
1‘IL~INCìL.  VAN DIE GOUDE

Van de meeste, in het verleden aan de
St.-Janskerk  in een of andere func :tie

. -:-L ;--1

de zaken te,hebben teruggetrokken, want een
maand na zijn huwelijk heeft “Monsieur

XTTl,,.... P..- .-*-..-3,  -!!.- !.-L...,. ‘2 -.- - .-- -._ !.*  ï- -Lverbonden mannen en vrouwen, is IU~;L  VCXI w iilem rranken zijn intrek genomen in net
meer bekend dan de naam. Dat g( :Idt ook voor Proveniershuis aan de Hoge Gouwe, om daar
de meeste kosters en hulpkosters. Voor één
van hen kan men thans een uitzondering

voor de rest van zijn leven-“voor spijs en

Ir een r&aat.
drank” te worden onderhouden. tegen

maken, dank zij een onlangs doo
prof. dr. ir. J. CFrancken  te Ba;
familieonderzoek, over de hulpkc- _
Franken.

Sm ingesteld’
xster  Willem

betaling van f 170,-- Der  iaar. Hii overleed
daar op 10 januari l?‘63.d *

uorarecnr  naar Gouoa.  in ae ui
Deze Franken kwam rond 1718 uit Wat de zaken betrof, Willem Frankenl-x  1 t. )1 1 r * - -echtctnri WZ-IF stond in 1742 genoteerd als kruidenier en

koster van de Groote Kerk. Hii was echter
.------- ..-.,

hij op 25 maart 1694 rooms katholiek
gedoopf.  Waarom hij zich juist in Gouda
vestigde, is niet bekend. Wel dat hij op 16
oktober 17 18 in handen van Burgemeester Jan
de Mey  de eed als poorter aflegde. Als vrijgezel
naar Gouda gekomen. huwde hii on 30
oktober 17 18Tn de KloosterkerkJ  te)& -
Gravenhage met een Haagse jongedochter,
Elisabeth Pilleseno.

Toen Franken in het huwelijk tlrad. woonkde

’hulpkoster. Wat dit inhield wo;dt  hierna
verteld.

In het jaar 1750 waren “alle ‘de Heeren
Kerkmeesters” bijeen in een vergadering,
gehouden op maandagmorgen 19 oktober.a----  - -
De ager-~“--~da  stond geheel in het teken van de
door hen eerder herziene instructies voor de
suppoosten van de St.-Janskerk, zoals de
kerkbedienden toen werden aangeduid. Deze
instructies dateerden vaak al uit het midden
van de 17de eeuw. Zii werden regelmatig aan

1 hij op de Westhaven, later aan de Botermarkt de zich wijzigende omstandighedën aangepast.
(de Zuid-Oostelijke zijde van de Markt). Hij Men was, zo vermeldt de inleiding van de
heeft in Gouda waarschijnlijk niet slecht notulen van bovengenoemde vergadering, tot
geboerd (of was mogelijk al welgesteld), want de ontdekking gekomen dat het personeel van
in 1721 kocht hij een flink huis aan de Korte de St.-Janskerk zich niet hield aan de
Tiendeweg, de huidige nummers 26-28. voorschriften en dat zich daardoor
In het daarop volgende jaar machtigde hij een “menigvuldige disordres en ongeregeltheeden
koopman in Dordrecht voor hem een in voorsz. kerk voordeden”. Om die reden,
obligatie van tweeduizend gulden te verkopen. had men op basis van de vroegere instructies
Het huis aan de Tiendeweg verhuurde nieuwe regels opgesteld, afzonderlijk voor
Franken in 1744 aan zijn zoon Johannes, die ieder die in de St.-Janskerk werkzaam was.
inmiddels was getrouwd met Aleida Beijaart. De instructies, onderverdeeld in artikelen,
De jaarlijkse huur bedroeg f 125,-.  Drie jaar werden vooraf gegaan door een algemeen
later werd dit huis, met een ander hem reglement, inhoudende 19 artikelen,

