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7     HANS TALBOOM, ZANGER VAN DE EEUW 
Zorg dat je nooit spijt krijgt van risico’s die je niet genomen hebt  

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Reeds eerder mochten wij melding maken van het feit, dat onze 
voorzitter Hans Talboom deze maand 25 jaar lid is van ons koor. 
Sedert 30 november 1978 is hij onze eerste Voorzitter, na een 
periode van 113 jaar, waarin 4 presidenten Smits van Waesberghe, 
de voorzittershamer hanteerden. Zoals U zult bemerken, is onze 
voorzitter een echt zondagskind. Hij kwam ten tijde van het 100-
jarig jubileum bij onze vereniging, en heeft zodoende steeds een 
dubbel feest te vieren. We wachten dus maar af, of hij bereid is om 
het 150-jarig jubileum van onze club mee te maken (uit: ‘Goeie 
Berichten’ | Jaargang 1990, No.2)     
 

Onthulling van het driedimensionale portret van Hans door hemzelf en 
zijn vrouw Ria op 29-11-2015 tijdens de feestelijke slotavond van het 
jubileumjaar 2015 in Sibelicious, het leerbedrijf van de Academy of Hotel 
& Facility Management (dat destijds aan de Sibeliuslaan was gevestigd). 
Het kunstwerk is van de hand van Maarten Suijs, 1e tenor en voormalig 
voorzitter van de Stichting Steunfonds Vrienden van Breda’s Mannen-
koor (waarover elders meer) | Foto: Ben Kaanders 

 
Achteraf valt gemakkelijk vast te stellen dat die bereidheid er is geweest, want 25 jaar later was het 
wederom dubbel feest. Bij het slotevenement op 29 november van het jubileumjaar 2015 werd Hans 
nadrukkelijk in het licht van de schijnwerpers geplaatst vanwege 50 jaar lidmaatschap. Maar hoe eer 
je een man die zijn kast al vol heeft staan met onderscheidingen? Die al eens werd uitgeroepen tot 
de Zanger van het Jaar en zelfs tot Zanger van de eeuw? Die benoemd werd tot erevoorzitter voor 

het leven en verheven tot BM-Ambassadeur? Wel, je laat zijn 
hoofd in brons gieten en stelt hem tentoon op een plateautje 
aan de muur van Haven 7.  
 

Wij, boven-Moerdijkers, zijn al heel blij als wij één enkelen tenor 
hebben, zooals ze bij Mannenkoor met heele rijen staan. Dit 
citaat uit een persverslag n.a.v. een optreden in Den Haag in 
1915 heeft natuurlijk helemaal niks met Hans (die trouwens over 
een diepe basstem beschikt) te maken, maar kan wel geasso-
cieerd worden met de hele verzameling onderscheidingen die hij 
in zijn bibliotheek heeft uitgestald en met de blijdschap van de 
doorsneezanger met één enkelen onderscheiding.  

 
Met zoveel eerbetoon kan het natuurlijk niet anders dan dat 
Hans van grote betekenis voor het koor moet zijn geweest. 
Maar ja, wat wil je? In zijn 25e levensjaar ‘vanwege de liefde’ 
BM-zanger geworden, op  27-jarige leeftijd toegetreden tot het 
bestuur, op zijn 38e tot voorzitter gekozen en in totaal 48 jaar 
lang voor en achter de schermen bestuurlijk aan allerlei touw-
tjes getrokken. Pas in 2006 zette Hans een definitieve punt 
achter zijn carrière als BM-bestuurder. Als BM-Ambassadeur, die 
hij (avant la lettre) ‘vanaf den beginne’ feitelijk al was, kruipt het 
mannenkoorbloed evenwel nog altijd waar het niet gaan kan.  
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Hans, ambassadeur van den beginne, tussen Maria (Mimi) Merkx, de vrouw van toenmalig burgemeester Willem Merkx en 
Piet Willemsen, toenmalig directeur PR van Brouwerij De Drie Hoefijzers (Skol) tijdens een feestelijke bijeenkomst voor 
genodigden in Auberge De Aerent t.g.v. het 115-jarig bestaan van BM in oktober 1980. Hans was toen net 2 jaar voorzitter  
 

Achtenveertig ‘dienstjaren’, waarvan 28 als voor-
zitter, is een absoluut record in onze geschiede-
nis. Daarbij valt het zeer te betwijfelen of er ooit 
iemand zal opstaan met de ambitie om Hans naar 
de kroon te steken. Wanneer je als bestuurder 
echter bijna een halve eeuw betrokken bent 
geweest bij het reilen en zeilen van de vereniging 
“dan maak je alles zo’n zeven keer mee” (citaat 
Hans). ‘Zeven’ valt te betrekken op een welhaast 
onvermijdelijke cyclus van magere en vette jaren 
die iedere vereniging kenmerkt. Een verband is er 

ook met hoogte- en dieptepunten. Met momen-
ten van vreugde, verdriet of teleurstelling. In 
feite is het ‘verhaal van Hans’ er een zonder 
weerga in de BM-historie en dat verhaal begon in 
1965: Zoals te doen gebruikelijk in die dagen 
vroeg ik aan mijn aanstaande schoonvader Jan 
Dillisse om de hand van zijn dochter Ria. Hij 
hoefde daar niet lang over na te denken. “Hans, 
geen enkel probleem, echter onder één voor-
waarde, je zult lid moeten worden van het 
Breda’s Mannenkoor”.     

 

Praag 1968 | Vlnr: Henk, (schoonvader) Jan, Jacques en 
Toon Dillisse. De gebroeders Dillisse (nr. 5 Dries 
ontbreekt op de foto) vormden in meerdere opzichten 
een unieke ‘clan’ binnen de koorgelederen. Ze deelden 
niet alleen een passie voor zingen, stuk voor stuk waren 
zij ook muzikaal begaafd, begenadigd met een prachtige 
‘lage’ stem én stukadoor. De ‘clan’ omvatte, volgens het 
’zo vader, zo zoon’ principe,  op enig moment zelfs 10 
zingende Dillisse’n. De ‘peetvader’ ervan was Henk. Zijn 
eerste zanglessen kreeg hij voor de oorlog op de Petrus 
Canisiusschool aan ‘de Gasjes’ (Gasthuisvelden) en er 
was in heel Breda geen school te vinden waar zo mooi 
en zo vol overgave door de jongens gezongen werd als in 
de vijfde klas bij meneer van Raay. Deze ouderwetse 
schoolmeester kon een klas van ca. 60 leerlingen zo 
mooi laten zingen (en denk eraan dat het allemaal 
schoffies waren), dat de mensen op straat stil stonden te 
luisteren naar die heldere jongensstemmen die zo mooi 
klonken in hoge oude klaslokalen. Het zangtalent van Henk viel daarbij op en hij werd ‘gerekruteerd’ 
voor het kerkkoor van de Gerardus Majella parochie. Nadien kwam hij als het ware vanzelf bij het 
Kathedraalkoor aan de haven dat onder leiding stond van de latere BM-dirigent Jo Frijters. Tot aan 
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het uitbreken van de oorlog in 1940 zong hij in dit toentertijd gerenommeerde koor. Gedurende de 
bezettingsjaren was zingen er niet meer bij, maar in 1945 pikte Henk de zangdraad weer op. Eerst bij 
het mannenkoor ‘De Verenigde Zangers’ (dat spoedig ter ziele ging) en aansluitend zo’n 10 jaar bij 
‘De Baronie Operette’. Pas in 1956 stapte Henk, met vier broers in zijn kielzog, over naar BM. Tot die 
tijd was ‘de drempel’ simpelweg te hoog. BM was immers het mannenkoor in Breda waar toen 
iedereen tegenop keek, omdat het zogenaamd ‘rijk’ was, een eigen gebouw had, enz. en niet in het 
minst omdat de ‘president’ Marcel Smits van Waesberghe was (bron van de cursieven: ‘Een leven vol 
zang’ in Goeie Berichten, 1988 - nr.4). Eenmaal óver de drempel van Haven 7 was de schroom er 
gauw vanaf. Spoedig hielden zij, tezamen met o.a. Bart van Heusen, de eer van ‘het koor van de 
brouwerij’ overal en te allen tijde hoog, zeg maar. Bart (zie bij hfd. 5 onder ‘Over Straatmuzikanten, 
Mussenkoor en Havenzangers’) is in dit verband onder de oudere bevolking van Breda nog altijd een 
legende, maar ook de gebroeders Dillisse genoten de nodige bekendheid. Zo kon kapper Schraven 
op de Haagdijk destijds op extra klandizie rekenen wanneer de broers zijn zaak in afwachting van 
een knipbeurt met heuse barbershopsinging opluisterden. In de herinnering leven echter vooral de 
verhalen over optredens in De Vrachtwagen op zaterdagmiddagen. Jaren achtereen hing men daar 
met de benen buiten vanwege onder meer de vrolijke clan die op enig moment geheid in zingen zou 
uitbarsten. Daarbij werd een heel repertoire aan operettewerken, spirituals en volksliederen zó uit 
de mouw geschud. Een succesnummer was hun vertolking van De legende van de 12 rovers, een 
Kozakkenlied dat door toedoen van de Mastreechter Staar in 1950 een absolute hit werd. Maar ook 
wanneer er handen uit de mouwen gestoken moesten worden stonden de broers hun mannetje. Zo 
kan o.m. de complete renovatie van de uitgewoonde bovenverdieping van Haven 7 (na het vertrek 
van Leo Tiggelman in 1984  – zie bij hfd. 5 onder ‘Tango’s en Tapas’) op hun conto worden 
geschreven.  
 

 
1960 – 1965 | Foto uit het Stadsarchief Breda van De Vrachtwagen, het oudste café van Breda. Sinds 1822 wordt 
hier in de schaduw van de Grote Kerk bier getapt, maar God mag weten hoeveel zangers uit opeenvolgende 
generaties van het oorspronkelijke ‘koor van de brouwerij’ (zie bij hfd.4) hier van hun ‘eigen’ bier hebben 
gepimpeld. In elk geval was deze bruine kroeg gedurende pakweg de tweede helft van de 20e eeuw ‘the place to 
be’ in het Bredase uitgaansleven vanwege de vele (jazz)bandjes die hier optraden. Volgens de eerder aange-
haalde bron waren de gebroeders Dillisse ook wereldberoemd in Breda vanwege hun optredens onder de 
noemer van Crazy Cats, een formatie waarin Henk accordeon speelde. | Bij de rechterfoto uit 1975 van 
Stadsarchief Breda/Johan van Gurp: Met de benen buiten in café De Vrachtwagen.  

 
De jaren die volgden op het gentleman agreement dat Marcel Verhoeff in 1992 met Hans sloot kun-
nen zonder meer als ‘vette jaren’ bestempeld worden. De belofte - “Hans, zolang jij voorzitter bent, 
blijf ik jouw dirigent” - deed Marcel tijdens een nader kennismakingsgesprek in de achtertuin van 
Hans. Marcel deed zijn woord gestand, want nam in hetzelfde jaar waarin Hans het in bestuurlijk 
opzicht voor gezien hield afscheid van BM. De ‘periode Marcel Verhoeff’ (1992 – 2006) kan om 
meerdere redenen als een bijzondere worden gekarakteriseerd. Het was in elk geval de episode in 
onze historie waarin de unieke reeks Night of the Proms - Breda concerten plaatsvond (waarop we 
elders vanzelfsprekend nog uitgebreid terugkomen. De synergie die vanaf de allereerste ontmoeting 
tussen beide mannen ontstond, blijkt ook uit de volgende terugblik van Marcel op zijn dirigeer-
periode bij BM:    
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Mijn samenwerking met Hans Talboom - tijdens de periode dat ik 
dirigent ben geweest van BM - is vanaf het begin af aan uiterst 
plezierig geweest. Met een grote gedrevenheid, passie voor het koor 
heeft hij op uiterst diplomatieke wijze het koor geleid als voorzitter. 
Zijn voorzitterschap gecombineerd met vooral ook zijn innemende 
persoonlijkheid hebben ertoe geleid dat vele boeiende en mooie 
projecten tot stand kwamen. Hans is een netwerker en een verbinder 
waarin DE MENS voor hem altijd centraal staat. Ik ben een gelukkig 
mens dat Hans tot mijn vriendenkring behoort.  
 

