, 
siekelijck van lichaem, doch gaende en staende 
over der aerde, sijn verstand, redenen en 
memorie wel hebbende ende met volkomen 
uytspraeck gebruyckende (soo mij notario en de 
getuygen klaerlijck bleeck). Dewelcke verklaerde 
alsnoch te approberen en van waerden te houden 
de testamentaire dispositie, bij hem comparant op 
den 10 october des jaers 1693 voor den notario 
Balbiaen en seekere getuygen gepasseert, voor 
sooveel deselve bij dese tegenwoordige dispositie 
niet verandert ofte vernietigd en werd, ende 
willende sijne voorseyde testamentaire dispositie 
eenigermaeten altereren ende ampliëren, etc. 
Wijders legateerde hij comparant aen de groote 
kercke binnen dese stad sijn graf, leggende in 
deselve kerck, doch onder dese expresse conditie 
dat hetselve in vijffentwintigh achtereenvolgende 
jaren, te rekenen van sijn comparants overlijden 
af, niet sal mogen werden geopent nochte 
geroerd. Voorts, etc. Alle 'twelcke voorseyd staet, 
verklaerde hij comparant te wesen sijnen 
uytersten wille, begeerende dat deselve effect 
sorteren sal, 'tzij als codicil, een ampliatie ofte 
alteratie van sijn voorige testament, ofte in 
sulcker voegen hetselve best naer rechten sal 
kunnen bestaen, al waer 't dat alle solemniteyten, 
hierinne gerequireerd, niet en waeren 
geobserveert. Versoeckende bij mij notario alle 
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'tselve genoteerd en daervan gemaeckt ende 
geleverd te werden een ofte meer instrumenten 
in behoorlijcker forma. Aldus gedaen ende 
gepasseert binnen der Goude, in het voornoemde 
Proveniershuys, ter presentie van Cornelis van 
Eyck, mijn clerck, ende Ewout Haeck, getuygen 
van geloove, met mij notario hiertoe versocht, ten 
dage, maende en jaere als booven, die de minute 
deses, nevens den comparant en mij notario mede 
onderteykent hebben. Onder stont: Quod 
attestor. Ende was ondertekent: H. van Eyck, 
notarius publicus. Ende verder: Naer gedane 
collatie jegens sijn principael is dit extract voor 
sooveel den inhoude deses aengaet daermede 
bevonden t'accorderen, den 1 mey 1699 binnen 
der Goude. Onder stond: Quod attestor, J. 
Everswinckel. Naer gedaene collatie bevonden dit 
met het voorseide extract te accorderen. Actum 
den 16 mey 1699, als rentmeester, (w.g.) F. de 
Vrije. 
--- legaat ---  

fol. 48v -- vremde kisten 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 27 
junii. Present alle de heeren. 1699. De heeren 
kerckmeesteren op het versoeck van Pieter 
Carelsz, kistemaker van St.-Janskerck deser stad, 
voorgekomen sijnde, dat deselve van ieder kist die 
van buyten dese stad alhier werd ingebracht 
volgens oud gebruyck ende langdurige possessie is 
genietende een somme van twee gulden, sonder 
hetselvige uyt eenige resolutie ofte commissie te 
konnen afvorderen ofte fonderen, is bij deselve 
heeren goedgevonden ende verstaen, omme 
deselve uyt krachte van het voorseide oud 
gebruyck ende gecontinueerde possessie, bij 
desen te authoriseeren tot het jouisseren ende 
genieten van soodanige twee guldens, als 
deselvige ten allen tijden uyt den hoofde voorseid 
genooten ende afgevordert heeft. Actum ter 
kamere als boven. Als rentmeester, (w.g.) F. de 
Vrije. 
--- doodskisten ---  

fol. 48v -- klockeluyder 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 7 
augusty 1699. Present alle de heeren. Op het 
versoeck van Seger Claes(s)oon omme verlof te 
hebben tot het in zee gaen, is denselven sijn 
versoeck geaccordeert ende geduerende desselfs 

absentie tot het suppleren van desselfs plaets als 
klockeluyder aengesteld de persoon van Willem 
van den Necke. Actum ter kamere als boven. Als 
rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- klokkenluider ---  

fol. 49r -- vendue 
Conditiën ende verpachtinge van de vendue, op 
saturdagh den 22 augusty 1699. Present alle de 
heeren kerckmeesteren. vendue Op heden den 24 
augusty 1699 sijn de heeren kerckmeesteren naer 
voorgaende opveylinge, bij welcke hoochste 
insetter gebleven was Cornelis Dijvoord, voor de 
somme van twaelfhondert gulden, 
overeengekomen ende geconvenieert met Johan 
van Ravensbergh, op approbatie ende gevolgde 
aggreatie van de edelachtbare heeren 
burgemeester(en) deser stad, omme denselven te 
vergunnen de pacht van de vendue ofte slachtgeld 
van imboedel ende roerende goederen binnen de 
stad Gouda voor den tijd van drie eerstkomende 
ende achtereenvolgende jaren, ingaende met den 
derden september deses jaers 1699 ende 
expirererende (!) met den 2 september de (!) jaers 
1702, op alle voorgaende ende vanouts gewoone 
conditiën, hiervoren in dit resolutieboeck fol. 21 
ende 42verso geïnsereert, alle welcke in desen 
hiermede werden begrepen, voor een somme van 
veertienhondert vijftigh gulden jaerlijcks, boven 
het rantsoen van 1 stuyver per gulden, ende alle 
lasten op ende bij de opveylinge gevallen. 
Waervooren hij gehouden sal sijn te stellen 
suffisante borgen ten genoege van de 
edelachtbare heeren kerckmeesteren, alles 
ingevolge van de bovenstaende conditiën. In 
kennisse der waerheyd dit bij denselven pachter 
ondertekent den 24 augustys 1699, (w.g.) J. 
Ravensberch. 
--- veiling ---  

fol. 49v -- vendue 
Ingevolge van dit ommestaende heeft sich Andries 
Boot geconstitueerd als borch ende principael, 
gelijck denselven sigh constitueerd bij desen, 
onder behoorlijcke renuntiatie van de beneficiën 
ordinis ende excussionis, sich houdende van de 
krachte van dien bij deselve ten vollen 
onderreght. In kennisse der waerheyd dit bij 
denselven onderteykent den 24 augusty 1699. 
(w.g.) Andries Boot. Aldus gedaen ter kamere op 
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dato als boven. Present deselve heeren. Als 
rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- veiling ---  

fol. 49v -- leverantie van kaerssen 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 5 
september 1699. Present alle de heeren. 
Gecompareert sijnde tot de inschrijvinge van de 
kaerssen ten gebruycke van St.-Janskerck, 
ingaende met dato deses en voorts de geheele 
winter geduerende, op naervolgende conditiën 
van de kaerssen te moeten leveren op waegwigt 
ten kosten van den aennemer en deselve te 
maken van goed inlands smeer, sonder eenigh 
uytlands daeronder te vermengen, daerbij doende 
sooveel catoen ende garen als tot den eysh (!) van 
de voorseyde kaerssen ende totten dienst van de 
kerck voorseyd noodigh is, de naervolgende 
kaersmakers: Johanna Davidsdr ƒ 27.10.-, Gabriël 
Kamp - 27.10.-, Jacobus de Glimmer - 27.2.8, 
Cornelis Loy - 27.0.-, Arien Palesteyn- 27.0.-, Arien 
Stragier - 26.17.8, soo is ingevolge van dien op alle 
de bovenstaende conditiën laechste insetter ende 
bijgevolge leverancier gebleven Arien Stragier, 
voor de somme van sesentwintigh gulden 
seventien stuyvers acht penningen. Als 
rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- kaarsen ---  

fol. 50r -- begraeven bij nacht 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 5 
september. Present alle de heeren 
kerckmeesteren. Op het versoeck van de heer en 
mr. Reyer van der Burgh, raed ende oud-schepen 
deser stad, omme het lijck van de heer mr. Samuel 
Everwijn zaliger des avonts te mogen te begraven, 
alsmede desselfs wapenen op te mogen hangen, is 
naer voorgaende resolutie goedgevonden ende 
verstaen, het voorseyde versoeck in beyde sijne 
gedeelten te accorderen ende toe te staen, mits 
daervooren de gewoone leges betaelende. Ende is 
bij dit geval vorder geresolveert, dat in het 
toekomende op alle versoecken van diergelijcke 
natuer niet als ter kamere, naer voorgaende 
beleggingh van vergaderingh, gedisponeert sal 
werden. Wesende daerover de bediende van de 
kerck bij desen wel expresselijck gelast ende 
gewaerschoud, egeene dooden bij avont te 
begraven, als op ordres ter kamere bij de heeren 
kerckmeesteren geresolveert ende gegeven. 

Actum als boven. Als rentmeester, (w.g.) F. de 
Vrije. Kerkmeesteren mogen over geene 
grafsteeden op het hooge choor disponeeren, als 
op authorisatie van heeren burgermeesteren. 
Resolutie 7e november 1699. Staat agter een van 
de oude grafboeken, gemaakt in den jaare 1702. 
--- begraven ---  

fol. 50v -- klockeluyders 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 14 
november 1699. Present de heeren Sanisson, 
Rietveld en Ens. Door het overlijden van Jan 
Govertsz, eerste klockeluyder, is bij de heeren 
kerckmeesteren goedgevonden op te volgen de 
resolutie van de heeren kerckmeesteren in dato 
des 28 april 1696, waerbij vastgesteld was, dat de 
jongste klockeluyder ider na haer rangh bij het 
afsterven van ouder luyders soude avanceren 
ende opklimmen tot de daernaestaenvolgende. 
Ende voor vijftde luyder aengestelt den persoon 
van Willem van de Necke. Sulcks dat den rangh 
van de voorseyde luyders, om te luyen, als te sien 
is fol. 42, tegenwoordigh is als volgt: 1. Frans van 
der Hof. 2. Seger Claes(s)oon. Obiit 28/12-1701. 3. 
Pieter Jansz. 4. Cornelis van Leewen. Is 
gedeporteert, 1700. 5. Willem van de Necke, 
alsmede omme waer te nemen de plaetse van 
Seger Claesse, geduerende desselfs absentie. 6. 
Hendrick Spruyt, tot klockeluyder aengestelt anno 
1700. De noodhulpen in rang als volgt: 1. Claes 
Matthijs(s)oon. 2. Jan van der Hof. Actum ter 
kamere op dato als boven. Als rentmeester, (w.g.) 
F. de Vrije. 
--- klokkenluider ---  

fol. 51r -- tourbeurten stoelen 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 17 april 
1700. Present alle de heeren. Is bij de heeren 
kerckmeesteren voor desen jare naer voorgaende 
deliberatie goedgevonden en verstaen, dat voor 
het toekomende de tourbeurten van het vergeven 
van de stoelen en commissiën, haer begin ende 
aenvanck nemen sullen met saturdaghnacht, 
immediaet naer de klocke twaelff ueren, ende 
eyndigen gevolgelijck ter selver uere, op 
saturdagh acht dagen daernaer. En dat den 
rentmeester de heeren kerckmeesteren in der tijt, 
op haer edeler aenkomen, van dese resolutie sal 
adverteren ende kennisse geven, omme, hetsij op 
deselve wijse ofte andertsints, hare tourbeurten 
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te reguleren ende fixeren. Actum ter kamere op 
dato als boven. Als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 51r -- begraeven in graven de verhooging niet 
betaelt hebbende 
Vergaderingh op dato en present deselve heeren 
als boven. De heeren kerckmeesteren over eenige 
jaren genomen hebbende sekere mondelinge 
resolutie, omme te begraven in de graven van 
soodanige, welcke de laetste verhooginge niet en 
hadden betaelt, even alsofte deselve graven aen 
de kercke selfs in vollen eygendom waren 
toebehoorende, mits bij reclamatie van de 
eygenaers deselve restituerende in de staet, in 
welcke sij alsdan bevonden souden mogen 
werden, sonder dat deselve resolutie was 
geregistreert ofte selfs oock werckstelligh 
gemaeckt, ende bijgevolge niet geweest van dat 
effect, als deselve heeren daervan hadden 
verwacht, soo is bij de heeren kerckmeesteren van 
desen jaere goedgevonden ende verstaen, deselve 
resolutie niet alleen te renoveren, extenderen 
ende registreren, maer oock deselve werckstelligh 
te maken ende strictelijck te executeren, soowel 
omtrent de graeven waervan de verhooginge van 
den jare 1662, als die van den jare 1687 niet en is 
betaelt. Gelastende bij desen de doodgravers, 
omme sigh hiernaer te reguleren ende gedragen. 
Actum ter kamere als boven. Als rentmeester, 
(w.g.) F. de Vrije. 
--- begraven ---  

fol. 51v -- capelle de heer Van der Dussen 
Vergaderingh gehouden op dato en present als 
boven. Sijn de heeren kerckmeesteren met de 
heer Jacob van der Dussen, raed ende oud-
burgemeester deser stad, geconvenieert ende 
overeengekomen over het maken ende fonderen 
van den capelle, kelder ende grafsteden, in 
manieren als volgt ende breeder is geëxtendeert 
in het extract uyt het camerboeck der stad Gouda. 
Extract uyt het camerboec der stad Gouda. Is ter 
camere geëxhibeert tot onderstaende accoord. 
Den heer Jacob van der Dussen, raed en oud-
burgemeester deser stad, heeft ter camer 
gerepresenteert, dat aen sijn edele op den 18 
december 1694 geconcedeert, geaccordeert en 
gegeven is het recht tot het maken van een 
capelle en grafsteeden in dese kerck, op de gront 

buyten de kerckmuer, daer tegenwoordigh noch 
staet de lootse ofte kalckhock van dese kerck, 
beoosten de capelle ende grafsteden van den heer 
Van Beverningh zaliger, alles onder conditie, 
breeder vervat in de actens van concessie en 
accoort van de heeren kerckmeesteren in dato 
den 18 december 1694 ende opgevolgde 
approbatie van de heeren burgemeesteren in dato 
den 11 december 1695, dat sijn edele om 
verscheyde redenen, mondelinge gededuceert, 
sigh van het voorseyde recht, concessie en 
accoord niet hadde bedient. Versoeckende 
daerbenevens, in plaetse van dien, de voorseyde 
capelle en grafsteden te mogen maeken ende 
funderen op een andere bequame plaetse in de 
voorseyde kercke. Waerop gedelibereert sijnde, is 
goedgevonden ende verstaen, om redenen in de 
voorseyde actens van concessie en accoorden 
vermelt, met den gemelten heer Van der Dussen 
opnieu te accorderen en te conveniëren, gelijck 
met sijn edele geaccordeert en geconvenieert 
werd bij desen, namentlijck dat aen sijn edele 
word gegeven ende vergunt het recht tot het 
maeken en tot het funderen van een capelle en 
grafsteden voor sijn edele en sijn erfgenamen ten 
eewigen daege, de plaetse en graeven liggende 
binnen dese kercke, benoorden den ingangh van 
den toorendeure tegens de gevel ofte muer van 
de kerck, in het midden van het gantsche vack, 
tussen de muer van den tooren ende de 
noordermuer van de kerck, ter breette van 
twintigh voeten of daeromtrent, inspringende van 
de muer onder het glas omtrent elf voeten 
kerckwaerts in, alles volgens de 
grontslaghsteykeningh aen ons geëxhibeert, mits 
bij verwisselingh aen dese kerck gevende voor de 
seven heele graeven, daer de kelder van de 
voorseyde capelle van gemaeckt sal werden, 
seven andere geheele graeven, hem heer Van der 
Dussen toekomende, leggende benoorden het 
choor, en daerenboven noch aen de kerck 
betalende voor de meerder gront die de 
voorseyde capelle en kelder beslaen sal als de 
voorseyde seve graven, mitsgaders voor het 
voorseyde recht ende concessie tot het funderen 
van de voorseyde capelle, plaetse en 
grafstedenkelder daerin begrepen, tot een 
recognitie de somme van eenhondert guldens in 
gelt eens, doch alles op approbatie ende aggreatie 
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van de heeren burgemeesteren deser stad. 
Waerop gedelibereert sijnde, is goedgevonden en 
verstaen het voorseyde accoord te approbearen, 
gelijck hetselve geapprobeert werd bij desen. 
Actum den 20 april anno 1700 bij de heeren 
burgemeesteren. Onder stond: als substituut-
secretaris, M. Everswinckel. Aldus gedaen ter 
kamere op dato en present de heeren als boven. 
Als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- grafkapel ---  

fol. 52v -- stucken grafs F. de Vrije 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 1 mey 
1700. Present alle de heeren, dempto Kaeckmes. 
Zijn aen den rentmeester mr. Franco de Vriie op 
desselfs versoeck geaccordeert ende toegestaen 
soodanige twee stucken grafs, als tegens de pilaer 
van de 9 laegh, in het nieuwe zuydpand, tussen 
deselve pilaer ende de graven gevoert op den 
naem van Jan de Vrije sijn leggende, geregistreert 
in het grafboeck van St.-Janskerck in de 9 laegh 
van het nieuwe zuydpand het 10 en 11de graff. 
Alsmede een reep ofte stuck sercks, liggende op 
een kerckegraf op het noordchoor te mogen 
verwisselen tegens de hooftsteenen van gelijcke 
breette ende lengte, op desselfs grafstede 
liggende. Mits daervooren betalende eens een 
somme van tien gulden. Actum op dato als boven. 
Als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- graven ---  

fol. 53r -- noodhulpen klockeluyders 
Vergaderingh gehouden op dato en present als 
boven. Is goedgevonden ende verstaen naer 
voorgaende deliberatie, dat egeene noodhulpen 
van klockeluyders geëmployeert ofte te werck 
gestelt sullen werden, soo lange alsser van de 
luyers overschieten ende resteren, die het luyen 
sullen konnen waernemen. En dat dese alle 
ontbrekende, alsdan eerst die (?) noodhulpen 
geadmitteert sullen werden omme te mogen 
luyden. Actum als boven. Als rentmeester, (w.g.) 
F. de Vrije. 
--- klokkenluider ---  

fol. 53r -- gestoelte de heer Dirc de Lange 
Is naer voorgaende communicatie, voorstellinge 
ende gevolgde approbatie van de heeren 
kerckmeesteren, ter kamere geëxhibeert het 
navolgende. Extract uyt het camerboeck der stad 

Gouda. Is na deliberatie goetgevonden ende 
verstaen, de kerckestoel in St.-Janskerck, voor 
desen machtigh geworden bij de heer 
burgemeester Frans Herberts ende laetst 
gebruyckt bij de huysvrouwe ende familie van de 
heer en mr. Leonard Verboom, te accorderen aen 
de hr. en mr. Dirc de Lange en familie. En sal 
hiervan extract gegeven worden aen den 
voorseyde heer De Lange omme deselve aen de 
heeren kerckmeesteren te mogen vertoonen ende 
te dienen tot haer edeler naright. Actum den 29 
mey anno 1700. Bij de heeren burgemeesteren. 
Onder stond: A. van Groenendijck. Waerop 
gedelibereert sijnde, is goedgevonden hetselve in 
het resolutieboeck te laten registreren ende in te 
voegen. Actum den 30 mey anno 1700, Als 
rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 53v -- donatie grafstede 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 3 julii 
1700. Zijn de heeren kerckmeesteren 
geconvenieert met de respective erfgenamen van 
de heer Meinert Percheval zaliger, omme voor de 
donatie van den grafstede in het oude noordpand, 
de 18 laeght, het 8 graff, bij deselve aen de kerck 
gedaen, in hetselve graf ofte elders anders in de 
kerck, ten haren kosten te doen begraven Annetje 
Kraey, jegenwoordigh sijnde in het 
Oudevrouwenhuys alhier. Actum op dato als 
boven. Als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- graven ---  

fol. 53v -- vacantiën kerckedienaers 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 21 
augusty 1700. Present alle de heeren. De heeren 
kerckmeesteren, ondervonden hebbende dat de 
kerckebedienden op feest- en hoogdagen, 
kermissen en diergelijcke dagen, op haer eyge 
autoriteyt vacantiën maken ende sich van haer 
werck komen te absenteren, hebben na rijpe 
deliberatie ende overweginge goedgevonden 
ende verstaen, dat deselve in het toekomende 
sich sullen onthouden omme op haer privé-
autoriteyt op diergelijcke dagen van haer werck te 
absenteren ofte eenige vacantiën te houden, als 
dewelcke haer bij kerckmeesteren op haer 
versoeck geaccordeert sullen werden. Alsmete (!) 
op ordinaire dagen niet buyten haer edeler weten 
sich van haer werck onttrecken, op pene van dat 
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de daggelden na proportie van de versuymde tijd 
daer afgetrocken sullen werden. Verders aen haer 
edelen reserverende suspensie ofte cassatie sulcks 
ende in dier voegen als haer edele sullen 
vermeynen te behooren. Ende sal hiervan copye 
gegeven werden aen Pieter Carelsz omme den 
inhoud deses strictelijck te doen executeren. 
Actum ter kamere op dato en present als boven. 
Als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- personeel ---  

fol. 54r -- stoelsetster 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 4 
september 1700. Present de heeren Van der 
Dusse, Verschuere ende Sanisson. Is bij de heeren 
kerckmeesteren gesamentlijck in plaetse van 
Maria van der Swick, overleden, tot stoelsetster 
aengestelt Geertje Jansdr van Dalenoort, sooals 
deselve aengestelt werd bij desen. Actum ter 
kamere op dato als boven. Als rentmeester, (w.g.) 
F. de Vrije. 
--- stoelenzetter ---  

fol. 54r -- kaerssen 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 18 
september 1700. Present de heeren Van der 
Dusse, Verschuere en Sanisson. Gecompareert 
sijnde tot de inschrijvinge van de kaerssen, ten 
gebruycke van St.-Janskercke deser stad, ingaende 
met dato deses en voorts de geheele winter 
geduerende, op naervolgende conditiën van de 
kaerssen te moeten leveren op waegwigt in 
stadswage ten kosten van den aennemer en 
deselve te maken van goed inlands smeer, sonder 
eenigh uytlants daeronder te vermengen, daerbij 
doende sooveel catoen en garen als tot den eys 
van de voorseyde kaerssen en de meesten dienst 
van de kerck voorseyd noodigh is, de 
naervolgende kaersmakers: Johanna Davidsdr ƒ 
27.0.0, Gabriël Kamp - 26.10.0, Jacobus de 
Glimmer - 25.15.0, Cornelis Loy - 25.15.0, Arien 
Stragier - 25.10.0, soo is ingevolge van dien op alle 
de bovenstaende conditiën laechste insetter en 
bijgevolge leverancier gebleven Arien Strangier, 
voor de somme van vijffentwintigh gulden tien 
stuyvers. Actum op dato als boven. Als 
rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- kaarsen ---  

fol. 54v -- overtekenen van capellen 
Vergadering gehouden op vrijdagh den 31 
december 1700. Present alle de heeren, dempto 
Van der Dussen. Op het voorgekomene ter saeke 
van het transport van de capelle van de heer 
burgemeester Floris Kant zaliger, is verstaen dat 
hetselve voor de heeren kerckmeesteren sal 
mogen volstaen en moeten geschieden en dat van 
ider capelle in het toekomende voor het regt van 
overboekinge sal werden betaelt ses gulden, 
gereserveert den rentmeester sijn extra-ordinair 
verdient salaris. Actum ter kamere op dato als 
boven. Als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- grafkapel ---  

