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Toeristen van heinde en ver die heden ten
dage de St.-Janskerk bezoeken,,uiten  er vaak
hun waardering over dat het kerkgebouw er zo
schoon en goed onderhouden uitziet; Dat is
vooral te danken aan de grote toewijding van
degenen  die hiermee belast zijn.

In het begin van de vorige eeuw werd eens
gepleit voor de aanstelling van een kerkbedien-
de in de plaats van de overleden timmerman
van de kerk. Uit zuinigheidsoverwegingen wilde
de kerkvoogdij niet direct tot aanstelling over-
gaan. Ook tóen was men van oordeel dat er
slechts van een goed beleid sprake kan zijn, als
men verantwoord omgaat met de financiën. De
kerkvoogden lieten zich daarom eerst uitvoerig
inlichten over alle- in de kerk voorkomende
werkzaamheden, alvorens een besluit te nemen.

Het uitgebrachte rapport door de kerkvoog-
den J.F. Tekkelenburg en W. Bolding volgt
hierna onveranderd en laat het grote verschil
zien tussen het werk van toen en nu.

Lampenhuis vloeibaar houden, ten‘einde dezel- ’
ve tegen den Avond-Godsdienst te kunnen
aanhangen en, vervolgens ontsteken. Voorts
voor de goede orde en stilte de noodige zorgje
dragen, als ook mede, zoo dit vereischt wordt,
na de Avond-Godsdienst de graven maken,
ingeval er des Maandagsmorgens moet worden \
begraven.

In de week,  het Begraafwerk, wordende er
voor het graven en weder dicht maken, van een
geheel graf, een gehele dag en voor een half graf
een halve dag vereischt, zoo in de kerk als op
het kerkhof. Zijnde er bij het begraven twee
mannen voor het laten zinken van het Lijk, en
een jongen om het hout weg te nemen.

Alle morgen het Vuilnis wegruimen langs de
Zuid-zijde der Kerk, van de Torendeur af tot
beide de paden van het Kerkhof ingesloten,
zijnde dit aan de Noord-zijde vruchteloos, daar, ’
alle ogenblikken het Vuilnis uit de daarachter
uitkomende woningen wordt neergeworpen, ’

OPGAVE VAN bÈ GEWO~NE  WERK-
ZAAMHEDEN DER BEDENDEN IN DE
ST.-JANS IN DEN ZOMER
ALS DES

Des Zondags en ook in de week, de kerk
geregeld openen en sluiten; bij het aangaan van
den Godsdienst het benoodigde toeverzicht
houden bij de Regerings en Familie banken,
zoo als ook bij de binnen en buiten bannken, de
Panhuis,  Juffrouwen, Latijnsche en Fransche
(‘) banken, benevens bij de ingangen der Vrou-
wen gestoelten.

Des Winters, zoo  dit voorvàlt, de Sneeuw
voor de toegangen der Kerk wegruimen en bij
vriezend weder de Olie in de Lampen in het

hetwelk van dag tot dag erger wordt en ook,
zeer hinderlijk is voor de Huurders der Lootsen \
en afzichtelijk voor den Voorbijganger.

Alle veertien dagen de geheele vloer der Kerk ”
en alle bankenschoonvegen, en des Zaterdags :
alle de Portalen schoonmaken, de vijf Rege- \
ringsbanken (2),  benevens alle andere Kerkban-
ken afstoffen en uitvegen, zoo als ook het
Doophek, het Koor der kerk en de Straat voor
de uitgangen der Kerk.

Na dat de Lampen niet meer branden in het
voorjaar, de geheele Kerk, zoo ver die met de
ladders beklommen kan worden, uitstoffen,
alle de matrassen (3) en kussens uitkloppen en
afschuijeren,  de Banken of deuren die te vuil
zijn afschrobben, alsmede op het Orgel, de \
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ook in het Vooriaar dadeliik na den

beide ZL.-~~~  ___ __-_  . __ ___ _ ___ -_ . . ____ _-____-
fen of afschrobben en dit afgeloopen zijnde,
alle de Lampen van binnen en buiten schoon-
maken, dezelve daarna droogschuren, orden-
lijk wegbergen ten einde in het Najaar dezelve
dadelijk kunnen gebruikt worden.

Viermaal in het jaar de Avondmaalstafel
plaatsen, en de banken daarvoor wegnemen en
na de beide hedienin~en  weder on orde 7etten
zo0 als - ___ __- __-_ ---J----- -------J--  --_.  _ ---
afloop der verlichting dezelve behoorlijk na-
zien, de Schijven smeren, de reepen  (4) en
gewigten examineren en in goede orde brengen
voor de geregelde werking.

Zodra het Najaar begint, en zulks gedurende
de Winter tot aan het Voorjaar aan het verhoo-
gen der graven (s)  werken, immers zoo  de Vorst
niet te fel is voor het breken der Zerken, waar-
toe alsdan drie mannen benoodigd zijn, zoo
voor het aanbrengen van het benoodigde zand.
Waarbij komt de werkzaamheid aan de Lam-
pen,-voor welke drie dagen in de Week be-
noodigd zijn, zoo  voor het af en aandragen, als
voor het vullen, schoonmaken, zoo  ook van de
lam&azen.  hetwelk bii vriezend weder altiid
noglierkzaber  wordt. d

I

Verder alle de werkzaamheden bii de ver------ ---- -- . _---  _--___  --___-- --J  -- --
gaderingen der respectieve Kollegiën, zoo  als
het oppassen bij de deuren, het gereedmaken
der Kamers en Vuren, de daarbij komende
werkzaamheden van boodschappen of andere
v o o r k o m e n d e  z a k e n .