Marcel Verhoeff | Promotiefoto uit zijn beginjaren bij BM   
 

Chatham is in de Vaderlandse geschiedenis bekend om ‘de tocht naar 
Chatham’ die Michiel de Ruijter in 1667 maakte om ter plekke de 

Engelse vloot te vernietigen. De vermetele admiraal leeft ook voort in het, onder oudere generaties 
nog altijd  bekende, kinderliedje In een blauw geruiten kiel. Dit liedje (dat eigenlijk ‘Een Draaiers-
jongen’ als titel heeft) werd omstreeks 1875 door Richard Hol (zie bij hoofdstuk 2 onder ‘De 
verheffing van het volk’) geschreven. ‘In een blauw geruiten kiel’ is ook de 
titel van het kernhoofdstuk van het aan Hans Talboom opgedragen jubileum-
boekwerkje over onze repertoiregeschiedenis. In ‘Vlieg, gedachte’ zal deze 
historie niet meer in een apart thema worden beschreven. Veel daarvan 
komt echter overal waar dat zoal te pas komt (en kwam) aan bod. In dit 
hoofdstuk gaat de aandacht specifiek uit naar alle aan BM opgedragen en in 
opdracht van BM geschreven liederen. Hieronder ‘Rutersliedeken’, een bij 
toeval ontdekt lied van de hand van Nico Verhoeff, de vader van Marcel. 
‘Chanson Bachique’, dat Otto Deden in 1975 aan het koor opdroeg, pas-
seerde reeds de revue in hoofdstuk 6 bij ‘Zangersfeesten, bacchanalen en 
schandalen’ en laten we in dit hoofdstuk verder buiten beschouwing.  

 

In een blauw geruiten kiel, draaide hij aan’t  groote wiel… 
Affiche van de romantische en nationalistische film die Roel Reiné maakte 
over het leven van admiraal Michiel Adriaens-zoon de Ruyter (1607 –  
1676)  

 

Portret van Richard Hol uit 1884 van de hand Johannes Jacobus Mesker (zie ook bij hoofdstuk 2 onder ‘De 
verheffing van het volk’). Ook Jan Mesker is bij de oudere generaties bekend vanwege de door hem 
geschilderde schoolplaten die tot ver in 20e eeuw in alle klassen van de lagere school boven het krijtbord 
hingen. Goed mogelijk dat Jan en Richard elkaar in het kader van het onderwijs gekend hebben, want 
Richard schreef ‘De Draaiersjongen’ voor zijn vierdelige bundel De jeugdige zanger | Theoretische en 

praktische handleiding bij het zangonderwijs, inzonderheid  op scholen (1865/1866). Nadien kwam het liedje 
terecht in het meest succesvolle liedboek van de 20e eeuw, te weten: Kun je nog zingen, zing dan mee! De bundel 
(anno 1906) beleefde in 1986 zijn 41e druk en heeft een kleine eeuw lang een grote rol gespeeld bij het 
zangonderwijs in m.n. het lager onderwijs. De achterliggende idealen gaan terug op de ideeën over opvoeding en 
onderwijs van de Verlichting (18e eeuw): het opvoeden van kinderen tot deugdzame en beschaafde burgers 
(citaat: Wikipedia). De samenstellers van het liedboek, de onderwijzers Klaas de Boer en Jan Veltkamp, streefden 
m.a.w. dezelfde idealen na als de oprichters van de Liedertafels. Niet verwonderlijk dus ook dat er inhoudelijke 
overeenkomsten zijn tussen de liederen uit de zangbundel en het romantische, nationalistische en religieuze BM-
Liedertafelrepertoire in de 19e en vroege 20e eeuw. Kenmerkend is bijv. dat de liederen werden geschreven door 
eigentijdse componisten. Bekende liederen uit het liedboek die ooit door BM werden gezongen zijn bijvoorbeeld:   
Wien Neêrlands bloed (Johan Wilms – 1868), De zilvervloot (‘Piet Heijn’) (Joannes Viotta – 1956), Nu syt wellecome 
(anoniem – 1972) en De kleinste (‘In ’t groene dal, het stille dal’) (Jos Beltjens – 1915). Componisten die eveneens 
veel ‘leverden’ aan de zangbundel en tevens hoog scoren op de top-10 lijst van componisten wier werk (in de 
periode 1865 – 2015) het meest werd uitgevoerd zijn Ludwig Brandts Buijs en Johannes Verhulst. Dat deze lijst 
wordt aangevoerd door Giuseppe Verdi is puur te danken aan Marcel Verhoeff die 16 van de 19 werken van Verdi 
met BM instudeerde. Frans Schubert dankt zijn 2e plaats m.n. aan Peter Hermans, BM-dirigent in de periode 1981-
1991. De door de goegemeente vergeten Richard Hol staat echter op plek 3. ‘Op 4’ staat Ludwig Brandt Buijs en 
‘op 7’ Johannes Verhulst (zie wat ket ‘liedertafelrepertoire’ en de ‘liedertafelcomponisten’ betreft ook bij hfd.6 
onder ‘Een uitstapje met Ludwig Brandt Buijs’).      
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In 2017 verloren Hans en de zijnen ‘de slag om Chatham’. Dat was voor Hans niet alleen een per-
soonlijke deceptie, maar met name ook vanuit historisch oogpunt bijzonder betreurenswaardig. De 
in juni van dat jaar geplande koorreis naar Engeland in het kader van de herdenking van de Vrede van 
Breda hád van internationale betekenis kunnen zijn en passend in een lange traditie (zie bij 
hoofdstuk 1 onder ‘BM, Ambassadeur van Breda Nassaustad’) Hád, want stonden de seinen in juni 
2016 nog op groen, eind maart 2017 ging er alsnog een streep door het voorgestelde programma. 
Een streep waaraan een symbolische betekenis kan worden gegeven, namelijk die van het einde van 
een tijdperk.      

Banner die de ad-hoc reiscommissie gebruikte voor een historische koorreis naar Chatham van 10 t/m 14 juni 2017 

 
Zanger van het Jaar 

December 1978: Een goede traditie wordt weer nieuw leven ingeblazen. Jaarlijks zal 
een wisselbeker overhandigd worden aan ‘De Zanger van het Jaar’. Een wisseltrofee 
die uitgereikt wordt aan een zanger die zich gedurende dat jaar buitengewoon 
verdienstelijk heeft weten te maken voor de vereniging (citaat uit: ‘Bestuurlijk en 
Muzikaal Testament’ van en door Hans Talboom).  

 

Het oorspronkelijke initiatief om een koorlid in het zonnetje te zetten stamt uit 1964. Tijdens de 
traditionele feestavond op 29 april van dat jaar werd voor de eerste keer de Frans Heesters-
wisselbeker uitgereikt aan ene Wout Hendriks, de zanger die zich in de ogen van het bestuur 
bijzonder verdienstelijk had gemaakt voor het koor. Frans Heesters had een juwelierszaak op de 
Haagdijk, maar wie Wout was en wat zijn bijzondere verdiensten zijn geweest viel in de kronieken 
niet te achterhalen. Niet duidelijk is ook wanneer de voornoemde wisselbeker voor het laatst werd 
uitgereikt. In elk geval was het Hans zelf die in 1978 de beker in ere herstelde en daarmee ‘een goede 
traditie’ nieuw leven in blies. Hij beschouwde het als 
zijn voorrecht om de zanger van het jaar te kiezen. 
Zijn keuze hield hij steeds zorgvuldig geheim, dus 
spannend telkens weer wie er aan het einde van een 
zorgvuldig in elkaar gestoken verhaal als ‘aap uit de 
mouw’ tevoorschijn getoverd zou worden. In 1994 
kwam de Piet Possemis Wisselbokaal (PPWB) in de 
plaats van de beker die door Frans Heesters beschik-
baar was gesteld. Piet, in de verre omtrek bekend 
vanwege zijn rotanspeciaalzaak aan de Tolbrugstraat, 
was een van de ‘stille krachten’ die de kurk vormen 
waarop amateurverenigingen zoals BM draaien.    

 
1997 | Foto van de tenorpartij op een van de trappen 
van het Chassé Theater t.b.v. het programmaboekje 
van het  2e Night of the Proms – Breda concert met Piet Possemis vooraan in het midden 
tussen Piet Dekkers (met wie hij jarenlang ‘de bar draaide’) en dirigent Marcel Verhoeff | 
Foto: Robert Aarts 
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Op 27 november 1982 werd Hans zelf tot ‘Zanger van het Jaar’ (ZvhJ) uitgeroepen. Dat gebeurde 
tijdens de feestelijke jaaravond in De Fazanterie te Ulvenhout. In de uitnodiging daarvoor stond 
onder andere het volgende: Er is een officieel gedeelte vóór de pauze met huldiging jubilarissen -de 
topzanger van 1982- ……. daarna ….? Een avond met muziek, zang en … surprises! U komt toch ook? 
Deze ietwat cryptische alinea was natuurlijk bedoeld om (ook) de nieuwsgierigheid te prikkelen naar 
wie als topzanger van het Jaar zou worden geëtaleerd. Dat bleek dus Hans Talboom te zijn. Gezien 
zijn ‘alleenrecht’ op het vlak van ZvhJ-benoemingen moet dat via een opzetje van zijn toenmalige 
medebestuurders zijn gebeurd. Hans herinnert zich niet meer hoe de vork aan de steel werd 

gestoken. Evenmin kan hij zich nog voor de geest halen 
wat een specifieke aanleiding geweest zou kunnen zijn 
om hem precies in dát jaar in het zonnetje te zetten. 
Toch moet die er geweest zijn, want Hans ontving de 
bokaal uit handen van Jan van Asseldonk, toenmalig 
wethouder van cultuur, en die zal vast niet alleen maar 
voor de gezelligheid naar de Fazanterie zijn gekomen. 

 
 
 

 
27-11-1982 | De Frans Heesters Wisselbeker uit handen van Jan van 
Asseldonk in handen van hans Talboom. De beker heeft inmiddels 
een plekje gekregen in een vitrinekast op de zolder van Haven 7 
naast de vele trofeeën uit ‘Het gouden tijdperk’ (zie hoofdstuk 6). 
 
Over de feestavonden met allerhande verrassende optredens schre-
ven we eerder in hfd. 5 onder ‘Over Straatmuzikanten, Mussenkoor 
en Havenzangers’. Dé verrassing op de traditionele avond aan de 
vooravond van Sinterklaas in 1982 was het optreden van de carna-
valskapel Large Alpha (Brede A). De kapel werd in 1974 opgericht 
door enkele leerkrachten van basisschool De Weilust met de intentie 
om de leerlingen op het Feest der Zotten te trakteren op ‘levende 
muziek’. Sindsdien werd er evenwel iedere week serieus gerepe-
teerd. De kapel (waarin Hans tuba speelde) werd gecoacht door Piet 
Mijzen, een toentertijd bekende muzikant, fotograaf en levensge-
nieter. Large Alpha schopte het al gauw tot hofkapel van de Baron 
van ’t Ginneken. En op een gegeven moment speelde de band op een 
dusdanig niveau dat uitnodigingen voor optredens in binnen- en 
buitenland binnenstroomden. Niet alleen in het kader van carnaval, 
maar ook t.g.v. wijn- en bierfeesten. Zo werd er bijv. opgetreden in 
Maastricht, Kobbegem, Brussel, Brugge, Diest, Echternach Trier, 
Rüdesheim, Goarshausen en Valancienes (Breugelfeesten).  

 

Rondom de benoeming tot ZvhJ is intussen wel het een en ander veranderd. Zo zijn 
de jaarlijkse feestavonden teloorgegaan en daarmee ook de traditie om bij die gele-
genheid de ZvhJ aan te wijzen. Deze ceremonie vindt nu plaats tijdens de nieuw-
jaarsreceptie. De opvolgers van Hans zagen bovendien af van het ‘privilege’ om een 
ZvhJ aan te wijzen. Volgens de nieuwe mores worden kandidaten door de partijcom-
missarissen voorgedragen en ligt de uiteindelijke keuze in handen van het bestuur. 
Wisselbekers zijn bovendien typische erevoorwerpen uit ‘de tijd van toen’. Sinds 
René Grimminck in 2003 met verve de taak van Chef-Protocol op zijn schouders nam 
(zie bij hfd. 3 onder ‘Honderd jaar Koninklijk’) ontvangen de uitverkorenen in elk 
geval een modern vormgegeven sculptuurtje dat muze Euterpe voorstelt.  
 