fol. 54v -- gestoelte W. de Vet 
Vergaderingh gehouden op dato als boven. Op het 
versoeck gedaen bij de heer mr. Rudolphus van 
Heuven, uyt naeme van juffrouw Agneta 
Sassenraet, weduwe van Willem de Vet de jonge 
zaliger, omme te continueren in possessie van 
seker gestoelte, geobtineert bij de heer Willem de 
Vet den ouden, hetwelcke gesustineerd wierd 
door het opbreken van de huyshoudinge van 
gemelte Agneta Sassenraet als uyt andere 
redenen te vaceren, is naer voorgaende 
deliberatie goedgevonden en verstaen deselve 
juffrouw Agneta Sassenraed, weduwe van Willem 
de Vet de jonge saliger, ende juffrouw Hillegonda 
Sassenraed, huysvrouwe van de heer mr. 
Rudolphus van Heuven, voor hare persoonen 
provisionelijck de continuatie van sessie in 'tselve 
gestoelte te vergunnen ende accorderen, sonder 
hetselve eenigsins te trecken in consequentie ten 
principaelen ofte eenige 't alderminste recht uyt 
deselve provisionele vergunninge te trecken ofte 
te formeren. Actum ter kamere op dato en 
present als boven. Als rentmeester, (w.g.) F. de 
Vrije. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 55r -- kerckendienaers 
Vergaderingh gehouden op vrijdagh den 31 
december 1700. Present alle de heeren, dempto 
Van der Dussen. Op de menigvuldige klachten 
over de kerckedienaers bevonden sijnde, dat 
deselve des sondags sich den dienste van de 
kerck, omtrent het toesien en voorkomen van 't 
geraes en desordres in de kercke, onder het 
prediken van Gods woord voorvallende, komen te 
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onttrecken en self eenige van deselve derven 
voorgeeven niet tot diergelijcke dienst 
aengenomen te sijn, is bij de heeren 
kerckmeesteren geresolveert ende verstaen, dat 
alle deselve, egeene uytgesondert, gehouden 
sullen sijn, soowel des sondacghs als in de weke, 
op de predicktijd sich in de kerck tot voorkominge 
van soodanige onordentelijckheden te laten 
vinden, in dat getal en soodaniger voege, dat 
hetselve behoorlijck werde waergenomen, des dat 
deselve noyt in minder getaele sullen mogen sijn 
als 2 in de weeck en 3 op son- of feestdagen, 
sonder daervan te absenteren als met kennisse 
van Pieter Carelsz als toesiender op deselve. Ende 
is haer alle wel expresselijck aengesegd omme in 
cas van onwilligheyd sich binnen den tijd van 2 
maenden, ingaende met dato deses, elders anders 
te voorsien, omme bij de heeren kerckmeesteren 
ter selver tijd van hare bedieningen gedisponeert 
te werden, in dier voegen als haer edelen sullen 
vermeinen te behooren. Actum ter kamere op 
dato en present als boven. Als rentmeester, (w.g.) 
F. de Vrije. Is dese bovenstaende resolutie, de 
heeren kerckmeesteren de anno 1701 
voorgelesen sijnde, bij deselve heeren 
geapporbeert ende geagreërt. In kennisse 
getekent den 22 januarii 1701. Als rentmeester, 
(w.g.) F. de Vrije. 
--- personeel ---  

fol. 55v -- klockeluyders 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 22 
januarii 1701. Present alle de heeren, dempto 
Sanisson. Is bij de heeren kerckmeesteren in 
plaetse van Segert Jansz, overleden sijnde, tot 
vijfde en jongste klockeluyder aengestelt Volkert 
Jacobsz van der Spelt, gelijck denselven aengestelt 
werd bij desen, sulcks de oude luyers, ider na haer 
rangh volgens voorgaende resolutie 
opgeklommen sijnde, deselve jegenwoordigh sijn 
gerangeert in manieren als volgt: 1. Frans van den 
Hoff. 2. Pieter Jansz. 3. Willem van de Necke. 4. 
Hendrick Spruyt. 5. Volckert van der Spelt. Actum 
ter kamere den 22 januarii voorseyd. Present de 
heeren als boven. Als rentmeester, (w.g.) F. de 
Vrije. 
--- klokkenluider ---  

fol. 55v -- halen van materialen 
Vergaderingh gehouden, present en op dato als 

boven. Is naer voorgaende rijpe deliberatie bij de 
heeren kerckmeesteren goetgevonden ende 
verstaen, dat egeene kerckendienaers sullen 
vermogen ofte sigh derven vervorderen eenige 
materialen ofte waren op de naem van St.-
Janskercke van de leveranciers te haelen als op 
voorgaende billet van Pieter Carelsz tot het halen 
van deselve materialen gegeven. Sijnde ten dien 
eynde de leveranciers aengesegd, omme egeene 
materialen als op deugdelijck billet te laten 
volgen, welcke billetten sij gehouden sullen sijn te 
vergaderen, bewaren ende nevens haere 
rekeningen, tot verificatie van dien, op het eynde 
van 't jaer over te leveren, op pene van geen 
betalinge te erlangen, als van rekeningen welcke 
in dier voegen sijn geverifieert. Actum op dato als 
boven. Als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- leveranciers ---  

fol. 56r -- aftekeningh van glaesen 
Lijste van de glasen van St.-Janskercke, welcke 
reets afgetekent sijn en welcke noch deficiëren. 1. 
Glas van de vrijheyd der consciëntiën, affgetekent 
1722. 2. Damiata van Haerlem, afgetekend anno 
1694. 3. De maegd van Dordrecht, afgetekend 
1694. 4. Rijnland en heemraden wapenen, 
afgetekend 1694. 5. De koninginne Seba is 
afgetekent, 1695. 6. Judit en Holofernes is 
afgetekend, 1688. 7. Het groote glas van Philip de 
2 afgetekend, 1693. 8. Heliodorus is afgetekent in 
den jare 1695. 9. De offerhande (!) Zacharias, 
affgetekent 1722. 10. De boodschap Mariae is 
afgetekent anno 1697. 11. De geboorte van 
Johannes de Dooper anno 1700. 12. De geboorte 
Christi is afgetekent anno 1700. 13. Christus onder 
de doctoren is afgetekent 1697. 14. Johannes 
eerste predicatie, affgetekent 1722. 15. De doop 
van Christus, affgetekent 1697. 16. J.C. eerste 
predicatie is afgetekent anno 1697. 17. De 
predicatie van Johannes voor Herodes, 
affgetekent 1723. 18. De predicatie Christi, 
affgetekent 1723. 19. De onthoofding van 
Johannes is afgetekent 1700. 20. Een glaesje van 
de passie, afgetekent 1723. 21. Een glaesje van de 
passie, affgetekent 1724. (vervolgh) (fol. 56v) 22. 
Christus onder de verkoopers is afgetekent 1692. 
23. 't Groote glas van Margreta van Parma, 
afgetekend 1692. 24. De predicatie Philippi is 
afgetekent anno 1690. 25. 't Onset der land (!) 
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Leyden is afgetekend 1689. 26. 't Ontset van 
Samaria is afgetekent 1689. 27. De phariseër en 
tollenaer is afgetekent 1692. 28. 't Vroutje in 
overspel, affgetekent 1724. 29. Den christelijcken 
ridder is afgetekent 1695. 30. Jonas in de walvis, 
affgetekent 1725. 31. Biliams ezel affgetekent 
1726. 
--- Goudse glazen ---  

fol. 56v -- kroone schueren 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 19 
mey. Present alle de heeren, dempto Strijen. Door 
het afsterven van Cornelis van Deyl sijnde komen 
te vaceren het schueren van de kroonen van St.-
Janskercke, is bij de heeren kerckmeesteren 
goetgevonden ende verstaen deselve voor het 
toekomende te laten schueren door eenige 
vrouspersoonen op daggelt, onder opsicht van 
Pieter Carelsz ende desselfs huysvrouw. Dewelcke 
daervoor sullen genieten eens tweeënveertigh 
gulden, mits deselve daggelden en de vereyste 
materialen ten haren lasten nemende en wel 
specialijck besorgende dat de pilaeren van 't choor 
tweemaelen des jaers, mede ten sijnen kosten, 
werden geschuert. Actum als boven. Als 
rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- schoonmaken ---  

fol. 57r -- maet van de stoelen 
Vergaderingh gehouden op dato en present als 
vooren. Is naer voorgaende rijpe deliberatie 
geresolveert ende gearresteert, dat voor het 
toekomende egeene stoelen in de kercke sullen 
mogen werden geplaetst, als naer de mate en het 
model van sekere houte planck, ter kamere van de 
heeren kerckmeesteren berustende, welcke niet 
te buyten gegaen sal mogen werden. Ende is tot 
voorkominge van dien de stoelsetsters wel 
strictelijck aengesegt omme egeene stoelen in de 
voorseyde kercke als naer de gemelte mate te 
plaetsen, op pene van aenstonds sonder eenige 
conventie (!) gecasseert en van haer ampt 
geremoveert te werden. Actum op dato als boven. 
Als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 57r -- sessie heckje 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 28 mey 
1701. Present de heeren Sanisson, Santvoort en 
Van Groenendijck. Is bij de heeren 

kerckmeesteren op 't versoeck van Antony van 
Beaumont, omme sitplaetse te mogen hebben in 
het heckje binnen de kercke alhier, goedgevonden 
denselven tot wederseggens toe sijn versoeck te 
accorderen ende toe te staen, sooals hetselve aen 
hem geaccordeert werd bij desen, mits voor het 
regt van dien betalende drie gulden drie stuyvers. 
In kennisse getekent den 28 mey 1701, als 
rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 57v -- glasemaker 
Vergaderingh gehouden op dato en present als 
boven. Jacobus Ketel, kerckeglasemaker, sijnde 
komen te overlijden ende daerdoor te vaceren het 
ampt van glasemaker der voorseyde kercke, sijn in 
desselfs plaetse, ider voor de helft, aengestelt de 
personen van Lieven Swanenburgh en Johannes 
Ketel. Actum ter kamere op dato en present als 
boven. Als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- glazenmaker ---  

fol. 57v -- kaerssen 
Vergader&ngh gehouden op saturdagh den 17 
september 1701. Present de heeren. 
Gecompareert sijnde tot de inschrijvinge van de 
kaerssen, ten gebruycke van St.-Janskercke deser 
stad, innegaende met dato deses ende voorts de 
geheele winter geduerende, op conditiën als fol. 
54, de naervolgende kaersmakers, voor de tijd van 
14 maenden, expirerende primo november 1702: 
Gabriël Kamp ƒ 26.-.-, Cornelis Loy ƒ 24.15.-, 
Govert Swart ƒ 25.10.-, Jacobus de Glimmer 
24.10.-, Arien Stragier ƒ 24.15.-, Arien Palesteyn ƒ 
24.10.-, soo sijn ingevolge van dien op alle 
bovenstaende conditiën laegste insetters ende 
bijgevolge leveranciers gebleven Jacobus de 
Glimmer ende Arien Palesteyn, ieder voor de 
helft, voor de somme van vierentwintigh gulden 
tien stuyvers. Actum ter kamere als boven. Als 
rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- kaarsen ---  

fol. 58r -- Carel Pietersz tot doodgraver 
Vergaderingh gehouden op saturdagh den 1 
october 1701. Present de heeren Verschuere, 
Sanisson, Santvoort, Groenendijck, De Mey. Door 
den afstand ende renuntiatie van het 
doodgraverschap van St.-Janskercke alhier, 
mondelingh ter kamere gedaen bij Cornelis van 
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der Swick ende bij missive geschreven uyt 
Teylingen in dato den 24 september 1701, bij Jan 
van der Swick, op welcke beyde het gemelte ampt 
was geconfereert bij dispositie van de heeren 
kerckmeesteren in dato den 18 december 1694, 
sijnde komen te vaceren het voorgenoemde 
doodgraversampt, is bij de heeren 
kerckmeesteren in desselfs plaetse tot doodgraver 
aengestelt Carel Pietersz, gelijck denselven 
aengestelt werd bij desen, op alle soodanige 
emolumenten ende voordeelen als 'tselvige bij 
desselfs voorsaten, soo omtrent het 
doodgraverschap selve, als het sluyten en 
ontsluyten der bancken, beseten ende 
gepossideert is geweest, mits sich omtrent het 
laten employeren tot alle kerckendiensten 
regulerende naer alle de daerop genome 
resoluties, op pene van dadelijcke cassatie. In 
kennisse getekend op dato als boven. Is alsnoch 
denselven geaccordeert het huysje van Cornelis 
Pietersz na desselfs overlijden. Als rentmeester, 
(w.g.) F. de Vrije. 
--- doodgraver ---  

fol. 58v -- straet Gijsbert Doncker 
Vergaderingh gehouden op donderdagh den 29 
december 1701. Present alle de heeren, demptis 
Sanisson en De Mey. Op het versoeck van de heer 
Johan Santvoort, raed en oud-schepen deser stad, 
omme de straet van 't huys Het Kruys genaemt, bij 
sijn edele ingehuert en achter op het kerckhof 
responderende, voor de tijd dat hetselve bij sijn 
edele bewoont sal werden op te leggen, hoogen 
ende op de beste wijse doenlijck te appropiëren 
naer de meeste commoditeyt, omme met de 
koetse te konnen uyt- ende innerijden, is bij de 
heeren kerckmeesteren goedgevonden ende 
verstaen, sijn edele hetselve versoeck voor de tijd 
van desselfs bewooning te accorderen ende 
precario toe te staen, sonder daerdoor eenigh 
reght te concederen omme uyt hetselve in 
consequentie getrocken te werden. Ende mits dat 
naer deselve tijd alles weder in de voorige staet 
herstelt sal moeten werden. Actum ter kamere 
den 29 december 1701. Als rentmeester, (w.g.) F. 
de Vrije. 
--- gronden ---  

fol. 59r -- cautie rentmeester 
Vergaderingh gehouden op maendagh den 27 

februarii 1702. Present de heeren Van Strijen, 
Santvoort en Kaecmes. Op het versoeck van mr. 
Franco de Vrije, rentmeester van St.-Janskerck 
alhier, omme in plaetse van de personele 
borgtoght ende cautie (welcke door het afsterven 
van Dyonysia de Vrije zaliger was komen te 
expireren ende te vervallen, ende denselven 
gehouden was te vernieuwen, ter somme van 
tweeduysent caroligulden) te mogen stellen reële 
cautie, met het consigneren van obligatiën ter 
concurrenter somme, is bij de heeren 
kerckmeesteren geresolvsrert ende verstaen, den 
rentmeester voorseyd sijn versoeck te accorderen 
ende toe te staen. Ingevolge van welcke bij 
denselven ter kamere sijn geëxhibeert twee 
obligatiën op de stad Gouda, als een van 
twaelfhondert gulden op de naem van de heer 
Johan de Vrije in dato den 24 december 1697 
ende noch een van achthondert gulden op den 
naem van mevrouw Dyonysia de Vrije mede in 
dato den 24 december 1697. tesamen 
uytmakende de vereyste somme van tweeduysent 
gulden. Welcke obligatiën wij ondergeschreve in 
onser qualité bekennen ontfangen te hebben 
ende geplaets (!) te sijn in de aparte casse van de 
heeren kerckmeesteren in de lade no. 17, omme 
aldaer bewaert ende geconserveert te werden, 
soo lange als deselve borgtogt ende cautie vereyst 
ende gerequireert sal werden. In kennisse bij ons 
getekent op dato als boven, (w.g.) Hugo van 
Strijen, J. Santvoort, Kaakmes. 
--- rentmeester ---  

fol. 59v -- cassatie klockeluyders 
Vergaderingh gehouden op maendagh (?) den 8 
mey 1702. Present alle de heeren, dempto 
Sanisson. Alsoo de heeren kerckmeesteren is 
voorgekomen, dat meermalen, en laetst op den 
1sten mey laetstleden, bevonden is dat de 
klockeluyders op den tooren hebben gebracht 
ofte toegelaten een groot getal van alderhande 
persoonen, welcke aldaer verscheyde desordres, 
soo met tabackrooken als andertsins, hebben 
gecommitteert ende begaen, niettegenstaande 
verscheyde resolutiën ter contrarie, is bij de 
heeren kerckmeesteren in conformité ende 
executie van dien goedgevonden ende verstaen te 
casseren de personen van Frans van der Hof, 
Pieter Jansz, Willem van den Necke, Hendrick 
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Spruyt ende Volckert van der Spelt, sooals deselve 
gecasseert werden bij desen. Actum ter kamere 
als boven. Als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- klokkenluider ---  

fol. 59v -- sleutels van de kerck 
Vergaderingh gehouden op maandagh den 22 mey 
1702. Present alle de heeren, dempto Sanisson. Is 
goedgevonden ende verstaen alle de sleutels tot 
de kerck specterende de kerckendienaers 
afgenomen sullen werden ende weder gestelt in 
handen van Pieter Carelsz, bij denwelcke sij 
gehouden sullen sijn af te halen ende aenstonts 
weder terugh te brengen, nadat sij deselve 
noodigh gehad sullen hebben, soodanige sleutels 
als bij deselve gebesicht sijn. Sonder naermaels 
oyt ofte oyt weder eenige sleutels na te maken 
ofte te laten maecken op pene van cautie. Actum 
ter camere als boven. Als rentmeester, (w.g.) F. de 
Vrije. 
--- sleutels ---  

fol. 60r -- niewe klockeluyders 
Vergaderingh gehouden op maendach den 3 julii 
1702. Present alle de heeren, demptis Strijen en 
Sanisson. Sijn bij de heeren kerckmeesteren in de 
gecasseerde luyers plaetse tot nieuwe luyers 
aengesteld de navolgende persoonen, in rangh als 
volgt: 1. Harmen Dircksz Boeckhoven; 2. Steve van 
Steyn; 3. Pieter Oliviersz; 4. Pieter Jansz; 5. Joost 
Pietersz. Blijvende voor noodhulpen: 1. Claes 
Matthijsz; 2. Jan van den Hoff. Actum ter kamere 
op dato als boven. Als rentmeester, (w.g.) F. de 
Vrije. 
--- klokkenluider ---  

fol. 60v -- vendue 
Vergaderingh gehouden op maendagh den 28 
augusty 1702. Present de heeren De Grande, 
Kaecmes en Drolenvaux. Sijn de heeren 
kerckmeesteren, naer voorgaende opveylinge, bij 
welcke hoogsten insetter gebleven was Cornelis 
Dijvoord voor de somme van veertienhondert 
gulden, overeengekomen ende geconvenieert met 
Johan van Ravensbergh, omme denselven te 
vergunnen de pacht van de vendue binnen de stad 
Gouda voor den tijd van drie eerstkomende ende 
achtereenvolgende jaeren, ingaende met den 3 
september 1702 ende expirerende met den 2 
september 1705, op alle voorgaende ende 

vanouts gewoone conditiën, hiervooren fol. 21 
ende 42 verso geïnsereert, alle welcke bij desen 
hierinne werden begrepen. Ende dat voor een 
somme van vijftienhondert tien gulden jaerlijx 
boven het rantsoen van een stuyver per gulden 
ende alle lasten bij ende op de opveylinge 
gevallen. Waervooren hij gehouden sal sijn te 
stellen suffisante cautie ende borge, ten genoege 
van de edelachtbare heeren kerckmeesteren, alles 
ingevolge van de gemelte conditiën. In kennisse 
der waerheyd bij denselven ondertekent op den 9 
september 1702. (w.g.) J. Ravensberch. Ingevolge 
deses heeft sich Cornelis Dijvoord gesteld als 
borge ende principael, onder behoorlijcke 
renuntiatie van de benefitiën ordinis ende 
excussionis, sooals denselven sich constitueerd bij 
desen. In kennisse der waerheyd bij denselven 
ondertekent, (w.g.) Corn. Dijvoort. 
--- veiling ---  

fol. 61r -- kaerssen 
Vergaderingh gehouden op maendagh den 6 
november 1702. Present [niet ingevuld]. 
Gecompareert sijnde tot de inschrijvinge van 
kaerssen, ten gebruycke van St.-Janskercke deser 
stad, innegaende met dato deses ende 
expirerende met november 1703, op conditiën 
alsvooren fol. 54, de naervolgende kaersmakers - 
te leveren op waegwight in de stadswage - : 
Adriaen Palesteyn ƒ 24.10.-, Govert Swart - 24.10.-, 
Jacobus de Glimmer - 24.5.-, Cornelis Loy - 24.2.8, 
Adriaen Stragier - 24.2.8, Arent de Glimmer - 
24.2.8, Abraham de Glimmer - 24.0.-. is ingevolge 
van dien op alle bovenstaende conditiën laegste 
insetter en bijgevolge leverancier gebleven 
Abraham de Glimmer, voor de somme van 
vierentwintigh gulden. Actum ter kamere als 
boven. Als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- kaarsen ---  

fol. 61v -- sessie heckje 
Vergaderingh gehouden op maendagh den 20 
november 1702. Present de heeren De Grande, 
Kaecmes en Groenendijck. Op het versoeck van 
juffrouw Sophia van der Maa, weduwe 
Noortwijck, omme sessie ende sitplaetse te 
mogen hebben in het heckje van de St.-Janskercke 
alhier, is bij de heeren kerckmeesteren naer 
voorgaende deliberatie goedgevonden het 
voorseyde versoeck te accorderen ende toe te 
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staen, mits voor hetselve recht ende concessie 
eens op den aenvangh deses ende voorts alle 
jaren contribuerende een somme van drie gulden 
drie stuyvers. Ende sal deselve hiervan acte 
toegesonden werden in forma tot desselfs 
advertissement ende naerright. Actum ter kamere 
als boven. Als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 61v -- sessie oud-krijgsraedbanck 
Vergaderingh 10 september 1703 (?) present de 
heeren Lestevenon en Kaeckmes. Op 't versoeck 
van Hendrick Pieck, gewese capiteyn in Indiën, 
omme sitplaetse te mogen hebben in de oude 
krijgsraedsbanck, is denselve sijn versoeck 
toegestaen, sooals hetselve toegestaen werd bij 
deesen. Actum op dato als boven. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 61v -- ut supra 
Op 't versoeck van Hendrick Smits, ten fine als 
vooren, is denselven sijn versoeck toegestaen, 
sooals het denselven toegestaen werd bij deesen. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 61v -- sarck van mr. C. van Groenendijck 
Is aen de heer mr. Cornelis van Groenendijck, raed 
en oud-scheepen der stad Gouda, op desselfs 
versoeck toegestaen en geaccordeert, omme 
wanneer sijn edeler te rade soude magen werden 
te eygenen en ten sijnen gebruycke te 
employeeren seeckere sarck, gelegen in 't oude 
noordpand, de 26 laech, het 1 graf, de kerck 
toebehoorende, mits alsdan deselve betalende ter 
taxatie van Daniel Faesse, meester-steenhouwer, 
die deselve heeft getaxeert op 12 gulden. Actum 
op dato als booven. Als rentmeester, (w.g.) F. de 
Vrije. 
--- grafzerken ---  

fol. 62r -- sessie heckje 
Lijste van persoonen die jegenwoordigh sessie sijn 
hebbende in het heckje van St.-Janskerck op den 5 
december 1702. Mans. obiit 1. Mels de Jongh, bij 
kerckmeesters. obiit 2. Antony van Beaumond, bij 
acte van kerckmeesters. 3. Jacob Ariensz, bij 
burgemeesters. obiit 4. Willem Stevensz bij de 
kerckenraed. 5. (doorgehaald: Pieter van den 
Kie...?/Kreke?, bij kerckmeesters, 20?/12?-1700?). 
Vrouwen. 1. Lijsbet Claesdr. 2. Annetje Willemsdr. 

