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8     BM, DE KMA EN DE HAND VAN UMLAND     

_________________________________________________________________________________________________________________ 

9 oktober 2015 | Staatsiefoto voor de toegangspoort naar het Kasteel tijdens een feestelijke rijtoer door de binnenstad van 
Breda en langs historische BM gebouwen (zie hoofdstuk 1 ‘Nassaustad Breda, bakermat van BM’) | Foto:  Ben Kaanders   
 

De Nederlanden (het huidige Nederland, België 
en Luxemburg) maakten lange tijd deel uit van 
het machtige Koninkrijk Spanje. Een opstand 
tegen de Spaanse overheersing leidde in 1568 tot 
de Tachtigjarige Oorlog. De vestingstad Breda 
werd daarbij een beurtelings strategisch doelwit 
voor de troepen van de prinsen van Oranje Nas-
sau en de koningen van Spanje. Ver- en her-
overingen van de stad brachten bij toerbeurt een 
protestantse dan wel katholieke overheersing 
met zich mee. Bevrijd voelden de inwoners zich 
nooit, omdat de machtswisselingen in de regel 

gepaard gingen met plunderingen. De meest tot 
de verbeelding sprekende herovering was in 1590 
toen Maurits, prins van Oranje en graaf van 
Nassau, de stad met een list wist binnen te 
dringen. Tot op de dag van vandaag roept het 
Spanjaardsgat herinneringen op aan de smade-
lijke loer die hij de overheersers wist te draaien. 
Ook het moderne complex Het Turfschip aan het 
Chasséveld (dat is verrezen op de plek van het 
voormalige, gelijknamige zalencentrum waarin 
BM heel wat succesvolle concerten heeft gege-
ven) is een vette knipoog naar de geschiedenis.  

 

De vrijheidsstrijd heeft wel tot gevolg gehad dat Den Haag en niet Breda  onze residen-
tiestad is geworden. Door de ligging van Breda in het roerige grensgebied tussen de 
Noordelijke en Zuidelijke (Spaanse) Nederlanden werd het te gevaarlijk voor de Oranje 
Nassau’s  om in Het Kasteel te blijven wonen. Willem van Oranje was de laatste. Na zijn 
vertrek werd het familiebezit lange tijd beheerd door zogeheten kasteleins. Ten tijde 
van de Bataafse Republiek (1795-1801) verloor de familie Van Oranje Nassau haar 
privileges en werden bezittingen, waaronder Het Kasteel, verbeurd verklaard. Na de 
initiatie van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815, kwam Het Kasteel weer 
terug in handen van de rechtmatige eigenaar, koning Willem I. Deze vestigde er in 1828 
de Koninklijke Militaire Academie (KMA) die in 2013 werd omgedoopt tot de Neder-
landse Defensie Academie.  

Koning Willem I,  grondlegger van Koninklijke Militaire Academie   
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De aan de KMA opgeleide militaire elite is de 19e  en (vroege) 20e eeuw van grote invloed geweest op 
de ontwikkeling van het muziek- en theaterleven in Breda. De ‘vrijzinnige’ Stadsschouwburg  Concor-
dia aan het Van Coothplein is mede tot stand gekomen op initiatief van hooggeplaatste militairen van 
(doorgaans) Protestantse komaf. Opmerkelijk daarom is de innige band tussen de ‘protestantse’ KMA 
en het ‘katholieke’ BM (zie bij hoofdstuk 2 onder ‘Katholieke wortels’) die nagenoeg vanaf de 
oprichting van het koor in 1865 heeft bestaan. Al in november 1868 namelijk droeg BM ter ere van de 
40e verjaardag van de KMA haar steentje bij aan een feestelijk concert dat werd bijgewoond door 
prins Frederik (de broer van koning Willem II). Ongetwijfeld heeft de uit Duitsland afkomstige 

Heinrich Umland daar de hand in gehad. Heinrich was namelijk als muzikant en docent 
aan de KMA verbonden en ten tijde van de lustrumviering 2e dirigent van BM. Twee jaar 
later volgde zijn aanstelling tot 1e dirigent. De hand van Umland 
liet zich toen al zo’n 30 jaar lang gelden in het stedelijk muziek-
leven. Wat BM aangaat plaveide Heinrich de weg naar ‘het 
gouden tijdperk’ (zie hoofdstuk 6).   
  
Heinrich Umland, BM-dirigent in de periode 1870 – 1883  
Umland was een veelzijdig musicus. Hij begon zijn muzikale loopbaan bij het 
muziekkorps van de in den Haag gelegerde 9e Afdeling Infanterie. In dat 
verband trad hij o.m. op als paukenist en cellist bij te geven stadsconcerten. 

Als cellist maakte hij deel uit van de Hofkapel van koning Willem !. Daarnaast was Heinrich 
pianist en organist. Als organist bespeelde hij in dienstverband zowel het orgel van de Grote 
Kerk als van de Waalse Kerk. Componeren deed Heinrich eveneens. Zo schreef hij bijvoor-
beeld een aan prins Frederik opgedragen Nationale-Feestmarsch t.g.v. het 25-jarig bestaan 
van de KMA in 1853. Dat Heinrich zijn tijd ver vooruit was blijkt o.a. uit het merkwaardige 
feit dat Umland als Luthers gedoopt christen ( ) in de Antoniuskerk muziekmissen ten gehore 
brengt. BM bestond toen nog niet, maar ‘muziekmissen’ laten zich wel associëren met de 
concertmissen die BM in de laatste paar decennia op haar programma is gaan zetten.  

 
Omslag van het programmaboekje van BM-concert in 2003   

 

Universiteiten en academies noemen hun verjaardagen Diesdagen, naar Dies Natalis, latijn voor 
geboortejaar. In het 50e kroonjaar van de militaire academie was Heinrich nog actief aan zowel het 
KMA- als het BM-front. Een bijdrage van ‘zijn’ mannenkoor aan de feestelijkheden in 1878 lag dus 
voor de hand. Bijzonder is echter wel dat BM nadien op een of andere wijze betrokken was bij het 
opluisteren van álle grote verjaardagsfeesten. Deze bijzondere diesdagen mét BM hebben betrekking 
op respectievelijk de 75e, 100e, 125e, 150e en 175e geboortedag van KMA.  
  
Ter gelegenheid van de 175e diesdag in 2003 werd BM begeleid door de Koninklijke Militaire Kapel 
(KMK). In de BM-kronieken duikt de KMK voor het eerst in 1906 op als begeleidingsorkest bij een BM-
feestconcert in de tuin van Schouwburg Concordia. Wat betreft de samenwerking met professionele 
militaire begeleidingsorkesten werd de spits evenwel (eveneens bij een feestconcert) in 1890 
afgebeten door de Stafmuziek van het 6e Regiment Infanteristen, ofwel ’t Zesde in de volksmond.       
 

In de oudste geschiedenis met betrekking tot on-
ze orkestbegeleiding stuiten we op de Koninklijke 
Muziekvereniging Vlijt en Volharding. Evenals BM 
stond dit uit voortreffelijke amateurmuzikanten 
bestaande symfonieorkest onder leiding van 
Heinrich Umland. De ‘periode Marcel Verhoeff’ 
(1992-2007) kan worden gekenmerkt door de 
samenwerking met professionele symfonieorkes-
ten. Vóór zijn aantreden als dirigent gebeurde 
dat alleen bij bijzondere gelegenheden. In 1947 
bijvoorbeeld begeleidde het Tilburgs Symfonie 
Orkest onder leiding van de vermaarde Louis 
Toebosch BM bij een uitvoering van onder meer 

Helgoland van Anton Bruckner en in hoofdstuk 7 
wezen we op een optreden met het Brabants 
Orkest ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan 
van BM in 1956. Aan Marcel en ‘zijn’ orkesten zal 
elders nog de nodige aandacht worden besteed. 
In dit chapiter maken we een sprong naar ‘het 
heden’ waarin bij grote concerten menigmaal 
succesvol werd samengewerkt met het eveneens 
uit excellente amateurs bestaande Harmonie-
orkest Amor Musae onder leiding van Frans van 
Dun. Kortom: Van Vlijt en volharding naar Amor 
Musae.   
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Ter gelegenheid van de ingebruikname van een nieuw carillon in de Grote 
Kerk in 1929 schreef Louis de Morée, de kapelmeester van ’t Zesde, de 
Bredasche Marsch. De tekst ervan was van de hand van BM-president Tony 
Smits van Waesberghe (zie bij hoofdstuk 4 onder ‘Zo vader, zo zoon’). Deze 
mars werd in 1991 officieel tot het Bredaas Volkslied verheven. De weg van 
Bredasche Marsch tot Bredaas Volkslied was dus een lange en liep 
merkwaardigerwijs via het Oude Stijl Jazz Festival Breda van 1976. Bijna 20 
jaar later had dit weer tot gevolg dat BM muzikaal betrokken werd bij Jazz at 
the Brewery, de officieuze opening van het festival in vervlogen tijden. 
 