Van Euterpe, muze van de muziek zijn twee versies. De uitvoering met  G-
sleutel is bedoeld voor een ZvhJ uit de rangen der tenoren, die met een 
C-sleutel  is bedoeld voor een bariton of een bas.    
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 Zanger van de Eeuw (1998) 

Gezien zijn lange staat van dienst zal het niet verbazen dat Hans de meest gelau-
werde BM-zanger aller tijden is. Al het stoffelijk eerbewijs uit zijn ‘prijzenkast’ en 
aan de muur van zijn werkkamer in dit chapiter etaleren zou wat te veel van het 
goede zijn. De Zanger, een onderscheiding die slechts bij speciale gelegenheden 
wordt uitgereikt, mag evenwel niet ontbreken. Met zijn benoeming tot Zanger 
van de Eeuw heeft het bronzen beeldje overigens niets van doen, want deze 
eretitel werd hem namelijk tijdens de nieuwjaarsreceptie op 25 januari 2004 met 
terugwerkende kracht verleend. Op de bijbehorende oorkonde wordt daarom 
tussen haakjes verwezen naar 1998. Waarom 1998? Wel, dat heeft te maken 
met de volgende anekdotische voorgeschiedenis: Medio 1998 moest Hans om 
gezondheidsredenen zijn taak als voorzitter van BM voorlopig stilleggen en heb ik 
zijn werk zo goed mogelijk overgenomen. Dat bracht voor ons o.a. met zich mee 
dat we nu zonder Hans de “zanger van het jaar” konden aanwijzen. Zodoende 
konden we Hans benoemen tot zvhj op de nieuwjaarsreceptie van 1999. Maar we 
hadden buiten de waard (lees Hans) gerekend, want kort voor aanvang van de 
receptie komt Hans naar me toe met de mededeling dat hij de zvhj zelf gaat doen, 
en je weet daar is geen tegenspraak mogelijk.      
 

Hans was de eerste van een select gezelschap aan wie De Zanger tot 
op heden werd uitgereikt. Hij ontving het kleinood tijdens een 
speciale feestavond t.g.v. van zijn 25e jaar als voorzitter. Het beeldje, 

waarvoor René Grimminck model heeft gestaan, werd (evenals o.a. Euterpe) 
ontworpen door vrijetijdskunstenaar André (Dré) Karthaus. De kunstenaar, die in zijn 
werkzame leven een bekende chirurg was, overleed in 2015,  

 Willem Krul  
 

De ‘ik’ uit het citaat is Willem Krul (over wie elders meer) die destijds, 
met een beetje de pest in het lijf vanwege het onverwachte ‘roet in 
zijn eten’ afdroop. Willem klaarde evenwel weer helemaal op toen het 
hem duidelijk werd dat hij de uitverkorene was. Dat bood hem immers de kans om 
alsnog de loftrompet aan het adres van Hans te steken en hij betrok daarbij 
nadrukkelijk de rol van ‘het thuisfront’: Ria, jij bent altijd degene geweest die stil op 
de achtergrond alles kon opvangen, de verhalen aan moest horen, de leuke maar 
ook de minder leuke, en Hans toch weer mocht motiveren om datgene te doen wat 
hij gedaan heeft voor de Koninklijke Zangvereniging Breda’s Mannenkoor. Door een 
onvoorziene samenloop van omstandigheden werden er in januari 1999 in feite dus 
twéé Zangers van het Jaar - 1998 benoemd. In zijn speech ‘verontschuldigde’ 
Willem zich hiervoor in de trant van: Tja, een jaar lang twee kapteins op een schip 
en dan kan er wel eens iets anders lopen dan je gewend bent.  

                                                                                                              
Het initiatief om Hans zes jaar later te verheffen tot ZvdE kwam naar verluidt uit de kringen van de 
toenmalige reiscommissie waarvan Hans zelf deel uitmaakte. De aanleiding daartoe was ‘25 jaar 
voorzitterschap’ in 2003. Op de nieuwjaarsreceptie van 2004 werd Hans Slockers (zie bij hfd. 5 onder 
‘Wapperende handjes’) voor bewezen diensten in o.m. 2003 uitgeroepen tot ZvhJ – 2003 en Hans 
Talboom tot ZvdE voor bewezen diensten gedurende een groot deel van de 20e eeuw. Deze unieke 
eretitel leverde hem Euterpe met de C-sleutel op. Eigenlijk betekende deze zoveelste onderscheiding 
‘een kers op de verjaardagstaart’ die enkele maanden voordien werd aangesneden. Tijdens een 
bijzondere, door René Grimminck geregisseerde, feestavond op 25 november 2003 werd Hans 
namelijk al uitgebreid, vanwege het voorzitterslustrum, in de bloemetjes gezet. Bij die gelegenheid 
ontving hij niet alleen De Zanger, maar werd hij voor zijn allergrootste verdiensten op voorhand ook 
alvast benoemd Ere-Voorzitter.  
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Op voorhand, want de uitgereikte oorkonde omvatte de bepaling: 
Deze benoeming gaat in bij zijn terugtreden als actief lid van het 
Bestuur. Een van de eerste ceremoniële daden die de erevoorzitter 
in spé verrichtte was het ‘onthullen van een monument’, te weten 
het ‘Zanger van het Jaar monument’ aan de muur van Haven 7 
tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2004.         
 

Ook het laten vervaardigen en etaleren van de koperen ZvhJ-naamplaatjes is een 
initiatief van René Grimminck. Het ‘monument’ omvat ‘met terugwerkende kracht’ 
de ZvhJ-namen uit de periode 1994 tot heden (2019). ‘Met terugwerkende kracht’, 
want de reeks begint met Piet de Bruin, de eerste zanger aan wie ook de PPWB 
werd uitgereikt. De eerste onder zijn gelijken is niettemin toch Hans Talboom, 
want op zijn naamplaatje prijkt de unieke toevoeging Zanger van de eeuw. | Bij de 
foto d.d. 05-10-2021 | Achter de rug van Rob Kraakman (lid sinds 2014) het 
bedoelde ‘monument’ aan de wand van ons, in Spaanse sferen gebrachte, repe-
titielokaal. Links op de foto de voorzitter van de PR- en Communicatiecommissie, 
Eugène Quadekker (lid sinds 2011). De foto werd genomen op een besloten 
feestje voor de leden t.g.v. de 156e verjaardag van BM. Vanwege alle maatregelen 
rondom de in maart 2020 uitgebroken coronapandemie was het op die dag voor 
het eerst na ruim een jaar dat Haven 7 weer door de zangers werd betreden. 
Helaas zijn alle zorgen omtrent het kunnen gebruiken van de repetitieruimte (d.d. 
november 2021) nog lang niet voorbij. Bekommernis omtrent het eigen 

verenigingsgebouw (sinds 1906) is er trouwens in de loop der tijd wel vaker geweest. De verantwoordelijkheid daarvoor 
drukte meteen ook zwaar op de schouders van de nog jeugdige (38 jarige) Hans toen hij in 1978 als voorzitter aantrad. 
Onder zijn leiding heeft het bestuur menig financieel ingrijpende beslissing moeten nemen om het (in 1966 tot 
rijksmonument verheven) verenigingsgebouw in een bruikbare staat te houden (zie ook bij 5 ‘Op netten stand gelegen’). 
Schokkend was te moeten ervaren dat rondom de eeuwwisseling een van zijn medebestuurders, buiten ieders medeweten 
om, pogingen deed om het pand aan ‘een derde partij’ te verkopen. Een triester voorbeeld van een volslagen gemis aan 
cultuurhistorisch BM-besef is niet denkbaar.      
 

Vanwege ‘zijn allergrootste verdiensten’ heeft Hans de uitzonderlijke titel ‘Zanger van de Eeuw’ zon-
der meer verdiend. Veel van wat al heel lang binnen onze koorgemeenschap als vanzelfsprekend 
wordt ervaren is op zijn initiatief, dan wel onder zijn voorzitterschap tot stand gebracht. Het Gevel-
concert passeerde reeds de revue in hoofdstuk 5. Andere voorbeelden zijn: de nieuwjaarsreceptie, de 
website, het smoelenboekje en het nieuwe vaandel. Veel van wat er in de ‘periode 
HT’ is gerealiseerd moet uiteraard mede op het conto worden geschreven van 
medebestuurders die zich, evenals Hans, decennialang hebben ingezet voor het 
reilen en zeilen van BM. Jan Willemsen (zie bij hfd. 4) en Ad van den Akker (zie bij 
hfd. 5) behoorden hier toe. Maar bijvoorbeeld ook Ad Takx, Thieu Maas, Willem 
Krul, Chris Knook en Henk van der Maaten. In geëigende hoofdstukken komen we 
nog op diverse historisch belangrijke ‘wapenfeiten’ van Hans cum suis terug, 
maar hier stippen we alvast het sub thema ‘markante reizen vóór 1990’ aan en in 
het bijzonder de reis naar Berlijn in 1981. BM nam destijds in de toen nog opge-
deelde stad deel aan de internationale korenmanifestatie Berlin singt mit Europa. 
Voor Hans kreeg het evenement een persoonlijk tintje, want hij werd destijds 
(met enkele medebestuurders) benoemd tot erelid van de Berliner Sängerbund.  
 

     BM voor de entree van de Hochschule für Musik Berlin (thans Universität der 
Künste) alwaar op 18 juni 1981 een avondconcert werd gegeven 

   

Een eveneens ietwat anekdotische geschiedenis kleeft aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 
12 april 1999. Dat was om te beginnen een bijzondere vergadering, want Haven 7 zat vol genodigden. 
Onder hen de vrouw van Hans, zijn kinderen, zijn schoonvader, Marcel Verhoeff en de ereleden Frans 
Fey, Willem Merkx en Ed Nijpels. Vicevoorzitter Willem Krul besloot zijn inleiding ‘dan ook’ met: Het 
is niet moeilijk te raden dat al deze mensen uitgenodigd zijn voor een feestelijke gebeurtenis waarvan 
onze voorzitter Hans Talboom deze avond het middelpunt is. Ik geef daarom hierbij graag het woord 
aan dhr. Rutten voor deze feestelijke plechtigheid.  
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Wat volgde was een lofrede van de toenmalige burgemeester aan het 
adres van Hans die werd besloten met: Het is voor mij dan ook een groot 
genoegen jou vandaag bij je afscheid als voorzitter, al heb ik begrepen dat 
je er toch stiekem weer een aantal maanden bij gaat plakken, te mogen 
meedelen dat het Hare majesteit de Koningin behaagd heeft jou te 
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Saillant is de bijzin “al 
heb ik begrepen dat enzovoorts”. ‘Stiekem’ werden er echter niet enkele 
maanden, maar een aantal jaren ‘aangeplakt’. De veronderstelling dat 
Hans zijn voorzittershamer definitief wilde neerleggen kwam natuurlijk 
niet uit de lucht vallen. Hijzelf houdt het op een ‘misverstand’, maar hoe 
het ook zij, op diezelfde avond werd Hans bij handopsteken met algemene 
stemmen in functie herkozen. Wel beloofde hij plechtig dat het zijn aller-
laatste termijn zou worden.                                          Foto: Cor Viveen | BN/de Stem                                     

 

Al met al een gedenkwaardige avond dus waarin sprake was van een afscheid dat geen 
afscheid was. Een koninklijke vergissing? Allerminst natuurlijk, want  het ‘misverstand’ veran-
derde niets aan de redenen waarom de onderscheiding aan Hans werd verleend. De burge-
meester somde in dit verband niet alleen zijn verdiensten voor BM op, maar verwees 
eveneens naar: je werk voor de Taptoe, zowel als bestuurs- en commissielid, én de 
presentatie van de show; de inzet voor de cultuur binnen Breda, bij de samenstelling van de 

culturele raad van Breda ( ); het voorzitterschap van de Heerlijke Orde van 
Breda en je activiteiten rondom en tijdens het carnaval in de jaren ’70 en ’80. 
‘De inzet voor’ waaraan Chris herinnerde betrof onder meer het inloopcon-
cert Cultuur tijdens het middaguur in de Waalse kerk.       
                                                                                                       
Foto Irvin Talboom | Chris Rutten tijdens zijn lofrede op 12-04-1999 aan het 
adres van Hans. Chris was onze 6e ‘burgervaderlijke’ beschermheer in successie 
sinds Constant Kortman het beschermheerschap in 1956 op zich nam (zie bij 
hoofdstuk 4 onder ‘De ferme hand van Franz’). Vanaf dat jaar hebben tot op de 
dag van vandaag alle opeenvolgende burgemeesters van Breda de uitnodiging 
om beschermheer van BM te worden met genoegen aanvaard. Dat Frans Fey, 
Willem Merkx en Ed Nijpels aanwezig waren bij de uitreiking van de koninklijke 
onderscheiding zegt veel over de band die Hans met deze oud-burgemeesters 
heeft weten te scheppen. Er was hem gedurende zijn voorzitterschap ook veel 
aan gelegen om de contacten met ‘de notabelen van Breda’ warm te houden. 
Daarbij stond hem slechts één doel voor ogen: Het behouden en uitbouwen van 
de prominente plaats van BM in de stad Breda (zie ook bij ‘BM-Ambassadeur 
van den beginne’).   