3. Haesje ..... (t tm/ 3) van de kerckenraed. 4. 
Magdalena Kruyssen op eyge autoriteyt. 5. 
Catarina Lambrits, bij kerckmeesters, 1703. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 62v -- nieuwe bancken 
Vergaderingh gehouden op maendagh den 7 mey 
1703. Present [niet ingevuld]. Gesien sijnde bij de 
heeren kerckmeesteren van St.-Janskercke alhier, 
ter occasie van het oprigten van een nieuwe 
bancke in de voorseyde kerck, de menigvuldige 
inconveniënten ende desordres, gesprooten uyt 
het licentieuse sitplaetse neemen in diverse van 
deselve bancken, bij soodanige menssen als 
daertoe in het geheel niet, ofte niet behoorlijck, 
waren gequalificeerd, alsmede ondervonden 
hebbende dat sulx wel specialijck was 
veroorsaeckt door het overgeeven ende naer late 
maecken van de sleutels van dien onder 
elckanderen, is bij deselve heeren naer 
voorgaende deliberatie goedgevonden ende 
verstaen, voor dese maele in te trecken alle de 
sleutels van diegeene, welcke aldaer 
jegenwoordigh sitplaetse sijn hebbende. Mits dien 
verstande, dat deselve haer ten haeren versoecke 
echter sullen wedergegeven ende sij opnieus 
geadmitteerd werden tot hetselve sleutelreght, 
mits voor hetselve regt ten haeren intreede ten 
behoeve van de voorseyde kerck eens betalende 
een somme van drie gulden drie stuyvers, 
waervooren haer door de rentmeester van 
deselve kercke sal verleent ende gegeven werden 
acte in behoorlijcker forme. Alles onder bedingh 
ende verband, dat hetselve recht sal sijn 
alleenlijck voor haerself in persoon voor haer 
leeven langh geduerende, sonder hetselve verder 
te moogen uytreycken ende extendeeren, sulx 
deselve niet sullen vermoogen haere sleutels aen 
anderen te leenen, veel min over te geeven, 
omme deselve naer te laten maecken, op poene 
van daerdoor immediatelijck van haer sleutelregt 
te vervallen ende gepriveert te werden. (fol. 63) Is 
verders naer opneeminge van de gelegentheyt 
ende commoditeyt derselver sitplaetsen 
goedgevonden ende verstaen, het getal van dien 
te fixeeren op vijffenveertigh sitplaetsen, sonder 
dat boven het gemelte getal sal mogen gegaen 
werden. Van welcke plaetsen, namentlijck 2 
bancken achter oud-burgemeesteren en 2 achter 
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de regeerende scheepens gestoeltens, in 
toekomende, bij afsterven van iemand van 
deselve, gedisponeert sal werden bij 
kerckmeesteren in der tijd, op haere respective 
tourbourten (!), in gelijcker wijse als bij deselve 
omtrent de stoelen in de voorseyde kercke 
gewoon ende gebruyckelijck is. Volgens welcke 
resolutie, op de daerinne geclausuleerde 
conditiën, bij de heeren kerckmeesteren sijn 
aengenoomen de navolgende persoonen. 1. 
Adriaen van Gent. Nu Volkert Schouten 1717. 
Obiit. 2. Claes van Engelen. 3. Jan Lunenburgh. 4. 
Jacobus Fanjaert. 5. Jan Swaeger. Nu Charles de 
Broux (?). Heeft affstant gedaen in den jare 1722 
den 29en junii. 6. Lammert de Klouwer. 7. Claes 
Soet. obiit 8. Dirck Kersse van Vliet. obiit 9. 
Hendrick Heeneman. obiit 10. Jan van Baelen. Nu 
Joost Baille. Obiit. obiit 11. Dirck Schorel. obiit 12. 
Simon Brand. obiit 13. Abram Witbol. Nu Cornelis 
Coseyn. obiit 14. Willem Visser. 15. Reyer van der 
Smal. obiit 16. Johannes Foster. obiit 17. Valentijn 
Meyer. obiit 18. Dirc Claesz. 19. Hendric 
Rooseboom (?, Vooreboom?). obiit 20. Lauren 
Spille. Nu Johannis Martinus 30/12-17.. obiit 21. 
Jan Lammertsz Schoon. obiit 22. Hendrick 
Oosterlingh. obiit 23. Dirck Schorel. 24. Evert van 
Soolingen. 25. Hendrick Spille. obiit 26. Willem van 
Gogh. (fol. 63v) 27. Willem Kemp. obiit 28. Ysac 
Hoppe. obiit 29. Aelbert Verrijs. obiit 30. Jacobus 
de Vrint. 31. Jan den Haen de Jonge. obiit 32. 
Gerard van Duyn. obiit 33. Tomas de Reus. Hu 
Claes Biesevelt (?), binnevader in het 
Elemoeseniershuys. obiit 34. Arien Danielsz Swart. 
35. David Aenroeck. obiit 36. Bastiaen van der 
Leur. obiit 37. Pieter Keyser, scheepstimmerman. 
38. Pieter Ango. obiit 39. Johan Korff. obiit 40. 
Pieter Carelsz. obiit 41. Jan Kerckringh. obiit 42. 
Jan Blom. 43. Cornelis Slingerlant. obiit 44. 
Cornelis Claesz Schorel. 45. Jacobus van der 
Moote. Lijste van de gesuppleerde. obiit 1. 
Christoffel Horningh. Nu Willem Franse Duykel. 
obiit 2. Steve Willemsz de Jongh. 3. Adriaen van 
der Reyt. obiit 4. Willem la Force. 5. Gerrit van den 
Bos. Vrij .. 6. Aart Lodewijkse Bremmert in de 
plaats van Johannis Foster, staende hiervooren no. 
16. obiit 7. Antipas Lepelaer, in de plaats van 
Jacobus de Vrient, staende hiervooren no. 30. 
Josias de Bonte in de plaats van Steven Willemse 
de Jongh, staende no. 2. obiit Pieter Verburgh in 

de plaats van Johan Kort, staende no. 39. Arent 
Richart in de plaets van Arien Danielse Swart, 
staende no. 34, Evert Hartman in plaatse van 
Antipas Lepelaer, staende op no. 7. obiit Abraham 
de Bock. Nicolaes van den Bergh, in plaets van 
Joost Baljê op no. 10. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 64r -- lijnbaen Potterspoort 
Vergaderingh gehouden op maendagh den 16 
december 1703. Present alle de heeren, dempto 
Van der Does. Op het versoeck aen de heeren 
kerckmeesteren gedaen bij de heer mr. Gerard 
Storm, uyt name van mevrouw Margareta Panser, 
weduwe de heer Hendrick Storm zaliger, omme te 
consequeeren ende verkrijgen het grondrecht van 
soodanigen lijnbaen tussen de Potterspoort ende 
het scheyd van haer edeler huysinge, 
uytkoomende op de Vesten, deselve kercke 
competerende ende bij deselve in huere 
uytgegeven werdende, als ende voor sooverre 
deselve grond, langs haer edeler heyninge, 
voortijden bij haer edele met twee rijen boomen 
is beplant, nevens de faculteyt omme deselve tot 
haer edeler genoegen te doen besnoeyen ende 
opscheeren, is bij deselve heeren naer 
voorgaende deliberatie goedgevonden ende 
verstaen, het voorseyde versoeck haer edele ende 
haer edeler successeurs ofte actie verkrijgende in 
alle sijne deelen toe te staen ende te accordeeren, 
sooals hetselve gedaen werd bij desen, mits voor 
deselve concessie ende grondrecht betalende een 
jaerlijckse recognitie van eene gulden, te 
redimeeren jegens den penning vijffentwintigh. In 
kennisse getekend op dato als booven, als 
rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. Op heden den 30 
december ontfangen in aflossinge van het 
bovenstaende de somme van vijffentwintigh 
gulden. Actum op dato als booven. (w.g.) F. de 
Vrije. 
--- gronden ---  

fol. 64v -- tourbeurten vergeeven van stoelen 
Vergaderingh gehouden op maendagh den 4 
februarii 1704. Present de heeren Verschuere, Van 
der Dussen en Kaecmes. Is bij de heeren 
kerckmeesters van desen jaere, naer voorgaende 
deliberatie, goedgevonden ende verstaen, dat 
haere tourbeurten, soo van het vergeeven van de 
stoelen, sitplaetsen in de nieu gemaeckte 
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bancken, als commissiën, haer aenvanck sullen 
nemen met maendaghnacht naer twaelff ueren 
ende eyndigen met gelijcke maendaghnacht de 
klocke twaelff ueren des nagts veertien dagen 
daeraenvolgende. Actum ter kamere op dato als 
boven. Als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 64v -- kaerssen 
Vergaderingh gehouden op maendag den 27 
ocstober 1704. Present de heeren Verschuere, 
Kaeckmes en Drolenvaux. Gecompareert sijnde tot 
de inschrijvinge van kaerssen van St.-Janskercke 
alhier, innegaende met dato deses ende 
expireerende met primo november 1705, op 
conditiën als vanouts ende hiervooren fol. 54 
geïnsereert, te leveren op waegewight in 
Stadswage, de naervolgende kaersmakers: 
Adriaen Palesteyn ƒ 22.5.-, Govert Swart - 22.2.8, 
Jacobus de Glimmer - 22.-.-, Abram de Glimmer - 
22.-.-, Arien Strangier - 21.15.-, Jacobus Loy - 
21.15.-, Arent de Glimmer - 21.9.-, is ingevolge van 
dien op alle de bovenstaende conditiën laegste 
insetter ende leverancier gebleven Arent de 
Glimmert, voor de somme van eenentwintigh 
gulden nege stuyvers. Actum ter kamere als 
booven. Als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- kaarsen ---  

fol. 65r -- Jongkind doodkleeden 
Extract uyt het camerboeck der stad Gouda. In 
achtinge genoomen de schaersheyt van het 
incomen van de groote kercke ende de sware 
reparatie die deselve onderworpen is, is naer 
voorgaende deliberatie goedgevonden ende 
verstaen, in verwachtingh dat noch andere ende 
beeter middelen sullen konnen werden 
uytgevonden, aen de voorseyde kercke toe te 
voegen het verhueren van de doodkleeden en van 
de roubehangsels in de sterffhuysen binnen dese 
stad ende de jurisdictie van dien, ingangh 
neemende met de vijftienden junii aenstaende, op 
het volgende reglement. Reglement op het 
verhueren van doodkleeden en roubehangsels in 
de sterfhuysen binnen deese stad ende de 
jurisdictie van dien vallende. Voor de huer van een 
beste doodkleet sal moeten betaelt werden ƒ 7.-.-. 
Voor een van de tweede soort - 5.10.-. Voor een 
van de derde soort - 4.-.-. Voor een van de vierde 
soort - 3.-.-. Voor een van de vijfde soort - 2.10.-. 

Voor een van de sesde soort - 1.15.-. En voor een 
van de minste soort - 1.-.-. (fol. 65v) Voor de huer 
van de doodkleetjes van de kinderen, die op den 
arm gedragen worden: Voor een doodkleetje van 
de beste soort, sal moeten betaelt worden ƒ -.10.-. 
Voor een van de tweede soort - -.8.-. Voor een van 
de minste soort - -.6.-. Voor huer van de 
roubehangsels sal moeten betaelt worden: voor 
de breede baey, per ell ƒ -.1.8, voor de smalle 
baey, per ell - -.1.-. Met dien verstande nochtans, 
dat deselve aen den verhuerder sal moeten 
werden gerestitueert binnen de acht daegen, 
naerdat deselve in de sterfhuysen sullen sijn 
opgehangen. Ende noch langer blijvende hangen 
als acht daegen, tot de ses weecken toe, naer het 
begraeven van het lijck, alsdan van de breede 
baey, per ell ƒ -.3.- en van de smalle baey, per ell - 
-.2.-. Ende omme de voorseyde saecken in een 
goeden train ende observantie te brengen ende 
opdat inmiddels de heeren kerckmeesteren sich 
konnen voorsien van de noodige requisiten, is 
verder goetgevonden ende verstaen, dat het 
verhueren van de voorseyde doodkleeden ende 
roubehangsels in manieren voorseyd ende volgens 
het voorseyde reglement alleen sal werden 
gedaen bij mr. Hieronimus Jongkint, sijn leven 
langh geduerende en langer niet, gelijck oock 
goedgevonden en verstaen is, dat naer de dood 
van Pieter Carelsz (fol. 66r) omme redenen 
voorseyd, ten behoeve van de voornoemde kerck, 
sal koomen het recht van de doodkisten. Ende 
werden de heeren kerckmeesteren versocht, 
daerop insgelijcks een reglement te concipieeren, 
mitsgaders te advisearen, wat middelen deselve 
sullen oordeelen bovendien noch aen de 
voornoemde kerck toegevoecht te konnen 
werden. Actum bij de heeren burgemeesteren den 
1 junii 1704. Onder stond, ter ordonnantie van 
deselve, J.H. van Dussen. 
--- doodskleden ---  

fol. 66r -- Jongkind doodkleeden 
Vergaderingh van de heeren kerckmeesteren op 
den 11 mey 1705. Is naer voorgaende deliberatie 
goedgevonden ende verstaen te autoriseeren mr. 
Hieronimus Jongkint, sooals deselve geautoriseert 
werd bij deesen, omme sijn leven langh 
geduerende, met uytsluytinge van allen anderen, 
binnen dese stad ende de jurisdictie van dien, 
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waer te neemen ende te bedienen het verhueren 
van doodkleeden en roubehangsels in de 
sterffhuysen, volgens de keure daervan sijnde in 
dato den 13 september 1704, bij resolutie van de 
heeren burgemeesteren der voorseyde stad van 
dato den 1ste junii 1704 gegeven aen de St.-
Janskerck alhier. Des sal den gemelten Jongkint 
gehouden sijn daervoor, tot een recognitie, ten 
behoeve van (fol. 66v) deselve kercke, jaerlijcks 
uyt te keeren een somme van drieëntsestigh 
gulden ende op alle de voorschreve doodkleeden, 
aen een van de hoecken van deselve, tot een 
teecken te doen stellen een groote K ende sigh 
voorts moeten reguleeren naer het reglement op 
het voorseyde verhueren reets gemaeckt ofte 
noch te maecken. Actum bij de heeren 
kerckmeesteren den 1 junii 1705. Ter ordonnantie 
van deselve, als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- doodskleden ---  

fol. 67r -- Gerrit van den Bos leydecker 
Vergaderingh op maendagh den 31 augusty. 
Present alle de heeren kerckmeesteren, dempto 
de heer Van Strijen. Is bij de heeren 
kerckmeesteren van St.-Janskercke der stad 
Gouda, naer voorgaende deliberatie, tot leydecker 
van de voorseyde kercke aengestelt den persoon 
van Gerrit van den Bos, sooals denselven 
aengesteld werd bij desen, onder conditie dat 
denselven gehouden sal sijn de voorseyde kercke, 
soo in het maecken van nieu dack, als reparatie 
van het oude dack, ten allen tijden, ter eerster 
requisite van de heeren kerckmeesteren, te 
bedienen met een ofte meer knechts, naer den 
eys van het werck, waervooren de gemelten Van 
den Bos voor arbeydsloon sal genieten: a) voor de 
roe coevertdack (?) (of: loevert (d.w.z. waarop het 
meest de wind staat)?), Rijnlantse maet, met het 
hacken en decken, eens 15 gulden; voor de roe 
vierkant dack, met hacken en decken, alsvooren, 
12 gulden. Ende in daggelt werckende, voor 
somerloon, te reeckenen van den 15 maert tot 
den 15 september, daegs 1 gulden 10 stuyvers. 
Voor winterloon, te rekenen van 15 september tot 
15 maert, 1 gulden 6 stuyvers. Nemende de 
heeren kerckmeesteren tot haeren laste ende 
repartitie alle de materialen, soo van soudeer, 
spijckers, lood, leyen, als anders, den leydecker 
voorseyd niets gehouden sijnde te contribueren 

als desselfs handgereetschap. Actum op dato als 
(boven). Ter ordonnantie van dese(lve), als 
rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- leidekker ---  

fol. 67v -- vendue 
Vergaderingh op maendagh den 31 augusty. 
Present alle de heeren alsvooren. Is bij publycque 
opveylinge hoogste insetter ende, niemant hooger 
mijnende, pachter van de vendue gebleeven 
Johan van Ravensbergh, voor den tijd van drie 
eerstkomende ende achtereenvolgende jaeren, 
ingaende met den 3 september 1705 ende 
expireerende met den 2 september 1708, op alle 
voorgaende conditiën, hiervooren fol. 21 ende 42 
verso geïnsereert, welcke bij desen hierinne 
werden begreepen, voor een somme van 
vijfftienhondert twintigh gulden jaerlijx boven het 
rantsoen van een stuyver per gulden ende alle 
lasten bij ende op de opveylinge gevallen. 
Waervooren hij gehouden sal sijn te stellen 
suffisante cautie ende borge, ten genoege van de 
edelachtbare heeren kerckmeesteren, alles 
ingevolge van de gemelte conditiën. In kennisse 
getekent den 7 september 1705, (w.g.) J. 
Ravensberch. Ingevolge deses hebben sigh 
Bastiaen van Ravensbergh en Gerrit Leystarre 
gesteld als borgen ende principaelen, onder 
behoorlijcke renuntiatie van de beneficiën ordinis, 
divisionis en excussionis, sooals deselve, sigh 
houdende onderrigt van dien, sigh constitueeren 
bij deesen. Actum op dato als booven. (w.g.) 
Bastiaan van Ravensberg, Gerrit Leystarre. 
--- veiling ---  

fol. 68r -- coster leges van extra-ordinair begraven 
Vergaderingh maendagh den 12 october 1705. 
Present alle de heeren, dempto Strijen. Is aen 
Pieter Carelsz, op desselfs versoeck omme van 
ider doode, die bij avond begraeven werd, voor 
sijn extraordinaire moeyte en besorginge te 
mogen genieten twee gulden tien stuyvers, 
hetselve sijne versoeck toegestaen ende 
geaccordeert, te betalen bij diegeene die de 
ordres tot de begraeffenisse sullen hebben 
gesteld. Actum ter kamere op dato als booven. Ter 
ordonnantie van deselve, als rentmeester, (w.g.) 
F. de Vrije. 
--- koster begraven ---  
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fol. 68r -- kaerssen 
Vergaderingh maendagh den 26 october 1705. 
Present alle de heeren. Gecompareert sijnde tot 
de inschrijvinge van kaerssen voor St.-Janskercke 
alhier, innegaende met dato deses ende 
expireerende met primo november 1706, op 
conditiën als vanouts en hiervooren fol. 54 
geïnsereert, te leveren op waegwight in 
stadswage, de naervolgende kaersmaeckers: 
Adriaen Palesteyh ƒ 21.10.-, Jacobus Loy - 21.5.-, 
Jacobus de Glimmer - 21.2.8, Arent de Glimmer - 
21.2.8, Govert Swart - 21.2.8, Abraham de 
Glimmer - 21.1.10, Ary Strangier - 21.-.-, is 
ingevolge van dien, op alle de bovenstaende 
conditiën, laegste insetter en leverancier 
gebleeven Arien Strangier, voor de somma van 
eenentwintigh gulden. Actum ter kamere als 
booven. Als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- kaarsen ---  

fol. 68v -- banck dhr. Dirc de Lange 
Vergaderingh maendagh den 7 december 1705. 
Present alle de heeren, dempto Strijen. Is juffrouw 
Machtelina van der Wolff, ten overstaen van de 
heeren kerckmeesteren, geconvenieert met de 
heer mr. Dirc de Lange, raed en oud-schepen der 
stad Gouda, omme aen denselven heer te 
verkoopen ofte over te geeven seecker gestoelte 
en banck deselve toebehoorende, mits 
daervooren betalende vier ducatons, sooals 
deselve bij de heer mr. Dirc de Lange sijn betaelt, 
ter kamere geconsigneert en vervolgens 
gedistribueert. Actum op dato als boven. Als 
rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 68v -- Pieter Schorel timmerman 
Vergaderingh maendagh den 11 januarii 1706. 
Present alle de heeren kerckmeesteren. Is bij de 
heeren kerckmeesteren in plaetse van Wouter 
Francken, overleeden, tot timmerman van St.-
Janskerck aengesteld Pieter Schorel, sooals 
denselven aengestelt werd bij deesen, onder 
expresse conditie ende bedingh, dat denselven 
gehouden sal sijn alle diensten van de kerck waer 
te nemen, soo, in dier voegen en op deselve 
emolumenten, als het bij den gemelten Wouter 
Francken waergenoomen is geweest, alles boven 
hetgeene de heeren kerckmeesteren in tijd en 
wijle ten dienste van de kerck voorseyd soude 

moogen koomen te ordonneeren. Actum ter 
kamere op dato als booven. Ter ordonnantie van 
deselve, als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- timmerman ---  

fol. 69r -- huysingen voor de doodgravers 
Vergaderingh maendagh den 7 februarii 1706. 
Present de heeren De Grande, Leckerlant en 
Houtman. Door het afsterven van Cornelis van der 
Swick, geweesene doodgraver, zijnde koomen 
open te vallen de huysinge bij denselven bewoont 
geveest, is bij de heeren kerckmeesteren 
goedgevonden, desselfs weduwe op haer versoeck 
de inwooninge van de gemelte huysinge te 
continueeren tot primo mey 1706, als wanneer 
deselve wooninge werd vergund ende toegestaen 
aen Carel Pietersz, oudste doodgraver, sooals 
weder sijn wooninge op mey voorseyd sal 
ingeruymd werden aen Pieter Schorel, timmerman 
van de kerck, als tegelijck het doodgraverschap 
bekleedende ende waerneemende. Actum ter 
kamere op dato als booven. Ter ordonnantie van 
deselve, als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- doodgraver ---  

fol. 69r 
Vergaderingh maendagh den 22 maert 1706. 
Present de heeren De Grande:, Boudens en 
Houtman. Zijn de heeren kerckmeesteren 
geconvenieert met de heer Dirck Houtman omme 
de Spaensse wijn voor den loopenden jare te 
leveren voor eene gulden sestien stuyvers de 
stoop. Actum als booven. Als rentmeester, (w.g.) 
F. de Vrije. 
--- avondmaalswijn ---  