Louis de Morée (1882-1966)  

 

 
Voor dezelfde gelegenheid schreef de mu-
zikale autodidact Arnold Vergeest Het lied 
van den toren. Arnold verdiende de kost 
als onderwijzer en trad daarnaast op als 
organist en dirigent. Ten tijde van Wim de 
Rooij (1948 – 1951) was Arnold als 2e diri-
gent bij BM betrokken. De première van 
zijn lied voor vierstemmig mannenkoor a 
capella was tijdens een BM-Concordiacon-
cert in april 1929. De partitituur ervan is 
verloren gegaan, maar de tekst werd te-
ruggevonden in het wel bewaard gebleven 
programmaboekje.  
  
Bij het kader: Schermafbeelding van een 
van de pagina’s uit het boekwerkje 1865 – 
2015 | BM, door romantiek gedreven t.g.v.  
haar 150e  verjaardag   

 

 
Tenslotte gaat de aandacht nog uit naar een bijzonder evenement waarbij BM en KMA wederom de 
handen ineen sloegen. Dat was in 1998, het jaar waarin het Cadettencorps 100 jaar bestond. Geheel 
in de academietraditie om grote jubilea samen met de Bredase bevolking te vieren, stelde het 
organisatiecomité gratis afhaalbare entreekaarten beschikbaar voor een concert dat op 6 juli onder 
het motto Cent anni fidelis, semper fidelis (Honderd jaar trouw, altijd trouw) in de Grote Kerk werd 
gegeven. De kaarten vonden gretig aftrek en na drie dagen was er aan de balie van de kerk of bij de 
VVV geen kaart meer te verkrijgen.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6 juli 1998 | In de rij voor het gratis 
KMA/BM-concert in de Grote Kerk 
t.g.v. 100 jaar Cadettenkorps 
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De hand van Umland   

Amsterdam, september 1876 | Afbeelding van de fonografische afbeelding die Heinrich Umland tijdens de 
viering van de 11e verjaardag van de vereniging in oktober van dat jaar kreeg aangeboden. In Amsterdam 
won BM destijds een door het Amstels Mannenkoor (anno 1851) uitgeschreven zangwedstrijd.    

 

Heinrich Umland werd op 6 augustus 1810 in 
Freiburg (Thüringen) geboren. Al op 17-jarige 
leeftijd reisde hij naar Den Haag om aldaar als 
militair muzikant dienst te nemen bij de 9e Afde-
ling Infanterie. Tien jaar later (in 1837) verhuisde 
hij naar Breda waar hij als leraar en muzikant aan 
de KMA ging werken. Tevens vestigde Heinrich 
zich hier als ZZP’er avant la lettre, zeg maar. 

Daartoe diende hij wel eerst voor het college van 
Burgemeester en Wethouders te verschijnen 
waarbij hij verklaarde voornemens te zijn om zijn 
vast verblijf en woonplaats te houden binnen 
deze stad in de Veemarktstraat, Wijk A, No. 554 
zijnde van beroep Muzijkonderwijzer, laatst 
gewoond hebbende te Utrecht, doch sedert ruim 
3 jaren alhier verblijf houdende.  

 

In 1883 hield Heinrich het vrij abrupt voor gezien in Breda en keerde hij terug naar zijn vaderland:  
Hij overlijdt -bijna 80 jaar oud- op 22 maart 1890 in Thostedt bij Hamburg waar hij bij een zuster van 
hem woont. Zijn familie plaatst een overlijdensbericht in de Bredase pers, waarbij de Nieuwe 
Bredasche Courant met enige waardering afscheid neemt van een man, die meer dan 45 jaar het 
muziekleven in Breda in belangrijke mate gestalte heeft gegeven.  
 

Iets meer dan ‘enige waardering’ had trouwens 
niet misstaan, maar zoals dat gaat: Uit het oog uit 
het hart. Dat was tijdens zijn actieve leven in 
Breda wel anders: In de pers wordt hij bij voort-
during geprezen als ijverig, kundig, toegewijd en 
verdienstelijk. Zelfs als we rekening houden met 
de voor die tijd niet ongebruikelijke overdrijving, 

dan nog moet hier sprake zijn van een bijzonder 
actief en op muzikaal terrein bekwaam persoon. 
Er valt gedurende bijna een halve eeuw in Breda 
dan ook geen feest of plechtigheid te bedenken of 
de onvermoeibare Um-
land heeft zijn hand in 
het spel.  

 

Twee van die feesten betroffen de viering van respectievelijk 25 en 40 jaar 
koningschap van Willem III. In beide gevallen droeg BM haar steentje bij. 
In 1874 met een gratis volksconcert vanaf de kiosk op de Grote Markt.     
 

Afbeelding de in Breda uitgeven gedenkpenning met het opschrift XXV KROONINGSFEEST 

WILLEM III * 1849 – 12 MEI – 1874 * (op de achterzijde stond ons stadswapen)  
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Ook uit de volgende passage blijkt hoezeer Hein-
rich bij leven een alom gekend en gewaardeerd 
persoon was. In februari 1878 wordt het feit her-
dacht dat Heinrich Umland reeds 40 jaar een 
leidende rol in het muziekleven van Breda speelt. 
En hoewel zijn inspanningen niet altijd op hun 
juiste waarde werden geschat, valt hem ook dit-
maal hetzelfde eerbetoon ten deel, dat hij in 1863 
bij zijn 25-jarig jubileum mocht ontvangen. Voor 
deze gelegenheid werd hij door zijn opvolger bij 
de Koninklijke*, Govert Dorrenboom, namens alle 
Bredase muziekbeoefenaars en liefhebbers ge-
eerd met de Umland Cantate (citaat uit: ‘Ach 

lieve tijd’ – 10 | Acht eeuwen Breda, de Breda-
naars en hun kunst en cultuur’ (Gianotten, 1986). 
En daar bleef het niet bij, want ook de KMA-
genieofficier Emile von Brücken Fock schreef een 
Feestmars ter ere van musicus H. Umland (bron: 
Wikipedia). Nadere bijzonderheden over de 
Umland Cantate van Govert Dorrenboom (zie bij 
hoofdstuk 1 onder ‘Breda Nassaustad’) zijn niet 
gevonden. Naar het werk van Emile von Brucken 
Fock en de uitvoering ervan wordt verwezen in 
de jubileumuitgave die ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan in 1915 is verschenen:   

 

Op 16 en 17 Februari 1878 wordt feest gevierd ter eere van den Directeur H. Umland, 
wegens zijn veertig jarig verblijf in Breda. Aan de huldebetooning namen, behalve 
Mannenkoor, deel: de Koninklijke Muziekvereeniging “Vlijt en Volharding” en het 
gemengd koor “Aurora”. Bij die gelegenheid werd een feestcantate uitgevoerd met 
groot orchest getoonzet door den Heer von Brucken Fock op een gedicht van den Heer 
A.R. Vermeulen.  | *Noot: Gedoeld wordt hier op ‘Vlijt en Volharding’   

 

Abraham Emilius (Emile) von Brucken Fock, 1857-1944 | Vanaf zijn 7e levensjaar leerde Emile piano, cello 
en viool bespelen en volgde hij bovendien lessen in muziektheorie. Na zijn middelbare schooltijd ging hij 
evenwel niet naar het conservatorium, maar naar de KMA. Van professie was Emile dus op de eerste plaats 
een militair die gedurende zijn loopbaan de rang van luitenant-kolonel verwierf. Zijn liefde voor de muziek leed daar echter 
geenszins onder, want toen hij op 18-jarige leeftijd aan zijn academische studie begon, nam hij meteen de leiding op zich 
van het cadetten muziekkorps Sempre Crescendo. Terzelfder tijd begon hij in zijn vrije tijd ook met componeren. Als 
leidraad daarbij gebruikte Emile o.a. het Lexicon der toonkunst uit 1848 van Henri Viotta. Tot zijn allereerste werken 
behoorden de hierboven aangehaalde Feestmars ter ere van Heinrich Umland en de Feestcantate t.g.v. 50 jaar KMA in 

(eveneens) 1878. In de loop der tijd componeerde hij ook 
tal van liederen voor solostem en piano. Hoewel Emile op 
gebied van componeren dus een autodidact was, wordt 
hij in het Honderd Componisten Boek (Gottmer,1997) 
bestempeld als “de meest beduidende liedercomponist 
van Holland”.  
 