  
Het afscheid dat wél een afscheid was vond plaats tijdens de nieuwjaars-
receptie op 8 januari 2006. Vanzelfsprekend ook op deze feestelijk 
ingeklede middag veel loftuitingen en eerbetoon aan het adres van 
Hans. Zijn voorwaardelijke benoeming tot Ere-voorzitter werd bijvoor-
beeld omgezet in een definitieve en hij ontving bij die gelegenheid de 
BM-Erepenning.  
 

08-01-2006 | Foto: Irvin Talboom | De Erepenning is de hoogste onderschei-
ding die de vereniging kent. Het bijzondere eraan is dat hij werd ontworpen 
door Chris Rutten die daarvoor zijn eigen profiel gebruikte. Hij ontwierp de 
legpenning in eerste instantie ter herinnering aan het BM-optreden in 
Wroclaw, de zusterstad van Breda die in 2000 haar 1000-jarig bestaan 
vierde. De eerste persoon die deze herdenkings- of erepenning ont-
ving was daarom ook eertijds burgemeester van Wroclaw, Bogand 
Zdrojewski.  
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In 2006 kwam er dus een einde aan 27 jaar voorzitterschap. Geen record, want 
dat staat met 31 jaar op naam van Tony Smits van Waesberghe (zie hoofdstuk 4 
onder ‘Zo vader, zo zoon’). Het record van jongste voorzitter ooit (38 jaar) staat 
wel op zijn naam. Dat van bestuurslid eveneens. Die prestatie omvat de periode 
1967 – 2015, dat wil zeggen 48 jaar. Hans vond het niet gepast om na de viering 
van 150 jaar BM in 2015 nog twee jaar te blijven zitten om zo de 50 vol te maken. 
In een kort ceremonieel moment tijdens een repetitieavond droeg hij daarom in 
dat jaar de gouden bestuursspeld, die hij een kleine halve eeuw met trots had 
gedragen, over aan de toen zittende voorzitter Teun Giljamse. Op zijn beurt 
ontving Hans Twee toneelmaskers, een onderscheiding die alle vertrekkende 
bestuursleden ontvangen en die symbool staat voor de leuke en minder leuke 
kanten die er onvermijdelijk aan een bestuurstaak kleven.        

 
Als ‘minder leuke kanten’ in zijn eigen bestuurscarrière herinnert Hans zich m.n. 
het moeten ontslaan van een dirigent die door privéomstandigheden de BM-
belangen niet langer kon waarborgen en het moeten schorsen of royeren van 
repetitie verstorende (‘aangeschoten’) zangers. Wllem Krul benoemde in zijn 
ZvhJ-speech (zie hierboven) als schaduwzijden: de momenten en periodes waarin 
bleek dat je niet meer met mensen samen kon werken, ( ) als je aangesproken 
werd op je persoonlijke integriteit. En ‘last but not least’ het verlies van je trouwe 
maat door dik en dun Jan Willemsen Een kleinood waar Hans bijzonder aan 
gehecht is, is dan ook het afgebeelde tegeltje waarmee Jan (zie bij de inleiding op 
hfd. 4 ‘Het koor van de brouwerij’) zijn medebestuurders tijdens een vergadering 
op de brouwerij verraste. ’t Is altijd wat was een verzuchting die Jan elke 
bestuursvergadering slaakte. De surprise “moesten we als troost maar thuis op 
ons bureau zetten en zo geschiedde”, aldus Hans.  

 

 

                                          BM-Ambassadeur van den beginne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BM-Ambassadeur Hans Talboom als ‘spreekstalmeester’ tijdens zijn lezing over De Vrede van Breda op 
24 augustus 2017, de dag waarop BM in een stampvolle Grote Kerk de gelijknamige compositie van 
Desiree van Warmerdam ten gehore bracht. Een spreekstalmeester is eigenlijk de ceremoniemeester 
in een circus die de artiesten aankondigt en hun vertoningen inleidt. Iets vergelijkbaars deed Hans 
gedurende pakweg een halve eeuw bij alle grote concerten. Dit hield in dat het hij het publiek welkom 
heette, de solisten aankondigde en een toelichting gaf op de te zingen werken.  
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Sinds zijn ‘grote afscheid’ in januari 2006 gaat Hans niet alleen als erevoorzitter door het leven, maar 
eveneens officieel (met een speciaal daartoe ontworpen ambtsketting om de hals) als Ambassadeur 
van BM. Avant la lettre was hij dat natuurlijk al van den beginne. Vóór alles is Hans immers een 
diplomaat ofwel, met de woorden van Marcel Verhoeff, een netwerker en een verbinder. ‘Van den 
beginne’ is ontleend aan het Oude Testament. Het vers waaruit het citaat stamt is van de hand van 
de evangelist Johannes en wordt met inzet, liefde en trouw in verband gebracht. In de lange 
geschiedenis van het koor zijn er weinigen te vinden die zich zólang met zoveel liefde en trouw voor 
BM hebben ingezet zoals Hans dat heeft gedaan. Feitelijk was hij een kleine 50 jaar lang hét gezicht 
van de vereniging. Nog steeds worden BM en Hans Talboom dan ook door heel wat Bredanaars in 
één adem genoemd. Voor een deel heeft dat te maken met zijn rol van ‘spreekstalmeester’ die hij tot 
in 2018 vervulde. Deze rol was hem ook op het lijf geschreven, want Hans is gezegend met ‘de gave 
des woords’. Dat maakt hem tot een boeiend causeur waarmee hij op een welhaast evangelische 
wijze BM voor het voetlicht weet te brengen.   
 

Hét gezicht van BM was Hans in zijn actieve be-
stuursjaren eveneens vanwege zijn lobbywerk 
ten gunste van de vereniging in ‘notabele krin-
gen’. Destijds werd hij trouwens zelf wel een 
beetje tot die kringen gerekend. Aan het begin 
van deze eeuw schreef men aan hem tenminste 
een ‘machtige’ positie toe. Hans komt namelijk 
voor in het rijtje dat staat vermeld in een 
krantenbijlage van BN/deStem onder de titel: 
Wie hebben de macht in Breda: de Top 85. Deze 
bijlage werd in 2002 uitgegeven ter gelegenheid 
van de viering van 750 jaar Breda. Maar ‘machtig’ 
of niet, Hans stond in elk geval (evenals zijn voor-
gangers) op goede voet met gemeentelijke, mili-
taire en kerkelijke autoriteiten. Hij was dan ook 
een vaste gast op de jaarlijkse gouverneursborrel 
op de KMA. Door de contacten die Hans ook 
anderszins met de hoogste KMA-baas onderhield 
is BM onder meer jarenlang betrokken geweest 
bij het opluisteren van de officiële opening van 

een nieuw academisch studiejaar in de Grote 
Kerk. Zijn contacten met gemeentelijke autori-
teiten zijn debet geweest aan onder andere  het 
mogen verzorgen van de prestigieuze concerten 
in het kader van ‘750 jaar Breda’ en van het 
1000-jarig bestaan van Wroclaw (waarover meer 
in hoofdstuk ‘BM, het visitekaartje van de stad’). 
Op kerkelijk niveau stond Hans tenslotte op 
goede voet met voormalig bisschop Tiny Mus-
kens. ‘De rode bisschop’ celebreerde in de kerst-
nacht van 1986 de eerste (op initiatief van Hans 
georganiseerde) BM-Kerstnachtdienst in onze 
historie. Dit was het begin van een hartelijke 
band tussen BM en de aimabele monseigneur die 
in 2000 tot erelid werd benoemd en die op zijn 
beurt het koor uitnodigde om in 2002 zijn af-
scheid als bisschop in Rome luister bij te zetten. 

 

2 juli 2005 | Foto: Bert Bakx | Notabele heren voor 
de ingang van het ceremoniële stadhuis t.g.v. van 
de speciale ontvangst aldaar door burgemeester 
Peter van der Velden (zie bij hoofdstuk 3 onder 
‘Honderd jaar Koninklijk’). Vlnr: BM-voorzitter Hans 
Talboom, emeritus-bisschop en BM-erelid Tiny 
Muskens en BM-Vriend Tjerk Westerterp. In 2000 
celebreerde de bisschop een heel bijzondere, door 
BM opgeluisterde, eucharistieviering in de Grote 
Kerk t.g.v. van de 70e verjaardag van Tjerk. Heel bij-

zonder, omdat op initiatief van Tjerk, 
onder de noemer Captainsconcert, de 
Krönungsmesse van Mozart werd uit-
gevoerd. In het hfd. ‘In den stennen 
monster’ meer over deze concertmis 
in samenwerking met (o.a.) het koor 
en orkest van de Nationale Opera van Moldavië. Op verzoek van Tiny Muskens zong 
BM de Krönungsmesse ook bij zijn afscheidsdienst in Sint-Pieter te Rome. Ook op dit 
hoogtepunt in de BM-historie komen we uiteraard nog uitgebreid terug. 
 
Wolfgang A. Mozart (1756-1791) geportretteerd door Johann N. della Groce (1780)   
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Ge- en bekend was Hans ook als directeur van basisschool De Weilust, als Deken van de Heerlijke 
Orde van Breda en als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS). Uiteraard bestond 
er geen direct verband tussen deze functies en BM, maar ‘waar het hart vol van is, loopt de mond 
van over’ zogezegd.   
 

1995 | Archieffoto BN/deStem t.g.v. het 25-
jarig bestaan van bs. De Weilust | Vlnr: Fons 
van den Broek, wijlen Jan Leijten (die geen 
connecties had met ons koor) en Hans Tal-
boom. Fons was in de periode 1972 - 1974 al 
eens BM-zanger, maar koos (als medeoprichter 
van Large Alpha) destijds voor een muzikale 
carrière bij de succesvolle kapel. In 2018 keerde 
hij als 2e tenor terug op ‘het oude nest’ en 
raakte spoedig daarna als (mede)interviewer 
t.b.v. de rubriek ‘De man achter de zanger’ 
betrokken bij de redactie van de digitale 
nieuwsbrief, Nieuwsklanken.    
 

