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ontvangsten. Zichzelf respecterende ,vorsten-  \
huizen zoals die van Engeland en Frankrijk
en niet te vergeten het pauselijk hof hadden
een dergelijke kapel. In de 15de  eeuw was een
benoeming tot ‘Maistre de la Chapelle de
chant du Roy’ de hoogste muzikale \
betrekking die het Franse koningshof had te
begeven. Wat betreft het Habsburgse Huis,
reeds onder Maximiliaän 1, de grootvader van
karel  V werd aan het eind van de 15de  eeuw
de hofkapel - en kantorij op een hoogstaand
muzikaal niveau gebracht door de componist
Henricus Isaac en de grote organist Paul
Hofhaimer. Zij waren tijdgenoten van
beroemde componisten zoals o.a. Jacob

ns zangers, Obrecht,  Josquin des Préz en Ludwig Senfl.
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stukken blijft het beeld van de kosters van de
St.-Janskerk  wat betreft de uitoefening van
hun functie uit de tijd van vóór de 16e  eeuw
grotendeels onbekend. Pas in de tweede helft
van de 16de  eeuw komen er meer concrete
gegevens naar voren. Dit is mede een gevolg
ia;  het feit dat in 1548 door het stadsbestuÜr
aan de kerkmeesters van de St.-Jan het recht
werd toegekend om het kosterschap te ver-
pachten. Degenen  die hiervoor in aanmerking
kwamen, waren de zangers uit de hofkapel
van keizer Karel V, later van diens zoon en
opvolger Filips 11, koning van Spanje.

^ Hetwas  in-dite tijd gebruikelijk dat een , ’
vorst o.a.  aan personen die in zijn dienst
stonden bepaalde privileges verleende. Op
deze wijze werd de functie financieel extra
aantrekkelijk en het schiep tegenover de vorst
een zekere verplichting.

Het bedrag dat deze kosters-op-lange-
afstand iaarliiks ontvingen bedroeg 10 of 12,
soms zelf 15 nonden Vlaamsch  groot  en wat I
tevens zeer belangrijk was: deze-inkomsten
waren vrijgesteld van kerkelijke belasting.
De kerkmeesters op hun beurt hadden tot
taak en of meer personen aan te stellen die de
kosterstaak vervulden.

De koster-zangers hebben geen van allen
voor zover bekend ooit Gouda bezocht. Bij
overlijden werd degene die na hem op de ‘rol
stond genoteerd automatisch de opvolger in
deze merkwaardige en ver uiteenliggende
combinatie van functies.

Zo’n hofkapel was voortdurend on reis ir 1
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kerkelijke samenkomsten en officiële

l Titelblad van een werk van de beroemde Spaanse
organist  Antonio  de  Cabezón (1.510-1566)  die vanaf ziJi?
geboorte  bl ind was.  Vanaf  zi jn  18dejaar  reisde hij  door
Europa als Hofmusicus van Karel V en Filips  II. Dit
stelde hem in de gelegenheid om de meest bekende
componisten van z@  ti jd  te  ontmoeten.

De vorst ontving vaak composities, speicaal
geschreven voor uitvoering door de kapel, wat
een verrijking van de muzikale literatuur tot
gevolg had.

Van de samenstelling van een dergelijke
kapel moet men zich een niet al te geringe
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voorstelling maken, Uit de tijd van Karel V .
bestond deze uit vijftien zangers, die bij hun
‘optreden’ luisterrijk waren gekleed in rode
tabbaarden’), gevoerd met stoffen in
verschillende kleuren al naar gelang hun
zangstem (alt, tenor, bariton of bas). Voorts
behoorden tot de kapel twee aalmoezeniers,~
een kapelmeester, zes kapelaans voor het
opdragen van de zondagse mis, drie
kapelaans voor de dagelijkse mis, een
organist, een orgelblazer, een kok, een
koishulp,  een knecht van de aalmoezeniers,
vier klerken en twee sommeliers2).

Een zekere Charles Bourse van Duyn was
de eerste van de koster-zangers die op 27
augustus 1548 een contract sloot met de
kerkmeesters. Hierin wordt hij aangeduid  als:
‘kerckensanger van de Keiserlijcke Majesteit
ende  coster  van de stede van der Goude’. Zijn
opvolger was Otto Haeck van Opijnen.  Uit
een bewaard gebleven brief weten we iets
naders over het levenseinde van hem en zijn \
vrouw, Marri Roesten. De laatste overleed in
Graz (0.) en Mr. Oth, zoals hi.j  in het
schrijven. wordt genoemd, drie-dagen later op
18 mijl afstand van deze stad. Zij lieten grote

jongensstemmen. hetgeen in feite de geboorte betekende van de later zo beroemd geworden Wiener  Sängerknuben.
Het jongenskoor staat op de afbeelding temidden van de zangers. Naar een houtsnede van Hans Burgkmair (1473-1531).