Ca. 1913 | Sempre Crescendo voor de Henricuspoort van 
de KMA 
   

Arnold Vermeulen was destijds de secretaris 
van het BM-bestuur en alle drie genoemde ver-
enigingen stonden onder directie van Heinrich 
Umland. Met het door hemzelf in 1855 opge-
richte koor Aurora gaf Heinrich een belangrijke 
impuls aan de gemengde koorzang in Breda. In 

later jaren werd de muziekvereniging Vlijt en Volharding het vaste begeleidingsorkest van Aurora en 
in de ‘periode Umland’ vanzelfsprekend ook een beetje van BM.  
 

Heinrich Umland stond niet alleen aan de wieg van gemengde zangvereniging Aurora, maar ook aan 
die van de dito vereniging Concordia dat in 1838 het levenslicht zag en van Liedertafel Euphonia 
waarmee hij in 1848 ‘voet aan de grond’ probeerde te krijgen. Zowel Concordia als Euphonia waren 
geen lang leven beschoren. Dit had alles te maken met de versnippering en onderlinge verdeeldheid 
in korenland. Tegen het einde van 19e eeuw telde Breda (met slechts circa 25.000 inwoners) maar 
liefst alleen al 12 verschillende mannenkoren die elkaar het licht in de ogen niet gunden. Breda was 
in dit opzicht zeker geen uitzondering, want al in het allereerste nummer van het Maandblad van het 
Nederlandsch Nationaal Zangersverbond uit 1873 stond de verzuchting:  
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Meermalen waren wij getuigen van groote jaloezie tusschen Zangvereenigingen, en in plaats van 
welwillendheid en toegenegenheid, werd afkeerigheid bevorderd. 
 

In deze sfeer van onverdraagzaamheid en hok-
jesgeest zal Heinrich het koor, dat hij onder de 
vleugels van muziekvereniging De Harmonie in 
1838 oprichtte, niet voor niets Concordia (Latijns 
voor ‘eendracht’) genoemd hebben. Concordia 
was het éérste gemengde koor in Breda en het 
beleefde een veelbelovende start. In samenwer-
king met De Harmonie werden in 1839 enkele 
concerten gegeven waarbij onder andere Die 
Schöpfung van Josef Haydn werd uitgevoerd. 

Kennelijk met een overrompelend succes, want: 
De leden zijn na afloop zo ingenomen met de 
onbetaalde inzet van Heinrich Umland dat zij hem 
als blijk van waardering een gouden cilinder 
horloge aanbieden. Dit zal het eerste geschenk 
zijn in een gestage stroom, die Umland van 
dankbare verenigingen, besturen, leden en 
leerlingen zal ontvangen gedurende zijn ruim 45 
jarig verblijf te Breda.  

Ondanks alle euforie verdween Concordia ten ge-
volge van het uiteenvallen van De Harmonie al na 
één seizoen van het toneel. Maar dat BM onder 
zijn leiding in 1881 het openingsconcert mocht 
verzorgen van de Sociëteit en Schouwburg Con-
cordia zal hem vast deugd hebben gedaan.       
 

O.l.v. Govert Dorrenboom voerde BM Die Schöpfung, i.s.m. 
de op het affiche vermelde verenigingen en solisten, uit op 6 
mei 1885. Zie wat Govert betreft ook bij hfd.1 onder ‘Breda 
Nassaustad’. Haydns oratorium haalden we eerder aan in 
hfd. 2 onder ‘De verheffing van het volk’.    

 
1838, het jaar waarin dus het eerste gemengde zangkoor van Breda te beluisteren viel, is ook 
anderszins van historische betekenis. Dit om het navolgende: Een van Umlands initiatieven die alom 
waardering oogstte, waren de jaarlijks terugkerende armen-concerten. Het eerste vond plaats op 15 
oktober 1838. Ze werden in navolgende jaren steeds rond Kerstmis gegeven. De opbrengst was 
geheel bestemd voor de Bredase armen. Bij deze gelegenheden vergaten de Bredase muziekver-
enigingen hun onderlinge tegenstellingen en traden vaak gezamenlijk op (citaat uit ‘Ach lieve tijd, 
deel 10).   
 

Heinrich Umland zal stellig een bron van inspi-
ratie zijn geweest, want BM gaf onder leiding van 
Gijsbert Rosu háár eerste ‘armenconcert’ al in 
juli 1866. Aanleiding daarvoor was een cholera-
epidemie die in Breda was uitgebroken en die in 
de periode 17 april – 15 december van dat jaar 
aan 128 stadgenoten het leven kostte (bron: Bra-
bants Historisch Informatie Centrum).   

 
De Gampel, 1911 | Foto: Stadsarchief Breda |De 
meeste choleraslachtoffers vielen in met name 
achterbuurten zonder stromend drinkwater, met 
gebrekkige riolering en ratten alom. De Gampel 
was er hier een van. In de BM-analen wordt 
melding gemaakt van een groepje leden dat zich 
in deze buurten, ondanks het besmettingsgevaar, 
waagde te vertonen. De betreffende mannen 

namen geld en goederen aan op hun huisadres, want (zo liet zij per advertentie weten): Veel is gedaan 
voor Breda’s ingezetenen, doch de nood is groot; treedt met ons de schamele woningen binnen en 
overtuigt u van de armoede: KLEEDING, LIGGING en VOEDSEL, alles ontbreekt, en gaarne willen wij in alle 
dringende behoeften voorzien”.  
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BM gaf haar allereerste benefietconcert dus nog geen jaar na haar oprichting in oktober 1865. Het 
vooralsnog laatste in een lange reeks sindsdien in 2015. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan 
van de zangvereniging in 2015 werd in de Grote Kerk toen onder de noemer Breda Gastvrij een 
diner-concert georganiseerd voor ‘stadgenoten met een smalle portemonnee’.  

 

15 maart 2015 | Wim van Asten (lid sinds 2004 en secretaris 
in de periode 2007 - 2013) dekt een van de tafels voor de 
genodigden voor het diner-concert BM-Gastvrij. Meer 
hierover In het hoofdstuk ‘Zwaan kleef aan’ dat de lange 
historie van solidariteit met de behoeftige medemens als 

thema heeft | Foto: Jeroen Hoppenbrouwers     
 

Toen Heinrich in 1870 tot 1e directeur van BM 
werd benoemd was hij al 60 jaar. In de daarop 
volgende jaren beleefde het koor onder zijn 
directie niettemin menig hoogtepunt. Feitelijk 
plaveide de veelzijdige Duitse musicus de weg 
naar ‘Het gouden tijdperk’ waarin BM tot vier 
maal toe in de hoogste ereafdeling een groot 
internationaal zangconcours op haar naam wist 
te schrijven (zie hoofdstuk 6). De eerste klinkers 

werden bij wijze van spreken gelegd op 16 juli 1870. BM nam op die dag namelijk deel aan de 
allereerste zangwedstijd in haar historie. Deze werd georganiseerd door het Rotte’s Mannenkoor, in 
het Gouden Tijdperk een van de geduchte tegenstanders (zie bij hoofdstuk 6 onder ‘De Grote Drie’). 
Bij het treffen kwam BM uit in de eerste afdeling. Last van beginnerszenuwen had men kennelijk niet, 
want het koor won meteen met algemene stemmen van de jury de eerste prijs bestaande uit een 
gouden medaille en een premie van f 100,-. In ‘125 jaar KZBM’ is hierover verder het volgende terug 
te vinden:  

 

BM trok volgens een deskundige de aandacht “door zijn krachtig klankgehalte, 
goede tenoren, zuivere stemming, flink ensemble en juiste opvatting en opdracht, 
zodat een eerste prijs hier te verwachten viel” 

 

Heinrich effende met zijn overwinning als het 
ware óók de weg naar het stationsplein, want: 
Als men de volgende dag met de middagtrein uit 
Rotterdam terugkeert, zijn overal de vlaggen uit-
gestoken en staan twee harmonieën en twee 
zangkoren en een grote menigte belangstellen-

den aan het station. In triomf gaat het richting 
Gouden Kruis, waar de nodige toespraken worden 
afgestoken en toasten uitgebracht ( ). ’s Avonds is 
er bal bij de wed. van Alphen in de Zandberg, 
waar het tot na middernacht vrolijk aan toegaat.  