 
In april 2001 nam Hans afscheid als directeur van de Weilust. Op ver-
zoek van de gemeente liet hij zich kort nadien beëdigen tot BABS.  Van-
wege een wettelijke bepaling moest Hans tot zijn spijt in 2005 (het jaar 
waarin hij 65 werd) zijn toga echter alweer ‘aan de kapstok hangen’. 
Tot die tijd bekrachtigde hij maar liefst 450 huwelijken. Hieronder dat 
tussen Marcel Verhoeff en Els Kurver. Dat hij ook als BABS als de eerste 
onder zijn gelijken werd beschouwd bleek toen hij bij zijn afscheid een 
unieke glassculptuur ontving met de inscriptie: Hans Talboom Een 
“buitengewone” ambtenaar burgerlijke stand 2001 – 2005 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Heerlijke Orde van Breda werd in 1970 opgericht met als doel 
om bijzondere inwoners te eren met de titel Heer of Vrouwe van 
Breda. Om als zodanig benoemd te kunnen worden moet men 
zich als vrijwilliger geheel onbezoldigd, een reeks van jaren lei-
dinggevend en stimulerend, ingezet hebben voor meerdere maat-
schappelijke, charitatieve en/of culturele organisaties in de stad 
en dat nog steeds doen. Voorwaarden kortom waaraan Hans, 
gelet op zijn activiteiten t.b.v. bijv. De Nationale Taptoe, De Waal-
se Kerk, de stg. Carnaval Breda, de stg. Steunfonds Grote Kerk en 
het Generaal Maczek Museum, lang en breed voldeed. In 1993 
viel hem dus terecht de eer te beurt om tot Heer van Breda te 
worden benoemd. Bekend als men was met zijn kwaliteiten werd 
er echter al gauw aan zijn ‘BM-colbertje’ getrokken. Daarmee 
begon een nieuwe bestuurlijke opmars. In 1996 werd Hans vice-

voorzitter van het bestuur van de heerlijke Orde als ‘opstapje’ naar de toppositie van Deken in 1997. In 
die functie mocht hij bijv. BM-erelid Peter van der Velden inaugureren tot Heer van Breda vanwege 
o.m. diens vrijwilligerswerk als voorzitter van het Diabetesfonds Nederland DVN).  
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Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Ook deze uitdrukking heeft een Bijbelse ach-
tergrond en betekent simpelweg dat aan alles een einde komt. Na respectievelijk in 2001, 2005 en 
2011 afscheid genomen te hebben als directeur, BABS en Deken kwam er in 2015 ook een definitief 
einde aan zijn bestuurderscarrière bij BM. Als BM-Ambassadeur kruipt het bloed echter nog altijd 
waar het niet gaan kan. Als geen ander is Hans immers overtuigd van de cultuurhistorische 
betekenis van het koor in de heemkundige geschiedenis van Breda en van het belang om deze 

geschiedenis niet verloren te laten gaan. In dit verband greep hij 
de 150e verjaardag van BM aan om samen met Simon Keep een 
lezingencyclus te organiseren waarbij hijzelf de ‘praatjes’ en 
Simon de ‘plaatjes’ voor zijn rekening nam. Recent is dit duo met 
de rubriek Grasduinen gestart. De rubriek, waarin een historisch 
onderwerp in woord, beeld en geluid wordt belicht, is gekoppeld 
aan de periodieke (digitale) BM-Nieuwsbrief.   
 
 

Aankondiging van de lezing De geschiedenis van het Breda’s Man-
nenkoor in de Nieuwsbrief van de Heerlijke Orde van maart 2016.  
Hans en Simon gaven hun voordracht voordien in het jubileumjaar 
2015 o.m. aan de heemkundige geschiedenisvereniging Justus van 
Effen en aan de Stadssociëteit De Gouden Cirkel. 

 
Simon Keep, Zanger van het Jaar in 2017 vanwege zijn verdiensten op 
gebied van audiovisuele BM-promotie en achtergrond projectie bij o.m. 
de uitvoering van delen uit de Mass for peace van Karl Jenkins in 2015 en 
van De Vrede van Breda van Desiree van Warmerdam in 2017. Simon is 
sinds 1997 lid van BM. In 2002 werd hij door Hans Talboom benaderd 
voor een bestuursfunctie. Tot zijn pensionering in 2007 hield hij echter de 
boot af. In 2007 nam Simon de taak van voorzitter van de Muziekcom-
missie op zijn schouders en werd daarmee medeverantwoordelijk voor de 
programmering van te zingen werken bij concerten en uitvoeringen. In 
2010 trad Simon, op verzoek van toenmalig voorzitter Frans Luijben, toe 
tot het bestuur met als portefeuille het organiseren van concerten en 
uitvoeringen. Tevens ontwikkelde hij zich vanaf dat jaar tot ‘digitale 
ondersteuner’, een taak die ‘officieel’ werd toen Simon in 2010 afscheid nam van het bestuur. 
Sindsdien staan een groot aantal promofilmpjes op zijn naam. Maar dat niet alleen, ook 
digitaliseerde hij een groot deel van het historisch BM-archief en de CD’s en DVD’s die Piet Dekkers 
vele jaren achtereen van onze concerten opnam.       
 

Grasduinen – 6 d.d. 28 okt. 2021 heeft de ‘De 
Vrede van Breda’ als onderwerp. Op YouTube 
valt een door Simon samengestelde compilatie 
van het desbetreffende concert op 24 augus-
tus 2017 (zie ook onder ‘In een blauw geruiten 
kiel’) te bezien en te beluisteren. De eerste 
man links op de afbeelding is Piet Dekkers aan 
wie BM, vanwege het door hem verzamelde 
historische beeld- en geluidsmateriaal, veel 
dank verschuldigd is. Piet (lid sinds 1985) zorgt 
er ook al heel wat jaartjes voor dat alle zangers 
stipt op tijd een BM-verjaardagskaart op hun 
deurmat vinden. Sinds jaar en dag is hij tevens 
de trouwe chauffeur van Hans Talboom die 
zich ook al van de goegemeente onderscheidt 
door het niet bezitten van een rijbewijs…       
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In een blauw geruiten kiel  
BM heeft veel noten op haar zang. Het oudste werk op haar repertoirelijst is het laatmiddeleeuwse 
Ave Maris Stella van Petrus Damiani, het (tot voor kort – zie bij 2017 ‘De Vrede van Breda’) jongste 
The armed men | A mass for peace van Karl Jenkins dat in 2000 haar première beleefde. De muziek 
van Damiani behoort tot de Renaissance, die van Jenkins tot de moderne muziek (vanaf 1945). Van 
componisten uit alle daar tussenliggende muziekstijlen heeft BM echter in meerdere of mindere 
mate werken gezongen. BM heeft zich met andere woorden ontwikkeld van een typisch 19e eeuwse 
Liedertafel (zie bij hoofdstuk 2 ‘BM, kind van de negentiende eeuw’) tot een eclectisch koor dat van 

heel wat klassieke stijlmarkten thuis is. Met de komst in 2008 van Hans 
de Wit als dirigent werd het repertoire bovendien verbreed met folk- 
en popmuziek. Maar hét ‘handelsmerk’ van BM is toch wel het 
klassieke genre Van Petrus Damiani tot Karl Jenkins. Al met al heeft BM 
vanaf haar eerste concert in februari 1866 zo’n 700 verschillende 
liederen uitgevoerd. Daartoe behoren enkele speciale werken die aan 
het koor zijn opgedragen, dan wel in opdracht werden geschreven.    
 

Het brede BM-repertoire valt te beluisteren op een door Simon Keep ver-
vaardigde DVD. Hierop staan enkele zeer uiteenlopende werken van de 
afgebeelde componisten uit de diverse klassieke stijlperioden en wel van: 
Petrus Damiani (Renaissance; 1450-1600), Johann Sebastian Bach (Barok; 
1600-1750), Franz Schubert, Dimitri Bortnjansky, Giuseppe Verdi (Romantiek; 
1750-1910), Jean Sibelius (20e eeuw), Kurt Weil (20e eeuw). De muziek van 
John Lennon en Paul McCartney behoort tot de popmuziek.   

 

Als er één onderwerp is dat de gemoederen van alle zangers sinds 1865 bij tijd 
en wijle flink in beroering heeft gebracht, dan is dat ‘het repertoire’. Niet alleen 
die van de zangers trouwens, ook muziekrecensenten staken hun mening over 
wat het repertoire van het mannenkoor zou ‘moeten’ zijn met regelmaat niet 
onder stoelen of banken. Op de afgebeelde pagina wordt geciteerd uit een 
verslag n.a.v. een drukbezocht openluchtconcert in 1896 in de tuin van het in 
1976 afgebroken Hotel Dennenoord aan de Duivelsbruglaan (die toentertijd 
Boschlaan heette): Hoe komt het toch, dat het programma enkel Fransche en 
Duitsche stukken bevatte, terwijl den vorigen keer in ’t Liesbos zoo keurig den 
lof van Neêrlands Taal gezongen werd? De verslaggever herinnerde daarmee 
aan de liederen van vergeten ‘top-10 componisten’, zoals Richard Hol (De 
Oranjevaan), Johannes Verhulst (Vlaggelied) en Cornelis de Vliegh (Vrede des 
gemoeds) (uit: ‘1865 – 2015 | BM, door romantiek gedreven’).    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlnr: Petrus Damiani (1007-1072), Karl Jenkins. Maarten Suijs en Hans Talboom. Beide BM-Ambassadeurs ontmoetten de 
componist na afloop van het concert A tribute to sir Karl Jenkins t.g.v. diens 75e verjaardag in de Grote Kerk van Den Haag. 
Deze gelegenheid werd te baat genomen om toestemming te vragen om de eigen opname van ‘The Armed Man’ tijdens 
het jubileumconcert 2015 te mogen plaatsen op onze eigen website en You Tube. 
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  Aan BM opgedragen of in opdracht geschreven 
1886 | OPSTANDING: Het eerste lied dat aan BM 
werd opgedragen was Opstanding van de hand 
van BM-dirigent Govert Dorrenboom (zie bij 
hfd.1 onder ‘Breda Nassaustad’). De première 
ervan vond plaats in 1886. Verdere bijzonderhe-
den rondom dit werk en de eerste uitvoering 
ervan ontbreken. Mogelijk is er een verband 
geweest met de 20e verjaardag van BM in okto-

ber 1885. De opening van een concertzaal in het 
Hof van Holland aan de Reigerstraat (waarover 
elders meer) is ook een mogelijkheid. Deze ‘ka-
tholieke tegenhanger’ van de ‘liberale’ Stads-
schouwburg Concordia, die de clerus een doorn 
in het oog was, werd namelijk op 2e Pinksterdag 
1886 door Breda’s Mannenkoor ingewijd met 
een buitengewone matinee.    

 

1903 | TOAST: Bij passende gelegenheden barst BM steevast uit in het zingen van hoera-hoerá-
hoerááá enzovoort. Het is de aanhef van het verjaardagslied Toast van eertijds BM-lid Jan van 
Poppel. BM zong dit lied voor het eerst in 1966. In 1903 zong het koor echter ook al eens een Toast 
van de hand van BM-dirigent Jan Ingenhoven. Deze Jan droeg zijn lied op Aan den WelEd Geb. Heer 
Frans Smits-Mutsaerts, President der Zangvereeniging “Bredaasch Mannenkoor”. Tussen beide 
vierstemmige werken bestaat, zeker wat de tekst betreft, een grote overeenkomst. Maar ondanks 
het feit dat Van Poppel’s Toast pas voor het eerst in 1966 tot het BM-repertoire ging behoren, is zijn 
compositie waarschijnlijk toch de oudste van de twee. Noot: In ‘1865 – 2015 | BM, door romantiek 
gedreven’ werd nog uitgegaan van de omgekeerde veronderstelling.  