In dienst van de keizer ‘Karel V (1500-
1555),wiens  rijk in omvang het grootste was
sinds dat van Karel de Grote (742-814),
verbleef het hof en dus ook de kapel zelden
lang op een plaats. Later, onder Filips 11,
veranderde dit, daar deze vorst zich
uiteindelijk voorgoed in het Escoriaal ves-
tigde, het immens grote paleis dat hij liet
bouwen bij het toen nog onbetekenende
Spaanse plaatsje Madrid.
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1 schulden na. Het leven in de glans van het
keizerlijk hof had hen waarschijnlijk geen
onverdeeld geluk gebracht.

De opvolger van Otto Haeck was Matthias
Wan100 ‘... à qui  par  tour de rolle est succedée
la cousterye à Gouwe en Hollande par le
trespas  de feu Maître Otto Hack’.  Hij was
waarschijnlijk de laatste koster vóór de
reformatie in Gouda.





,

Met dc
bedoeld lu tcolaas  van N ieuwland, WiJ  bissci
van de bisschop van Utrecht. Hij logeerde
voor deze gelegenheid in het St.-Catharina
klooster aan de Groeneweg, vergezeld van-

: heer van Hebron wordt hier.T.  . . I. . . .._.
hop

- hij moet alle boeken openen die men nodig
zal hebben en deze na de dienst weer sluiten
en opbergen op een daartoe geschikte

.” plaats.
- op gezette tijden moet hij de klokken luiden

en beieren, voornamelijk op de vier hoogtij-
dagen en andere plechtige avonden, drie
maal om het uur tot twaalf uur na de noen.

- dagelijks moet hij de klokken luiden op de
volgende tijden: ‘s morgens onder de
Metten4)  en ‘s  avonds na het Lof51  drie maal,

- ook moet hij luiden tijdens processies ter
gelegenheid van kerkelijke feesten of : \
heiligendagen, alsmede tijdens de grote
jaarlijkse processie op Driekoningen,
Sacramentsmis, St.-Jansmis, Kerstmis en
St.-Maartensavond moet de koster tussen
7 en 8 uur ‘s  avonds drie maal luiden met de
grote klok.
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Daarnaast waren er natuurlijk de dagelijkse
taken bij het begraven in de kerk, het schoon-
houden van het gebouw en het omringende
kerkhof. Hierin werd hij bijgestaan door de
kerkbedienden.

Deze instructie bleef van kracht tot 1573, \

l Keizer Maximìliaan  (in de  bank rehts  vdn  het altaar)
tijd,ns  een mis in Augsburg. Zijn hoforganist, Paul
Hojhaìmer,  bespeelt het orgel, een zgn. appelregaal,
(register met kortbekering tongwerk in de vorm van
‘appels ’  waardoor een snaterende klank ontstaal);
rechts de cantorii die de rnti  zinat.  Naar 00~1  hn*ltcn&

toen de Hervorming in Gouda grote
veranderingen teweeg bracht, voornamelijk
op religieus gebied. Deze ommekeer weer-
spiegelde zich uiteraard ook in de kosters-
functie. Wat bleef naast de zondagse en
doordeweekse kerkdiensten waren de
drukken dagelijkse bezigheden in en om de
kolossale kerk. Deze werden pas
vereenvoudigd toen op last van de overheid
o p 31 oktober 1832 het begraven in de kerk

; c
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H e n n y  v a n  Uoldervan Hans Weidiíz,  c a .  1 5 1 9 . U

een kapelaan en twee dienaars. Een jaar later,
in 1561 werd hij benoemd tot bisschop van
Haarlem, Vanwege zijn liefde voor het
druivenat kreeg hii de biinaam van ‘wiin-
bisschop’ of ‘dyoncken  Claesje’, een reden die
tot ontzetting uit zijn ambt leidde. Zijn
afbeelding is te zien in Glas 61 in de Van der
Vormkapel, achter de St.-Janskerk, waar zich
de gebrandschilderde Glazen bevinden,
afkomstig uit het Regulierenklooster aan de-

[NOTEN]

Ijlange  mantels, van voren niet gesloten en met zeer wijde

Raam.

Een kostersinstructie uit 1561 ge
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kerk ke
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4, metten:
(hora) =  vroeg
hrn.Arr.d.arl

: (uur), het eerste gedeelte van het dagelijks

I

ulryl~~~~~~~,  hoofdzakelijk bestaande uit psalmen en lessen
s) lof: godsdienstige middag- of avondoefening die met de zegen

en met het H. Sacrement  wordt besloten

:eft  een
goed beeld van de activiteit die toen in de
oude parochiekerk van St.-Jan  heerste:
- de koster moet bij alle diensten het eerst en

het laatst in de kerk aanwezig zijn om de
kaarsen te ontsteken en na afloon te doven.

I Als voornaamste bron voor dit artikel diende een deel der
transcripties in 1846 in druk uitgegeven door de Goudse
predikant M. A.  G. Vorstman

Foto’s :  Wim Scholten