 
 

 
Het Stationsplein omstreeks 1920 
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Het was uiteraard niet Umland zelf, maar de plaatselijke pers die het chauvinisme onder de Bredase bevolking aanwakker-
de. Op dit met de tijdgeest samenhangend verschijnsel werd eerder in de inleiding op hfd.6 -Het gouden tijdperk- reeds 
gewezen. Toch is het verbazingwekkend dat er zich al de volgende dag een grote menigte op het stationsplein verzamelde 
en dat er overal in de stad vlaggen wapperden. De telefoon moest immers nog uitgevonden worden (!) Tot aan die tijd 
werden persberichten (in morsetekens) per telegraaf verzonden en moesten verslaggevers zich naar een telegraafkantoor 
reppen om hun verslagen tijdig aan de krantenredactie voor te kunnen leggen. Dat was zelfs nog in 1907 het geval toen BM 
in Brussel ‘goud’ won (zie bij hfd. 6 onder ‘1907 | Een boulevardcafé te middernacht’).  
 

De uitvinding van de telefoon wordt doorgaans toegeschreven aan de Schot 
Alexander Graham Bell en zou in 1876 hebben plaatsgevonden. De echte uit-
vinding werd waarschijnlijk echter al in 1860 gedaan door de Duitser Philipp 
Reis. Ook de Italiaan Antonio Meucci wordt wel genoemd als ‘de echte uit-
vinder’. Bell verkreeg evenwel in 1876 het patent op zijn ontwerp waarna hij een 
imperium op gebied van de telefonie wist op te bouwen.     

 

Een gouden plak en een premie (f300,-) werden 
ook eind september 1876 in de wacht gesleept. 
BM nam wederom in de eerste afdeling deel aan 
een zangwedstrijd die, ter gelegenheid van haar 
25-jarig bestaan, was uitgeschreven door het Am-

stels Mannenkoor. En evenals in 1870 wordt de 
zangers bij thuiskomst een groots welkom bereid. 
In een achttal open rijtuigen rijdt men een ere-
ronde door de stad, waarna een feestelijke bij-
eenkomst wordt gehouden.  

 

Een bijzonder zangconcours waaraan BM onder leiding van Heinrich Umland deelnam 
was in augustus 1877. Daarbij trekt B.M. voor de tweede maal in zijn bestaan over de 
grens en wel naar Antwerpen, waar de feestelijkheden rond de 300e geboortedag van 
de schilder Pieter Paul Rubens worden bijgewoond. In de Scheldestad behaalde het 
koor destijds ‘slechts’ een tweede plaats, maar dat nam niet weg dat er bij terugkeer 
in Breda in 11 rijtuigen een feestelijke rondrit door de stad wordt gemaakt en dirigent 
Umland een serenade bij fakkellicht wordt gebracht door een tweetal harmonieën.      
 

 
Peter Paul Rubens (1577-1640), zelfportret  

 

De eerste keer in haar historie dat BM de grens overstak was in 
september 1869. De bestemming was Turnhout en toen de 
trein destijds op de ‘statie’ arriveerde werden de zangers met 
klokgelui en kanongebulder welkom geheten. Meer hierover in 
het gelijknamige hoofdstuk met de buitenlandreizen van het 
koor als thema | Bij de afbeelding: prentbriefkaart uit 1907 
van het stadhuis en de Grote Markt van Turnhout   
 

In de periode Umland was het overigens lang niet 
altijd rozengeur en maneschijn. Integendeel zelfs. 
In  ‘125 jaar KZBM’ staat daarover het volgende:  

 

Het jaar 1872 wordt gekenmerkt door grote onrust binnen de vereniging, waarbij het 
voortbestaan van het koor op het spel komt te staan. Frans Smits neemt afscheid als 
voorzitter en wordt opgevolgd door Mr. Max van Dam. Ook Heinrich Umland houdt 
het (tijdelijk) voor gezien en draagt de dirigeerstok over aan respectievelijk Henri 
Cartol uit Turnhout en J. Baetens uit Breda.  

 

De storm luwde toen Max van Dam in maart 
1873 als president werd opgevolgd door het no-
tariële duo Louis Schmid en Jos Fens die erin sla-
gen een groot aantal werkende en gewone leden 
opnieuw onder vaandel van B.M. te verzamelen. 
Twee maanden later keerde ook Heinrich defini-
tief terug. Ter gelegenheid van het 8-jarig be-
staan van BM werd hij in oktober van dat jaar om-

standig in het zonnetje gezet, waarbij hem een 
prachtige ebbenhouten, met goud ingelegde diri-
geerstok wordt aangeboden. Op de baton is de 
volgende inscriptie aangebracht: De leden van 
Breda’s mannenkoor aan hunnen Directeur, den 
heer Umland. Wedstrijd Rotterdam, 16 Julij 1870. 
Gouden medaille. Breda, 6 October 1873.  
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Afbeelding van de betreffende dirigeerstok die op raadselachtige wijze  
in het bezit van de vereniging is gebleven. Het aanbieden van dure 
cadeaus aan dirigenten was in de 19e eeuw overigens heel gebruikelijk. 
Zo ontving Heinrich Umland bij gelegenheid bijvoorbeeld ook een met 
diamanten bezette gouden ring, een Japanse schrijfcassette (waarin 34 
gouden tientjes) een muzieklessenaar, in leer gebonden partituren en   
een leren zakportefeuille. Dirigenten wérden toentertijd in de watten 
gelegd omdat zij pro deo voor hun koren stonden. Een belangrijke 
drijfveer daarvoor was de eer die hen te beurt viel na gewonnen zang-
wedstrijden. Valsspelen werd in dit verband soms ook niet geschuwd, 
zo schreven we reeds in hfd.6 onder ‘Over zangersfeesten, bacchanalen en schandalen’. Binnen 
deze sfeer van afkeerigheid en groote jaloezie tusschen Zangvereenigingen (zie eerder citaat in 
dit hoofdstukje) kan Umland dus zondermeer als een vreemde eend in de bijt bestempeld 
worden. Heinrich, die wordt beschreven als een bescheiden en beminnelijke man, beijverde zich 
immers voortdurend om de versnipperde muzikale krachten in Breda te bundelen.   
  

Een terrein van het muziekleven waarop Heinrich Umland óók van grote invloed is geweest, 
is de ontwikkeling van de stedelijke muziekschool. Op 1 oktober 1843 opende de Maatschap-
pij tot Nut van het Algemeen (zie wat ’t Nut betreft ook bij hoofdstuk 2 onder ‘De verheffing 
van het volk’) een zangschool in Breda. Hiervan is Heinrich zo’n 30 jaar lang de zeer 

gewaardeerde directeur geweest. Deze 
school, die oorspronkelijk was gevestigd 
op het woonadres van Heinrich aan de 
Veemarktstraat, kan beschouwd worden 
als de voorloper van De Nieuwe Veste. In 
een later hoofdstuk meer over het feno-
meen zangschool en de rol van De Veste 
en de Nieuwe Veste in onze koorgeschie-
denis.       

 
De Nieuwe Veste gezien vanuit de binnentuin met 
zicht op de RK (in 1853 tot kathedraal verheven) 
St. Antoniuskerk uit 1837 | Foto: AHH – Herman 
van Doorn   
 

 

Het moge inmiddels duidelijk zijn dat Heinrich Umland ge-
durende zijn lange verblijf in Breda de nodige lof kreeg 
toegezwaaid. De schrijvers van ‘125 jaar KZBM’ eerden hem 
evenwel ook nog eens postuum met het volgende: Uit alles 
blijkt dat Umland naast sommige bestuurs- en werkende 
leden de voornaamste activist is geweest, die Breda’s Man-
nenkoor op het rechte muzikale pad heeft proberen te 
houden. Hiervoor zij hem vanaf deze plaats alsnog dank 
gebracht.  

 
Bij de foto uit 1990: De tot ‘Zanger van het Jaar’ benoemde 
Harry Gerritsen ontvangt de Frans Heesters Wisselbeker uit 
handen van Hans Talboom. Harry schreef samen met Jan Wi-
llemsen (zie bij hfd.4) het chronologisch opgezette jubileum-
boek 125 jaar Koninklijke Zangvereniging Breda’s Mannenkoor 
waarvan m.b.t. deze thematische geschiedschrijving dankbaar 
gebruik is en wordt gemaakt.     
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Bijzondere diesdagen mét BM  
De jaarlijkse mars van de KMA-cadetten door de binnenstad op 24 november trekt altijd nog wel 
bekijks van ‘toevallig’ winkelend publiek of van enkele ‘verdwaalde’ toeristen. Vervlogen zijn immers 
de tijden waarin de straten uitbundig werden versierd en de diesdagen uitmondden in massale 
volksoplopen en -feesten. Dat althans zéker om de 25 jaar toen de verjaardagen gepaard gingen met 
allegorische optochten, paraderende muziekkorpsen, gratis toegankelijk openluchtconcerten, sport-
wedstrijden en andere festiviteiten waarop duizenden Bredanaars afkwamen. Toen de academie 25 
jaar bestond moest BM nog worden opgericht, maar het koor werd vervolgens dus bij de viering van 
alle grote lustrumvieringen betrokken. Bij de 75e, 100e en 175e verjaardag speelde BM zelfs een 
hoofdrol. In 1903 was namelijk het muzikaal gedeelte 
der festiviteiten ( ) in handen gesteld van onze veree-
niging en zowel in 1928 als 2003 luisterde BM in de 
Grote Kerk de officiële opening op van de festivitei-
ten. In het laatst genoemde jaar gaf BM een indruk-
wekkende uitvoering van de Veldmis van Bohuslav 
Martinu. Daarbij werd het koor begeleid door de 
Koninklijke Militaire Kapel (KMK) en behoorde voor-
malig koningin Beatrix tot de prominente gasten in de 
Grote Kerk.   
   