fol. 69v -- glasschilder Pieter Loover 
Vergaderingh maendagh den 22 maert 1706. 
Present alle de heeren, dempto (!) Strijen en 
Drolenvaux. Is bij de heeren kerckmeesteren van 
St.-Janskercke der stad Gouda tot glasschrijver en 
-schilder aengestelt den persoon van Pieter 
Loover, woonagtigh tot Rotterdam, omme bij 
provisie voor den tijd van een jaer deselve functie 
te bekleeden, innegaende met primo mey 1706 
ende expireerende met primo mey 1707, onder 
naervolgende condities. Dat denselven Loover sal 
gehouden sijn sich tot sijnen eygen koste, soo 
reys- als teergelt, alhier ter steede present te 
laeten vinden bij alle vereyste 
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noodsakelijckheeden, soo van verlooden, 
uytneemen, insetten, colligeeren van de verlood 
werdende stucken, omme deselve weder sooveel 
doenlijck bijeen te brengen ende te replaceren, als 
alles waertoe desselfs presentie gerequireert 
soude moogen werden. al denselven insgelijcken 
gehouden sijn, aen de voorseyde glaesen te doen 
de behoorlijcke reparatie ende vernieuwinge van 
alle ordinaire ende jaerlijcks voorvallende 
defecten, sonder in eenige extraordinaire 
toevallen ofte rampen, deselve glaesen 
overkomende, gehouden te sijn. Alsmede van tijd 
tot tijd te vernieuwen, corrigeeren ende 
verbeteren de defecten die in deselve glasen reets 
ingesloopen soude moogen sijn. Ten welcken 
eynde hij gehouden sal sijn, het daertoe vereyste 
glas, bij de kerck te leeveren, ten sijnen koste te 
backen ofte doen backen in desselfs eyge 
glasooven tot Rotterdam. Voor welcken alle aen 
denselven is toegelegd eens een somma van 
hondert caroligulden jaerlijx. Actum ter kamere op 
dato als booven. Ter ordonnantie van deselve, als 
rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- Goudse glazen ---  

fol. 70r -- koster Cesar Bovetius 
Extract uyt het camerboeck der stad Gouda. Is 
naer deliberatie goedgevonden ende verstaen tot 
koster van St.-Janskerck aen te stellen Caesar 
Bovetius, in plaetse van Pieter Carelsz Schietspoel, 
overleeden, op dienselven voet als gemelte Pieter 
Carelsz de voorseyde plaets bedient heeft, 
uytgesondert het maecken van de eycke 
doodkisten. En werd den heer burgemeester 
Daesdonck geautoriseert iemand te despicieeren, 
omme hetselve ampt geduerende de 
minderjarigheyt van den gemelten Caesar 
Bovetius te bedienen. Actum den 31 maert anno 
1706 bij de heeren burgemeesteren. Onder stond: 
Ter ordonnantie van deselve, J.Ad. van der 
Dussen. 
--- koster ---  

fol. 70r -- inschrijvingh kistemakerschap 
Extract uyt het camerboeck der stad Gouda. Is 
naer deliberatie goedgevonden ende verstaen de 
heeren kerckmeesteren te authoriseeren omme 
voor den tijd van een jaer bij inschrijvinge te 
besteeden het maecken van de eycke doodkisten 
ende in het reglement van deselve kisten 

soodanige veranderinge te maecken, als haer 
edele sullen oordeelen dienstigh te sijn. Actum 
den 12 april 1706, bij de heeren burgemeesteren. 
Onder stond: Ter ordonnantie van deselve, J.A. 
van der Dussen. 
--- doodskisten ---  

fol. 70v 
Conditiën ende voorvaerden waernaer de heeren 
kerckmeesteren van St.-Janskercke der stad 
Gouda, ten behoeve van deselve, willen 
verpachten aen den laegst inschrijvende, de 
leverantie van de eycke doodkisten, soo 
materialen als arbeydsloonen daeronder 
begreepen, voor den tijd van een jaer, innegaende 
met primo mey 1706 ende expireerende met 
ultimo april 1707. Eerstelijck sal den aennemer 
gehouden sijn te maken deselve kisten van goede 
en bequaeme eycke plancken naer de 
nevenstaende calibres ofte verdeelingen, ter 
keure ende opsigte van degeene, aen welcke de 
heeren kerckmeesteren sulx souden mogen 
komen aen te beveelen. Sal denselven gehouden 
sijn alle acht dagen aen den koster van deselve 
kercke over te lewen een lijste van 't getal en 
calibre van de kisten, bij hem in die weecke 
geraaeckt, omme bij denselven nevens de andere 
regten van de kerck ontfangen te werden. De 
betalinge van de geleverde kisten sal werden 
gedaen ter kamere van de heeren kerckmeesteren 
ofte door haren rentmeester, omme de 14 dagen, 
als wanneer deselve heeren vergadert sijn. Den 
aennemer sal tot sijn voordeele hebben den 
ontfangh van de schroeven tot deselve kisten, te 
reeckenen eene gulden vier stuyvers voor de ses 
schroeven, meerder en minder naer advenant. 
Alsmede het bekleeden van de doodkisten, voor 
diegeene sulx soude mogen begeeren. (fol. 71r) 
Den aennemer sal moeten nemen de mate tot het 
maecken van deselve kisten. En sullen deselve, 
soo wanneer gemaeckt sijn, door denselven 
aennemer werden thuys gebracht aen de 
woonplaetse van den overledene. De inschrijvinge 
sal geschieden naer de ordre ende verdeelingen 
als volght. Den laegsten inschrijver sal daervooren 
tot een premie winnen drie gulden. Waernaer bij 
eyndelijcke en finale inschrijvinge de leverantie sal 
werden gegunt aen diegeene, die alsdan de 
laegste inschrijvinge sal hebben gedaen. Eerste 
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verdeelingh. Extraordinaire kisten van 1 1/2 duym 
tot ... [niet ingevuld]. Dito van 1 1/4 duym tot ... 
[niet ingevuld]. Tweede verdeelingh. Zijnde kisten 
van één duym dick, gesteecken, de deckplanck van 
1 1/4 duym. Een kist van 7 tot 6 voet, de onder- en 
overmaet op de volle voeten gerekent, Een dito 
van 6 tot 5 voet. Een dito van 5 tot 4 voet. Derde 
verdeelingh. Zijnde kinderkistjens van plancken 
van 3/4 soo dick als andere plancken. Een kist van 
4 voet tot 3 voet. Een kist van 3 voet tot 2 voet. 
Een kist van 2 voet. (fol. 71v) Op alle welcke 
conditiën ingeschreven zijnde, is laegste insetter 
gebleeven Jacob Scholte en wint de premie van 
drie gulden. Denselven blijft bij finale inschrijvinge 
leverancier voor de naervolgende prijsen: een kist 
van 1 1/2 duym à 7 voet ƒ 4.4.-; een dito à 6 voet - 
3.18.-; een kist van 1 1/4 duym à 7 voet - 3.6.-; 
een dito à 6 voet - 2.18.-; een kist van 1 duym à 7 
voet - 2.12.-; een dito van 6 voet - 2.8.-; een dito 
van 5 voet - 2.4.-; een kist van 3/4 4 voet - 1.4.-; 
een dito van 3 voet - -.18.-; een dito van 2 voet - -
.14.-.  
In kennisse der waerheyd ende naerkominge 
deeses bij den aennemer ondertekent op den 28 
april 1706, (w.g.) Jacob Scholte.  
Lijste van de prijs van de kisten, naer de 
voorgemelte verdeelingen, te vorderen bij den 
coster. Een kist van 1 1/2 duym ƒ 10.-.-; een dito 1 
1/4 duym - 9.-.-; een kist van 1 duym à 7 voet - 
7.12.-; een dito 6 voet - 6.12.-; een dito 5 voet - 
5.12.-; een kist van 3/4 à 4 voet - 3.-.-; een kist van 
3 voet - 2.2.-; een kist van 2 voet -1.12.-. Aldus 
gedaen bij de heeren kerckmeesteren op den 28 
april 1706. Als rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. 
--- doodskisten ---  

fol. 72r 
Extract uyt het camerteoeck der stad Gouda. 
Arent Vos werd geautoriseert het kosterampt van 
St.-Janskerck te mogen waerneemen en bedienen 
voor Caesar Bovetius, voor den tijd van twaelff 
jaeren. Actum den 17 mey 1706. Onder stond: Ter 
ordonnantie van deselve, in absentie van den 
secretaris, Hendric Smits. 
--- koster ---  

fol. 72r 
Vergaderingh gehouden op den 3 (7?) november 
1706. Present ... [niet ingevuld]. Gecompareert 
zijnde tot de inschrijvinge van kaerssen voor St.-

Janskercke alhier, innegaende met dato deses en 
expirerende met primo november 1707, op 
conditiën als vanouts en hiervooren fol. 54 
geïnsereert, te leveren op waegwight in 
stadswaege, de naervolgende kaersmakers: 
Jacobus de Glimmer ƒ 21.16.-; Jacobus Loy - 
21.17.8; Arent de Glimmer - 21.16.-; Arien 
Strangier - 21.15.-; Abraham de Glimmer ƒ 22.-.-; 
Govert Swart - 21.17.8; Pieter Maes - 21.17.8; Jan 
van der Wolff - 22.-.-, is ingevolge van dien op alle 
de bovenstaende conditiën laegste insetter en 
leverancier gebleeven Arien Strangier voor de 
somma van eenentwintigh gulden vijftien 
stuyvers. Actum ter kamere op dato als boven. Als 
rentmeester, (w.g.) F. de Vrije. [fol. 72v niet 
beschreven] 
--- kaarsen ---  

fol. 73r -- substitutie rentmeester 
1707. Extract uyt het camerboeck der stadt 
Gouda. Op het versoeck gedaan bij den heer mr. 
Franco de Vrije, rentmeester van St.-Janskerck, 
gedelibereert wesende, is goedgevonden ende 
verstaan Robbert Daasdonck te authoriseren om 
geduerende de commissie van den gemelten heer 
De Vrije het rentmeesterschap van de gemelte 
kerck te mogen waarnemen en bedienen. En sal 
denselven hiervan extract gegeven worden om 
aan de kerckmeesteren van de voorszeide kerck te 
exhiberen. Actum den lle januarii anno 1707, bij 
de heeren burgermeesteren. Onder stondt: Ter 
ordonnantie van deselve, in absentie van den 
secretaris, ende was geteyckent G. Pijper. 
--- rentmeester ---  

fol. 73r -- cautie rentmeester 
Vergaderingh gehouden op maandagh den 31e 
januarii 1707. Present de heeren Verschuere ende 
Louff. Ingevolge van de acte van substitutie ende 
authorisatie op Robbert Daasdonck hierboven 
genoemt, compareerde alhier ter camer de heer 
Hendrik Daasdonck, raad ende regerend 
burgermeester der stadt Gouda, verclarende in 
voldoeninge van de resolutie van de heeren 
kerckmeesteren in dato den 1e october 1683, 
sighselfs te constitueren (fol. 73v) ende verbinden 
als borgh ende principaal, onder behoorlijcke 
renunciatie van de beneficiën ordinis et 
excussionis, ter somme van tweeduysent 
caroliguldens te 40 grooten 't stuck, voor de 
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administratie van den ontfangh ende uytgave van 
den voornoemden Robbert Daasdonck, in qualité 
als waarnemende ende bedienende het 
rentmeesterschap van St.-Janskerck alhier voor de 
heer ende mr. Franco de Vrije, rentmeester van 
deselve kerck. In kennisse geteyckent den 31e 
januarii anno 1707, (w.g.) H. Daasdonck. 
--- rentmeester ---  

fol. 73v -- ontslaginge cautie dhr. mr. Franco de 
Vrije 
Alsoo door de hierboven staande borgtogt is 
coomen te vervallen de reële cautie gestelt bij de 
heer mr. Franco de Vrije met het consigneren van 
twee obligatiën op de stadt Gouda ter somme van 
tweeduysent gulden, blijckende bij resolutie van 
de heeren kerckmeesteren in dato den 27e 
februarii 1702, is bij de heeren kerckmeesteren 
ter requisitie van gemelte heer De Vrije 
goedgevonden ende verstaan, denselven 
mitsdesen te ontslaan van gemelte cautie ende 
aan denselven te restitueren de obligatiën 
hiervooren gemelt ende daarvoor geconsigneert. 
Bekennende gemelte heer De Vrije deselven 
weder geligt ende uyt handen van de heeren 
kerckmeesteren ontfangen te hebben, quijtende 
haar edele oversulx daarvan bij desen. In kennisse 
geteyckent den 31e januarii anno 1707, (w.g.) F. 
de Vrije. 
--- rentmeester ---  

fol. 74r -- inschrijvingh kistemaeckerschap 
Vergaderingh gehouden op woensdagh den 27 
april 1707. Present ... [niet ingevuld]. Conditiën 
ende voorwaarden, waarnaar de heeren 
kerckmeesteren van St.-Janskerck der stadt Gouda 
ten behoeve van deselve willen verpagten aan den 
laagst inschrijvende de leverantie van de eycke 
doodkisten, soo materialen als arbeytsloonen 
daaronder begrepen, voor den tijd van een jaar, 
innegaande met primo mey 1707 ende 
expirerende met ultimo april 1708. Ende dat op 
conditiën als in den voorledene jare en hiervooren 
op fol. 70 verso geïnsereert, dogh met dese 
expresse conditie nogtans, dat den laagst 
inschrijvende sijn ingeschrevene gestand sal 
moeten doen tot den laatsten april van desen jare 
1707 toe. Ingevolge van de bovengemelte 
conditiën is laagst inschrijver gebleeven Jacob 
Scholte en wint daermede het opgesteecke 

treckgelt. Op alle welcke conditiën ingeschreven 
zijnde, is laegste insetter gebleven Carel Pieterse 
(fol. 74v) Schietspoel ende is denselven finalijck 
leverancier gebleven voor de naarvo1gende 
prijsen:  
een kist van 1 1/2 duym à 7 voet ƒ 4.10.-; een dito 
à 6 voet - 2.0.-; een dito van 1 1/4 duym à 7 voet - 
4.10.-; een dito à 6 voet - 1.18.-; een dito van 1 
duym - 3.10.-; een dito à 6 voet - 1.14.-; een dito à 
5 voet - 1.10.-; een dito van 3/4 duym à 4 voet - 
1.8.-; een dito à 3 voet - 1.0.-; een dito à 2 voet - 
0.16.-; (totaal) ƒ 22.16.-.  
In kennisse der waarhijdt ende naarcoominge 
deses, bij den aannemer onderteeckent op den 
29e april 1707, (w.g.) Carel Schietspoel. 
--- doodskisten ---  

fol. 75r -- kaarssen 
Vergaderingh gehouden op den 26e october 1707. 
Present alle de heeren, demptis ... [niet ingevuld]. 
Gecompareert sijnde tot de inschrijvinge van 
kaerssen voor St.-Janskerck alhier, innegaende 
met dato deses ende expirerende met primo 
november 1708, op conditiën als vanouts en 
hiervooren fol. 27 geïnsereert, te leveren op 
waegwigt in stadtswaege, de naervolgende 
kaerssemaeckers: Jacobus de Glimmer ƒ 24.5.-; 
Cornelis Loy - 24.2.8; Abraham de Glimmer - 24.2.-
; Govert Swart - 24.0.-; Arent de Glimmer - 24.2.-; 
Adriaen Strangier - 24.4.-; Jan van der Wolff - 
24.5.-; Pieter Maes - 24.2.8, is ingevolge van dien 
op alle de bovenstaende conditiën laegste insetter 
en leverancier gebleven Govert Swart voor de 
somme van vierentwintigh gulden. Actum ter 
camer op dato als boven. Als rentmeester-
substituut, (w.g.) R. Daasdonck 1707. 
--- kaarsen ---  

fol. 75v -- organist Camp Dirkse Camp 
Extract uyt 't camerboeck der stad Gouda. 
Gerbrand van Blanckenburgh, organist, overleden 
sijnfe, is in desselfs plaatse tot organist deser stadt 
aengestelt Camp Dirckse Camp, organist van de 
Franse kerck tot Rotterdam. Actum den 6e maert 
1708 bij de heeren burgermeesteren. Onder 
stondt: Ter ordonnantie van deselve, in absentie 
van den secretaris, G. Pijper 1708. 
--- organist ---  
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fol. 75v -- wedde organist 
Vergaderingh gehouden op den 26e maert 1708. 
Present de heeren kerkmeesteren. Camp Dirckse 
Camp, organist, ter camer gecompareert sijnde, 
sijn de heeren kerckmeesteren met denselven 
geconvenieert ende verstaan, denselven voor 't 
waernemen van 't orgel jaarlijx te sullen geven 
een somme van driehondert caroliguldens te 40 
grooten 't stuck, met welcke somme denselven 
heeft genoomen volcoomen genoegen. Actum ter 
camer, op dato als boven. Als rentmeester-
substituut, (w.g.) R. Daasdonck 1708. 
--- organist ---  

fol. 76r -- continuatie leverantie eyke doodkisten 
Vergaderingh gehouden den 7e mey 1708. 
Present ... [niet ingevuld]. Is goedgevonden ende 
verstaan Carel Pieterse Schietspoel als leverancier 
van de doodkisten voor St.-Janskerck in maniere 
ende prijse als voor den (?) jaar 1707 te laten 
continueren voor desen jare 1708. Actum ter 
camer op dato als boven. Als rentmeester-
substituut, (w.g.) R. Daasdonck 1708. 
--- doodskisten ---  

fol. 76r -- vendue 
Extraordinaris vergaderingh op vrijdagh den 31en 
augusty 1708. Is bij publicque opveylinge hoogst 
insetter van de vendue gebleven Gerrit Verburgh 
ende dat voor een somme van eenduysent 
caroliguldens te 40 grooten 't stuck, wint 
daermede het opgesteecke trekgelt. Johan van 
Ravensbergh is pagter van de voorseide vendue 
geworden voor een somme van vijftienhondert 
caroliguldens te 40 grooten 't stuck jaerlijck, ende 
dat voor den tijdt van drie naestcoomende ende 
agtereenvolgende jaren, ingaande met den 3e 
september 1708, ende expirerende met den 
tweeden september 1711, op alle voorgaende 
conditiën hiervooren fol. 21 ende 42 verso 
geïnsereert, welcke bij desen hierinne werden 
begrepen, ende dit alles boven het rantsoen van 
een stuyver per gulden, ende alle lasten bij ende 
op de opveylinge gevallen. Waarvooren hij 
gehouden sal sijn te stellen suffisante cautie ende 
borgen, ten genoege van de agtbare heeren 
kerckmeesteren voornoemt, alles ingevolge van 
de gemelte conditiën. In kennisse geteekent den 
31e augusty 1708. (w.g.) J. v. Ravensberch. Mij 

present, (w.g.) R. Daasdonck 1708. 
--- veiling ---  

fol. 76v -- inschrijvinge kaarssen 
Vergaderingh gehouden op den 24en october 
1708. Present de heeren kerkmeesteren. 
Gecompareert sijnde tot de inschrijvinge van 
kaerssen voor St.-Janskerck alhier, innegaende 
met dato deses ende expirerende met primo 
november 1709, op conditiën als vanouts ende 
hiervooren fol. 54 geïnsereert, te leveren op 
waeghwigt in stadtswaegh, de naervolgende 
kaerssemaeckers: Jacobus de Glimmer ƒ 23.2.8; 
Cornelis Loy - 23.2.8; Adriaen Strangier - 23.2.-; 
Arent de Glimmer - 23.2.8; Jan van der Wolff - 
23.5.-; Abraham de Glimmer - 23.-.-; Pieter Maas - 
23.2.8, is ingevolge van dien op alle de 
bovenstaande conditiën laegste insetter ende 
leverancier gebleven Abraham de Glimmer voor 
de somme van drieëntwintigh gulden. Actum ter 
camer op dato als boven. Als rentmeester-
substituut, (w.g.) R. Daasdonck 1708. 
--- kaarsen ---  

fol. 77r -- wapenen ophangen 
Vergaderingh gehouden op den 17en december 
1708. Present alle de heeren kerckmeesteren 
demptis d'heeren Van Strijen en Bleskensgraaff. 
Op 't versoeck gedaan bij de heer mr. Arend van 
der Burgh, raad ende actueel schepen deser stadt, 
omme vermits 't overlijden van vrouwe Maria van 
Bleyswijck, desselfs huysvrouw, een wapen boven 
desselfs grafstede te mogen ophangen, ende een 
ander te verhangen, is goedgevonden ende 
verstaan sulx aen sijn edele te accorderen ende 
dat hem hiervan sal werden gegeven behoorlijcke 
acte. Actum ter camer op dato als boven. Als 
rentmeester-substituut, (w.g.) R. Daasdonck 1708. 
--- familiewapens ---  

fol. 77r -- continuatie leverantie eyke doodkisten 
Vergaderingh gehouden op den 22e april 1709. 
Present alle de heeren kerckmeesteren demptis 
d'heeren Van Strijen ende De Lange. Is 
goegevonden ende verstaan Carel Pieterse 
Schietspoel als leverancier van de doodkisten voor 
St.-Janskerck voor dezen jare 1709, in prijse ende 
manieren als in den voorledene jare, te 
continueren, dog met dese alteratie nogtans, dat 
den voornoemden Carel Schietspoel voor een kist 
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van een en een quart duym à 7 voet, in plaatse 
van vier gulden thien stuyvers, sal hebben vier 
gulden. Actum ter camer op dato als boven, 
tóirconde geteyckent, (w.g.) Carel Schietspoel. Mij 
present, (w.g.) R. Daasdonck, rentmeester. 
--- doodskisten ---  

fol. 77v -- wapenen ophangen 
Vergaderingh gehouden op maandagh den 17 junii 
1709. Present de heeren kerkmeesteren. Op 't 
versoeck gedaan bij de erfgenamen van de heer 
en mr. Willem Kaackmes (als in sijn edelagtbares 
leven raad ende oud-burgermeester deser stadt), 
omme vermits 't overlijden van gemelde heer 
Kaackmes een wapen boven desselfs grafstede te 
mogen ophangen, is goedgevonden ende verstaan 
sulx aen haarlieden t'accorderen ende dat 
haarlieden hiervan sal werden gegeven 
behoorlijcke acte. Actum ter camer op dato als 
boven. Als rentmeester-substituut, (w.g.) R. 
Daasdonck 1709. 
--- familiewapens ---  

fol. 78r -- wapenen ophangen 
Extraordinaris vergaderingh gehouden op 
saturdagh den 29e junii 1709. Present de heeren 
kerkmeesteren. Op 't versoeck gedaan bij vrouwe 
Catharina van der Dussen, weduwe wijlen d'heer 
mr. Melchior Gerard van Rietvelt, in sijn leven 
raad ende regerend burgermeester der stadt 
Gouda, omme vermits 't overlijden van d'heer 
Johan van Rietvelt een wapen boven desselfs 
grafstede te mogen ophangen, is goedgevonden 
ende verstaan sulx aen haer edelhijdt t'accorderen 
ende dat haer hiervan sal werden gegeven 
behoorlijcke acte. Actum ter camer op dato als 
boven. Als rentmeester-substituut, (w.g.) R. 
Daasdonck 1709. 
--- familiewapens ---  

fol. 78v -- admodiatie doodclede en 
rouwbehangsels 
Vergaderingh gehouden op vrijdagh den 5e julii 
1709. Present de heeren Joost Verschuere, 
Daasdocnk, De Lange en Van Eyck. De admodiatie 
van het regt van het verhuyren van de doodkleden 
en rouwbehangsels tot dienst van de dooden en 
sterfhuysen binnen dese stadt ende jurisdictie van 
dien, die door de heeren kerckmeesteren van St.-
Janskerck alhier (uyt cragte van de resolutie van 