Voorts wordt de overige tiid gebruikt ook tot
het af en aanhangen der<jz&eñ hekken (6),  het
wasschen, bijschilderen, verlooijen (7)  en repa-
reren der Kerkglazen, het witten der muren, het
repareren van kerkbanken, vloerliggers, hout-
werk of andere benoodigde inwendige repara-
tïën aan de huizen die verhuurd worden.

En hiermede meenen  de Leden de Commis-
sie, aan het verlangen der Vergadering te
hebben voldaan, tevens dezelve vrijmoedig te
kennen gevende, dat het hun is voorgekomen,
wegens de bovengemelde menigvuldige werk-
zaamheden een tweede vaste bediende onmis-
baar bii het Kerkgebouw ziin zoude.

J d

Gouda Den 13 Augustus 1823

/was get./ J.F. Tekkelenburg
W. Bolding

0 ” . . . de gehele kerk, zover die met ladders beklommen
kim wnrdon  tbtdnffh  *’

In de volgende vergadering  kwam het rap-
port ter sprafte,  ” . . . . iaana  r&n tot de dadelij-
ke benoeming, bij beslotene billetten overging,
is het bij de opening daarvan gebleken dat tot
Rwlimwb  Ar K~-ke ic  vm-knrcm  Pietw  ïïe
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Bruijn, Timmersknecht alhier, ,van wien door STREEKARCHIEFDÌENST HOLLANDS MIDDEN
sommige Leden, de voldoenste getuigenissen I 1waren gegeven.

H. van Dol1‘-*der  ‘\
archi .rvaris. \

:

(‘)  banken waarvan de zitplaatsen waren gereserveerd
voor leraren en leerlingen van de Franse cjuffer-)school
en de Latijnse School.

(“)  van de vijf regeringsbanken stonden er drie tegenover
de preekstoel en twee aan weerszijden ervan.

(3) matrassen: de losse zitkussens in de voorname banken.
(“) reepen:  de dikke touwen waaraan de olielampen waren

opgehangen.
(5) verhoogen der graven: het gelijk maken van de vloer,

o.m. om struikelen te voorkomen.
(6) de ijzeren hekken die ter bescherming van de gebrand-

schilderde Glazen aan de buitenzijde zijn aangebracht.
(‘)  verlooijen:  voorzien van nieu ’ * *

Met ingang van woensdag 2 januari 1991
zullen de volgende, gewijzigde openings-\
tijden voor onze studiezaal gelden:
dinsdag t/m  vrijdag: 09.30-17.00 uur ’
(tussen 12.30 en 13.30 uur kunnen geen
stukken worden aangevraagd)
dinsdagavond: 18.30-21.00 uur ‘,
(behalve in de maanden juni, juli en
augustus).
Vanaf 2 januari 1991 zal de studiezaal dus

we looastnppen.

op maandag gesloten zijn.
Op de andere werkdagen zal de studiezaal
een half uur vroeger (dus 09.30 in plaats
van 10.00 uur) worden opengesteld. 1

Drs. B.J. van der Saag 1\
I
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A. Schep

e v

Mijn vader, Jan Jacobus Schep (1878~1929),

- -
rt

was zes jaar lang correspondent van het Dag-
blad van Gouda.Van  1909 tot en met 1914
schreef hij zijn veertiendaagse bijdragen van

:e

een halve pagina in de zaterdagkrant. Deze

““bI
worden. Terwijl zijn drie broers traditiege-
trouw veehouder werden, ging mijn vader naar
de normaalschool voor onderwijzers. In 1904
werd hij hoofd van de openbare lagere school
in Papekop bij Oudewater en lag daar al
dadelijk in de clinch met het gemeentebestuur.
‘De boertjes’ hadden hem een krot aangeboden
als schoolhuis, maar hij wendde zich tot Gede-
puteerde  Staten met als resultaat een nieuw
schoolhuis en ook nog een nieuwe school. ‘En
nu moesten de boertjes gaan bouwen’.

Burgemeester en wethouders kregen vaak
ongezouten kritiek in zijn ‘Brieven’, vooral de
burgemeester van Montfoort. Ik lees dit alles in
de oude jaargangen van het Dagblad van Gouda,
die in januari 1990 in mijn bezit kwamen. Al
geruime tijd was ik op zoek naar deze ‘Brieven’
uit zijn vrijgezellentijd. Ik wist nauwelijks iets

van mijn vader, die stierf toen ik zes jaar was,

eens bij de Koninklijke Bibliotheek in *Den

en helemaal niets van zijn leven als vrijgezel. In

Haag te proberen. Tot mijn vreugde vond ik

oktober 1989, na een vergeefs bezoek aan het

\

archief van Gouda, gaf de heer De Jong, mede-

daar de gezochte jaargangen, maar in te slechte \

werker van de Goudsche Courant, mii de tip het

staat om te worden uitgeleend. Een brief aan de \ <
directeur had tot gevolg dat ze eind november
allemaal op microfilm stonden. Daarvoor ben
ik de Koninklijke Bibliotheek zeer erkentelijk!

Nu weet ik uit de eerste hand dat mijn vader \
een moderne man was, een vrijdenker die tegen
veel zere benen schopte, het machtsmisbruik
van sommige dorpsautoriteiten aan de kaak
stelde, mooie tradities zoals de uitstervende
dorpskermissen met de plebeïsche landbouw-
tentoonstellingen, de natuur van Lek- en IJssel-

CI

streek bezong, het nog levende bijgeloof signa-
leerde en met lede ogen zag hoe de slopershamer
werd gehanteerd in de stadjes rondom.

In zijn honderdste brief verzucht hij: ‘Waar \
ik onrecht zag toornde ik als Jupiter, zooals  een
briefschrijver in Schoonhoven mij  noemde; als

\
_\

een ouderwetsche  schoolmeester sloeg ik eronder