       
Bij de afbeeldingen: Links Jan van Poppel op een schilderij dat in 
het Staargebouw te Maastricht hangt en rechts Jan Ingenhoven 
‘op latere leeftijd’. Jan van Poppel verrichte in 1902 ‘het wonder 
van Breda’. In datzelfde jaar werd Jan Ingenhoven, die toen pas 
25 jaar was, tot BM-dirigent benoemd. Vanwege het verschil in 
leeftijd (en het feit dat Van Poppel zijn Toast opdroeg aan de 
Mastreechter Staar waarvan hij in 1892 lid was geworden) mag 
verondersteld worden dat de jeugdige Jan m.b.t. zijn Toast 
geïnspireerd werd door zijn oudere naamgenoot. Zie wat Jan en 
Jan betreft ook bij hfd. 4 onder ‘De ferme hand van Franz’.                    
                                                                                                                                  

De Mastreechter Staar werd op 23 juli 1883 opgericht en het is 
tot op de dag van vandaag nog steeds het bekendste mannen-
koor van Nederland. De basis daarvoor werd in 1892 gelegd door 

o.a. Jan van Poppel die via de pers een oproep deed aan alle mannen van Maastricht. Hierop meldden zich 140 nieuwe 
zangers voor het op sterven na dood zijnde koor. Over Jan, die omschreven wordt als een man met uitzonderlijke 
kwaliteiten op het gebied van organisatie en verenigingsleven, valt weinig meer te achterhalen dan dat hij in 1896 het 
presidentschap van de hoogbejaarde J.G. Reijnders overnam. Een grote bloeiperiode beleefde ‘De Staar’ in de periode 
1947 t/m 1976 toen Martin Koekelkoren de dirigent van het koor was.  Onder zijn directie werden heel wat 
grammofoonplaten opgenomen. Acht daarvan werden Gouden Platen, d.w.z. dat er minimaal 100.000 exemplaren van 
werden verkocht. In 1971 verwierven Martin en zijn zangers De Gouden Tulp wegens de verkoop 
van 250.000 langspeelplaten. De eerste LP verscheen in 1950 en was in korte tijd volledig 
uitverkocht. Dit niet op de laatste plaats omdat Die Zwölf Räuber (een in het Duits gezongen 
Russisch volkslied van een anonieme componist) destijds maandenlang via het populaire 
verzoekplatenprogramma ‘U vraagt, wij draaien’ door de Nederlandse huiskamers klonk. 
Aangestoken door het overrompelende succes van De Staar dook Ieder zichzelf respecterend 
mannenkoor vervolgens in het ‘Russische’ repertoire. Bij BM verscheen het lied in 1954 voor het 
eerst op het programma. Martin Koekelkoren heeft m.a.w. een grote invloed gehad op de 
ontwikkeling van (ook) het BM-repertoire. Onder zijn invloed werd de negrospiritual  eveneens 
een populair genre in de mannenkoorwereld. En daar bleef het niet bij, want Martin bewerkte  
tal van oude volksliederen van veelal anonieme oorsprong die hun weg naar o.a. BM vonden. In 
de periode 1955 – 1986 zijn er 13 liederen op onze repertoirelijst terechtgekomen met de 
toevoeging: AN | Arr. M. Koekelkoren. Tot de anonieme liederen die hij omwerkte tot een 
mannen-koorzetting behoren o.a. het Spaanse Canso de Nadal, Il est né le divin enfant en Er is 
een roos ontsprongen. ‘De Staar’ dankt zijn bekendheid overigens niet alleen aan haar roemrijke 
verleden. Vandaag de dag is het koor vooral bekend door haar TV-optredens in de programma’s 
van André Rieu.   

Martin Koekelkoren 
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1907 | IN DE KERK: De geschiedenis van BM omvat een lange reeks zomer- en winterconcerten in 
Stadsschouwburg Concordia. Op het programma van het winterconcert in januari 1907 stond de 
première van In de kerk van Bart Verhallen. Op de partituur ervan staat dat dit lied ter gelegenheid 
van haar 40-jarig bestaan aan het koor is opgedragen. Niet duidelijk is of er eventueel sprake is 
geweest van een eigen initiatief of dat Verhallen in opdracht van het bestuur, dan wel van 

toenmalig president Franz Smits persoonlijk, heeft gehandeld. Dat laatste 
is niet ondenkbeeldig, want de president behoorde tot de conservatief 
katholieke elite van Breda (zie bij hfd.4 onder ‘De ferme hand van Franz’). 
‘In de kerk’ kan in elk geval als voorbeeld dienen van de religieuze ‘tak’ van 
het liedertafelrepertoire dat tot omstreeks 1950 in zwang zou blijven.     
 

Bartholomeus Adrianus Verhallen (1870-1840) was een Nederlands componist, dirigent en 
musicus (violist in het Residentie Orkest). Als componist schreef hij vooral marsen en 
dansen voor harmonie- en fanfareorkest. Hij dirigeerde zowel de Schutterij Kapel uit Den 
Haag, als de Schutterij Kapel uit Schiedam alwaar hij tevens erelid was van het Koninklijk 
Schiedams Mannenkoor ‘Orpheus’, een geregelde tegenstander van BM in ‘het gouden 
tijdperk’.     

 
1909 | DRUÏDENZANG: Dit lied werd geschreven 
door Henri van Nieuwenhoven, BM-dirigent in de 
periode 1905-1917 (zie ook bij de inleiding op 
hoofdstuk 3). Van Nieuwenhoven was ook, aldus 
de kronieken,  een vruchtbaar componist. Van 
zijn hand verschenen vele werken voor gemengd 
koor en mannenkoor, waaronder een aantal 
speciaal voor Breda’s Mannenkoor. Van twee lie-
deren van dat ‘aantal’ staat dat vast. ‘Druïden-
zang’ is er daar een van. Het lied kan geschaard 

worden onder het romantische liedertafelreper-
toire. De BM-repertoirelijst omvat in totaal 12 
liederen van de hand van Henri van Nieuwen-
hoven.  Opmerkelijk is dat zes van deze liederen 
via andere BM-dirigenten op de lijst terecht zijn 
gekomen. Zijn voorganger Jan Ingenhoven intro-
duceerde bijvoorbeeld In het woud en zijn 
opvolger Willem Robert jr. onder meer Dilexi 
(psalm 114). Dat zegt iets over de waardering 
voor zijn werk.         

 
Druïden waren priesters uit de Keltische cultuur van voor het begin van 
onze jaartelling. Tot op de dag van vandaag spreken ze tot de 
verbeelding. Jaarlijks worden bijvoorbeeld bij Stonehenge, het meest 
bekende overblijfsel uit de Keltische cultuur, ceremonies gehouden. De 
inspiratie voor zijn Druïdenzang vond Henri van Nieuwenhoven in een 
gedicht van Fiora della Neve (Sneeuwbloem), pseudoniem van de 
Nederlandse dichter Martinus van Loghem. Verder is er over het lied 
weinig meer bekend dan wat er in het volgende citaat uit een recensie 
uit 1909 te lezen staat: Begin november houdt Henri van Nieuwenhoven 
zijn nieuwste compositie ‘Druïdenzang’ ten doop. Omdat het aan B.M. 
opgedragen is doen de zangers meer dan hun best; desondanks komen 
niet alle intenties van de componist tot hun recht (bron: ‘125 jaar KZBM’). 
Wat die voornemens inhielden blijft echter in nevelen gehuld.  
 

 
 

1915 | GLORIA IN EXCELCIS DEO: Ook dit lied is van de hand 
van Henri van Nieuwenhoven. Hij droeg het aan BM op ter 
gelegenheid van 50e verjaardag van zijn koor. De tekst stamt 
uit de 3e eeuw na Chr. en is gebaseerd op Lucas, 2.14. De 
hymne werd door heel wat bekende componisten (o.a. 
Bach, Händel, Mozart) op muziek gezet. Op de BM-
repertoirelijst staan ook het ‘Gloria’ van de minder bekende 
componisten Carel Wirtz, Willem Robert sr. en Anton Ver-
heij. De premières van hun werken waren in respectievelijk 
1916, 1918 en 1922.     
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1931 | RUTERSLIEDEKEN: Dit lied voor mannenkoor a capella werd in 
2015 tijdens het opschonen van de muziekbibliotheek bij toeval 
ontdekt. Het werd in 1931 door Nico Verhoeff geschreven. De opdracht 
op het voorblad van de partituur luidt: Aan de Koninklijke Zangver-
eeniging Breda’s Mannenkoor en haar dirigent Willem Robert t.g.v. het 
70-jarig bestaan. Mogelijk beleefde het ‘ruiterliedje’ dus haar première 
in 1935, maar zeker is dit niet. Opmerkelijk is namelijk dat het lied in 
geen enkel bewaard gebleven programma of anderszins in de archief-
stukken uit die tijd wordt vermeld. Misschien was men het lied vier jaar 
na de voltooiing ervan gewoon vergeten of iets dergelijks. Hoe dan ook, 
bij gebrek aan aanknopingspunten komt het werk niet voor op de 
repertoirelijst 1865 - 2015.     
  
1955 | LET ME PRAY, O LORD: Dit lied werd ter gelegenheid van 90-jarig bestaan van BM In opdracht 
van de voorzitter door Rob Eclema geschreven. De voorzitter in die tijd was Tony Smits van 
Waesberghe, evenals zijn vader Franz een vrome katholiek. Hoe de contacten tussen Tony en Rob 
Eclema (pseudoniem voor Eduard Deurvorst) tot stand zijn gekomen, is ongewis. Over de in 1972 
gestorven toondichter is ook weinig meer te achterhalen dan dat hij niet zo lang geleden is 

herontdekt als componist van jazzmuziek. Op YouTube valt onder 
meer ‘Strange blue eyes’ van zijn hand te beluisteren. De première 
van ‘Let me pray, o lord’ vond overigens niet plaats op het 
oorspronkelijk geplande jubileumconcert in 1955, maar op 18 mei 
1956. Het concert werd namelijk een jaar uitgesteld toen het 
Brabants Orkest in 1955 niet beschikbaar bleek te zijn en dat wilde 
men er als toonaangevend begeleidingsorkest wel bij hebben.          

 
Hein Jordans, dirigent van het Brabants Orkest vanaf haar oprich-
ting in 1950 t/m 1979. Als gevolg van bezuinigingen in de culturele 
sector fuseerde het orkest in 2013 noodgedwongen met het 
Limburgs Symfonieorkest. Samen gingen ze verder onder de noe-
mer Philharmonie Zuidnederland  

1965 | DE KWINK: Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van BM kreeg Jan Mul het verzoek om 
een jubileumwerk te componeren. Dat werd ‘De Kwink’, een komisch werk dat vier liederen (op 
gedichten van Cees Buddingh) omvat waarvan de Ballade van de Pantippel er een is. Ook de 
première van deze compositie tijdens een gepland jubileumconcert in 1965 moest een jaar worden 
uitgesteld. Om gezondheidsredenen zag toenmalig dirigent Jo Frijters zich namelijk gedwongen om 
terug te treden en een opvolger bleek niet direct voorhanden. De eerste uitvoering op 15 mei in het 
Concordia was evenwel een groot succes. In De Stem van 16 mei 1966 stond daarover: De Kwink 
bleek een zeer humoristisch stuk, waarbij het koor slechts werd begeleid door 
fagot en slagwerk. De begeleidingspartijen waren echter origineel verweven 
met de koorpartij en zo ontstond een fris geheel, behoudend modern en 
zeker dankbaar genoeg van blijvend deel uit te maken van het Breda’s Man-
nenkoorrepertoire. 
 

Jan Mul (1911-1971), muziekverslaggever voor de Volkskrant, organist en componist 
van vnl. kerkmuziek. Als toondichter van kerkmuziek speelde hij in de eerst kwart 
eeuw na WO II een grote rol in m.n. het katholieke volksdeel. Bekendheid genoot hij 
destijds ook vanwege de muziek die hij schreef voor de films van Bert Haanstra 
(bron: Wikipedia).   
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1967 | MYSTERIA: Dit werk heeft een bijzondere voorgeschiedenis die 
begon met de officiële ontvangst van BM op het gemeentehuis ter ere van 
haar 100e verjaardag. Bij die gelegenheid werd burgemeester Robert 
Geuljans door president Marcel Smits van Waesberghe benoemd tot 
beschermheer. Als tegengebaar biedt deze aan een vierstemmig koorwerk 
op basis van het Breda’s Volkslied door haar nieuwe dirigent te laten 
componeren. Gedoeld wordt op de Bredasche Marsch van Louis de Morrée 
(die overigens pas in 1999 formeel tot Volkslied zou worden verheven – zie 
bij hoofdstuk 8 onder ‘Van Bredasche Marsch tot Bredaas Volkslied’). De 
nieuwe dirigent waarnaar wordt verwezen was de kort daarvoor 
benoemde Otto Deden. Na een korte bedenktijd gaf Otto de opdracht 
evenwel terug omdat hij er muzikaal gesproken geen heil in zag. Daarmee 
was de kous niet af, want per ommegaande ontving Otto een nieuwe, vrije 
opdracht, die binnen enkele maanden zal leiden tot de creatie van 
Mysteria, een compositie voor mannenkoor, orkest, orgel en solisten, op 
teksten van de Rozenkransgeheimen (citaten uit ‘125 jaar KZBM’ van Harry 
Gerritsen en Jan Willemsen.         