25-11-2919 |  Dies defilé KMA marine cadetten  
door de binnenstad van Breda | Foto: Ministe-
rie van Defensie 

 

1878, 50 jaar KMA 
Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de KMA gaf BM  een besloten concert. De uitnodiging 
was gericht aan: Koninklijke Militaire Academie, Heeren Reünisten, Feest-Commissie en Militaire en 
Burgerlijke Autoriteiten der stad Breda. Het concert vond plaats in den schouwburg te Breda. In dat 

jaar was dat nog de ‘oude schouwburg’ aan de Vest waarin plaats was 
voor 250 bezoekers (meer hierover in het hoofdstuk ‘Van bovenzaal 
naar Grote zaal’). Intrigerend aan de flyer is de opmerking H.H. Leden 
hebben toegang met slechts TWEE DAMES.  Op het programma zelf louter 
religieus, romantisch en nationalistisch liedertafelrepertoire van de 
hand van eigentijdse componisten (zie ook bij hoofdstuk 6 onder ‘Een 
muzikaal uitstapje met Ludwig Brandts-Buijs’). Geheel en al passend in 
de militaire ambiance van die avond was natuurlijk de uitvoering van 
het Soldatenkoor uit de Heiligerlee-Cantate van Richard Hol. De inspira-
tiebron ervan was de Slag bij Heiligerlee in 1568 waarmee de Tachtig-
jarige Oorlog tegen de Spaanse onderdrukker van De Nederlanden 
begon.  
 
 
Afbeelding van het affiche uit 1878  
Op het programma o.a. het religieuze Te deum lauda-
mus van Johannes Verhulst, het romantische De Stem 
der Zee van François-Auguste Gevaert en het nationa-
listische Holland’s Glorie van Richard Hol  

 
Slag bij Heiligerlee 23 mei 1568. Adolf van Nassau 

sneuvelt. Steendruk (uitsnede): P.W.M. Trap, 1850-1900, Groninger Archieven | 
Het éérste ‘Soldatenkoor’ op het programma van BM was overigens dat uit de 
opera Faust van Charles Gounod. ‘Gloire immortelle’ werd namelijk reeds in 1866 
onder leiding van Gijsbert Rosu uitgevoerd en behoort nog altijd tot de 
‘evergreens’ van ons mannenkoor.     
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1903, 75 jaar KMA 

Valkenberg, 1903: Groepsfoto van alle uitvoerenden van de Feest-Cantate van Jan Ingenhoven 
 

Bij de Diesviering van 1903 was er een prominente rol wegge-
legd voor BM-dirigent Jan Ingenhoven, de jongste dirigent die 
het koor heeft gekend. Ter gelegenheid van de 75e verjaardag 
van de KMA componeerde hij namelijk een Feest-Cantate. De 
uitvoering van deze cantate, zijn eerste werk als ‘gelegenheids-
componist’, werd zo’n succes dat hij drie keer werd herhaald. 
Het moet vast ook een imponerend gebeuren zijn geweest, 
want behalve de circa 250 BM-zangers waren er ook nog eens 
zo’n 150 vrouwen, 100 kinderen en een 60 man sterk begelei-
dingsorkest bij het spektakel betrokken. Eén van die uitvoerin-
gen was op den 23en October 1903 in de versierde Concertzaal 
der Vereeniging Concordia alhier en speciaal bedoeld voor de 
Heeren Reünisten van de KMA. Het zal destijds vast dringen zijn 
geweest op het podium, want (zie affiche): Het koor bestaat uit 
600 executanten.  
 

Dat ook de toen nog kersverse president 
Franz Smits van Waesberghe (zie bij hoofd-
stuk 4 onder ‘De ferme hand van Franz’) 

erg onder de indruk moet zijn geweest van het gebeuren, blijkt uit de herin-
nering die hij 25 jaar later op papier stelde en bij gelegenheid van 100 jaar KMA 
in 1928 aanhaalde:  
 

Het muzikaal gedeelte der festiviteiten was toen in handen gesteld van 
onze vereeniging. De kern werd echter gevormd door de uitvoering van 
een feestcantate voor gemengd koor, soli en orkest op een gedicht van 
Dr. de Ruiter uit Venray, muziek van onzen oud-stadgenoot, destijds 
Directeur onzer Vereeniging, J. Ingenhoven. In die jaren was echter J. 
Ingenhoven de eenvoudige bakkersjongen, zooals nog zooveelen hem 
gekend hebben. Dag in, dag uit, als hij om 11 uur met zijn grooten 
broodkorf op den rug de Ceresstraat passeerde, wipte hij naar boven op mijn 
kantoor, en daar werd de cantate, zijn eerste werk, besproken, geïnspireerd, deels 
gecomponeerd. 500 dames, heeren en kinderen repeteerden als het ware dagelijks. 
Menig theekransje werd opgeofferd aan de repetitie van Mannenkoor, want 
iedereen, van welken rang en stand ook, mocht Jan Ingenhoven lijden. Het was een 
genot onder hem te zingen.   
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1928, 100 jaar KMA 
In 1928 had Franz eveneens alle reden om trots te zijn. De officiële bijeen-
komst van de 100e Dies Natalis in de Grote Kerk werd immers door ‘zijn’ 
koor opgeluisterd. Tot de hoge gasten behoorden destijds koningin Wilhel-
mina, prins Hendrik en prinses Juliana. Nergens viel te achterhalen wat de 
muzikale bijdrage van BM heeft ingehouden, maar wie weet bestond de 
prelude uit de Welkomstgroet van Willem Robert jr. (zie bij hoofdstuk 6 
onder ‘1922 en 1923 | Plat als een scholleke’) 

 
 

Koningin Wilhelmina, prins Hendrik en prinses 
Juliana | Foto uit 1912 van Herman Deut-
mann uit de collectie ‘Het geheugen van 
Nederland’ van de Koninklijke Bibliotheek te 
Den Haag 

 
 

 

                                  
 Versiering in de Ridderstraat en op de Grote Markt t.g.v. 100 jaar KMA | Foto’s: Stadsarchief Breda  

 

Willem schreef zijn Welkomstgroet in 1927. Tot aan de komst van Peter 
Hermans als dirigent in 1981 werd het publiek bij alle BM-concerten met 
deze groet welkom geheten. De patrotistische tekst is, evenals die van de 
Bredasche Marsch, van de hand van Tony Smits van Waesberghe en luidt: U 
hoorders heil! | U onzen groet! | Wij komen, wij zien, wij verwinnen U dra | 
Met Hollandsche kracht | Met Brabantschen gloed | Met de ziel van onz’ 
zang | De zang van Breda.  Na de komst van Hans de Wit als dirigent in 
2008 ontstond de nieuwe traditie om onze concerten te besluiten met de 
tot Bredaas Volkslied verheven Bredasche Marsch, alias De Paarse Heide.       
 