, toebehorend pand, “een huys en erve staande eindigende met de waarschuwing dat een ieder
en gelegen bij de Collatiebroeders off “sich  punctueel sal hebben te gedraagen, op
Jerusalem Straat”, al weer verkocht. straffe van correctie en desnoods cassatie”

i Elisabeth Franken overleed in 1749 en werd (ontslag).
in de St.-Janskerk begraven. Twee jaar later Daarop volgen de voorschriften voor de
hertrouwde Willem met Margaretha koster van de kerk (41 artikelen!), de koster

t Guldemont, weduwe van Anthoni1 van de consistorie (11 artikelen), de oppasser
Wagemans. Franken schijnt zich daarna uit van decatechesatie  (5 artikelen), de

43



TIDINGE VAN DIE GOUDE

timmerman, de metselaar, de eerste en tweec- _ le
doodgraver, de eerste en tweede orgeltreder,
de oppasser van de kerk, de hondeslager van
de kerk de opziener van de klokken, de zes
klokluiders en hun twee noodhulpen en de
stoelen en stovezetsters. Uit deze opsomming
blijkt hoeveel personen er bij het onderhoud
van het gebouw en het instandhouden van een
ordelijke gang van zaken waren betrokken.

In 1750 was Willen Franken “coster  van de
consistorie”. Hij was als zodanig op 1 oktober
1720 aangesteld als opvolger van de overleden
Frans van Breda, Zijn jaarlijkse toelage was
vastgesteld op 268 gulden. Vergeliikt men dit
bedrag met het bas%oon van de ko! ster van de
kerk, dan is hier een duidelijk verscllil
merkbaar: laatstgenoemde genoot ec e n
iaarwedde van slechts 40 gulden. Di t geringe

t Pxtrnbedrag werd evenwel aangevuld meL  --.--.+
beloningen voor allerlei bij komende
werkzaamheden. Bovendien kreeg hij “vrij

mitsgaders het Trouw Choor,  alle weeken
uyt te stoffen en ordentelijk schoon te
maken en met sand  te stroyen.

2. Sal ook voor het begin van de Predìcatìën
de Boeken en Catechesatiën de Boeken en
kussens in  de voornoemde Banken moeten
leggen, en na het eyndigen van den dienst
wederom wegneemen en op de gewoone
plaatsen brengen.

3. SaI  de Psalmen op de Plankjes agter
Burgemeesters, oud Burgemeesters en
Scheepensbank telkens op sijn  behoorlijke
tijd moeten versteeken.

4. Sal gehouden si@  bij het in en uytgaan van
de kerk de Deuren agter hem te sluyten,
op de verbeurte *2)  van 2 maal 3 stuivers,
telkens bij nala tigheyd.

5. Bij  absentie van de Coster van de kerk. sal
hij  vermogen de kerk te openen voor de
geenen  die de glazen van de voorsz.  kerk
sullen begeeren  te sìen, dog alvoorens
van ieder Persoon moeten ontfangen
3 stuivers, die hij terstond in  de
Bosse  *3),  hangende in  het Portaal tusschen
Kerkmeesterskamer en de Consistorie “4)
sal  moeten steeken.

6.  Bij aldìen  eenìge reysigers, pIesier&
geselschappen, vreemdelingen e te,,  op de
uuren  van de kìnder Catechesatìe *.5),
aan teykenìngen der geboden “6)  Trouwen
off begraven * 7) kwamen te passen om bìj
die occasie *8)  in  de kerk te Sluypen,  met
opset  om het regt van de voorsz.  3 stuivers
aanspreecken en op de gevoegelijkste
wijze daartoe Constrìngeeren * 10).

1. Sal ook nìemant onder wat pretext “11)  het
selve  ook soude  moogen wezen, in  de kerk
te laten op een boete van 3 gulden, ten
behoeve van den armen.

