KOORBISSCHOP EN KOORZANG
AD OTTEN
De oudst bekende vorn van georganiseerde koorzang in Genert
is die van het kerkkoor. AIs in 1437 Genert een zetfstandige
parochie wordt, neemt de Duitse 0rde het besluit een nieurde
kerk te bouwen, pal ten noorden van het haar toebehorende en
pas gereed gekornen kasteel. De Orde had grote plannen net de
soevereine heerlijkheid Gemert. De Cornmalderij wilde ze uitbouwen tot een geesteli$< centrum dat van regionale betekenis
noest worden, vergelijkbaax net de Meierijse kapittelplaatsen Hilvarenbeek, 0irschot, St.Oedenrode en Eindhoven. In de
grote zogenaande Collegiale kerken van al deze plaatsen vond
men steevast aan beide zijden van het priesterkoor fraai bewerkte rrkoorstal lenrr. De kanunniken van een kapittel waren
verplicht om daar dageliiks de liturgische gebeden (getijclen)
te zingen. Ook net de bouw van de kerk in Gemert werd rekening gehouden met de in de toekoÍnst gedachte plechtige uitoefening van de koorbediening (f). lf v66r de officiëIe inwdding van de kerk r+.erden er bovendien fondsen gesticht voor
zowel Driesterleden van de Duitse Orde als voor seculieren
rrdie missen singenrr, voor de koster ltdie helpet singenl en
ook voor klerken rrdie lessen singên'r (2).
Onder het conunandeurschap van Art van der Dussen ( 1461-1493 )
is vervolgens een geregelde koordienst (het 0fficiun Chori)
ingesteld. In de eeuw echter die dan volgÉ, kont noch het kapittel van de Duitse Heren op het kasteel. noch de plechtige
koordienst echt uit de verf. De opkonende reformatie, i-rêt
dientengevolge teruglopende aantal Roomse priesters, en de
algenene nalaise waarin Noordbrabant kwan te verkeren als
strijdtoneel van nuitênde en plunderende legerbendes zijn daar
wellicht niet lreemd aan.
Medio zestiende eeuw blilkt de koordienst te Gemert te worden
onderhouden door vier seculiere priesters.

- 100-

Met het (hervormings ) conci I ie van Trente ( 1545-1564) wordt tle
aanzet gegeven tot een Roomse contra-reformat ie waardoor de
tanende uitstraling van katholieke instituties herstelt.
Onder het landkonnandeurschap van Henrick van Ruischenberg
(1572-1603) zijn de tekënen daarvan ook in
ale CoÍnnanderije
Gemert duidelift mérkbêar.De opleiding tot priesters, ,,recht,r
in de Roonse leer. waartoe op het Concltie was opgeroepen,
dát- hatt- Ruischenbergs grote aardacht. Ín 1rS?4
hii t"
Keulen het Collegium Laurentianum en begiftigde"ti"frttu
cld, net tr*alf
beurEên, de ene helft voor de rninrter geloede stand de andere
voor adel en burgerÈ. Met de stichting in lSgZ van de
Latiin_
se School te Genert, begiftigtt net twàalf studiebeurzen
voor
studenten uit de Vrije 0rtlensheer l i jkheden Genert, Gruitrode
en St. Pietersvoeren. legde hij een nieur+,e en bredere
voor d€ uitbouw van de Comnanderij Genert als regionaal basis
gêes_
teliik centrur. Ook de kerkkoordienst werd net aËze sticfrting
nieuw leven ingeblazen, waÍrt met het Concilie van Trente rvas
het zangonderwiis op alle seninaÍies verplicht gestekl. Van
oudsher was het overigeÍrs a1 gebruikelijt a.t'op Latijnse
Scholen zangonderricht werd gegeven. Zo weten hre van Macro_
pedius ( 14a?-1s58 ) , ttat die àis rector van scholen
te rs_Her_
togenbosch, Utrecht en Luikrook zangles gaf. Behalve een aan
hen toegeschreven schoolzang die de lof bezingt van de
Utrecht, zijn van hem bewaard de voor zijn tonËelstukkenstad
ge_
schreven liederen (3).
De Gemertse school bleef in deze niet achter,en voor wat
be_
treft het stimuleren van het zangonderwiis alhier, verdienen
een aantal bijzonderhedên waarovêr Gerlacus van den Elsen aI
eens berichtte onze aandacht (4).

1sr0 maEiE;il,r4-lesidius van strijboseh zijn
9l_?:_lArTl
testanent. Hij is de vader van Albe;t Strijbosch.
pastoor

de
en eerste rector van de Latijnse School. Làonarcl sticht niet
alleen een studiebeurs voor zijn nakonelingen maar hij naakt
ook een beschikking roDdat die schoollsyndeien te beter
oef_
fenen mogen in den sanckÍ. ttij bezet aattoe êen aLtijdalulen_
de rente voor de zogenaande koorbisschop van Gemert. Het
fe_
nomeen van de verkiezing van koor_ of kinderbisschop
is
uit
vele middeleeuwse Nederlandse steden bekenil als het- feest b{j
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uitstek van dê studerende jeugd (5).