1953, 125 jaar KMA 
Over de Diesviering van 1953 is in de BM-
archieven niet meer terug te vinden dan het 
volgende: In juli 1953 geeft het koor in het 
kader van 125 jaar K.M.A. een uitvoering op de 
muziekkiosk in het Valkenberg, waarmee de 
zomervakantie een feit is. Maar ook in 1953 

was er sprake van versierde straten, veel volk op de been en koninklijk 
bezoek. Of de inmiddels tot koningin gekroonde Juliana en haar gemaal 
prins Bernhard tussen het volk in de voormalige lusthof van de Oranjes 
naar BM hebben staan luisteren, is niet erg waarschijnlijk.  
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Bij de foto’s (zie ook voorgaande bladzijde): Koningin Juliana en prins 
Bernhard onder het baldakijn op de Parade van de KMA en het defilé van 
de cadetten door het versierde park Valkenberg | Foto’s: Stadsarchief 
Breda  
 

1953 staat natuurlijk vooral in menig geheugen gegrift vanwege de 
watersnoodramp die zich in de nacht van 31 januari op 1 februari van 
dat jaar voltrok en die velen het leven kostte. De KMA werd destijds 
ingericht als opvangcentrum voor honderden dakloos geworden 
slachtoffers en de cadetten werden ingezet voor herstelwerkzaam-
heden in het rampgebied. 1953 betekende een keerpunt in de 
Vaderlandse geschiedenis, want de ramp leidde tot de aanleg van de 
Deltawerken. Tezelfdertijd was er in de BM-geschiedenis eveneens van 
een ommekeer sprake. Per 1 januari 1953 werd namelijk de ongenees-
lijke zieke Wim de Rooij (zie bij hoofdstuk 4 onder ‘Zo vader, zo zoon’) 
op diens eigen verzoek eervol ontslag verleend en stelde Louis 

Suijkerbuijk zich beschikbaar om als waarnemend dirigent op te treden. Met het droevige vertrek van 
Wim wordt een periode in het leven van de vereniging afgesloten. In muzikale zin wordt afstand 
genomen van de 19e eeuw en een begin gemaakt met de vorming van 
moderner repertoire (op Louis en zijn vernieuwende rol in de repertoire-
geschiedenis van BM komen we elders terug).    
 

1978, 150 jaar KMA 
In Dagblad de Stem van 21 januari 1978 stond een artikel onder de kop: 
Feestelijk klinkend openingsconcert KMA.  In de inleiding daarop: Breda – De 
eerste aanzet tot het 150-jarig jubileum van de K.M.A. kan goed worden 
genoemd. De festiviteiten, die bijna een jaar in beslag nemen zijn gister-
avond n.l. begonnen met een feestelijk concert in de grote Kerk, waar 
behalve de Koninklijke Militaire Kapel ook drie Bredase koren aan meewerk-
ten. De koren waren Princenhage’s Mannenkoor, het PTT-Mannenkoor 
Breda en de koninklijke zangvereniging Breda’s Mannenkoor.  
 
Evenals in 1953 was er met andere woorden ook 
in 1978 geen hoofdrol weggelegd voor BM. De 
bijdrage bestond ook slechts uit één nummer van 
pakweg 7 à 8 minuten. Het betrof Festgesang an 
die Künstler van Felix Mendelssohn Bartholdy. De 
keuze voor dit stuk is, gelet op de modernisering 
van het repertoire vanaf de vijftiger jaren van de 
20e eeuw, best opmerkelijk. ‘Festgesang’ hoort 
immers helemaal thuis in het 19e eeuwse roman-
tische liedertafelrepertoire. Mendelssohn schreef 
het werk (op een gedicht van Friedrich Schiller) 
namelijk ter gelegenheid van het eerste Vlaams-

Duitse Zangersfeest te Keulen in 1846. Bij de 
première ervan werd het door in totaal 2000 
zangers en muzikanten uitgevoerd. Specifiek is 
het stuk bedoeld voor vierstemmig mannenkoor, 
solo-mannenkwartet en twaalf koperblazers. 
Goed mogelijk dus dat toenmalig dirigent Jan 
Verbogt er zijn oog op liet vallen vanwege het 
destijds kunnen beschikken over de topblazers uit 
de KMK. Overigens werd dit feestlied al eens in 
mei 1874 door BM onder leiding van Heinrich 
Umland uitgevoerd ter gelegenheid van de 25e 
verjaardag van het koningschap van Willem III.   

 
 

Felix Mendelssohn (1809-1847)   
Mendelssohn wordt gerekend tot de componisten uit de vroege Romantiek. Van 
zijn hand hebben in de loop der tijd nog drie andere werken op het BM-pro-
gramma gestaan. In 1886 ging Beati mortui (een stuk voor 4-stemmig mannenkoor 
a capella) bij BM in première, in januari 1928 volgde Die erste Walpurgisnacht (een 
compositie voor solo mannenstemmen, mannenkoor en orkest op een gedicht van 
Johann Wolfgang von Goethe) en in 1997 Hark! The Herald Angels sing.   
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2003, 175 jaar KMA 

 
24-11-2003 | Uitvoering van de Veldmis van Bohuslav Martinu  met de solist Radoslaw Zukowski 
links op de voorgrond | Tot de prominente eregasten behoorden, behalve koningin Beatrix, o.a. ook 
de toenmalige commissaris van de koningin – Noord-Brabant Hanja May-Weggen en de NAVO-
opperbevelhebber James L. Jones  

 

Was de bijdrage van BM in 1978 bescheiden en romantisch van aard, in 
2003 speelde het koor weer een muzikale hoofdrol. Op de officiële Dies 
Natalis in dat jaar werd namelijk ten overstaan van tal van hoogwaar-
digheidsbekleders een uitvoering gegeven van de Poli Mse (Veldmis) van 
Bohuslav Martinu. Beslist geen romantiek dit keer, want de indringende 
compositie tekent de sfeer van het zware leven, de angst en ellende van 
soldaten in de loopgraven (citaat uit het programmaboekje). Al met al was 
het wel een zeer koninklijk gebeuren. De Koninklijke Zangvereniging 
Breda’s Mannenkoor werd deze keer namelijk begeleid door de voltallige 
Koninklijke Militaire Kapel (KMK) en toenmalig koningin Beatrix behoorde 

tot eregasten in de Grote Kerk. In een bedankbrief die BM 
nadien mocht ontvangen van voormalig KMA-gouverneur Carel 
Hilderink liet deze weten dat H.M. de Koningin zeer onder de 
indruk was van de uitvoering. En zij was niet de enige, want aldus 
Leo Nierse in BN/DeStem:   
 

Onder directie van Marcell Verhoeff en met de Poolse bas-
bariton Radoslaw Zukowski als solist, gaven BM en KMK een im-
ponerende uitvoering van de Polni Mse, de Soldatenmis van de 
Tsjechische componist Bohuslav Martinu. Schallend koper, 
daverend slagwerk en aanzwellende koorpartijen hielden de 
militairen en burgers 25 magnifieke minuten in hun ban.  
 
    
Afbeelding van het affiche t.g.v. de uitvoering van de Veldmis die Martinu 
(1890 – 1959) in 1939 schreef.  
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 Van Vlijt en Volharding tot Amor Musae
Het Breda’s Mannenkoor was een van de vele 
liedertafels die in de 19e eeuw als paddenstoelen 
uit de grond schoten. Zoals in het voorafgaande 
bij ‘1878 | 50 jaar KMA’ reeds werd aangegeven, 
bestond het repertoire uit romantische, nationa-
listische en religieuze liederen die door eigen-
tijdse componisten speciaal voor vierstemmig 
(TTBB)  mannenkoor werden geschreven. Dit lie-
dertafelrepertoire werd veelal a capella of met pi-
anobegeleiding uitgevoerd. Soms kwamen er 
meer instrumenten en/of solisten aan te pas. Zo 
schreef Cornelis de Vliegh Wanderlied bijvoor-
beeld voor TTBB en tenorsolo en Richard Hol 
Holland’s Glorie voor TTBB en koperblazers. Een 
van de uitzonderingen op de regel betreft Sala-
mis van Friedrich Gernsheim. Dit romantische 

werk in de stijl van Johannes Brahms schreef de 
inmiddels vergeten componist namelijk voor 
mannenkoor en orkest. De BM-première ervan 
was in 1879 en daarbij zal de begeleiding 
ongetwijfeld in handen hebben gelegen van de 
Koninklijke Muziek-Vereeniging Vlijt en Volhar-
ding. Toentertijd stonden namelijk zowel deze 
vereniging als BM onder leiding van Heinrich 
Umland. In 1879 deed het BM-bestuur trouwens 
het opmerkelijke voorstel aan de betreffende 
muziekvereniging om in de toekomst door onder-
linge samenwerking één gezelschap te vormen. 
Maar: De voorwaarden die het daarbij stelt zijn 
voor de tegenpartij niet aanvaardbaar, zodat de 
zaak niet doorgaat. Onbekend is welke voor-
waarden het bestuur stelde. 

Staatsiefoto van de Koninklijke Muziekvereniging Vlijt en Volharding t.g.v. haar 70-jarig bestaan in 
1907. Het orkest  behoorde destijds tot de beste dilletante-symphonieverenigingen in ons land. De 
allereerste samenwerking van dit orkest met BM was een Heeren-Concert op Zondag 24 Mei 1868 in 
het Lokaal der Vereeniging (waarover elders meer).            