 

Robert Geuljans bij zijn installatie als burgemeester van 
Breda in 1959  

 

Afbeelding uit het Opus Dei-Archief van het 5e 
Rozenkransgeheim: Assumpta est Maria in coelum: 
gaudent angeli  

 
In het najaar van 1967 wordt geschiedenis ge-
schreven, aldus de voornoemde schrijvers. Die 
geschiedenis betrof dus de première van Myste-
ria in Concordia op 28 oktober van dat jaar. 
Medewerking aan de uitvoering verleenden de 
Marinierskapel der Koninklijke Marine, organist 
Piet Loose en de solisten Dea Hillebrink (sopraan) 
en Leo Ketelaars (bariton). Het gelijk van Harrie en Jan werd bevestigd in Dagblad De Stem waarin 
destijds onder meer stond te lezen: Otto Deden legt hiermee een enorme getuigenis af, die 
waargemaakt wordt door een geconcentreerde dramatische expressie, afgewisseld door zeer 
lyrische en fraaie passages.     
 

Otto Deden, BM-dirigent in de periode 1965 – 1973 | Otto deden, aldus 
voornoemde kroniekschrijvers, werkte met veel enthousiasme aan 
repertoirevernieuwing, hetgeen nog jarenlang bij uitvoeringen merkbaar 
zal blijken. Ook is hij de grondlegger van het Kerstconcert. Alleen al 
hierom kan Otto gerekend worden tot de grensverleggende dirigenten in 
onze koorhistorie. Diverse door hem geïntroduceerde (kerst)liederen 
worden trouwens nog tot op de dag van vandaag uitgevoerd, zoals de 
anonieme negrospiritual Mary had a baby, Bless this house (May Brahe), 
Lulajze Jesuniu en Stille Nacht (Franz Gruber), Volstrekt nieuw op het 
repertoire waren ook zijn eigen, specifiek voor vierstemmig mannenkoor 
geschreven, werken. Behalve Chanson Bachique (dat hij schreef met de 
klankkleur van BM en het stemgeluid van Bart van Heusen in gedachten 
– zie bij hfd. 6) verschenen van zijn hand bijv. ook Het lied van de hamer 
(1966), Song of the sea pirates (1972) en Ballade van de bezemsteel 
(1972). O.l.v. Otto Deden boekte BM in binnen- en buitenland (België, 

Duitsland, Tsjechoslowakije) grote successen en overal is het behaalde succes niet op de laatste 
plaats te danken aan zijn bezielende leiding. Wat de programmering betreft wijzen Harry en Jan 
erop dat Deden’s voorliefde voor 16e eeuwse geestelijke muziek zich niet verloochent. Elders in hun 
geschiedschrijving staat: Uit zijn repertoirekeuze blijkt dat zijn belangstelling in niet geringe mate 
uitgaat naar geestelijke muziek. Abusievelijk verwijzen zij hierbij naar de ‘wereldse’ madrigalen, 
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zoals Donn’ingrata (‘De ondankbare vrouw’) van Andrea Falconieri en O biondetta lascivetta (‘Oh 
wulpse blonde’) van Martino Pesenti. Een grote liefde voor het genre had Otto echter wel degelijk, 
want hij studeerde o.m. aan het Instituut voor R.K. Kerkmuziek te Utrecht. Als kerkmuziek-
componist genoot Otto bovendien grote bekendheid en ontving hij opdrachten van o.a. de KRO en 
de Amerikaanse World Library of Sacred Music. Ook de vrije opdracht die zou leiden tot Mysteria 
getuigt hier natuurlijk van. Maar: Teneinde zich meer op het componeren te kunnen toeleggen ( ) 

legt hij per 1 januari de dirigeerstok bij Breda’s Mannenkoor neer. Met hem 
gaat een van de grootste koordirigenten van Nederland voor het koor 
verloren; iemand die op zijn eigen onnavolgbare wijze een stempel op het 
repertoire en zangers heeft gedrukt (citaat uit ‘125-jaar KZBM’).   
 

Andrea Falconieri (1585 tot 1656)  
De genoemde, door Otto Deden gearrangeerde, madrigalen werden in 1970 
voor het eerste door BM uitgevoerd. In 1972 volgde Tutti venite armati 
(‘Allen komen gewapend’) van Giovanni Gastoldi. Madrigalen ontstonden in 
Italië en behoren tot de muziek uit de tijd van Renaissance (1450 - 1600) of 
de Barok (1600 - 1750). Wat het introduceren van deze oude muziek aangaat 
werd Otto overigens voorafgegaan door de eerder genoemde Jo Frijters. 
Onder diens leiding zong BM bijv. in 1962 het bekendste madrigaal van de 
‘Vlaming’ Jacob Arcadelt, Il bianco e dolce cigno (‘De witte en zoete zwaan’).      
  

2017 | DE VREDE VAN BREDA: In de eerder aangehaalde jubileumuit-
gave over onze repertoiregeschiedenis wordt The armed Man van Karl 
Jenkins genoemd als het meeste recent geschreven werk dat door BM is 
uitgevoerd. Tot 24 augustus 2017 klopte dat ook, maar op die bewuste 
dag vond de première plaats van De Vrede van Breda, een compositie 
voor koor, orgel, slagwerk en trompet van de hand van Desiree van 
Warmerdam. Zij droeg het monumentale 7-delige werk op aan het 
Breda’s Mannenkoor en volgde daarmee na 32 jaar Otto Deden op die in 
1975 zijn Chanson Bachique aan BM opdroeg (zie bij hfd. 6).          
 

Omslag van de DVD-videoregistratie die door Netty Koks en Simon Keep van het 
concert werd gemaakt. De gebruikte afbeelding is die van de zogeheten spie-
gelversiering van de Royal Charles, het vlaggenschip van de Engelse vloot dat in 
juni 1676 nabij Chatham werd buitgemaakt, meegesleept en tentoongesteld in 
de haven van Vlissingen. Na het tekenen van de vrede werd het schip terug-
gegeven, m.u.v. de spiegelversiering die een plek kreeg in het Rijksmuseum te 
Amsterdam.  

Felicitaties en een kistje wijn voor Desiree na afloop van de première van 
De Vrede van Breda (zie ook bij hoofdstuk 1 onder ‘De Vrede van Breda’). 
Zij ontving het presentje uit handen van wijlen Loek Rompa. Loek beschik-
te over een diepe basstem en de solopartij uit Die Zwölf Räuber (het 
eerder aangehaalde Kozakkenlied dat onder directie van Hans de Wit een 
revival beleefde) was hem op het lijf geschreven.  
 

 
‘Volle bak’ in de Grote Kerk van Breda. T.b.v. 
het muziekproject kende het Prins Bernhard 
Cultuurfont Noord-Brabant een bijdrage toe 

van € 5000 
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Over ‘de slag om Chatham’ en het einde van een tijdperk 

                                Ik heb me altijd pal gezet voor het behoud van de oude cultuur van de vereniging 
 

De vermetele tocht naar Chatham en de heldenrol van ‘een draaiersjongen’ daarbij wordt in de 
Vaderlandse geschiedenis breed uitgemeten. Maar wie kent de geschiedenis van een soortgelijk 
‘huzarenstukje’ waarbij op 5 augustus 1781 op de Doggersbank (een ondiep stuk Noordzee ten 
noordwesten van Nederland) zo’n beetje de halve Nederlandse koopvaardijvloot door Engelsen werd 
vernietigd? Weinigen is de veronderstelling, want History is written by the victors. Deze gevleugelde 
woorden zijn van Winston Churchill, de opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Hij bedoelde daarmee te zeggen dat historische feiten vaak eenzijdig 
worden gekleurd door het triomfalisme van de overwinnaar. Nou was er in de periode juni 2016 - 
maart 2017 niet direct sprake van een slag die koste wat kost gewonnen moest worden. Wel  van 
een reeks communicatieve misslagen tussen de organiserende Stichting Thematische Concerten, het 
BM-bestuur en de zangers. De vraag naar hoe 
en waar het allemaal is misgelopen laten we 
buiten beschouwing. Gedane zaken nemen 
immers geen keer. Maar het blijft jammer dat 
BM de kans om historie te schrijven door de 
vingers heeft laten glippen. In hoofdletters had 
onze koninklijke vereniging namelijk 350 jaar na 
de ondertekening van de ‘Vrede van Breda’ een 
nieuw hoofdstuk kunnen toevoegen aan de 
heemkundige geschiedenis van onze fiere stad 
rondom de slanke toren…  

De Zeeslag bij de Doggersbank  
Thomas Luny | National Maritime Museum, 

Greenwich/Londen 
 

Het hád zo mooi kunnen zijn…  
De organisatie van de voorgenomen 3-daagse koorreis naar 
Chatham in juni 2017 lag primair in handen van de BM-Ambassa-
deurs Hans Talboom en Maarten Suijs. Samen waren zij destijds 
voorzitter van de Stichting Thematische Concerten. Deze inmid-
dels weer opgeheven stichting werd t.g.v. de uitvoering van De 
Vrede van Breda in de Grote Kerk in het leven geroepen. Daarbij 
stond tevens een reprise van het werk van Desiree van Warmer-
dam in Chatham voor ogen. Tijdens de voorbereidingen daarop 
werden gesprekken gevoerd met Frits de Ruyter, de 12e nazaat 
van Michiel. Frits was de coördinator van de feestelijkheden 
Nederland – Engeland tijdens The Dutch Week van 8 t/m 17 juni 
in Chatham. Het onderlinge beraad resulteerde in serieuze 
plannen om BM als formele vertegenwoordiger van Nederland 
af te vaardigen. De heruitvoering van De Vrede van Breda zou 
dan tijdens de officiële ceremonie t.g.v. The Battle of the Med-
way (voor ‘ons’ De slag bij Chatham) in de afgebeelde Cathedral 

of Rochester, ten overstaan van leden van het Engelse en Nederlandse koningshuis en tal van 
andere hoogwaardigheidsbekleders, hebben plaatsgevonden. Door een toezegging van het Mini-
sterie van Buitenlandse Zaken in Londen van een subsidie van 5000 pond (ca. € 5800) hadden de 
reis- en verblijfkosten relatief laag kunnen zijn. Bovendien was de ad hoc reiscommissie nog in 
overleg met de Gemeente Medway over optredens in Salisbury en Gillingham én met de kerkelijke 
autoriteiten over een mogelijk optreden in de kathedraal van Canterbury. Het bestuur wachtte de 
uitkomsten hiervan evenwel niet af en schrapte de reis enkele maanden voor de geplande afvaart. 
Een belangrijk argument daarvoor was overigens wel het feit dat er zich (o.m. vanwege de ‘juni-
vakantiemaand’ in samenhang met een ‘late communicatie’) een te gering aantal zangers had aan-
gemeld en dat er door een disbalans tussen de koorpartijen weinig muzikale eer te behalen viel.            

 
Medway Memorial herinneringspenning (voor Hans een schrale troost in zijn ‘prijzenkast’…)    
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In zekere zin kan de ‘slag om Chatham’ worden 
beschouwd als een cultuurstrijd waarbij het ge-
zegde ‘andere tijden, andere zeden’ aan de orde 
is. Vanuit dit perspectief braken ‘andere tijden’ 
aan toen Hans in januari 2006 zijn voorzitters-
hamer overdroeg aan Pieter van Boxtel. Dat 
betekende niet alleen het einde van het tijdperk 
Hans Talboom als voorzitter, maar ook het begin 
van de intrede van een nieuw type vrijwilliger 
binnen de koorgelederen. De vrijwilliger ‘van nu’ 
heeft de plaats van die ‘van toen’ zo langzamer-
hand volledig ingenomen. Leden, en daarmee 
ook vrijwilligers, wier leven decennia lang is ver-
strengeld met het mannenkoor zijn nagenoeg uit-
gestorven. Op 14 september 2021 telde het koor 

89 actieve zangers. Bijna de helft daarvan (43) is 
lid vanaf 2011, dus maximaal 10 jaar. Slechts 14 
leden zijn van vóór 2000. De rest heeft zich in de 
periode 2000 - 2010 aangesloten. Tekenend voor 
de huidige tijd is dat BM in de periode 2006 – 
2019 (in 2019 trad Theo Baert aan) evenveel 
voorzitters telde dan in de ruim 100 jaar(!) daar-
aan voorafgaand. Een gevolg van een steeds 
grotere ‘omloopsnelheid’ van nieuwe leden is 
een afnemend historisch besef. Hans heeft zich 
altijd pal gezet voor het behoud van de oude 
cultuur van de vereniging, maar wie van de 
huidige generatie zangers/vrijwilligers heeft nog 
voeling met die ‘oude cultuur’ van kwaliteit, 
solidariteit en gezelligheid?  