de heeren van de magistraat in dato den 1e junii 
1704) aan mr. Hieronimus Jongkint saliger op den 
5e mey 1705 voor sijn leven was gegunt geweest, 
door desselfs doodt sijnde coomen te eyndigen, 
ende desselfs minderjarige kinderen sonder finaal 
accoordt het verhuyren als vooren bij provisie 
hebben gecotinueert, soo hebben derselver 
voogden, den heeren Boudewijn Jongkind, raad 
ende oud-burgermeester etc., en mr. Roeloff van 
Heuven, mede raad ende out-schepen deser stadt, 
in haar qualitijt de admodiatie van het gemelte 
regt wederom versogt voor de voorseide 
minderjarige kinderen voor den tijdt van nogh drie 
jaren, in te gaan den 15e junii deses jaars 1709, 
ende te expireren den 14 junii 1712. 
Pretenderende voor yder van de verlopen jaren 
aanstonts mede sooveel te geven als waarop de 
heeren kerckmeesteren de jaarlijckse admodiatie 
sullen vinden. Waarop gedelibereert sijnde, soo 
hebben de heeren kerckmeesteren aan de 
voornoemde heeren voogden in haar qualitijt het 
voorenstaande versoek voor de minderjarige 
kinderen van mr. Hieronimus Jongkint op 
approbatie van de heeren van de magistraat 
geaccordeert ende toegestaan, mits haar 
gedragende naar het reglement ende betalende 
aanstonts voor de jaren geëxpireert 15 junii 1708 
en 1709 yder jaar vierhondert guldens, en yder 
jaar ten vervaldagh vierhondert guldens. Actum bij 
de heeren kerckmeesteren voornoemt op dato als 
boven. Als rentmeester-substituut, (w.g.) R. 
Daasdonck 1709. 
--- doodskleden ---  

fol. 79r -- approbatie admodiatie doodcleden 
Extract uyt 't camerboeck der stadt Gouda. De 
heeren van de magistraat, gesien ende 
geëxamineert hebbende het voorenstaande 
accoord van admodiatie tusschen de heeren 
kerckmeesteren ende voogden van de 
minderjarige kinderen van mr. Hieronimus 
Jongkint over het regt van 't verhuyren van de 
doodcleden en rouwbehangsels binnen dese stadt 
en jurisdictie van dien, approberen hetselve na 
sijn forme en inhouden. Actum den 20 julii 1709 
bij de heeren van de magistraat. Onder stont: ter 
ordonnantie van deselve in absentie van den 
secretaris, (w.g.) Hendrick Smits. 
--- doodskleden ---  
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fol. 79v -- wapenen ophangen 
Vergaderingh gehouden op maandagh den 23e 
september 1709. Present de heeren Verschuere, 
Daasdocnk en De Lange. Op 't versoeck gedaen bij 
de heer Jacob van den Bempden, omme vermits 't 
overlijden van juffrouw Isabella Gaillard, desselfs 
huysvrouw, een wapen boven haar grafstede te 
mogen ophangen, is goedgevonden ende verstaan 
sulx aen hem t'accorderen ende dat hem hiervan 
sal werden gegeven behoorlijcke acte. Actum ter 
camer op dato als boven. Als rentmeester-
substituut, (w.g.) R. Daasdonck 1709. 
--- familiewapens ---  

fol. 79v -- wapenen ophangen 
Vergaderingh gehouden op maandagh den 7 
october 1709. Present d'heeren Verschuere, De 
Lange en Van Eyck. Op 't versoeck gedaen bij de 
heer en mr. Willem van den Kerckhoven, omme 
vermits 't overlijden van d'heer Laurens van den 
Kerckhoven, in sijn leven vendrigh onder het 
regiment guardes te voet van desen staat, een 
wapen boven desselfs grafstede te mogen 
ophangen, is goedgevonden ende verstaan sulx 
aen hem t'accorderen ende dat hem hiervan sal 
werden gegeven behoorlijcke acte. Actum ter 
camer op dato als boven. Als rentmeester-
substituut, (w.g.) R. Daasdonck 1709. 
--- familiewapens ---  

fol. 80r -- kaarssen 
Vergaderingh gehouden op den 23e october 1709. 
Present d'heeren kerkmeesteren. Gecompareert 
sijnde tot de inschrijvinge van kaerssen voor St.-
Janskerck alhier, innegaande met den 1e 
november 1709 ende expirerende met den 
laatsten october 1710, op conditiën als vanouts en 
hiervooren fol. 27 geïnsereert, te leveren op 
waeghwigt in stadtswaegh, de naarvolgende 
kaerssemaeckers: Jacobus de Glimmer ƒ 30.5.-; 
Cornelis Loy - 30.5.-; Adriaan Strangier - 30.2.-; 
Abraham de Glimmer - 30.0.-; Arent de Glimmer - 
30.5.-; Pieter Maas - 30.5.-; Jan van der Wolff - 
30.10.-; Govert Swart - 31.0.-, is ingevolge van 
dien op alle de bovenstaande conditiën laegste 
insetter ende leverancier gebleven Abraham de 
Glimmer voor de somme van dertigh gulden. 
Actum ter camer op dato als boven. Als 
rentmeester-substituut, (w.g.) R. Daasdonck 1709. 
--- kaarsen ---  

fol. 80v -- leverantie Spaansche wijn de weduwe 
Van Bueren 
Vergaderingh gehouden op maandagh den 16 
november 1709. Present alle de heeren 
kerckmeesteren, demptis Van Strijen en Van Eyck. 
Vermits 't overlijden van de heer Dirck Houtman, 
gewesene leverancier van de Spaensche wijnen 
ten dienste van 't H. Avondmaal, is in desselfs 
plaetse daertoe aengestelt juffrouw Perina 
Laeckens, weduwe wijlen Cornelis van Bueren 
saliger. Actum op dato als boven, (w.g.) R. 
Daasdonck 1710.  
--- avondmaalswijn ---  

fol. 80v -- doodkisten 
Vergaderingh gehouden op maendagh den 28e 
april 1710. Present de heeren Verschuere, mr. 
Cornelis de Lange en mr. Dirck de Lange. Is 
goedgevonden ende verstaen Carel Pieterse 
Schietspoel als leverancier van de doodkisten voor 
St.-Janskerck voor de tijdt van vier jaren, ingaende 
primo mey 1710, ende sullende expireren ultimo 
april 1714, in prijse ende manieren als in den 
voorledene jare te continueren. Actum ter camer 
op dato als boven. T'oirconde geteyckent, (w.g.) 
Carel Pieterz Schietspoel. Als rentmeester-
substituut, (w.g.) R. Daasdonck 1710. 
--- doodskisten ---  

fol. 81r -- wapenen ophangen 
Extraordinaris vergaderingh gehouden den 10e 
junii 1710. Present ... [niet ingevuld]. Op 't 
versoeck gedaen bij vrouwe Agatha de Ruyt, 
weduwe van wijlen de heer mr. Anthony 
Moeringh, in sijn leven raad ende regerend 
schepen der stadt Gouda, omme vermits 't 
overlijden van gemelte heer Moeringh een wapen 
boven desselfs grafstede te mogen ophangen, is 
goedgevonden ende verstaen sulx een (!) haer 
edele t'accorderen ende dat haer hiervan sal 
werden gegeven behoorlijcke acte. Actum ter 
camer op dato als boven. Als substituut-
rentmeester, (w.g.) R. Daasdonck 1710. 
--- familiewapens ---  

fol. 81v -- kaarssen 
Extraordinaris vergaderingh gehouden op vrijdagh 
den 24e october 1710. Present de heeren ... [niet 
ingevuld]. Gecompareert sijnde tot de 
inschrijvinge van kaarssen voor St.-Janskerck 
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alhier, innegaande met den 1e november 1710 
ende expirerende met den laatsten october 1711, 
op conditiën als vanouts ende hiervooren fol. 27 
geïnsereert, te leveren op waeghwigt in 
stadtswaegh, de naarvolgende kaerssemaeckers:  
Jacobus de Glimmer ƒ 28.17.8; Adriaan Strangier - 
28.19.-; Jan van der Wolff - 29.5.-; Cornelis Loy - 
29.0.-; Pieter Maas - 28.17.8; Abraham de 
Glimmer - 28.15.-; Arent de Glimmer - 28.17.8; 
Govert Swart - 30.0.-, is ingevolge van dien op alle 
de bovenstaende conditiën laegste insetter ende 
leverancier gebleven Abraham de Glimmer voor 
de somme van agtentwintigh gulden vijftien 
stuyvers. Actum ter camer op dato als boven. Als 
rentmeester-substituut, (w.g.) R. Daasdonck 1710. 
--- kaarsen ---  

fol. 82r -- rentmeester Dirk de Vrije 
Vergaderingh gehouden op maendagh den 19e 
januarii 1711. Present alle de heeren 
kerckmeesteren, demptis de heeren en mrs. 
Cornelis ende Dirck de Lange. Extract uyt 't 
camerboek der stadt Gouda. Den heer mr. Franco 
de Vrije afstant gedaen hebbende van het 
rentmeesterschap van St.-Janskerck, is in desselfs 
plaetse tot rentmeester van de voorseyde kerck 
aengestelt Dirck de Vrije, soon van den gemelte 
heer De Vrije, die bij desen geauthoriseerd werd 
geduerende de minderjarighijdt van sijn gemelte 
soon een ander bequaem persoon te mogen 
substitueren. Actum den 1e augusty 1709 bij de 
heeren burgermeesteren. Onder stond: Ter 
ordonnantie van deselve, in absentie van den 
secretaris, Hendrick Smits. 
--- rentmeester ---  

fol. 82r -- substitutie rentmeester 
Copie. Ingevolge ende uyt kragte van de resolutie 
van de edelgrootagtbare heeren burgermeesteren 
deser stede in dato den 1sten augusty 1709 ende 
de authorisatie daerinne vermelt en hiervooren 
geïnsereert, werd bij mr. Franco de Vrije 
aengestelt den persoon van Robbert Daasdonck, 
omme bij substitutie voor Dirck de Vrije, desselfs 
minderjarige soon, waer te nemen ende te 
bedienen het rentmeesterschap van St.-Janskerck 
aldaer voor den tijdt van ses eerstcoomende ende 
agtereenvolgende jaren, ingaende primo januarii 
1710 ende expirerende den laatsten december 
1700 vijfthien. Mits stellende behoorlijcke cautie 

ten genoegen van de edelagtbare heeren 
kerckmeesteren. Actum den 31e december 1700 
thien. Ende was geteeckent, F. de Vrije. 
--- rentmeester ---  

fol. 82v -- cautie rentmeester 
Bekenne ick, ondergeschreve, Hendrik Daasdonck, 
volgens de acte van substitutie hiervooren 
geïnsereert, mijselven voor mijn soon Robbert 
Daasdonck, als waernemende het 
rentmeesterschap van St.-Janskerck, te 
constitueren borgh als principael, ter somme van 
tweeduysent caroliguldens te 40 grooten 't stuck, 
voor desselfs administratie voor den tijdt van ses 
eerstcoomende ende agtereenvolgende jaren, 
ingaende primo januarii 1710 ende sullende 
expireren den laatsten december 1715, onder 
renunciatie van de beneficiën ordinis et 
excussionis, mij van de effecte van dien wel 
onderregt houdende. Actum Gouda den 26e 
januarii 1711, (w.g.) H. Daasdonck. 
--- rentmeester ---  

fol. 83r -- orgeltreedster en stoelensetster 
Vergaderingh gehouden op maandagh den 9e 
februarii 1711. Present alle de heeren 
kerckmeesteren, dempto Van der Togt. Aagje 
Goverts Crabeth, weduwe van Dirck de Wilde, 
afstand gedaen hebbende van het 
orgeltreedsterschap van St.-Janskerck alhier ende 
het stoele setten in de voorseyde kerck, is in 
desselfs plaetse, op voorgaende tractement ter 
somme van drie gulden 's weeckelijk, als 
orgeltreedster bij de heeren kerckmeesteren 
voornoemt ende als stoelesetster aengestelt 
Aaltje de Wilde, weduwe van wijlen Elbert Janse 
Vermij. Sullende de voorseyde drie gulden 's 
weeckelijk egter aen de voornoemde Aagje 
Goverts Crabeth haer leven langh geduerende 
werden uytgekeert ende overhandigt. Actum ter 
camer van de heeren kerckmeesteren voornoemt, 
op dato als boven. Als substituyt-rentmeester, 
(w.g.) R. Daasdonck, 1711. 
--- orgeltreder stoelenzetter ---  

fol. 83v -- vercopinge grafsteden 
Vergaderingh gehouden op maandagh den 24e 
augusty 1711. Present de heeren mr. Cornelis 
ende Lestevenon. Op versoeck gedaen bij vrouwe 
Johanna de Raad, weduwe van wijlen de heer 
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oud-burgermeester Van Strijen, omme twee 
kerckegraeven (omme daervan een kelder te 
maecken) bij de heeren kerckmeesteren aen haer 
edelhijdt te vercoopen, is sulx aen haer edele 
toegestaen, mits voor yder graft betalende vijftigh 
gulden. Actum ter camer van de heeren 
kerckmeesteren op dato als boven. Als substituyt-
rentmeester, (w.g.) R. Daasdonck 1711. 
--- graven ---  

fol. 83v -- vendue 
Extraordinaris vergaderingh gehouden op vrijdagh 
den 29e augusty 1711. Present alle de heeren 
kerckmeesteren, dempto de heer mr. Dirck de 
Lange. Is bij publycque opveylinge hoogst insetter 
van de vendue gebleven Egidius van den Bergh 
ende dat voor een somme van eenduysent 
vijffhondert gulden te 40 grooten 't stuck. Wint 
daermede het opgesteecke treckgelt. Willem 
Walop is pagter van de voorseyde vendue 
geworden voor een somme van vijftienhondert en 
thien gulden. Ende dat voor den tijdt van drie nu 
eerstcomende ende agtereenvolgende jaren, 
ingaende met den 3e september anno 1711 ende 
expirerende met den 2e september 1714 
daeraenvolgende, op alle voorgaende conditie 
hiervooren fol. 21 en 42 verso geïnsereert, welcke 
bij desen hierinne werden begrepen. Ende dit alles 
boven het rantsoen van een stuyver per gulden 
ende alle lasten bij ende op de opveylinge 
gevallen. Waervooren hij gehouden sal sijn te 
stellen twee suffisante borgen ten genoege van de 
heeren kerckmeesteren voornoemt. Alles 
ingevolge van de gemelde conditiën in kennisse 
geteeckent den 31e augusty 1711, (w.g.) Willem 
Walop. 
--- veiling ---  

fol. 84r -- cautie venduemeester 
Ingevolge deses hebben sigh Pieter Verhey ende 
Ermpje Trijsburgh, huysvrouw van Jan Verhey, 
doch in geen gemeenschap van goederen met 
denselven haren man wesende ende oversulx 
haer eygen goederen administrerende, gesteld 
borgen als principalen, onder behoorlijcke 
renunciatie van de beneficiën ordinis, divisionis et 
excussionis, ende zij Ermpje Trijsburgh nogh 
daerenboven de beneficiën senatusconsulti 
vellejani authentica si qua mulier ende alle andere 
beneficiën de vrouwen eenighsints te bate 

koomende, houdende hun beyden van de 
voorstaende beneficiën ten vollen onderregt. 
Actum ter camer op dato als boven, (w.g.) Pieter 
Verhey, Ermpje Trijsburgh. Mij present, (w.g.) R. 
Daasdonck. 
--- veilingmeester ---  

fol. 84v -- Gillis Janse venduekruyer 
Vergaderingh gehouden op maendagh den 19e 
october 1711. Present de heeren kerckmeesteren 
Lestevenon, Dirck de Lange ende Van Brandwijck. 
Is aen Gillis Janse Wanmaecker ende Syna Franse 
van der Hoge, desselfs huysvrouw, op haerlieder 
versoeck omme van een yder 'tsij burger, 
uytdrager ofte vreemdelingh, die eenigh goed, 'tsij 
op 't weeckerfhuys, boelhuys ofte vercoopinge in 
de banck van leninge compt te coopen, van yder 
coopje monterende thien stuyvers ofte daerboven 
te genieten vier penningen ende van alle andere 
coopjes beneden de thien stuyvers bedragende, 
ende die in hunne bewaringe gegeven werden, 
insgelijx te geniéten vier penningen, hetselve 
haerlieder versoeck toegestaen ende 
geaccordeert, sooals haer edele hetselve van nu 
aff aen accorderen ende toestaen mits desen. 
Ende sal denselven hiervan gegeven werden acte 
in forma. Actum ter camere van de heeren 
kerckmeesteren voornoemt op dato als boven. Mij 
present, (w.g.) R. Daasdonck, 1711. 
--- veilingkruier ---  

fol. 84v -- leverantie Spaansche wijn, dhr. Corn. 
Jongkind 
Juffrouw Perina Laeckens, weduwe van wijlen 
d'heer Cornelis van Bueren, vrijwillige afstand 
gedaen hebbende wegens de leverantie van de 
Spaensche wijnen ten dienste van 't Heilig 
Avondmaal, is in desselfs plaetse daertoe 
aengestelt d'heer Cornelis Jongkint. Actum ter 
camere op dato als boven. Mij present, (w.g.) R. 
Daasdonck, 1711. 
--- avondmaalswijn ---  

fol. 85r -- stoelen 
Is bij de heeren kerckmeesteren van desen jare 
naer voorgaende deliberatie goedgevonden ende 
verstaen, dat soo wanneer yemant sigh 
metterwoon buyten dese stadt quame te 
begeven, desselfs stoel ofte andere sitplaetse 
daerdoor vacant geworden, sal werden vergeven 
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bij alle de heeren kerckmeesteren. Actum ter 
camere op dato als boven. Mij present, (w.g.) R. 
Daasdonck, 1711. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 87r -- inschrijvinge kisten kerkhoff 
Vergaderingh gehouden op maendagh den 6e 
maert 1713. Present alle de heeren 
kerckmeesteren, dempto Van Strijen. Conditiën 
ende voorwaarden, waernaer de heeren 
kerckmeesteren van St.-Janskerck der stadt 
Gouda, ten behoeve van deselve, willen verpagten 
aen den laegst inschrijvende de leverantie van de 
vuere ende denne doodkisten, met de materialen 
ende arbeytsloonen daeronder begrepen, ende 
dat voor den tijd van een jaer, innegaende met 
den 6e maert 1713 ende expirerende met den 5e 
maert 1714 daeraenvolgende. Eerstelijck sal den 
aennemer gehouden sijn de kisten die aen 
persoonen werden gelevert, die door haer selfs 
werden betaalt, te maecken van goed ende 
bequaem vuerenhout, ende die van buyten ende 
binnen te schaeven ende oock van buyten swart 
te verwen. Ende de kisten die aen den armen 
ende godtshuysen werden gelevert, te maecken 
van goed ende bequaem dennenhout, ruw end 
ongeschaeft, naer de ommestaende calibres, ter 
keure ende opsigte van diegene aen welcke de 
heeren kerckmeesteren sulx souden mogen 
comen aen te bevelen. Sal denselven gehouden 
sijn, alle agt dagen aen den koster van deselve 
kerck over te leveren een lijste van 't getal en 
calibre van de kisten, bij hem in die weecke 
gemaeckt, omme bij denselven nevens de andere 
regten van 't kerckhoff ontfangen te werden. Sal 
denselven aennemer verders nogh gehouden sijn 
het hout, 'tgene hij tot het maecken van de 
voorseyde kisten nodig heeft ende bequaem 
omme de gemelte kisten daervan te maecken, van 
de weduwe van Jan Corneliszoon van der Swick, 
gewesene leverancier van de voorseyde 
doodkisten, over te nemen ende dat voor ofte tot 
alsulcken prijse, als bij twee onpartijdige 
persoonen (haer des verstaende) ende bij hun 
yder daertoe een te nomineren, sal werden 
geoordeelt ende gewaerdeert. De betalinge van 
de geleverde kisten sal werden gedaen ter kamere 
van de heeren kerckmeesteren voornoemt, ofte 
door haren rentmeester, omme de 14 dagen, als 

wanneer deselve heeren vergadert sijn. Den 
aennemer sal moeten nemen de mate tot het 
maecken van deselve kisten. Ende sullende 
deselve, so wanneer gemaeckt sijn, door hem 
werden gebragt aen de woonplaetse van den 
overledene. De inschrijvinge sal geschieden naer 
de ordre ende verdelingen als volgt. Den laegsten 
inschrijver sal tot een praemie winnen drie 
gulden. Waernaer bij eyndelijcke ende finale 
inschrijvinge de leverantie sal werden gegunt aen 
diegene, die alsdan de laegste inschrijvinge sal 
hebben gedaen, ofte yemant anders, die het de 
heeren kerckmeesteren voornoemt goetduncken 
ende believen sullen. Vuere kisten die van binnen 
ende buyten gesehaeft sijn en swart geverwt: een 
kist van 1 1/2 duym à 6 1/2 voet, een dito à 6 
voet, een dito à 5 voet, een dito à 4 1/2 voet, een 
kist van 3/4 duym à 4 voet, een dito à 3 voet, een 
dito à 2 voet, een dito à 1 1/2 voet. Ruwe ende 
ongeschaefde denne kisten die aen den armen 
ende godtshuysen werden gelevert: een kist van 
3/4 duym à. 6 1/2 voet, een dito à 5 1/2 voet, een 
dito à 5 voet, een dito à 4 voet, een dito à 3 voet, 
een dito à 2 1/2 voet, een dito à 2 voet, een dito à 
1 1/2 voet. Op alle welcke conditiën ingeschreven 
sijnde, is laegste insetter gebleven Pieter Schorel 
en wint daermede de praemie van drie gulden. 
Denselven blijft leverancier voor de naervolgende 
prijsen: Vuere kisten die van binnen ende buyten 
gesehaeft sijn en swart geverwt:  
een kist van 1 1/2 duym à 6 1/2 voet ƒ 2.8.0; een 
dito à 6 voet - 0.18.0; een dito à 5 voet - 1.0.0; een 
dito à 4 1/2 voet - 1.6.0; een kist van 3/4 duym à 4 
voet - 1.6.0; een dito à 3 voet - 1.0.0; een dito à 2 
voet - 0.13.0; een dito à 1 1/2 voet - 0.6.0. Ruwe 
ende ongeschaefde denne kisten die aen den 
armen ende godtshuysen werden gelevert:  
een kist van 3/4 duym à 6 1/2 voet ƒ 1.13.0; een 
dito à 5 1/2 voet - 0.14.0; een dito à 5 voet - 1.0.0; 
een dito à 4 voet - 1.0.0; een dito à 3 voet - 0.12.0; 
een dito à 2 1/2 voet - 0.10.0; een dito à 2 voet - 
0.8.0; een dito à 1 1/2 voet - 0.5.0. In kennisse der 
waerheyt ende naarcominge deses bij den 
aennemer onderteeckent op den 6e maert 1713, 
(w.g.) Pieter Schoorel. Lijste van de prijs van de 
kisten naer de voorgaende verdelingen te 
vorderen bij den coster. Vuere kisten, swart 
geverwt en geschaeft:  
een kist van 1 1/2 duym à 6 1/2 voet ƒ 4.10.0; een 
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dito à 6 voet - 3.10.0; een dito à 5 voet - 3.4.0; een 
dito à 4 1/2 voet - 2.14.0; een kist van 3/4 duym à 
4 voet - 1.18.0; een dito à 3 voet - 1.12.0; een dito 
à 2 voet - 1.0.0; een dito à 1 1/2 voet - 0.16.0. 
Ruwe ende ongeschaefde denne kisten:  
een kist van 3/4 duym à 6 1/2 voet ƒ 2.10.0; een 
dito à 5 1/2 voet - 2.0.0; een dito à 5 voet - 1.16.0; 
een dito à 4 voet - 1.10.0; een dito à 3 voet - 
0.18.0; een dito à 2 1/2 voet - 0.16.0; een dito à 2 
voet - 0.13.0; een dito à 1 1/2 voet - 0.10.0. Aldus 
gedaen bij de heeren kerckmeesteren op den 6e 
maert 1713. Als substituyt-rentmeester, (w.g.) R. 
Daasdonck, 1713. 
--- doodskisten ---  

fol. 89r -- continuatie admodiatie doodcleden etc. 
Vergadering gehouden op maendagh den 12e junii 
1713. Present alle de heeren kerckmeesteren, 
dempto Van Strijen. De admodiatie wegens 't 
verhueren van de doodcleden en rouwbehangsels 
binnen dese stadt ende jurisdictie van dien met 
den veertiende junii 1712 sijnde comen te 
expireren, is gemelde admodiatie op versoeck van 
de heere Boudewijn Jongkind, raad ende regerend 
burgermeester, ende mr. Roeloff van Heuven, 
mede raad ende out-schepen deser stadt, als 
voogden over de minderjarige kinderen van mr. 
Hieronimus Jongkint, aen haer edelen toegestaen, 
voor een jaer ten prijse ende conditiën alsvooren, 
daerinne te continueren, ingang nemende met 
den 15e junii 1713 eersteomende ende sullende 
expireren den 14e junii 1714 daeraenvolgende. 
Actum ter camere ende op dato als boven. Als 
rentmeester-substituyt, (w.g.) R. Daasdonck 1713. 
--- doodskleden ---  

fol. 89v -- klockeluyders 
Vergaderingh gehouden op maendagh den 18e 
september 1713. Present alle de heeren 
kerckmeesteren, dempto Van Strijen. Door het 
overlijden van Steve van Stijn, twede clockeluyder, 
is bij de heeren kerckmeesteren goedgevonden en 
verstaen, op te volgen de resolutie van de heeren 
kerckmeesteren in dato den 28e april 1696, 
staende fol. 42, waerbij vastgesteld is, dat de 
jongste clockeluyders yder na haer rangh bij het 
afsterven van ouder luyders souden avanceren 
ende opklimmen tot den naestaenvolgende, ende 
voor vijfde luyder aengestelt Jacobus Olivierse 
ende in desselfs plaetse voor noodhulp Coert 