8. Sal niet  vermogen eenìge materialen,
schrtjfj%ehoeftens  en wat het ook soude
mogen weesen,  bij de Leveranciers ten
Lasten van de kerk te haalen, als met
schrtftehjk  Consent “12)  van een van de
Heeren  Commissarissen van de 14 da-
gen “13)  en biJ  absentie van haarEd  alsdan
van een van de volgende Heeren.~

9. Verder sal  hij ook gehouden sijn, den \
kerkenraad te dienen in  alle saaken,_.

\ die tor i t den kerkenraad off dìacony
uenooren,  de vergaderìnge soo van
kerkenraad als van Dìaconve. op sìin
behoorlijke tijd aanseggen,*en  voorJhet  Uur
van de vergaderingen in  de kamer besorgen
Papier, Pennen en Inkt, en in de wintertijd
ordentelijk vuur Ligt, als ook ten tijde der
vergaderingen voor den kamer oppassen,
en alles te doen ‘t welk hem van den
kerkenraad off Leeden  van dien met opsìgt
tot de kerkelijke Saaken sal  bevoelen
werden.

vuur en ligt, papier en pennen en inkt, alsook
gereedschappen tot het schoonmaken van de
kerk alsmede de einden van de kaarsen die
niet meer gebruykt konnen werden”.

Als hulpkoster had men dus een redelijk
jaarinkomen*, maar daarvoor moesten wel de
nodige werkzaamheden worden verricht.

Die werkzaamheden waren bepaald niet
gewichtig, maar ten dele wel tijdrovend. Zo
moest de hulpkoster er voor zorgen dat er bij
elke godsdienstoefening in de zogenaamde
Herenbanken en de banken binnen het
doophek 18 bijbels, 91 kleine psalmboeken en
103 losse kussens lagen. De bijbels waren
bestemd voor de banken van de

1

burgemeesters, de schepenen en de leden van
de vroedschap. Binnen het doophek - kleiner
dan thans - behoorden 21 losse kussens te
liggen. Na ‘beëindiging van de avonddienst
moest alles weer op de bestemde plaatsen
worden opgeborgen. Hulpkoster was toen
bepaald geen bijbaantje, geen “deeltijdbaan”
zou men nu zeggen!

De navolgende instructie is geheel in het
originele taalgebruik van die tijd
overgenomen. De niet meer gebruikelijke

e begrippen worden verduidelijkt.
Ter vergelijking: * de toenmalige organist

van de St.-Janskerk, Jacobus van der Bruggen.
ontving per jaar f 3óO,-.

- I

INSTRUCTIE VOOR DE COSTER
VAN DE CONSISTORIE

1. Den Coster van de Consìstorie sal
gehouden si&,  de bancken van de Heeren
Burgemeesteren, Scheepenen, Oud
Scheepenen, vroedschappen, krijgsraad en
de bancken van de advocaten en Doctoren
item van de regeerende  en oude kerken-
raaden  off het hekje en de kribbe *l),
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@ De ,,heerenbanken”  in de St.-Janskerk, waarvoor de koster van de consistorie de zorg had.
Detail uit een gravure van A. Lepelaar en 1. Goeree (ca. 1740).
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10. Sal  ook bij alle  Classicale Vergaderingen,
so Extra ordinaire * 14)  hier in de stad
gehouden werdende, het noodige in de
kamer moeten besorgen, en voor deselve
oppassen, ook aan de maaltijd dienende
* 15).

‘1.  Insgei~ks  sal den Coster, wanneer de
Synodus  * 16)  alhier gehouden wordt, daar
bij moeten waarneemen alle diensten, ais
hij verpligt is bij de kerkenraad en
Classis te doen.

12. Sai ook de doov en Trouw repisters  wel en
!e

wuurvuur  ny umxmtyí ugr  in
de Consistorie moet besorgen, en 3 enden kaarsen om
de boeken weg te Sluyten.

Henny van Dolder

, gehouden
*)6  het aantekenen van een huwelijk vond ook in de kerk

plaats
*)7 bij genoemde gelegenheden waren één of meer deuren * Stadsgez,
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* Dit 4ii-pagina’s  kwartoformaat tellend boekwerkje maakt deel uit van de collectie Goudanae  van ons bestuurslid Th. de Jong.
Het boekje is in het jaar 1724 gedrukt in Leipzig. Het curieuze werkje omvat een reisverhaal - waarvan  een deel (bijna  1
pagina) is gewijd aan Gouda.
De redactie von  ‘de Tidinge’ houdt zich aanbevolen voor informatie van degenen,  die meer kunnen vertellen over aard,
herkomst, en doel van dit 265 jaar oude reisverslag.
Uw reacties kunt u  insturen naar secretaris mevrouw H.  van Dolder,  Zoutmanstraat  64 te -Gouda.