Eên feest dat in de ene
plaats werd gevierd op sinterklaasdag en op een andere plaats
rnet rronnozele Kinderen (28 decernber). Te Deventer had die
verkiezing plaats volgens schoolreglementen tiitlens Geert
C.rote (1340-1384) sarnengesteld. De Bossche kroniekschr ijver
Molius deelt ons nede hoe in zíjn stad het Sinterklaasfeest
door de scholieren werd gevierd. De kintlerbisschop rr'êrd daar
gekozen door de scholieren zelf. In een optocht werd daa.rna
door de straten van de stad naar de St. Jan gêtrokken, waar
de uitverkorene in bisschopsgewaad werd gekleed en dan het
kerkelijk officie mocht voorzitten in de koorbanken van tle

kanunniken.

was het geven van (bier)geld aan de koorbisschoD en schoenen aan de koorknapen regel. van Utrecht is
voorts bekend dat de gaven niet door de geestelijkheid maar
door het stadsbestuur werden bekostigd.

In veel plaatsen

Uit het testanent van de Genertenaar Strijbosch zou nen op
kunnen maken dat hier de koorbisschop al v66r 1599 bestontl.
Gekozen werd die in ieder geval ook op Sinterklaasavond. Bovendien geeft Strijbosch aan op welke gronden de uÍtverkiezing plaatsvond, want hij licht toe dat de koorbi.sschop tlegene is I'die altler best singtrr. Voor wat b*eft de gaven aan
de koorbisschop beschikt hij dat die zal hebben:
rralle mettentijdagen - $elk eenentwintig sijn - alle der sielendach ende die drie doncker netten nitgereeckent, allenael
eenen uitten weyten (= van tarwe) wech (= broodje) van eenen

halven stuverll.
De Genertse koorbisschop kreeg dus niet alleen met Sinterklaas wat, maar eenentwintig naal per iaar - zo diklvijls hij
de Ínetten meezong - kreeg hij een broodje.
De organisatie van de koorzang en de taak van de koster.
Zeventi.ende eeuws trRegister van de Costerijerr een aantal interessante zaken die ons iets neer vertellen over ale organisatie van de koorzang (6). De koster speeltle daarin valouds
een belangritr(e ro1. Zijn taakomschr i jving luidde in 1636 dat
hij behalve rrhet klaar staanrr voor de pastoor, rr(le kercke
noet rueck slaen (=acht slaan op, bijhouden ) in luyden, sluyten ende ontsluyten, metter schelle te gaen, met singen. den
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choraelen sanck te leeren ende die .schoote te helpen houdenr.
F,en duidelijke aanwiizing dat het dus de koster die voor zo_
rÍel de organisatie als de uitvoering vaÍr de zang in de kerk
op draaide. Dat de koster tevens fungeerde alÀ solo_ en/of
voorzangêr noge blijken uit de extra inkomsten die hij ge_
noot. Zo ontvangt hij in 164? van de kerlsneesters
iof
te singenrr tlr ie gulden. een beclrag alat hii jaarlijks "vani
ook ont_
vangt voor het zingen van de door Goort van hrermt in 1454 ge,
fundeerde vigilien en nissen. De koster ontvangt verder voor
het zingen van de St. Antoniusnis en de H.Sacramentsnis respektievelif{ 4 vaten rogge en een malder rogge. Van de dekens
van Onze Lieve Vrouwebroederschap bekont hij drie gulden roÍll
die Saterdagse Misse ende het lof te singenl, terrÍijl d.e ale_
kens van het St. Antoniusgilde elk jaar twaalf stuivers over
hebben voor het zingen van het lof vaÍI St. Antonius.
De koster blilrt voorts opgedragen om dê gavenr te verzorgen
aan degenen die in de koorzang op enig€rlei w[jze participeÀr_
den. Want waaron worden aÍrders in het Register van de Costerij
Itdê gerechtichedenrr van klerken of zangers.
naast die van
ralen en die van de koorbisschop oogetekend. Wij citeren: ko_
rrDe

klerken of sangers hebben een oude gerechtiheid vo@ vas_
om te gaan. ên hebben ofte piegen te hebben opte
Comnanderyen ( =kasteet) tot eenen vastelàvont een halve ton
biers, vijf broykens, viif scheuten micken elck van sessen,
een stuck gehouten runtvleesch en wat vets tot sop.
ften op u'itten donderdagh derthien klerken die sop tacht uren
ende yegelick mede te draegen twee nicken, eenen herinck (=
haring), een oort stuiver. Èlde atie JudaÁ is, heeft
dobbel.
Ende is dit in de Dlaatse des Voetwassens. Enáe daerna deylt
de Coster elit inde schoole uyt (behalve des Judas portie).
Ende der vier choralen. Erde geeft ander arm kinder daer wat

telavont

van.
Noch hebben de vier choralen rrex fundationer ieder den viër_
den dach een broyken usuael opter Comnanderyen van Gemert.
Noch alle negen missen van de kerlsneesters isanen eenen haL_

ven stuiver.