Janse, sulx de namen ende rang van de 
clockeluyders ende noodhulpen jegenwoordigh is 
als volgt.  
Namen ende rang van de clockeluyders: Harmen 
Panharingh, Pieter Olivierse, Jan Pieterse, Joost 
Pieterse, Jacobus Olivierse. Noodhulpen: Hendrik 
van den Hoff, Coert Janse.  
Ter ordonnantie van deselve heeren 
kerckmeesteren, als substituyt-rentmeester, (w.g.) 
R. Daasdonck, 1713. 
--- klokkenluider ---  

fol. 90r -- inschrijvinge kaerssen 
Vergaderingh gehouden op maendagh den 30e 
october 1713. Present alle de heeren 
kerckmeesteren, dempto Van Strijen. 
Gecompareert sijnde tot de inschrijvinge van 
kaerssen voor St.-Janskerck alhier, innegaande 
met den eersten november 1713 ende sullende 
expireren met den laatsten october 1714, op 
conditiën als vanouts ende hiervoren fol. 27 
geïnsereert, te leveren op waegwigt in 
stadtswaegh, de naervolgende kaerssemakers: 
Jacobus de Glimmer, Adriaen Strangier, Abraham 
de Glimmer, Pieter Maes, Jan van der Wolff, Arent 
de Glimmer, Jan Huygen Baers, Hendrik van 
Yperen, Willem van Gelder. Alsoo de 
bovengemelte kaerssemakers, uytgesondert Jan 
Huygen Baers, met de grootste vilipend(ent)ie 
hebben geweygert de voorszeide inschrijvinge te 
doen, soo sijn de heeren kerckmeesteren 
geaccordeert met Jan Huygen Baers voornoemt 
omme de voorszeide kaerssen op alle de 
bovenstaende conditiën te leveren voor ƒ 28.15.- 
de hondert ponden. Actum ter camere op dato als 
boven. Als substituyt-rentmeester, (w.g.) R. 
Daasdonck, 1713. 
--- kaarsen ---  

fol. 90v -- extra-ordinaris beloninge invorderinge 
eyke doodkisten 
Vergaderingh gehouden op woensdagh in plaetse 
van maendagh, vermits de kersdagen, den 27e 
december 1713. Present alle de heeren 
kerckmeesteren. Op het versoek gedaen bij 
Jacoba de Moor, weduwe Willem Bovetius, omme 
voor hare invorderinge ende verantwoordinge van 
de eyke doodkisten tgunt sij bij d'agt jaren langh 
ten behoeve van de kerck heeft gedaen, eenige 
beloninge te hebben, is bij de heeren 
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kerckmeesteren geresolveert ende verstaen 
gemelte weduwe Bovetius daervoor toe te leggen 
eens een somme van agtenveertigh gulden. 
Sullende sij, weduwe Bovetius voornoemt, 
gehouden wesen daervooren de voorszeide 
invorderinge ende verantwoordinge, alsmede die 
van de vuere doodkisten, te doen, totdat de 
aenbestedingen ende leverantiën van beyde de 
voorszeide kisten sullen wesen geëxpireert, 
sonder daer yetwes vooren verders te mogen 
pretenderen. Actum ter camere op dato als 
boven. Als substituyt-rentmeester, (w.g.) R. 
Daasdonck, 1713. 
--- doodskisten ---  

fol. 91r -- verwisseling grafstede Pr. Schorel 
Vergaderingh gehouden op maendagh dem 22e 
januarii 1714. Present alle de heeren 
kerckmeesteren, dempto Jongkind. Op het 
versoeck gedaen bij Pieter Schorel, timmerman 
van St.-Janskerck alhier, omme desselfs grafstede 
leggende in de ouwe noordsijde in de 20e lage, 
het 4e graft, te verwisselen jegens een grafstede 
leggende aen de zuydsijde van 't choor in de 9e 
lage, het 5 graft, de voornoemde kerck 
toecomende, is uyt consideratie van sijne goede 
diensten ende vigilantie ontrent de kerck desselfs 
versoeck toegestaen ende geaccordeert. Actum 
ter camere van de heeren kerckmeesteren op 
dato als boven. Als substituyt-rentmeester, (w.g.) 
R. Daasdonck, 1714. 
--- graven ---  

fol. 91r -- vacante stoelen 
Is naer resumptie ende deliberatie nopende de 
resolutie van de heeren kerckmeesteren van dato 
den 19e october 1711 ontrent het vergeven van 
stoelen ende plaetsen in de nieuw gemaackte 
banken van persoonen die sigh t'eeniger tijd 
metterwoon buyten dese stadt souden mogen 
comen te begeven, ende hiervoren fol. 85 
geregistreert, bij kerckmeesteren van desen jare 
1714 geresolveert ende verstaen, deselve 
resolutie te ampliëren met het volgende. 
Namentlijk dat de daerdoor vacerende stoelen 
ende plaetsen in de voorszeide banken in plaetse 
van bij alle de heeren kerckmeesteren, deselven 
op de eerste vergaderingh van kerckmeesteren 
naer 't vertreck van de voorszeide personen sullen 
werden vergeven ende gesuppleert bij vier ofte 

meerder heeren kerckmeesteren, alsdan present 
wesende. Actum ter camere ende op dato 
voorszeid. Als substituyt-rentmeester, (w.g.) R. 
Daasdonck, 1714. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 91v -- geen stoelen over te geven 
Gelijk mede nogh naer rijpe deliberatie 
goedgevonden ende verstaan is, dat van nu 
voortaen geen stoelen ofte plaetsen in een van de 
nieuw gemaackte banken van persoonen die nogh 
in levenden lijve sijn, bij overgifte van henluyden 
op een anders naem sal mogen werden 
overgetekent, tensij dan met volcomen consent 
ende bewillingh tenminste van vier ofte meerder 
heeren kerckmeesteren ter camere present 
wesende. Actum ter camere ende op dato 
voorszeid. Als substituyt-rentmeester, (w.g.) R. 
Daasdonck, 
--- zitplaatsen ---  

fol. 91v -- overgevinge stoel 
Vergaderingh gehouden op maendagh den 19e 
februarii 1714. Present alle de heeren 
kerckmeesteren, demptis Suys en Van Strijen. 
Adriana Fertilet, huysvrouw van Joost Baljé, ter 
camere gecompareert sijnde, heeft versogt, dat de 
stoel onder de letter E no. 4 toebehorende Maria 
Witbol, huysvrouw van Govert Maerlingh, aen 
haer magh werden vergunt, omme daerop bij 't 
leven van gemelte Maria Witbol te mogen sitten, 
is gemelte haer versoeck toegestaen, mits dat de 
voornoemde Adriana Fertilet aen de heeren 
kerckmeesteren exhibere acte van vergunningh 
van gemelte Maria Witbol. Actum ter camere op 
dato als boven. Als substituyt-rentmeester, (v.g.) 
R. Daasdonck, 1714. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 92r -- leverantie kisten kerkhoff 
Extraordinaris vergaderingh gehouden op 
maendagh den 26e februarii 1714. Present alle de 
heeren kerckmeesteren, demptis Van der Does en 
Van Strijen. Gecompareert sijnde tot de 
inschrijvinge van de vuere ende denne doodkisten 
ten behoeve van St.-Janskerck alhier te leveren 
met de materialen ende arbeytslomnen 
daeronder begrepen, ende dat voor den tijd van 
een jaer, innegaende met den 6e maert 1714 
ende expirerende met den 5e maert 1715, op 
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conditiën als hiervooren fol. 87 staet geïnsereert, 
de navolgende timmerluyden (niet ingevuld).  
Vuere kisten die van binnen ende buyten 
geschaeft sijn en swart geverwt: een kist van 1½ 
duym à 65 voet ƒ 2.12; een dito à 6 voet - 0.18; 
een dito à 5 voet - 1.0; een dito à 4½ voet - 1.6; 
een kist van ¾ duym à 4 voet - 1.6; een dito à 3 
voet - 1.0; een dito à 2 voet - 0.13; een dito à 1½ 
voet - 0.6.  
Ruwe ende ongeschaefde denne kisten, die aen 
den armen ende godtshuysen werden gelevert: 
een kist van ¾ duym à 6 voet ƒ 1.16; een dito à 5½ 
voet - 0.14; een dito à 5 voet - 1.0; een dito à 4 
voet - 1.0; een dito à 3 voet - 0.12; een dito à 25 
voet - 0.10; een dito à 2 voet - 0. 8; een dito à 1½ 
voet - 0.5.  
Alsoo geen timmerluyden tot het doen van de 
inschrijvinge sijn gecompareert, soo sijn de heeren 
kerckmeesteren met Pieter Schorel geconvenieert 
omme op alle conditiën de leverantie van de 
voorszeide kisten te doen, sooals hierboven staet 
geëxpresseert, en dat tot wederseggens van de 
heeren kerckmeesteren toe. In kennisse der 
waerheyd ende nacominge deses bij den 
aennemer ondertekent op den 6e maert anno 
1714, (w.g.) Pieter Schoorel. 
--- doodskisten ---  

fol. 93r -- overgevinge stoel geëxhibeert acte van 
overgifte 
Op het versoek gedaen bij d'heer Cornelis 
Jongkind, omme de stoel van juffrouw Eva Elsevier 
onder de letter B no. 98 bij hare overgifte te 
mogen laten overteykenen op de naem van de 
dienstmaagd van gemelte heer Jongkind, is hem 
sulx toegestaen, mits dat aen de heeren 
kerckmeesteren exhibere acte van overgifte van 
gemelte juffrouw Eva Elsevier. Actum ter camere 
op dato als boven. Als substituyt-rentmeester, 
(w.g.) R. Daasdonck, 1714. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 93r -- ut supra 
Vergaderingh gehouden op maendagh den 16e 
april 1714. Present alle de heeren 
kerckmeesteren, demptis Suyst en Van Strijen. Op 
het versoek gedaen bij de heer Adriaen van der 
Does, raad ende regerend schepen, omme de 
stoel onder de letter B no. 90, staende op de 
naem van juffrouw Catharina Mattijsdochter de 

Grande, te mogen laten overteykenen op de naem 
van juffrouw ..... Vosmaer, huysvrouw van d'heer 
Carlos Panhuysen, is sijn edele sulx toegestaen 
ende sal deselve hiervan gegeven werde acte. 
Actum ter camere ende op dato als voorseyd. Als 
substituyt-rentmeester, (w.g.) R. Daasdonck, 1714. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 93v -- continuatie leverantie eyke doodkisten 
Is goedgevonden ende verstaen Carel Pieterse 
Schietspoel als leverancier van de eycke 
doodkisten voor St.-Janskerck voor den tijd van 
vier jaren, ingaende primo mey deses jaers 1714 
ende sullende expireren met den laatsten april 
1718, ende dat in prijsen ende manieren als volgt:  
een kist van 1½ duym à 7 voet ƒ 4.10.-; een dito à 
6 voet - 2.-.-; een dito van 1¼ duym à 7 voet - 4.5.-
; een dito à 6 voet - 1.18.-; een dito van 1 duym à 
7 voet - 3.10.-; een dito à 6 voet - 1.14.-; een dito à 
5 voet - 1.10.-; een dito van ¾ duym à 4 voet - 
1.8.-; een dito à 3 voet - 1.-.-; een dito à 2 voet - 
0.16.-; (totaal) ƒ 22.11.-.  
In kennisse der waerheyd ende naercominge 
deses, is dese bij den aennemer ondertekent op 
den 16e april 1714, (w.g.) Carel Pieterzoon 
Schietspoel, 
--- doodskistenmaker doodskisten ---  

fol. 94r -- oppasser Gerrit Corn. Sijpestijn 
Vergaderingh gehouden op maendagh den 14e 
mey 1714. Present alle de heeren kerkmeesteren, 
dempto Van Strijen. Jan Godijn, oppasser in den 
dienst van de kerk van geraes van jongens als 
andere saken te suyveren, overleden sijnde, is in 
desselfs plaetse daertoe aengestelt Gerrit 
Cornelisz Sijpesteyn ende dat op het vorige 
tractement van eene gulde ter weeck. Ende sal 
denselven hiervan acte werden gegeven. Actum 
ter camere op dato als boven, (w.g.) R. Daasdonck, 
1714. 
--- personeel ---  

fol. 94r -- continuatie admodiatie doodcleden etc. 
Vergadering gehouden op maendag den lle junii 
1714. Present alle de heeren kerckmeesteren, 
demptis Suys, Van Vrijenes en Van Strijen. Op 
versoek gedaen bij d'heer mr. Roeloff van Heuven, 
raad ende out-schepen etc. der stad Gouda, als 
voogd over de minderjarige kinderen van mr. 
Hieronimus Jongkint, omme nogh voor den tijd 
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van een jaer, ingang nemende met den 15e deser 
ende sullende expireren met den 14e junii 1715, 
te continueren in de admodiatie van de 
dooddeden ende rouwbehangsels binnen dese 
stadt ende jurisdictie van dien te verhuren, ende 
dat voor de voorseyde somme van vierhondert 
gulden, is bij de heeren kerkmeesteren desselfs 
versoek toegestaen, sooals het aen sijn edele 
werd toegestaen bij desen. Actum ter camere van 
de heeren kerckmeesteren op dato als boven. 
(w.g.) R. Daasdonck, 1714. 
--- doodskleden ---  

fol. 94v -- authorisatie vendue verpagtinge 
Extract uyt het camerboeck der stad Gouda.  
Is naer voorgaende deliberatie goedgevonden 
ende verstaan, de heeren kerkmeesteren te 
authoriseren, gelijk deselve geauthoriseert 
werden bij desen, om de vendue publycquelijk 
ofte onder de hand te mogen verpagten en 
daermede te handelen, sooals sij ten meesten 
proffijten van de kerk sullen oordelen te behoren. 
En sal hiervan extract gegeven werden aan de 
voornoemde heeren kerkmeesteren om te dienen 
tot hare narigtinge. Actum den 2e julii 1714 bij de 
heeren burgermeesteren.  
Onder stond: Accordeert met de voorseyde 
resolutie, ende was getekent, J.A. v. Dussen. 
--- veiling ---  

fol. 95r -- vendue authorisatie 
Extraordinaris vergadering gehouden op dingsdag 
den 7e augusty 1714. Present alle de heeren 
kerkmeesteren, dempto Van Vrijenes. Werden de 
presente heeren ter naester vergaderinge 
geauthoriseert, omme aan Willem Walop te 
verlenen admodiatie ofte continuatie van de pagt 
van de vendue voor den tijd van drie jaren, tot 
alsulken prijse als sijluyden ten meesten proffijte 
van de kerk sullen oordelen te behooren. Actum 
ut supra. Als substituyt-rentmeester, (w.g.) R. 
Daasdonck, 1714. 
--- veiling ---  

fol. 95v -- vendue 
Extraordinaris vergaderinge gehouden op 
dingsdag den 28e augusty 1714. Present de 
heeren Verschuere, Suys, Van Abbesteegh en 
Jongkind. Conditiën ende voorwaarden waernaer 
de heeren kerckmeesteren van St.-Jans 

Baptistaekerk der stad Gouda bij consent van de 
edelgrootagtbare heeren burgermeesteren en 
regeerders der stad Gouda sullen verpagten het 
slaggeld van alle huysraad, imboedel en alle 
meubile goederen die in erfhuysen en 
sterfhuysen, bij uytroepinge off andersints 
stilswijgende sullen werden vercogt en dat voor 
drie eerstcomende en agtereenvolgende jaren, 
ingaande met den 3e september 1714 ende 
eyndigende den 2e september 1717.  
1. Soo wat penningen den pagter komt te bieden 
of te beloven, dat sal wesen voor yder jaer. En sal 
gehouden sijn deselve alle vierendeel jaars te 
betalen een geregte vierde part van de 
uytgeloofde pagtpenningen, ofte sal bij faute van 
dien daerover paratelijken werden geëxecuteert, 
in conformité van de rigoreuse letteren 
executoriaal. Ende sal in sodanigen gevalle de 
voorseyde pagt wederom werden opgeveylt ende 
afgeslagen. Ende wat deselve dan meerder compt 
te gelden, daervan sal hij eerste pagter geen 
proffijt hebben, maar minder geldende, sal hij alle 
het cort van dien terstond moeten opleggen ende 
betalen, met de kosten hieromme gedaan.  
2. Den pagter sal gehouden sijn te betalen van 
yder gulde eene stuyver van sijne geloofde 
pagtpenningen tot randsoen, welverstaende yder 
jaer een geregt derde part van de gehele somme 
over de drie jaren en dat een geheel jaer randsoen 
met het innegaan van sijne pagt, of sal geen 
pagter sijn.  
3. Den pagter sal nog moeten betalen boven sijne 
beloofde penningen voor 't schrijven ende lesen 
van de conditiën en voorwaarden voor den 
rentmeester een ducaton, den bode sijn salaris, 
den roeper sijn roepgelt en den kastelijn van 't 
Heerenlogement, soo hem yets competeert, sijn 
geregtighijd, alles sonder corten.  
4. Den pagter sal ook gehouden sijn te stellen 
twee suffisante borgen, tot contentement van de 
heeren kerckmeesteren, die haer elx een voor al 
en in solidum sullen verbinden, onder de 
versaekinge van de beneficiën ordinis, divisionis et 
excussionis (van welkers cragt sij verklaren 
onderrigt te sijn) niet alleen voor de beloofde 
pagtpenningen, maer ook voor die penningen die 
sullen komen van de vercogte goederen; Ende 
bijaldien de voorseyde borgtogt binnen 24 uren 
niet en wierde gestelt, soo sal men andermaal 



GOUDA                           transcripties resoluties kerkmeesters 1640-1723                              59 

 

 

procederen tot de verpagtinge. Geld deselve dan 
meerder, daervan sal den pagter geen proffijt 
hebben, en minder geldende, sal hij het kort van 
dien moeten opleggen ende betalen met alle de 
kosten daaromme gedaan.  
5. Wie dienvolgende hoogst insetter sal sijn, sal 
tot een treckpenning winnen een somme van 
vijftien gulden, waervoor hij sijn geboden bodt sal 
moeten gestand doen den tijd van tweemael 24 
uren. En naer instellinge van dien, sal men 
denselven wederom ophangen ende avoleren. 
Ende wie in het afslaan eerst "mijn" seyd, sal op 
alle de voorseyde conditiën pagter sijn. En 
niemand mijnende, den hoogsten insetter, soo het 
de heeren kerkmeesteren gelieft. Welken 
treckpenning den hoogsten insetter, indien hij op 
sijn geboden bodt pagter blijft, niet sal werden 
gegeven, voordat hij borge sal hebben gestelt. Dog 
wijders in alles refererende naar de ordonnantie 
van de heeren van de magistraat, geëmaneert met 
de ampliatie van het 4e en 5e artikel, welke aldus 
luyd.  
Extract uyt het camerboek der stad Gouda. 
Geresumeert sijnde het 4e en 5e artikel van de 
ordonnantie van de vendue of slaggeld, is naar 
deliberatie goedgevonden en verstaan, deselve te 
ampliëren als volgt, en het 4e artikel met dese 
periode: Edog daaronder sal niet gerekent werden 
den huysraad ofte imboedel die bij curateurs van 
deselve boedels verkogt werden, maer sal 
denselven verkogt werden als allen anderen 
huysraad bij den pagter van de vendue. 't 5e 
Artikel werd geamplieert met dese periode: 
Sonder dat denselven persoon directelijk of 
indirectelijk sig sal mogen bemoeyen met enige 
andere taxatiën ofte aestimatiën buyten de 
voorseyde vendue, en waervan hiernaar in 't lle 
artikel gesproken wordt, op privatie van sijn ofte 
haar officie. Ende sal hiervan copie gesonden 
werden aan de heeren kerkmeesteren, omme 
ontrent de aenstaende verpagtinge van de vendue 
haar daarnaar te mogen reguleren. Actum den 
30e augusti 1678, bij 't collegie van de magistraat, 
en was getekent als substituyt-secretaris, M. 
Everswinkel. 6. Den pagter sal nog gehouden sijn 
aan Gillis Janse Wanmaker, kruyer van de vendue, 
voor het weeckelijks aanbrengen van de tafels ter 
plaetse van de vendue te betalen jaerlijx een halve 
ducaton. Sullende gemelte Gillis Janse Wanmaker 

ofte sijne vrouwe Sijna Fransen van der Hagen, 
'tsij van burger, uytdrager ofte vremdeling, die 
eenig goed, hetsij op het wekelijke boelhuys of 
vercopinge in de bank van leeninge, van yder 
coopje monterende 10 stuyvers of daerenboven 
genieten 4 penningen en van alle andere coopjes 
beneden de 10 stuyvers bedragende en die in 
hunne bewaringe gegeven werden, insgelijx te 
genieten 4 penningen. Is bij publycque opveylinge 
hoogste insetter van de vendue gebleven Evert 
Swanenburgh en dat voor een somme van 
seventienhondert veertigh guldens te 40 grooten 
't stuck. En wint daarmede het opgesteeken 
trekgeld ter somme van vijftien gulden.  
Willem Walop is pagter van de voorseyde vendue 
geworden voor een somme van seventienhondert 
sestigh guldens jaerlijx en dat voor den tijd van 
drie nu eerstcomende en agtereenvolgende jaren, 
ingaande met den 3e september 1714 en 
expirerende met den 2e september 1717 
daaraanvolgende, op alle voorgaande conditiën. 
En neemt aan een vierendeel jaars telkens bij 
anticipatie te betalen. En bij faute van dien soo sal 
hij van de pagt versteken sijn, ingevolge van het 
1e artikel hiervoren gemelt. Ende dit alles boven 
het randsoen van eene stuyver per gulden en alle 
lasten bij ende op de opveylinge gevallen, 
waervoren hij gehouden sal sijn te stellen twee 
goede ende suffisante borgen ten genoege van de 
heeren kerkmeesteren voornoemt. Alles ingevolge 
van de voorseyde conditiën. In kennisse 
geteyckent den 28e augusty 1714, (w.g.) Willem 
Walop. 
--- veiling ---  