 

In de vroege BM-historie valt ook de samenwer-
king met militaire muziekkorpsen op. Een be-
faamd korps in dit verband was dat van het Zesde 
Regiment Infanteristen dat in de Chassékazerne 
was gelegerd. ’t Zesde was een professioneel 
elitekorps. Muzikanten werden aan een strenge 
selectie onderworpen en konden, behalve kapel-
muziek, ook symfonische werken spelen. De 
eerste keer dat ’t Zesde als begeleidingsorkest 
optrad was in 1890 ter gelegenheid van het 25-
jarig bestaan van de vereniging. Er werd toen op 
maandag 6 oktober een Groot Feestconcert 
gegeven in Hof van Holland, de bakermat van het 

koor aan de Reigerstraat. Het strijkorkest van ’t 
Zesde begeleidde BM destijds bij de uitvoering 
van Szenen aus der Frithjofssage van Max Bruch. 
Het laatste gezamenlijke optreden was op 1 mei 
1938 in Schouwburg Concordia.  Daarbij herhaalt 
zich de geschiedenis in zoverre, dat de uitvoeren-
den in de FrithjofSage van Bruch dezelfde zijn als 
tijdens een eerdere uitvoering in 1890 (citaat uit 
‘125 jaar KZBM’). Gedoeld wordt ook op de 
Bredase solisten H. van Hemert – Marijnen 
(sopraan), J.M. van Veldhuijzen (bariton) en op 
de toentertijd befaamde tenor Johan Rogmans 
uit Amsterdam.  
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Ca. 1905 | ’t Zesde o.l.v. een van de voorgangers van Louis de Morée, Paul Stenz. Louis leidde het 
korps vanaf 1923 tot aan zijn pensioen in 1939. Van oudsher genoot de muziekkapel een grote 
populariteit onder de Bredase bevolking. Dit o.a. vanwege de vele gratis toegankelijke openlucht-
concerten die werden gegeven vanaf de muziekkiosken die destijds op de Grote Markt, het Stations-
plein, in het park Valkenberg en in de tuin van schouwburg Concordia stonden.       

 

Ook in 1902 was sprake van een bijzonder con-
cert van het herboren koor met medewerking van 
de stafmuziek van het 6e Regiment Infanterie. Het 
betrof een volksconcert tegen een sterk geredu-
ceerde toegangsprijs (f 0,25) en plaats van han-
deling is de tuin van Concordia, die voor die 
gelegenheid met vetpotjes is verlicht. ‘Herboren’ 
slaat op de reorganisatie van BM onder aanvoe-
ring van Franz Smits van Waesberghe in datzelfde 
jaar (zie bij hoofdstuk 4 onder ‘De ferme hand 
van Franz’). Er was bovendien sprake van een 
unicum in de koorhistorie tot op heden: President 

Franz Smits, die een goede baritonstem bezit, 
vertolkt bij die gelegenheid zijn eerste solo’s; in 
de daarop volgende jaren zal hij nog vele malen 
voor het voetlicht treden. Naar de inhoud van het 
programma is het gissen, maar wanneer we de 
repertoirelijst 1865 – 2015 erbij halen dan zou 
het zomaar kunnen dat de toen pas aangestelde 
dirigent Jan Ingenhoven koor en orkest destijds 
Choeur des Romains uit de opera Héroiade van 
Jules Massenet en Choeur des Evèques uit de 
opera L’Africaine van Giacomo Meyerbeer heeft 
laten uitvoeren.     

     
Ca. 1930 | Militaire reünisten voor ‘de schelp’ in de tuin van 
Concordia. De tuin, die plaats bood aan zo’n 3000 bezoe-
kers, zat menigmaal stampvol bij BM-concerten aldaar. 
Meer over dergelijke buitenoptredens in het hoofdstuk ‘Aan 
de kalm vlietende Mark’.        

 
 

Afbeelding van een prentbriefkaart uit 1906 van de Chassé 
Kazerne waarin, vanaf de oplevering in 1899 tot aan 1940, 
het 6e regiment Infanteristen gelegerd was. Na de oorlog 
werd het complex o.m. gebruikt als Artillerie Opleidings-
centrum. In 1993 verloor het zijn militaire functie en werd 
het imposante hoofdgebouw aan het Nonnenveld (na een grote renovatie) vanaf 1998 het onderkomen voor het Breda’s 
Museum (tot aan 2017) en het Stadsarchief Breda. Ooit stonden hier ook de archiefkasten waarin Louis de Morée zijn vele 
composities bewaarde. Dit archief werd echter door de Duitse bezetter geplunderd waardoor nagenoeg alle originele 
partituren (inclusief die van de Bredasche Marsch) verloren zijn gegaan.       
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Een onbetwist elitekorps waarmee BM in de loop van haar lange geschiedenis eveneens met enige 
regelmaat heeft opgetreden was de Koninklijke Militaire Kapel (KMK). Het eerste gezamenlijke 
optreden met de KMK vond plaats in de voornoemde tuin van Concordia en betrof een feestconcert 
waarmee in de zomermaanden van 1906 het 40-jarig bestaan van de vereniging werd gevierd. Ook in 
dit geval is gissen naar hetgeen er 
werd uitgevoerd. Als we echter moe-
ten raden, dan gooit Hymne aan den 
Vrede van de hand van de ‘dienstdoen-
de dirigent’ Henri van Nieuwenhoven 
(zie bij inleiding op hoofdstuk 3, ‘Inge-
volge de bevelen van Hare Majesteit’) 
hoge ogen. De première van dit werk 
voor vierstemmig mannenkoor was 
namelijk in datzelfde jaar tijdens het 
tweede winterconcert in april.     
 
1878 | Jan Hoynck van Papendrecht 
(1858=1933) | Koninklijke Militaire Kapel van 
het regiment Grenadiers en Jagers  

Duizenden toehoorders waren er ook 
op de zonnige midzomeravond van 
2002 toen BM en de KMK, ter gelegenheid van 750 jaar Breda, het culturele cadeau vormden van het 
gemeentebestuur aan de Bredase bevolking, maar op deze bijzondere gebeurtenis komen we terug 
in het hoofdstuk ‘BM, het visitekaartje van Breda’. De gezamenlijke uitvoering van de Veldmis in 2003  
bleek niet lang nadien de laatste te zijn geweest. Een gepland bevrijdingsconcert in oktober 2004 
kwam te vervallen toen er commotie onder de muzikanten ontstond vanwege een op handen zijnde 

fusie. In 2005 viel het doek voor het sinds 1829 
zelfstandige korps en werden de KMK en de Johan 
Willem Frisokapel (JWFK) samengevoegd tot één 
gezelschap onder de noemer Koninklijke Militaire 
Kapel ‘Johan Willem Friso’.   
 

Koperblazers uit het samengestelde  
gezelschap KMK ‘Johan Willem Friso’  
 

Holland’s Glorie voor TTBB en koperblazers werd voor 
het eerst in 1874  door BM uitgevoerd en is het eerste 
werk op onze repertoirelijst waarbij ‘blazers’ een 
harmonieuze rol vervullen. In datzelfde jaar vond 
eveneens de BM-première ‘met koper’ plaats van 

Festgesang an die Künstler (zie bij ‘1978 | 100 jaar KMA’). Nadien verstreek er een lange tijd voordat 
er weer expliciet repertoire voor ‘koor en koper’ zou worden ingestudeerd en uitgevoerd. Het betrof 
Nachtgesang im Walde van Franz Schubert en het Jägerchor uit Der Freischutz van Karl Maria von 
Weber. Beide werken werden in respectievelijk 1952 en 1954 door de eerder aangehaalde Louis 
Suijkerbuijk op de ‘BM-kaart’ gezet. ‘Nachtgesang’, dat Schubert schreef voor 4-stemmig mannen-
koor en 4 waldhoorns, beleefde een revival in 2011 in het kader van FierBreda (waarover elders 
meer). Ook het Jägerchor is een specifieke compositie voor mannenkoor en wald- of jachthoorns.  
Vanzelfsprekend werd de partituur hiervan ‘dus ook’ in de recentere geschiedenis van BM met enige 
regelmaat ‘opgezocht en afgestoft’. De laatste keer dat het werk prominent werd uitgevoerd was in 
oktober 2015 tijdens het Jubileumconcert 150 jaar BM dat in samenwerking met Amor Musae werd 
gegeven.       
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Een ander aansprekend werk in dit verband is de Triomfmars (Gloria all’Egitto) 
uit de opera Aïda van Giuseppe Verdi. In samenwerking met het onder meer 
het Philharmonisch Staatsorkest van Moldavië voerde BM dit spektakelstuk uit 
tijdens het 5e Night of the Proms Breda concert in 2000. Deze mars is uiteraard 
geen specifiek mannenkoorwerk, want werd geschreven voor gemengd koor en 
orkest. ‘Koper’ komt tenslotte ook te pas bij het kerstnummer Transeamus in 
een bewerking voor mannenkoor door Joop Schouten. De BM-première ervan 
was tijdens de kerstnachtviering van 1993 en het Breda’s Koperensemble onder 
leiding van Wim Karremans tekende destijds de begeleiding.     
 