Noch de choorbisschop [ex fundatione Leonardi Strijboschrl
alle netten dag€n een halve stuyver wiitebroot, behalven rvat
nog van votyf missen ende vigilien komt enz.I
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de vraag welke te onderscheiden
Na het vorenstaande rijst
groeDen nu eigenlift in de koorzang te Genert particineerilen?
Er is sprake van vier (vaste) koralen, daarnaast van terutrinste alertiên zangers of klêrkent die als beloning een vastelavondgelag wordt bereid oD het kasteel en die op Vitte Donderdag kennelijk een passiespel opvoeren.
En de koorbisschop wordt die nu gekozen uit tle koralen of
misschien toch uit de klerken of zangers?
oD dat net de hlerken of zangerÊ r scholieren
van de Latiinse School zi,jn bedoeld. Dat stemt Ín ieder geval
ook overeen net tle betehenis voor lklerkrt of rtlatijnse klerkrl
gegêven in het l{oordenboek der Nêderlanalse Taal (7).
Of ook de rrchorglenrr leerlingen waren van de Latijnse School
is echter de vraag. Uit het geciteerde valt tluitlelijk op te
maken dat het rtkinderenrt ziin. lÍaarschijnlijk zijn de klerken
de wat ouderejaars studenten van de Latiinse School en tle koralen (of koorlimapen) kinderen uit tle wat hogere klassen van
de door ile koster geleide Nederduitse school of uit de lagere
klaËsen van de Latijnse School (8).

Alles wi.'ist er

De verrassing van rrHet

Loflyck l{erk der Ergelenrl
Bovenstaand relaas heeft ongetwijfeld de lezer nieuwsgierig

genaakt naar een antwoord op de vraag hoe in de zeventiende
eeuw dan rÍel dê koorzalrg wertl uitgevoerd? Uit de voorhanden
archivalia kon daar echter geen antwoord op gegêven worilen.
En dan versctr{jnt eensklaÈs deel 78 in de serie Bijclragen tot
de Geschiedenis van het Zuiden van Nederlandrvan de hantl van
Dr. F.P.M. Jespers, ttHet Loflyk Werk tler Engelenrrnet als ontlertitel ItDe katholieke kerlanuziek in Noordbrabant van het
einde der zeventiende tot het einde der negentiende eeur*rr.
Over de Noordbrabaltse kerkruziek was tot dusver nog bitter
weinig geoubliceerd. maar met JesDersr werk is er ineens een
brede context die in vehle i opzicht en met naÍne de oudtiidse
koorzang van Gemert in een verhelderend licht stelt.
Het was een verrassing in het boek van Jespers zoveel verwijzingen juist naax Genert aan te treffen. In de Índex van geografische nanen wordt Gemert slechts overtroefd door Brêda,
rs-Hertogenbosch, Bergen-op-Zoom, Àntwerpen en Ámsterdan.
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Verrassend dus, naar bij nader
natuurtijk ook weer
niêt verwondertiik. want Genert isinzien
éé"
;-;;;.inige
sen die in de General iteitsper iode g"*,iil..ia"tteef plaat_
lerlei- bepêrkingen en verboden di. ;. À;;;;;"i rr"t van aI_
t.trroriuke volksdeel van Nederland onf.gaerr. -t.i;jï-;"
in
de eerste
helft van de zeventiend.
i,
St".i._ni"t""t
een
abrupt
einde lcvam aan een kleurige".r*k."kk.;";;;;i jiïon
aie
_
Gemert-blijven. gecri.jen. J";p";;-;.r;;eert in rret
l'*il:'l- was
hoe die
pnakti.ik
v66r tte staàtse o"""rr"ui"l"e-Jï"tri
j
naatt
-ó.lË"à'ï",rcn
aan
s:sev9n dat in alle
schoor_
11ll$
IT.h:t
Jongens assisteerden hi j de zang. e., fril ,ro.rt- àan
de oudere
reerlinsen van de Larijnse
r"olii.ï.iiï",."
die
ver_
plicht waren om in de irerken
""Zii
het gregoriaars rnee te verzor_
gen, als regel oo alle
_en feeÀtaàgen, in hoognis. ,.es_
pers, 10f en processie.zo-nverder
schrijtï rtiS-à"tin Noordbra_
-Ërrï*,en
.ug
r+aarschijntijk
atle
Collegiufu
P""1
Getijclen
-zanlert;es
kerken (waaronder hij ook Gemert iekent)
of to_
verbonden, die clagel i..lks t; á.;;k
,rDe
zongen.
"1."
zangpr "pg1_
akt i ik was heel kleurig, ordat u" bij
h.l
gregoriaans
al de afwisseling tussen. nannen_ en jongenÀstemmen
bestond,
afsezien van het atternatimspel
;;;'-;;;;i;.
conclu_
deert Jespers en hii vervolgt dan:
""" romstreei.-fOOO,
". maar in
solrnige praatsen ar eerder, was het gedaan
net die koralen.
-
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Noord_R-qr,.-*
Noorn-Brara,rt geur;iri;t
-^*_._..,_l"n ;;;.;ï:-ï:::
het Graduale van Gemert.