fol. 97v -- cautie venduemeester 
Ingevolge deses hebben sigh Josias de Bonte en 
Pieter Spernay haar tot borgen en als principalen 
yder sigh in solidum verbonden, onder behoorlijke 
renunciatie van de bekende beneficiën ordinis, 
divisionis et excussionis en alle andere beneficiën 
die daar soude mogen ofte kunnen sijn de borgen 
eenigsints te bate comende, haar houdende van 
de cragt van de voorseyde beneficiën ten vollen 
onderregt ende voldaan. Actum in Gouda desen 
28e augusty 1714. Gepasseert ter camere van de 
heeren kerkmeesteren hiervooren genoemt. 
(w.g.) Pieter Spernaey, J. d. Bonte. Mij present, 
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(w.g.) R. Daasdonck, substituyt-rentmeester, 
--- veilingmeester ---  

fol. 98r -- stoelen 
Vergaderinge gehouden op maandag den 15e 
october 1714. Present de heeren Verschuere, 
Suys, Van Abbesteeg ende Jongkind. Vermits door 
het vertrek van Geertruyt Jacobs Heuterkens (?), 
laast weduwe van Christoffel Horning, buyten 
dese stad, desselfs stoel onder de letter B no. 19 
daerdoor is vacant geworden, soo is deselve 
vergunt aan den heere mr. Damianus van 
Abbesteeg, raad ende oud-burgermeester deser 
stad. Actum ter camere op dato als boven. Mij 
present als substituyt-rentmeester, (w.g.) R. 
Daasdonck, 1714. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 98v -- kaarssen 
Vergadering gehouden op maendag den 29e 
october 1714. Present alle de heeren 
kerkmeesteren, dempto Van Strijen. 
Gecompareert sijnde tot de inschrijvinge van 
kaerssen voor St.-Janskerk alhier, innegaende met 
den eersten november 1714 ende sullende 
expireren met den laatsten october 1715, op 
conditiën als vanouts ende hiervoren fol. 27 
geïnsereert, te leveren op waegwigt in 
stadtswaeg, de naervolgende kaerssemakers:  
Jacobus de Glimmer ƒ 34.10.-, Adriaan Strangier ƒ 
34.10.-, Abraham de Glimmer - 34.5.-, Pieter Maas 
- 34.10.-, Jan van der Wolff ƒ 35.-.-, Arent de 
Glimmer - 34.6.-, Willem van Gelder - 35.10.-, 
Arien Samuelse Carlier - 33.-.-, is ingevolge van 
dien op alle de bovenstaande conditiën laegst 
insetter ende leverancier gebleven Arien Samuelse 
Carlier, voor een somme van drieëndertig gulden. 
Actum ter camer op dato als boven. Als substituyt-
rentmeester, (w.g.) R. Daasdonck, 1714. 
--- kaarsen ---  

fol. 99r -- stoelen 
Vergadering gehouden op maendag den 12e 
november 1714. Present alle de heeren 
kerkmeesteren, dempto Van Strijen. Vermits door 
het vertrek van Sara Duval, huysvrouw van Marcus 
Taaiman, buyten dese stad, desselfs stoel onder 
de letter B no. 2 (?) daardoor is vacant geworden, 
soo is deselve vergunt aan de heer Govert Cincq, 
raad ende regerend schepen deser stede. Actum 

ter camere op dato als boven. Mij present, als 
substituyt-rentmeester, (w.g.) R. Daasdonck, 
--- zitplaatsen ---  

fol. 99r -- overteykenen stoelen 
Vergadering gehouden op maendag den 24e 
december 1714. Present alle de heeren 
kerkmeesteren. Op het versoek gedaan bij de heer 
burgermeester mr. Damianus van Abbesteeg, 
omme desselfs stoel onder de letter B, no. 19 te 
mogen laten overtekenen op de naam van Grietje 
Kluyt, jongedcgter, is sijn edele sulx toegestaan. 
Actum ter camere voorseyt op dato als boven. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 99r -- ut supra 
Mary Jacobs Lepelaer, huysvrouw van Gerrit 
Franse Schoubrugge, mede versogt hebbende 
omme haer stoel onder de letter G no. 13 te 
mogen laten overtekenen op de naam van Hester 
Louff, jongedogter, is haer sulx toegestaan. Actum 
ter camere ende op dato voorseyt. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 99v -- ut supra 
Vermits door het vertrek van juffrouw Theodora 
Maartens Walop buyten dese stad, desselfs stoel 
onder de letter F no. 36 daardoor is vacant 
geworden, soo is deselve vergunt aen de 
dienstmaagd van juffrouw Maria Walop, 
huysvrouw van de heer Framyois de Monchy. 
Actum ter camer op dato als boven. Mij present, 
als substituyt-rentmeester, (w.g.) R. Daasdonck, 
--- zitplaatsen ---  

fol. 99v -- op 't Heilig Avondmaal des morgens ten 
9 ure te prediken 
Extract uyt het camerboek der stad Gouda. De 
magistraet deser stad, gehoort hebbende de 
consideratiën die de gecomitteerden van de 
kerkenraad van de Nederduytsche gereformeerde 
gemeynte binnen dese stad harentwegen hebben 
voorgedragen, ten eynde de christelijke gemeente 
in het waernemen van hare godtsdienst op 
kersmis, wanneer na het gebruyk van dese kerk 
tot het Heilig Avondmaal word bedient eenig 
gemak mogte werden toegebragt en alle 
beletselen sooveel mogelijk voorgekomen, om het 
uer van den aanvank van de godtsdienst op 
kersmis wat later te ordonneren, soo hebben haar 
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edelgrootagtbaren deselve consideratiën seer 
gefundeert gevonden en daaromme geresolveeert 
te ordonneren en vast te stellen, dat in 't 
toekomende de godtsdienst op kersdag en op 
andere sondagen waerop het Heilig Avondmaal 
word bedient, het gehele jaer door voortaan op 
negen uren sijn aanvang sal nemen. En werden de 
heeren kerkmeesteren versogt aan haar 
bedienden tot het luyden van de klocken daertoe 
behoorlijke ordres te geven. En sal hiervan extract 
werden gesonden aan de heeren kerkmeesteren 
om te dienen tot haer narigtinge. Actuin den 22 
december 1714, bij de heeren van de magistraet. 
Onder stond: Accordeert met de voorseyde 
resolutie, in absentie van den secretaris, en was 
getekent Hendrick Smits. 
--- avondmaal ---  

fol. 100r -- begravinge put kerkhoff 
Vergadering gehouden op maandag den 28e 
januarii 1715. Present alle de heeren 
kerkmeesteren, dempto Van Strijen. Is bij de 
heeren kerkmeesteren naar voorgaande 
deliberatie goedgevonden ende geresolveert, dat 
van nu voortaan egene doden, 'tsij oude ofte 
jonge, in een particuliere put ofte graft op het 
kerkhoff sullen werden begraven, nemaer sullen 
deselve in een van de ordinaris putten ofte graven 
aldaar moeten begraven werden, ten ware sulx op 
't versoek van d'een ofte d'ander bij de heeren 
kerkmeesteren wierd geaccordeerd en 
toegestaan, 'tgunt niet anders dan ter camer ende 
vergaderinge van de heeren kerkmeesteren 
voornoemt bij de alsdan present wesende heeren 
sal mogen gedaan werden. Ende werden de 
doodgravers deshalven bij desen wel expresselijk 
gelast ende geordonneert, egene doden, 'tsij oude 
ofte jonge, op het kerkhoff te begraven, dan in 
een van de ordinaris putten ofte graven, ten ware 
aan haarluyden wierd geëxhibeert acte bij den 
rentmeester ondertekent, waarbij consteerd, dat 
d'een ofte d'andere dode in een particuliere put 
ofte graft sal mogen begraven werden. Actum ter 
camere op dato als boven. Als substituyt-
rentmeester, (w.g.) R. Daasdonck 1715. 
--- kerkhof ---  

fol. 100 -- stoelen etc. 
Is ten voorseyde dage mede nog goedgevonden 
ende verstaan, de resolutie van de heeren 

kerkmeesteren van dato den 22e januarii 1714 
nopende het vergeven van stoelen ende plaatsen 
in de nieuw gemaakte banken van personen die 
sig t'eeniger tijd metterwoon buyten dese stad 
souden mogen komen te begeven, ende hiervoren 
fol. 91 geregistreert, te ampliëren met het 
volgende, namentlijk dat soo wanneer t'eeniger 
tijd de voorseyde stoëLen ofte plaetsen bij minder 
getal van heeren kerkmeesteren dan voorseyd 
staat vergeven wierden ende oversulx contrarie 
de voorseyde resolutie gedaan wierde, de 
voorseyde vergevinge niet alleen gehouden sal 
werden voor nul, cragteloos ende van onwaarde, 
nemaar ook dat sodanige vërgevene stoelen ofte 
sitplaetsen vervallen sullen sijn ende vergeven 
moeten werden aan ende bij sodanigen 
kerkmeester. wiens ordinaris tourbeurte het is tot 
het vergeven van stoelen en plaatsen als wanneer 
sulx ter camer van de heeren kerkmeesteren sal 
werden gebragt. Actum ter camer op dato als 
boven. Als substituyt-rentmeester, (w.g.) E. 
Daasdonck, 1715. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 101 -- continuatie admodiatie doodcleden etc. 
Vergadering gehouden op maandag den 20e mey 
1715. Present alle de heeren kerkmeesteren, 
demptis Cincq en Van Strijen. De admodiatie 
wegens 't verhueren van de doodcleden en 
rouwbehangsels binnen dese stad ende jurisdictie 
van dien, op den 14e juny eerstcomende staande 
te expireren, soo sijn de heeren kerkmeesteren 
met d'heer mr. Roeloff van Heuven, raad ende 
regerend schepen deser stad, als voogd over de 
minderjarige kinderen van mr. Hieronimus 
Jongkind, op desselfs versoek alhier ter kamer 
gedaan, overeengekomen ende verdragen, omme 
in de bovengemelte admodiatie nog te 
continueren den tijd van nog drie eerstkomende 
ende agtereenvolgende jaren, sullende ingang 
nemen met de 15e juny dese jaars 1715 ende 
wederom eyndigen met den 14e juny 1718 
daaraanvolgende. Ende dat op conditiën ende 
prijse alsvooren. Actum ter camere van de heeren 
kerkmeesteren voornoemt, op dato als boven. Mij 
present, (w.g.) R. Daasdonck, substituyt-
rentmeester. 
--- doodskleden ---  
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fol. 101v -- stoelen 
Vergadering gehouden op maandag den 16e julii 
1715. Present alle de heeren kerkmeesteren, 
dempto Van Strijen. Vermits door het vertrek van 
Hendrina Huyberts Hopkoper buyten dese stad, 
desselfs stoel onder de letter B no. 69 daardoor is 
vacant geworden, soo is deselve vergunt aan de 
dienstmaagd van de heer mr. Arent van der Burgh, 
raad ende oud-schepen etc. deser stad. Actum ter 
camere op dato als boven. Mij present als 
substituyt-rentmeester, (w.g.) R. Daasdonck. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 102r -- vendue 
Extraordinaris vergaderinge gehouden op 
maandagh den 16e september 1715. Present de 
heeren kerkmeesteren. Vermits het overlijden van 
Willem Walop, pagter van de vendue, soo sijn de 
heeren kerkmeesteren voornoemt met Abraham 
Walop, naergelatene meerderjarige soon van den 
gemelten Willem Walop, geaccordeert ende 
verdragen, dat hij Abraham Walop voornoemt de 
twee resterende jaren pagt van de voorseyde 
vendue ofte slaggeld, ingang genomen hebbende 
met den 3e september deses jaars 1715 ende 
sullende wederom eyndigen met den 2e 
september 1717 daaraanvolgende, die sijn 
overledene vader in den voorledene jare 1714 bij 
publycque opveylinge hadde aangestaan, voor 
sijne reeckeninge sal nemen. Ende dat voor gelijke 
somme van seventienhondert sestig guldens 
jaarlijx, boven ende behalven nog van yder gulde 
eene stuyver tot randsoen ende verders op 
sodanige conditiën sooals sijn meergemelte vader 
deselve pagt in den voorledene jare 1714 heeft 
aangestaan gehad, ende hiervoren op fol. 95verso 
staat geinsereert. Waarvoren den voorseyde 
Abraham Walop mede sal gehouden wesen te 
stellen twee goede ende suffisante borgen, ten 
genoegen van de heeren kerkmeesteren 
voornoemt, alles ingevolge van de voorseyde 
conditiën, die alhier gehouden werden voor 
geïnsereert. In kennisse geteekent op dato als 
boven, (w.g.) Abrara Walop.  
Ingevolge deses hebben sig Cornelis de Bonte en 
Pieter Spernay haar tot borgen en als principalen 
yder sig in solidum verbonden, onder behoorlijke 
renunciatie van de bekende beneficiën ordinis, 
divisionis et excussionis, ende alle andere 

beneficiën die daar soude mogen ofte kunnen sijn 
de borgen eenigsints te bate komende, haar 
houdende van de cragt van de voorseyde 
beneficiën ten vollen onderregt ende voldaan. 
Actum in Gouda desen 25e november 17155 ter 
camere van de heeren kerkmeesteren voornoemt, 
(w.g.) Cornelis de Bonté, Pieter Sparnaey. Mij 
present, (w.g.) R. Daasdonck, substituyt-
rentmeester. 
--- veiling ---  

fol. 102v -- procureur 
Vergadering gehouden op maandag den 21e 
october 1715. Present d'heeren Verschuere, Suys, 
Van der Burgh en Cincq. Vermits het overlijden 
van Johan van Middeland, is in desselfs plaetse bij 
de heeren kerkmeesteren tot procureur van St.-
Janskerk aangesteld Robbert Daasdonck, gelijk 
denselven aangesteld werd bij desen, op deselve 
wedden en voordeelen, als hetselve bij den 
voornoemde Johan van Middeland ende sijne 
predecesseurs is beseten ende gepossideert 
geweest. Actum ter camere op dato als boven, 
(w.g.) Johan Suys, G. Cinq. 
--- procureur ---  

fol. 103r -- kaarssen 
Extraordinaris vergadering gehouden op maandag 
den 26e october 1715. Present de heeren 
Verschuere, Suys en Cincq. Gecompareert sijnde 
tot de inschrijvinge van kaarssen voor St.-Janskerk 
alhier, innegaande met den eersten november 
1715 ende sullende expireren met den laatsten 
october 1716, op conditiën als vanouts ende 
hiervoren fol. 27 geïnsereert, te leveren op 
waagwigt in stadtswaeg, de naarvolgende 
kaerssemakers:  
Jacobus de Glimmer ƒ 28.-.-; Adriaan Strangier - 
28.1.-; Abraham de Glimmer - 28.-.-; Pieter Maas - 
28.-.-; Jan van der Wolff - 28.2.8; Arent de 
Glimmer - 28.2.-; Willem van Gelder - 27.18.-; 
Arien Samuelse Carlier - 30.-.-, is ingevolge van 
dien op alle de bovenstaande conditiën laagst 
insetter en leverancier gebleven Willem van 
Gelder, voor een somme van sevenentwintig 
guldens agtien stuyvers. Actum ter camere op 
dato als boven. Als substituyt-rentmeester, (w.g.) 
R. Daasdonck, 1715. 
--- kaarsen ---  
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fol. 103v -- authorisatie om een substituyt-
rentmeester te stellen 
Vergaderinge gehouden op maandag den 2e 
december 1715. Present alle de heeren 
kerkmeesteren, dempto Van Strijen. Extract uyt 't 
camerboek der stad Gouda.  
Is naar voorgaande deliberatie goedgevonden en 
verstaan vrouwe Helena van Haarlem, weduwe 
wijlen den heer mr. Franco de Vrije, te 
authoriseren, gelijk deselve geauthoriseert word 
bij desen, gedurende de minderjarigheyd van haar 
soon Dirk de Vrije, rentmeester van St.-Janskerk, 
een ander bequaam persoon te mogen 
substitueren. Actum den 5e november 1715 bij de 
heeren burgermeesteren. Onder stond: 
Accordeert met de voorszeide resolutie, in 
absentie van den secretaris, Hendrick Smits. 
--- rentmeester ---  

fol. 103v -- aanstellinge subst.-rentmr. 
Ingevolge ende uyt cragte van de resolutie van de 
edelgrootagtbare heeren burgermeesteren deser 
stede in dato den 5e november 1715 ende de 
authorisatie daarinne vermelt ende hiervooren 
geïnsereert, werd bij Helena van Haarlem, 
weduwe van wijlen den heer mr. Franco de Vrije, 
aangestelt den persoon van Robbert Daasdonck, 
omme by substitutie voor Dirk de Vrije, desselfs 
minderjarige soon, waar te nemen ende te 
bedienen het rentmeesterschap van St.-Janskerk 
aldaar, voor den tijd van drie eerstkomende ende 
agtereenvolgende jaren, ingaande met den 
eersten january 1716 ende expirerende met den 
laatsten december 1718, mits stellende 
behoorlijke cautie ten genoegen van de 
edelagtbare heeren kerkmeesteren. Actum den 
28e november 1715, ende was getekent Helena 
van Haarlem, weduwe Franco de Vrije. 
--- rentmeester ---  

fol. 104r -- acte van borgtogt voor den subst.-
rentmr. 
Bekenne ik, ondergeschreve, Hendrik Daasdonck, 
volgens de acte van substitutie hiervooren 
geïnsereert, mijselven voor mijn soon Robbert 
Daasdonck, als waarnemende het 
rentmeesterschap van St.-Janskerk, te 
constitueren borgh als principaal, ter somme van 
tweeduysent caroliguldens te 40 grooten 't stuk, 
voor desselfs administratie voor den tijd van drie 

eerstcomende ende agtereenvolgende jaren, 
ingaande met den eersten januarii 1716 ende 
sullende expireren met den laatsten december 
1718, onder renunciatie van de beneficiën ordinis 
et excussionis, mij van den effecte van dien wel 
onderregt houdende. Actum Gouda den 2en 
december 1715. (w.g.) H. Daasdonck. 
--- rentmeester ---  

fol. 104v 
Extract uyt 't camerboek der stad Gouda. Is naar 
voorgaande deliberatie goedgevonden en 
verstaan, dat diegene, die bij avond willen 
begraven, niet sullen vermogen, hetzij vóór ofte 
op den dagh van de begraaffenisse, de clocken te 
laten luyden. En sal hiervan bij extract kennisse 
gegeven werden aan de heeren kerkmeesteren, 
om te dienen tot hare narigtingh. Actum den 4e 
januarii 1716 bij de heeren burgermeesteren. 
Onder stond: Accordeert met de voorszeide 
resolutie, in absentie van den secretaris, ende was 
geteekent Hendrick Smits. 
--- luiden ---  

fol. 104v 
Vergadering gehouden op maandagh den 10e 
februarii 1716. Present alle de heeren 
kerkmeeesteren, dempto Van Kinschot. Op het 
versoek gedaan bij Lena van Es,omme haer stoel 
onder F no. 9 te mogen laten overtekenen op de 
naam van juffrouw Johanna Celborn, is haar sulx 
toegestaan. Actum ter camere op dato als boven. 
Mij present, als substituyt-rentmeester, (w.g.) R. 
Daasdonck, 1716. 
--- graven ---  

fol. 105r 
Op het versoek gedaan bij Jacoba de Moor, 
weduwe Willem Bovetius, omme voor de 
invorderinge ende verantwoordinge van de eyke 
doodkisten ten behoeve van de kerk tsedert den 
27e december 1713 eenige beloninge te mogen 
hebben, is bij de heeren kerkmeesteren 
geresolveert, haar daarvoor toe te leggen eens 
een somme van vijffentwintig guldens, sonder dat 
'tselve in 't vervolg bij haar sal werden getrocken 
in consequentie. Actum ter camere op den 
voorszeiden 10e februarii 1716. Mij present, als 
substituyt-rentmeester, (w.g.) R. Daasdonck, 1716. 
--- doodskisten ---  
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fol. 105r 
Vergadering gehouden op maandagh den 6e april 
1716. Present alle de heeren kerkmeesteren, 
dempto Van Kinschot. Vermits door het vertrek 
van juffrouw Adriana Elsevier buyten dese stad, 
desselfs stoel onder de letter C no. 28 daardoor 
vacant geworden, soo is deselve vergunt aan 
juffrouw Jacoba de Grijp, jongedogter. Actum ter 
camer op dato als boven. Mij present, als 
substituyt-rentmeester, (w.g.) R. Daasdonck, 1716. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 105v 
Vermits door het vertrek van juffrouw Maria van 
den Abele, weduwe van Louis Elsevier, buyten 
dese stad, desselfs stoel onder de letter P no. 38 
daardoor vacant geworden, soo is deselve vergunt 
aan Margareta Jans Schoon, jongedogter. Actum 
ter camere op dato als boven. Mij present, als 
substituyt-rentmeester, (w.g.) R. Daasdonck, 1716. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 105v 
Op het versoek gedaan bij Marrigje Jacobs omme 
desselfs stoel onder de letter E no. 29 te mogen 
laten overtekenen op den naam van Johanna 
Houterkens, huysvrouw van Jacobus van Es, is sulx 
aan haar toegestaan. Actum ter camer op dato als 
boven. Mij present, als substituyt-rentmeester, 
(w.g.) R. Daasdonck, 1716. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 106r 
Extract uyt 't camerboek der stad Gouda. Dirk Vos, 
koster in de Duytsche kerk, overleden sijnde, is in 
desselfs plaetse aangestelt Frans van Breda, op 
soodanige tractementen en emolumenten als den 
voorszeide Dirk Vos heeft genooten, in te gaan 
met den 1e julii 1716. De gemelte Frans van Breda 
heeft den eed van suyveringh afgelegt in handen 
van den heer dr. Georgius Boudens, 
burgermeester. Actum den 29e junii bij de heeren 
burgermeesteren. Accordeert met de voorseide 
resolutie, in absentie van den secretaris, ende was 
getekent Hendrick Smits. 
--- koster ---  

fol. 106v 
Vergaderingh gehouden op maandagh den 27e 
julii 1716. Present alle de heeren kerkmeesteren, 