 
Decennia lang verstrengeld 

Een van de vele onderscheidingen die Hans mocht ontvan-
gen is een sculptuur die zijn verstrengeling met BM symbo-
liseert. Hij ontving het kleinood t.g.v. 45 jaar lidmaatschap 
tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2011 uit handen van 
toenmalig voorzitter Frans Luijben. Frans volgde in septem-
ber 2006 Pieter van Boxtel op als voorzitter. Hij vervulde de 
functie tot t/m 2011. Na hem trokken Paul Oord en Teun 
Giljamse respectievelijk circa 4 en 5 jaar de verenigingskar. 
In het ‘post-Talboom tijdperk’ is Theo Baert inmiddels de 5e 
voorzitter in successie.  

 
Het einde van een tijdperk | Bij de foto: In 2003 werd Hans 
(zoals eerder aangegeven) ‘op voorhand’ benoemd tot Ere-
voorzitter. Deze titel werd tijdens de nieuwjaarsreceptie op 
8 januari 2006 geëffectueerd en ter gelegenheid daarvan 
ontving Hans een koperen voorzittershamer uit handen van 
zijn opvolger Pieter van Boxtel. De grote tegenstellingen 
tussen ‘de onderwijzer’ en ‘de officier’ werden spoedig dui-
delijk. Pieter was een buitenstaander die n.a.v. een BM-
optreden i.s.m. de Koninklijke Militaire Kapel (KMK) werd 
binnengehaald. Zijn militaristische stijl van besturen botste 
al gauw met de ‘oude’ vrijwilligerscultuur van BM. In het 
najaar van 2006 hield Pieter de eer aan zichzelf en stapte 
op. Statutair nam vicevoorzitter Frans Luijben de taak van 
voorzitter op zijn schouders. Frans heeft BM (samen met 
enkel trouwe medebestuurders) door een moeilijke periode 
heengeleid.      

 

Het streven naar kwaliteit, solidariteit en gezelligheid is overigens van álle BM-tijden, maar is het 
vaker aangehaalde spreekwoord tempora mutantur, nos et mutamur in illus (ofwel ‘de tijden 
veranderen en wij veranderen met hen’) ook op dit streven van kracht. De ambities ‘van toen’ zijn 
met andere woorden niet meer die ‘van nu’ en bovendien dient er geroeid te worden met de riemen 
die er zijn. In komende hoofdstukken zal waar dat te pas komt nader worden ingegaan op historische 
ontwikkelingen op gebied van deze drie aspecten die van meet af aan als de kernwaarden van BM 
mogen worden beschouwd. Maar om een voorschotje te nemen in samenhang met de ambities van 
Hans in de periode 1978 – 2006, dan wijzen we alvast op zijn initiatieven om in 1997 de professionele 
Koorscholing weer nieuw leven in te blazen (kwaliteit) en op de adoptie van het kindertehuis Kurse-
nai te Litouwen in 2005 (solidariteit). Een voorbeeld op het gebied van gezelligheid zijn ‘zijn’ carna-
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valsvieringen aan Haven 7 in de periode 1987 - 1992 (zie ook bij hfd. 5 onder ‘Over Straatmuzi-
kanten, Mussenkoor en Havenzangers’). Kwaliteit en gezelligheid zijn te allen tijden de keerzijden van 
dezelfde medaille. Het moge evenwel duidelijk zijn dat bijvoorbeeld de gezelligheid van mannen-
onder-elkaar in ‘Het gouden tijdperk’ (zie hfd. 6 onder ‘Zangersfeesten, bacchanalen en schandalen’) 
er iets anders uitzag dan ‘nu’ aan de toog van Haven 7. Maar ja, wat wil je? De gemiddelde leeftijd 
van de BM-zanger op de eerder genoemde teldatum bedroeg 73,5 jaar. Op 01-01-1998 was dat 56,5 
jaar en aan het begin van de 20e eeuw nog eens zo’n 15 jaar lager.         
 

Tempora mutantur, nos et mutamur in illus | Kort na zijn aantreden als voorzitter in 
1978 initieerde Hans het Welkomboekje om aspirant-leden wegwijs te maken in de 
BM-mores. Dit initiatief en andere ‘voorzetten’ werden van lieverlee door geïnspi-
reerde BM-leden overgenomen en uitgebreid. Dat was niet zo vreemd, want (we 
citeren uit een ongedateerde lofzang van eertijds burgemeester/beschermheer Peter 
van der Velden): Zijn onverwoestbaar enthousiasme en hartelijkheid brengt een 
natuurlijke inspiratie over ( ) bij de mensen die gevraagd worden iets te betekenen voor 
het Breda’s Mannenkoor. Het eerste Welkomboekje kan beschouwd worden als de 
bakermat van een Schrijverscollecief dat zich bezig ging houden met o.m. het vervaar-
digen van het verenigingsblad Goeie Berichten met daarin de vaste rubriek ‘Van de 
voorzitter’. Het collectief stierf een natuurlijke dood en het laatste nummer van blad 
(nr. 52) verscheen in 2002. Voor het opgepimpte Welkomboekje viel het doek in 2012. 
De digitale opmars had inmiddels namelijk ook Haven 7 bereikt. De ‘oude cultuur’ van 
het dure (offset) drukwerk ging met andere woorden teloor in de moderne tijd van de 
snelle en goedkope communicatie. | Bij de afbeelding: Omslag van het PR- en Welkom-
boekje – 2010. Deze (door ondergetekende samengestelde) brochure had een twee-
ledig doel. Enerzijds borduurde de 2-jaarlijkse uitgave voort op het oorspronkelijke 
‘Welkomboekje’ en anderzijds diende het als een PR- en ledenwerfbulletin waarin de 
rijke BM-historie in een notendop aan de hand van haar aloude kernwaarden Kwaliteit, 
Solidariteit & Gezelligheid werd beschreven.   
 

Naast de legio genoemde verdiensten van Hans voor BM dient tenslotte die van ‘hoeder van onze 
culturele erfenis’ uitdrukkelijk vermeld te worden. Misschien is deze wel de belangrijkste uit de lange 
reeks. Tot voor kort viel er namelijk in het Stadsarchief van Breda nauwelijks iets over het Breda’s 
Mannenkoor (anno 1865, nota bene) te vinden. In maart 2021 kwam daar dankzij Hans (en tot grote 
voldoening van de archivaris) in één klap verandering in.   
 

Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst. Met 
deze lijfspreuk in gedachte is Hans meteen na zijn aanmelding in 1965 
begonnen met het aanleggen van een archief dat in de loop der tijd 
twee hele kastwanden in beslag ging nemen. Een groot deel daar-van 
is (in overleg met het BM-bestuur) overgedragen aan het Stadsarchief 
dat daarvoor 4 meter plankruimte vrij maakte. ‘De erfenis’ zal boven-
dien door de dienst worden gedigitaliseerd waardoor onze rijke histo-
rie in lengte van jaren toegankelijk wordt voor eenieder die daarin is 
geïnterresseerd.              

 
 
 
 

 

Een prijzenswaardige rol wat betreft het behoeden van onze culturele erfenis speelt 
ook de huidige BM-voorzitter Theo Baert. Toen Theo in 2016 lid werd wist hij, zoals 
nagenoeg alle nieuwkomers, niets van de lange koorgeschiedenis. Eenmaal tot 
voorzitter gekozen (zie bij hfd. 4 onder ‘De dynastie Smits van Waesberghe’) besefte hij 
echter al gauw zijn verantwoordelijkheid in deze. Inmiddels heeft Theo de megaklus 
geklaard om i.s.m. Simon Keep twee terabyte(!) aan gedigitaliseerd archiefmateriaal op 
een overzichtelijke manier in Dropbox te plaatsen (de link is op verzoek verkrijgbaar). 
Tevens was hij de drijfveer achter de papieren uitgave van de eerste vijf hoofdstukken 
van deze thematische geschiedschrijving over BM. Het afgebeelde katern was natuurlijk 
ook wel een leuk Paaspresentje aan alle, in 2020 wegens corona aan huis gekluisterde, 
zangers. Ook het Stadsarchief ontving een exemplaar en het beschikt daarmee over de 
collectie aan tot op heden verschenen geschiedkundige BM-boeken compleet.  
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Het Stadsarchief is gevestigd in de voormalige Chassékazerne (anno 1898) aan de Parade in 
het Chassépark. De kazerne, een van de zes die de eertijdse garnizoensstad – Breda rijk is 
geweest, was de thuisbasis van het 6e Regiment Infanteristen en haar vermaarde muziek-
kapel ’t Zesde dat bij menig BM-concert voor de begeleiding zorgde. Meer hierover in hfd. 8: 
‘BM, de KMA en de hand van Umland’ | Het eerste BM-boekwerkje dat in het Stadsarchief 
werd opgenomen betrof het hieronder afgebeelde essay over onze repertoiregeschiedenis, 
inclusief een overzichtslijst van alle gezongen werken t/m 2015 en  de DVD ‘Breda’s Mannen-
koor - Bredasche Marsch’ (zie ook bij hfd.2 onder ‘Door romantiek gedreven’). 
.   

 
 
1865 – 2015 | BM, DOOR ROMANTIEK GEDREVEN 
Auteur: Pedro Kneepkens 
Samensteller repertoirelijst: Chris Knook  
Samensteller DVD: Simon Keep 
 

 
 
 
 

Bij deze afbeelding vlnr:  
GEDENKBOEK | 1865 - 6 0CTOBER -  1915  

TER HERINNERING AAN HET GOUDEN JUBILEUM DER KON. 
ZANGVEREENIGING BREDA’S MANNENKOOR 

Auteur: Theo van Keulen 

 
Koninklijke Zangvereniging Breda’s Mannenkoor 

100 Jaar Koninklijk | 1905 – 2005  
Auteurs: Ton van Pelt en Paul van Driessche   

 
125 JAAR KONINKLIJKE ZANGVERENIGING BREDA’S MANNENKOOR 

| Kroniek van een koor | 1865 - 1990 
Auteurs: Harry Gerritsen en Jan Willemsen 

 

 
Foto: Eugène Quadekker | 2 juni 2020, vlnr: Theo Baert, 
Franz Smits van Waesberghe en Frans Smits van Waesber-
ghe jr. in Offices for You, een kantoorservicebureau dat is 
gevestigd in het voormalige hoofdkantoor van De Drie 
Hoefijzers aan de Ceresstraat | Bij de foto: Kort na de 
uitvoeringen van Brouwerskind in het eertijdse brouwerij-
kantoor werden de portretschilderijen van Franz Smits van 
Waesberghe en zijn vrouw Maria Mutsaerts door Frans SvW 
jr. aan BM geschonken. Maar wat doe je er vervolgens mee?, 
vroegen Theo en zijn medebestuurders zich al gauw af. In 
ons clubgebouw ophangen is geen optie, op zolder wegzet-
ten ook niet. Terugbrengen dan maar naar de plek waar het 
allemaal is begonnen, de brouwerij in de Ceresstraat. Kort-
om: In overleg met de huidige pachters van het historische 
pand (en uiteraard met volle instemming van de schenker) 
werd besloten om beide schilderijen, in bruikleen, een plek 
te geven in een vergaderzaal aldaar (citaten uit de BM-
nieuwsbrief van 14 juni 2020). Als het aan Hans gelegen 

had, dan hadden de schilderijen vast en zeker een plekje gekregen in een op de zolderetage van Haven 7 
in te richten BM-Museum. De uitvoering van deze door hem gekoesterde wens stuitte evenwel op 
praktische problemen rondom toegankelijkheid, beheer en brandveiligheid.  

  
Tja, ’t is altijd wat…          

  
 
 

     
   