Een Graduale is de naan van
een zangboek waarin alle grego_
riaanse misgezangen staan. Het^Craduale
getlrukt boek van Aertssens of Scheffers van Gemert is ó"n
uit alè zeventiende
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lesu

T uo

Re demP tor
n os lava

omnium

sa n g u i n e

ab omni labe quaeso criminu
consoÍtês nos Íac tuae gloriae
Yierste oig nuziekvoolbêeld ult het Gladuale van GeÍnert'
De noten zijn genoteerd in vle! kolomDen van lLnkÊ naar rechts
voor baseus; c;ntus, tenor en altue. (Ult: Jeepers, a.v. p.?4)
met toegevoegde katernen in handschrift. Het Graduale
van Gemert. tlat is bewaard in de Bibliotheek van de Flanciscanen in l{eert, is indertijd veel gebruikt. De tweestenmige
gêdrukte [cantiones sacraerr zijn van notities voorzien en in
tle toegevoegde katernen vond Jespers zelfs twee vierstenmige
elevaties olgetekentl, een kenneli.ik cuÍiosum in tle Brabantse
koorDraktijk van laat zeggen v66r 177O.
eeuhr

IIet koor van Gemert, rnet klerken en koralen. heeft nu dus
ook in C,emerts Ileem een spoor achtêrgelaten. En wÍe neer wil
weten moêt Jesperst Loflyk Werk der Eng€len lezen.
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NOTIN:

("

l: ?jliï;rï
(2)

vestisins van de Duitse orde in cenert 12oo-1soo.

1es?,

Hiervoo" wordt verwêzên
testahent van Godert van lrterne uit
l"T h"l
1454' vaarvan de transcriprie
ars bt;rag;1i;;;;;"*."
in bovense_
noernde literatuuibron. Bedoeld" t"*Ë""ipti. -I.-ïii"""r,
afscbrift vad
het originele dokument. Het or.igineêI i""i"^iài.il
.ogespoord in het
Rijksarchief tê Hasselt (BelsiË).
In het 8eg€ven dat er in genoemal testanent sDrake is van nklerken
die
tessen sinsett,, ligt ilaarin
;";;;;eiii ;;;.;ê in,,ile vestisins
li919ok
van de Duitsê Orde in cêÍiert
12OO_1SOO,I S.ooo."àà'.ï.ffing
dat er in
viirtiênde e"u* i,, .,,is."tii'iàii
ï.."ts"à.r
onderwiis
ffïi'|.Êl"il,ut
(3) H. Ciebels, Ceorgius l.Íacropedius 14a?_1558,
19?8, p. 45.
(4) G. v.d. Elsen over
'rstudiebêurzen!, in: Harráet
ingin.van het provinciaal
-lUr.iái..t"nt,
cenootschap van Kunsten en l{etenschappe" i"
têstadent van striibosch is getrans.rib;""à .p-p. "rón_rgs. 1894; Het
(5)
Nauwelae.ts, Latijnse School en Onderwijs te rs_Hertogenbosch
Y:1:
tot
1629, p. 249 e.v,
(6) zie noot 4 (D. 198-201)
(7) Woordenboek der Nêderlandschê Taal,
DL. Z,2e stuk, p. J9OS ê.v.
(8) In het algeneen bedoelt r
naars ars jeusdr*. ,-*.Ji"uï!',.:::ià:l
-sàïà_"s"ug.
ilï:à:;_
Nederlandsche Taal, Dl. z, zà
,^''
:o:\.uulJespers,
(9., !'.P.M.
lrloflyk werk der Engelenr.'fà"f"""ri"t
"t;l o.
in Noord_B.abant
1ze-19_e- eeus, Bijdragen tot de cesc;ied""i.-,""
ïËi"àriden van Nedêr_
Iand, Dt. ZB, 1988, p. J2-33.
Hierna wordt uit JesDers nog, geciteerd van p. 60.
Z3_ZS.
_

ii f:ïH:ff*,Ë::
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