dempto Van Kinschot. Alsoo Dirk de Vos, in sijn 
leven koster van de consistorie in de 
Nederduytsche kerk binnen dese stad, hadde 
uytgekeert een half jaer van sijne tractementen 
aan de weduwe van Hobbe Hendrikse, soo hebben 
de heeren kerkmeesteren toegestaan de weduwe 
van Dirk de Vos en geaccordeert, dat sij de 
tractementen, soo van reynigen van de banken als 
klokluyden, alsmede het extraordinaris, sal 
genieten het loopende half jaer, mits dat van 
hetselve half jaer het eerste vierndeel jaers bij de 
weduwe, het tweede bij Frans van Breda en het 
derde weder bij de weduwe sal ontfangen 
werden. Des sal den jegenwoordigen koster acte 
verleend werden, dat naar sijn overlijden sijn 
weduwe ofte erfgenaawn deselve voordeelen 
sullen genieten. Actum ter camere van de heeren 
kerkmeesteren voornoemt op dato als boven. Als 
substituyt-rentmeester, (w.g.) R. Daasdonck, 1716. 
--- koster ---  

fol. 107r 
Vergaderingh gehouden op maandag den 10e 
augusty 1716. Present alle de heeren, dempto Van 
Kinschot. Op het versoek gedaan bij Judith van der 
Pols, huysvrouw van Claes Soet, omme desselfs 
stoel onder B no. 93 te mogen laten overtekenen 
op de naam van Johanna Claesdr Soet, 
jongedogter, is sulx aan haer toegestaan. Actum 
ter camere op dato als boven. Als substituyt-
rentmeester, (w.g.) R. Daasdonck, 1716, 
--- zitplaatsen ---  

fol. 113 -- stoel- en stooff-setster 
Vergadering gehouden op maendagh den 13en 
september 1717. Present d'heeren kerkmeesteren 
Suys, Van Eyck, Jongkint en Van Kinschot. Vermits 
door het overlijden van Aaltje de Wilde, wedue 
van Elbert Janse Vermij, is komen te vaceren het 
stoel- ende stoof f setsterschap van St'.-Janskerk 
binnen Gouda, soo hebben d'heeren 
kerkmeesteren in haer plaets aengestelt Aagje 
Elberts Vermij. Actum ter camere den 13en 
september 1717. Ter ordonnantie van deselve, als 
substituut-rentmeester, (w.g.) C. van Eyck 1717. 
--- stoelenzetter ---  

fol. 113 -- sitplaets heckje 
Op het versoeck gedaen bij Theodorus de Kedts, 
omme sitplaetse te mogen hebben in het heckje 
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binnen de kerck alhier, is bij d'heeren 
kerkmeesteren goedgevonden denselven bij 
provisie tot wederseggens toe sijn versoeck te 
accorderen ende toe te staen, sooals hetselve aen 
hem geaccordeert ende gepermitteert werd bij 
desen. Actum ter camere den 13en september 
1717. Mij present als substituut-rentmeester, 
(w.g.) C. van Eyck 1717. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 113 -- stoel 
Vermidts door het vertreck van juffrouw Susanna 
de Wilde buyten dese stad, desselffs stoel onder 
de letter E no. 15 daerdoor is vacant geworden, 
soo is deselve vergunt aen Coenraed Sceperus, 
notaris en procureur. Actum ter camere den 13en 
september 1717. Mij present als substituut-
rentmeester, (w.g.) C. van Eyck 1717. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 113v -- orgeltreder en metselaar 
Extraordinaris vergaderingh gehouden op 
maandagh den 18en october 1717. Present 
d'heeren Suys, Van Eyck en Jongkint. Alsoo door 't 
overlijden van Aaltje de Wilde, wedue van Elbert 
Janse Vermij, is komen te vaceren het 
orgeltreesterschap van St.-Janskerk alhier, soo 
hebben de heeren kerkmeesteren na deliberatie 
in desselffs plaets tot orgeltreeder alsmede tot 
metselaer van St.-Janskerk aengesteld Claes 
Cornelisse de Quant en dat op een tractement van 
vier gulden ter week. Des sal denselven De Quant 
ook gehouden zijn, boven/het waernemen van 
den orgel ende het doen ende volbrengen van sijn 
metselwerk, de kerk ende het kerkhoff rontom 
schoon te houden en de vuyllicheden die daer 
gevonden mochten werden op te schoppen ende 
wegh te brengen, alsmede ten dienst van alle 
andere saecken te wesen, de kerk dependerende, 
en die hem van de voornoemde heeren 
kerkmeesteren ofte diegene dewelke d'heeren 
daertoe sullen komen te committeren gelast 
sullen werden te doen. En ingeval eenigh 
metselwerk aen de kerk mocht comen, dat bij den 
voornoemden De Quant selffs niet sal kunnen 
werden gemaekt, dat hetselve tot sijnen kosten 
door een ander metselaer sal mogen en moeten 
werden gemaeckt. Actum ter camere den 18en 
october 1717. Mij present als substituut-

rentmeester, (w.g.) C. van Eyck 1717. 
--- orgeltreder metselaar ---  

fol. 116 -- reparatie 
Extraordinaire vergadering gehouden op dynsdagh 
den 28en junii 1718. Present d'heeren Suys, 
Boudens, Cincq, Van der Does en Jongkint. 
Conditie waernaer d'heeren kerkmeesteren van 
St.-Janskerk binnen Gouda hebben aenbesteedt 
het maeken en repareren van den orgel, staende 
binnen de voornoemde kerk, aen Johannes 
Duyschot, meester-orgelmaker, tot genoege ende 
goetkeuringe van soodanige meesters als de 
voornoemde heeren kerkmeesteren (het werk 
volbracht sijnde) daertoe sullen komen te 
autoriseren ende ook eerder geen gelt en sal 
genieten voor en aleer dat hetselve werck sal 
wesen voor goetgekeurt. Eerstelijck moeten de 
blaasbalmken wel dicht gemaakt werden, de 
secreeten en wintkookers mede dicht en metseen 
van doorspraak gesuyvert worden. 2. Alle de 
pijpen moeten uytgenoomen worden, van stoff 
gesuyvert en wel doen spreeken. 3. De geboge 
pijpen en de andere gedevaliseerde pijpen te 
hermaken. 4. De trompetten off tongwerken, die 
nu ten eenemaal buyten staat van goet gebruyck 
sijn, soo in het rughposityeff, bovenwerk, alsmede 
in 't pedaal te herstellen en te verbeteren. 5. De 
handtclawiren te maeken, dat wel recht en gelijck 
leggen, alsmede het voetpedaal, dat wel en 
sonder gebreck gebruykt kan werden. 6. Een 
coppelingh te maeken, dat het 
boovenhandtclawier kan gekoppelt werden aen 
het onderhantclawier en dat dese koppelingh kan 
halleveren op de middelste off derde C voor de 
linker- en rechterhandt. 7. Noch een koppelinfi te 
maaken voor het voetpedaal, dat hetselven kan 
speelen met het bovenhandtclawier en dat 
hetselven kan off- en aengeset werden. 8. In het 
bovenwerk van de darde off middelste C een 
cornet in de rechterhandt drie dick te maken, in 
de plaats van de nasaat. 9. Nogh in het register 
het scharp van de middelste C te vergrooten op de 
bequaemste manier. 10. Vorder het geheele orgel 
wel te herstellen en te accordeeren, sooveel 
doendelijk en mogelijck is, dat het van 
onpartijdige meesters magh goetgekeurt worden. 
11. Den aennemer zal gehouden zijn binnen den 
tijt van 14 dagen een aenvangh van het werck te 
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doen en hetselve te beginnen en soo vervolgens 
aen den anderen aff moeten maeken, sonder 
eenig dilay ofte uystelt, ende voor den eersten 
november deses jaers 1718 moeten wesen 
voltrocken ende affgedaen. De heeren 
kerkmeesteren sullen tot haer eygen kosten 
moeten versorgen een persoon die den blaasblack 
(!) treet onder het stellen van het orgel, alsmede 
een steygering doen stellen voor het orgel om bij 
de pijpen te kunnen komen, om deselve uyt en in 
te konne setten. Vorders vuer en ligt te besorgen 
tot noodig gebruyk van het orgel, midtsgaders een 
timmerman om de groote pijpen in te helpen 
setten als het noodig is. Dit bovenstaende werck 
heeft den voornoemden Johannes Duyschot, 
meester-orgelmaker, aengenomen te maeken 
voor de soirane van vijffhondert gulden. En dat op 
sijn eygen kost en dranck. Actum ter camer den 
28en junii 1718. T'oirconde bij den aennemer 
geteyckent, (w.g.) Johannes Duyschodt. 
--- orgel ---  

fol. 118 -- commissie kerkmeesteren 
Extraordinaire vergaderingh gehouden op 
woensdagh den 14en september 1718. Present 
d'heeren Suys, Van der Dussen, Cincq, Van der 
Does en Jongkint. Zijn bij d'heeren kerkmeesteren 
gecommitteert tot het doen verfoliën en 
vertinnen van de pijpen van den orgel, alsmede 
het vergulden van deselve pijpen, midtsgaders het 
doen oliën en vergulden van de kas van den orgel 
d'heeren Adriaen van der Does ende Theodore 
Jongkint. Actum ter camere den 14en september 
1718. Mij present als substituut-rentmeester, 
(w.g.) C. van Eyck, 1718. 
--- orgel ---  

fol. 118 -- overgevingen stoel 
Op het versoeck gedaen bij juffrouw Wendelina 
van der Geest, wedue Lambertus van 
Coevenhoeven, omme desselffs stoel onder de 
letter B no. 128 te mogen laten overtekenen op de 
naem van juffrouw Hester Herenbras, 
jongedochter, is haer edele sulcx toegestaan. 
Actum ter camere den 14en 1718 september 
1718. Mij present als substituut-rentmeester, 
(w.g.) C. van Eyck 
--- zitplaatsen ---  

fol. 118 -- kaarssen 
Vergaderingh gehouden op maandagh den 24en 
actober 1718. Present d'heeren Suys, Cincq, Van 
der Does en Jongkint. Gecompareert sijnde tot de 
inschrijvinge van kaarssen voor St,-Janskerk alhier, 
ingaende met dato deses ende sullende 
exspireren met den laatsten october 1719, op 
conditiën als vanouts ende hiervooren folio 27 
geïnsereert, te leveren op waagwigt ub 
stadswaag, de naarvolgende kaarssemaekers: 
Adriaen Strangier ƒ 24.2.8, Pieter Maas ƒ 23.17.8, 
Arent de Glimmer - 23.17.0, Willem van Gelder - 
24.0.0, Abraham de Glimmer - 23.15.0, Lambartus 
Vurens - 23.0.0, Jan van der Wolff - 24.2.8, is 
ingevolge van dien op alle de bovenstaende 
conditiën laagst insetter ende leverancier 
gebleven Lambartus Vurens, voor een somme van 
drieëntwintigh gulden. Actum ter camere den 
24en october 1718. Mij present als substituut-
rentmeester, (w.g.) C. van Eyck 1718. 
--- kaarsen ---  

fol. 133 -- commissie Schorel 
D'heeren kerkmeesteren hebben Pieter Schorel 
gecommitteert om na Dordrecht te gaen en te 
sien off de sarken en de andere steenen wel 
waren. En soo hij deselve wel quam te bevinden, 
dat hij alsdan ordre most stellen, dat deselve met 
schipper Kloek na Gouda overgebragt wierden. 
Actum ter camer den 8e junii 1722. Mij present als 
substituut-rentmeester, C. van Eyck 1722. 
--- grafzerken ---  

fol. 133 -- aenbesteedinge 
Ten selven dage hebben d'heeren kerkmeesteren 
Frans Kloek aenbesteet de voorszeide sarken en 
steenen met sijn schip van Dordrecht te halen en 
dat in 't geheel voor de somme van vijffentwintigh 
gulden. Actum ter camer op dato als boven. Mij 
present als substituut-rentmeester, (w.g.) C. van 
Eyck 1722. 
--- grafzerken ---  

fol. 133 -- ut supra 
Noch hebben ten selven dage d'heeren 
kerkmeesteren aen Jacobus Fortuyn aenbesteet, 
de bovengemelte sarken en steenen te slepen om 
uyt het schip in de kerk te brengen. Te weten yder 
sark voor 3 stuyvers en dan voor yder sleede 
kleyne steenen ook drie stuyvers. Actum ter 
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camere op dato als boven. Mij present als 
substituut-rentmeester, (w.g.) C. van Eyck 1722. 
--- grafzerken ---  

fol. 133 
Nu Jan van Hamburg den 16/10-1723. Nu Nicolaes 
de Gorder den 6-1-1725. 
--- graven ---  

fol. 133 
Lijste van de persoonen die haer zitplaats hebben 
in de nieuw gemaekte bancken, volgens de 
resolutie hiervooren folio 62verso en 63 
geïnsereert en zijn als volgt. 
1. Claes van Engelen. 2. Jan Lunenburgh. Nu Isaacq 
Goosenson den 30/12-1726. 3. Jacobus Fanjaart. 
Nu Hendrick Spille den 11/6-1725. 4. Lambert de 
Clouwer. Nu Philip van Boxel den 6/8-1725, bij 
affstant. 5. Jacobus de Jongh. Nu Balthasar Hijmen 
den 30/12-1724, bij affstant. 6. Claes Soet. 7. 
Reyer van der Smal. 8. Hendrick Roosenboom. 9. 
Johannis Martinus. 10. Evert van Soolingen. 11. 
Hendrick Spille. 12. Willem Kemp. 13. Jan den 
Haan. 14. Claes Bieseveld. 15. David Aenroeck. 16. 
Pieter Ango. 17. Cornelis Slingerland. 18. Jacobus 
van der Mooten. 19. Willem Franse Duykel. Nu 
Piter van Gelder den 30/12-1724 bij vertreck. 20. 
Gerrit van den Bos. Nu Jan Smasen, den 13/12-
1723. 21. Aert Lodewijkse Bremmert. Nu 
Harmanus Theodorus Backhoven, 1/10-1725. 22. 
Josias de Bonte. Nu Josias de Paauw, den 20/10-
1727. 23. Ernst Ludgers. 24. Evert Hartman. 25. 
Nicolaes van den Bergh. 26. Carel Allot. Nu Ammij 
Liesens den 7/9-1722. 27. Harmanus Casius. 28. 
Daniel Laforce. 29. Abraham van Os. 30. Jan 
Hendrik van Munster. 31. Jacobus van Es. 32. 
Adriaen Allot. 33. Pieter Vermarck. Nu Pieter van 
Vrijaldenhoven den 17/5-1723. 34. Nicolaes 
Waaghals. Nu Cornelis de Kedts, den 29/5-1724. 
35. Joachim van Dongen. 36. Johannes van der 
Kraen. 37. Thomas van Wijck. 38. Adriaen Zaan. 
Nu Joost Hoebeeck den 12/6-1724. 39. Jacobus 
van Wachem. 40. Pieter van Dijck. 41. Egbert van 
Hamburg. Nu Aart Bremmert den 6 december 
1728. 42. Jan Verrijst. 43. Thomas Schorel. 44. 
Maerten Pieterse Verburgh. 45. Cornelis Loreyn. 
Nu Pieter van der Heul den 21 junii 1728. 46. 
Adriaen van Kuyck. 
 
--- zitplaatsen ---  

fol. 134 -- vernieuwinge van zarcken en steenen 
Extraordinaire vergadering gehouden op 
maandagh den 20en julii 1722. Present d'heeren 
De Mey, Boudens, Van Abbesteegh, Van den 
Kerkhoven, Van Groenendijck en Suys. D'heeren 
kerkmeesteren van St.-Janskerk der stad Gouda 
hebben geresolveert, dewijl dat veel graven in de 
gemelde kerk met aenstuckende sarken, hooft- en 
kleyne steenen sijn leggende, de eygenaers die 
eenige graven in de voornoemde kerk hebben 
leggende bij desen te ordonneren ende te 
gelasten dat zij haere graven met heele sarken, 
hooft- en kleyne steenen sullen moeten versien en 
beleggen, off bij gebreeken van dien, dat de 
heeren kerkmeesteren voornoemt hetselve 
anders sullen laten doen tot kosten van de 
eygenaers. Actum ter camer op dato als boven. 
Mij present als substituut-rentmeester, (w.g.) C. 
van Eyck. 
--- grafzerken ---  

fol. 134 -- prijs van zarcken en steenen 
Ten selven dage hebben d'heeren kerkmeesteren 
geresolveert, dat de sarken, hooft- en kleyne 
steenen, die bij de kerk sijn gekogt, zullen werden 
verkogt aen diegeene die deselve van nooden 
sullen hebben, voor deselve prijs sooals deselve 
bij de kerk sijn gekogt. Te weten de zarken van 7 
voet en 4 duym lang en 2 voet en 1 duym breet 
voor 22 gulden. De zarken van 6 voet en 9 duym 
lang en 2 voet en 7 duym breet voor 20 gulden. De 
hooftsteenen van 2 voet 7 duym lang en 20 duym 
breet voor 2 gulden en de kleyne steenen van 2 
voet 1 duym lang en 15 duym breet voor 16 
stuyvers. Actum ter camer op dato als boven. Mij 
present als substituut-rentmeester, (w.g.) C. van 
Eyck. 
 
--- grafzerken ---  

fol. 134 -- inkoop 
Ten selven dage hebben d'heeren kerkmeesteren 
geresolveert nog weder een ... zarken, hooft- en 
kleyne steenen voor de kerk te ontbieden. Actum 
ter camer op dato alsvooren. Mij present als 
substituut-rentmeester, (w.g.) C. van Eyck. 
--- grafzerken ---  

fol. 134 -- sitplaes oude krijgsraadbanck 
Is nog ten selven dage bij d'heeren kerkmeesteren 
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geresolveert, de persoonen die haer sitplaets in de 
oude krijgsraadbanck sijn nemende en geen leden 
van de krijgsraad sijn, off oyt sijn geweest, voor 
haerlieden te ontbieden om haer acte van 
admissie aen haer edelen te vertoonen. En bij 
gebreeke van deselve acte, dat alsdan bij de 
voornoemde heeren kerkmeesteren van deselve 
sitplaetsen sal werden gedisponeert, sooals 
deselve sullen komen goed te vinden. En werden 
d'heeren die op de volgende vergadering present 
sullen zijn, daertoe bij desen geauthoriseert. 
Actum ter camer op dato alsvooren. Mij present 
als substituut-rentmeester, (w.g.) C. van Eyck. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 134 -- leverancier loot etc. 
Is bij d'heeren kerkmeesteren tot leverancier van 
het loot en soldeersel voor de kerk aengesteld 
Pieter van Gelder. En werd ook den leydecker bij 
desen gelast hetselve loot en soldeersel niet te 
halen als met consent en weten van Pieter 
Schorel. Actum ter camer op dato alsvooren. Mij 
present als substituut-rentmeester, (w.g.) C. van 
Eyck. 
--- leveranciers ---  

fol. 135 -- resolutie nieuwe en oude krijgs-
raadsbanck 
D'heeren kerkmeesteren, bij resumptie van de 
resolutiën van datis den 21en februarii 1661 en 
18en november 1669 en op het versoek van den 
heer collonel mr. Adriaen van Groenendijck, 
tenderende deselve resolutiën, en de persoonen 
die haer sitplaets hebben soo in de nieuwe als 
oude krijgsraadsbank ondervonden hebben, dat 
verscheyde persoonen haer sitplaets in de oude 
krijgsraadsbank sijn nemende, dewelke geen 
leeden van den krijgsraad sijn geweest, zoo 
hebben dienvolgende de voornoemde heeren 
kerkmeesteren naer rijpe deliberatie 
goedgevonden en verstaen te ordonneren ende te 
gelasten, gelijk zij doen bij desen, dat van nu 
voortaen niemand, wie het ook soude mogen 
wesen, sal vermogen in deselve banken te gaen 
sitten, als diegeenen, dewelke jegenwoordige 
leeden van den krijgsraad zijn off voor dato deeses 
leeden daarvan geweest hebben off ook in het 
vervolgh van tijt daarvan leeden soude mogen 
werden. En sullen onder deselve leeden gestelt 
moeten werden de capiteynen, luytenants en 

vendrichs van de schutterije deser stad. Midts 
onder dese stipulatie, namentlijk dat de 
persoonen van Cornelis van Eyck, substituut-
rentmeester, Evert Hartman den Ouden, 
Ludolphus van Veenveld, Hendrick Smits, Alard 
Pierson, Jacob van Hoorn, wagtmeester, Gerard 
Koen, toesiender, Johan van Zelder, stedehouder, 
Willem van Leeuwen, Jacob Durie en Cornelis 
Moolenaer, dewelke geen leeden van de 
fungeerende krijgsraad zijn off oyt sijn geweest en 
jegenwoordigh haer sitplaets daarinne sijn 
hebbende, haar leven langh geduurende, haer 
sitplaets daarin sullen behouden, sonder dat 
hetselve naer dato deses in eenige consequentie 
sal mogen werden getrocken. En sal hiervan 
extract werden gegeven aen den heer collonel en 
leeden van den krijgsraed voornoemt, omme te 
kunnen dienen tot derselver naerigtinge. Actum 
ter camere, den 20en julii 1722. Ter ordonnantie 
van deselve heeren kerkmeesteren, als substituyt-
rentmeester, (w.g.) C. van Eyck. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 135v -- sessie oude krijgsraadbank 
Vergaderingh gehouden op maandagh den 27en 
julii 1722. Present d'heeren Van Abbesteegh en 
Van den Kerkhoven. Op het versoek gedaen bij 
Cornelis van Eyck, substituyt-rentmeester, Evert 
Hartman den Ouden, Ludolphus van Veenveld, 
Hendrick Smits, Alard Pmerson, Jacob van Hoorn, 
wagtmeester, Gerard Koen, toesiender, Johan van 
Zelder, stedehouder, Willem van Leeuwen, Jacob 
Durie en Cornelis Moolenaer, omme haere 
sitplaets, die zijlieden in de oude krijgsraadsbanck 
hebben gehad, te mogen behouden en daerin te 
mogen continueren, is bij d'heeren kerkmeesteren 
goedgevonden haerlieden haer versoek te 
accorderen en toe te staen, sooals hetselve aen 
haerlieden geaccordeert en gepermitteert werd 
bij desen. Actum ter camer op dato als boven. Mij 
present als substituyt-rentmeester, (w.g.) C. van 
Eyck. 
--- zitplaatsen ---  

fol. 136 -- koopen van hout 
Vergadering gehouden op maandag den 5en 
october 1722. Present d'heeren Van Abbesteegh, 
Van den Kerkhoven en Van Groenendijck. 
D'heeren kerkmeesteren hebben Pieter Schorel 
geordonneert een groote quantiteyt plancken bij 
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Evert Hartman te koopen, om de gooten rontom 
de kerk daermede te beleggen. Actum ter camer 
op dato als boven. Mij present als substituyt-
rentmeester, (w.g.) C. van Eyck. 
--- dakgoten ---  

fol. 136 -- overtekeninge stoel 
Vergadering gehouden op maandagh den 19en 
october 1722. Present d'heeren De Mey, Boudens, 
Van Abbesteegh, Van den Kerkhoven, Van 
Groenendijck en Suys. Op het versoeck gedaen bij 
d'heer mr. Willem van den Kerkhoven, raad en 
oud-burgermeester, omme de stoel onder de 
letter A no. 16, staende op sijn edeler naem, te 
mogen laten overteekenen op de naem van Maria 
de Voys, huysvrouw van Abraham van Os, is sijn 
edele sulx toegestaen. Actum ter camer den 19en 
october 1722. Mij present als substituyt-
rentmeester, (w.g.) C. van Eyck. 
--- zitplaatsen --- 

 