Het oorspronkelijke Transeamus usque Bethlehem (Laat ons naar Bethlehem gaan)  is 
van de hand van een onbekende, uit Silezië (ZW-Polen) afkomstige componist. Het 
werk stamt vermoedelijk uit de late 18e of vroege 19e eeuw en werd geschreven voor 
gemengd koor (met de vrouwen in de rol van engelen en de mannen in die van 

herders) en orgel. De door BM gezongen mannenkoorbewerking door Joop Schouten (1907 – 1983) 
betreft een arrangement van de bewerking van Transeamus 
voor gemengd koor en orgel door Hubert Cuypers (1873 - 
1960)   

 

Het Breda’s Koperensemble tijdens BM-Gastvrij in maart 2015    
 

Het Breda’s Koperensemble heeft nauwe banden met de 
Koninklijke Harmonie Cecilia (anno 1871) uit Princenhage.   
Een ander gerenommeerd harmonieorkest is Amor Musae  
(anno 1888) uit Prinsenbeek. Onder leiding van Frans van 
Dun stond Amor Musae garant voor een voortreffelijke 
orkestrale begeleiding van onder meer het Jubileumcon-
cert ter gelegenheid van 150 jaar BM op 18 oktober 2015.   

2017 | Foto uit de foto- en filmgalerij van Amor Musae | Op geëigende plaatsen komen we terug op de rol van Cecilia en 
Amor Musae in de BM-historie. Ter toelichting op de titel – van Vlijt en Volharding tot Amor Musae – evenwel hier het 
volgende. Het allereerste en vooralsnog laatste grote begeleidingsorkest van BM bestond, respectievelijk bestaat uit 
ervaren amateurs. Vlijt en Volharding “behoorde destijds tot de beste dilletante-symphonieverenigingen in ons land”, 
schreven we eerder en Amor Musae geniet (getuige alle informatie op hun website) grote nationale en internationale 
bekendheid als podiumorkest voor symfonische blaasmuziek. Kortom, daarmee is ‘de cirkel rond’, zou je kunnen zeggen. Of 
anders geformuleerd: Het contracteren van duurbetaalde professionele symfonieorkesten ten tijde van Marcel Verhoeff 
behoorde tot een uniek en onvergetelijk stukje koorhistorie. Ook hierop  komen we elders nog uitgebreid terug.      
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Van Bredasche Marsch tot Bredaas Volkslied   

 
BREDA VOORUIT! DE KLOKKEN LUIDEN! | Foto: Charlotte Akkermans | Op de foto: Ed Sips (links) en Hans 
Veels van het klokkenluidersgilde Breda | Hans is sinds 2011 lid van BM   

 

Zoals reeds in de inleiding vermeld schreef Louis 
de Morée de Bredasche Marsch ter gelegenheid 
van het in gebruik nemen van een nieuwe 
beiaard in de Grote Kerk. Het refrein ervan begint 
niet voor niets met Breda vooruit! De klokken 
luiden! De officiële ingebruikname, inclusief de 
première van het marslied, was op 8 juni 1929. 
De organisatie van het gebeuren lag in handen 
van het comité ‘Breda Vooruit!’, de voorloper van 
de VVV. Hoogtepunt was een volkszanggebeuren 
op de Grote Markt. Op de bewuste dag werd de 
mars voor de eerste maal uitgevoerd door het 
Zesde. De tekst werd gezongen door zo’n 2000 

schoolkinderen en hun onderwijzeressen en on-
derwijzers (bron: Guus Thijssen in ‘Goeie Berich-
ten’ – 1991, nr. 40). In zijn artikel over Louis en 
onder meer de betreffende mars schreef Guus 
ook het volgende: De wens van de toenmalige 
burgemeester Van Sonsbeeck was uitgekomen: 
Breda had nu een eigen volkslied gekregen!  Hier-
aan dient evenwel te worden toegevoegd dat het 
volkslied tot aan september 1991 een officieuze 
status had. Maar infomeel of niet, vanaf de 
première werden alle Bredase volkszangdagen 
nadien besloten met het uit volle borst zingen 
van Te midden van de paarse heide, enzovoorts.   

 

Het initiatief voor het organiseren van volkszangdagen in 
den lande kwam van de in 1920 opgerichte Nederlandsche 
Volkszangbond. Het hoofddoel van de bond luidde: De 
Nederlandsche liederen moeten onder het volk gebracht, 
aangeleerd en door allen gezongen worden. De keuze van 
het repertoire was overigens altijd een heftige bron van 
discussie in de in ‘zuilen’ verdeelde maatschappij (zie bij ook 
bij hfd. 2). Vaak draaide het daarbij om “teveel” of juist “te 
weinig” vaderlandslievende of religieuze liederen. Na een 
enquête in 1969 onder de dan nog deelnemende scholen 
valt, met de alles samenvattende conclusie niet meer van 
deze tijd, het doek over de volkszangdagen in o.m. Breda.   

 
29 juni 1967 | Een van de laatste volkszangdagen op Grote 
Markt van Breda | Foto: Stadsarchief Breda | P. Mijzen 
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Met de teloorgang van de volkszangdagen verdween echter óók de lofzang op de 
parel van het zuiden onder het stof van de geschiedenis. Het zou waarschijnlijk 
geheel in de vergetelheid zijn geraakt als er in 1976 geen promotiesingle zou zijn 
verschenen waarop Rob Cremer met zijn Purple Moors Jazzband te horen is. 
Sindsdien is ‘De Paarse Heide’ “puur door haar sprankelend arrangement tot op de 
dag van heden een onbetwiste plaatselijke hit”.     
 

Rob - ‘Bob Doodah’- Cremer (1948-2008) | Rob was een van de grondleggers van het Oude Stijl 
Jazzfestival Breda en een geestdriftige promotor van de ‘two beat jazz’, een stijl waarbij de 1e en de 
3e tel in een vierkwartsmaat worden benadrukt en 2 en 4 een lichtvoetig accent krijgen. Onderlinge 
muzikale contacten resulteerden in 1995 in een CD-opname met BM waarop het Bredaas Volkslied in 
deze two-beat stijl te horen is. Een gevolg daarvan was ook een gelegenheidsoptreden in het kader 
van Jazz at the Brewey     

De revival van de Bredasche Marsch hebben we dus te 
danken aan Rob Cremer cum suis. Achter het formeel 
verheffen daarvan tot stedelijk volkslied staat evenwel 
de toenmalige wethouder van cultuur, Wim van 
Fessem. Naar verluidt liet hij tijdens de raadsvergade-
ring van 26 september 1991 ‘De Paarse Heide’ hardop 
door alle aanwezige raadsleden zingen waarna de 
Bredasche Marsch (inclusief de authentieke tekst) met 
nagenoeg algemene stemmen officieel tot Bredaas 
Volkslied werd uitgeroepen.  
 
Afbeelding van de omslag van de partituur van de Bredasche Marsch. Notaris Alfonse 
Verschraage, aan wie Louis de Morée heeft opgedragen, speelde een belangrijke rol in de 
‘reorganisatie van 1902’ (zie bij hfd. 4). In de tijd van BM-president Tony SvW was hij 
geruime tijd vicevoorzitter. Als blijk van waardering voor zijn vele culturele e.a. 
verdiensten voor de stad werd er in 1930 In het Wilhelminapark een plaquette van hem 
onthuld  
 

 

1. Te midden van de paarse heide 
waar samenstromen Mark en Aa, 
daar ligt geroemd door alle tijden 
onz’ eigen stad, ons fier Breda 
Breda vooruit! De klokken luiden! 
Breda, gij blijft de schoonste stad van ’t 
Zuiden! 

  2. Zoo lang daar rond den slanken toren 
nog klopt het echt Bredasche bloed, 
gaat nimmer d’eigen aard verloren  
die jolig is en blijven moet. 
Breda vooruit! De klokken luiden! 
Breda, gij blijft de parel van ’t Zuiden! 

    

3.  Vanuit onz’ oude vestingwallen, 
ontplooide zich der Vad’ren strijd. 
Door moed, beleid en trouw van allen, 
naar Neerlands onafhankelijkheid.  
Breda vooruit! De klokken luiden! 
Breda, gij blijft de Mauritsstad van ’t Zuiden! 

  4. Wij juichen trouw aan de historie, 
gebonden aan den Nassau-stam. 
Nu over oude Oranje glorie 
een nieuwe zonne stralen kwam. 
Breda vooruit! De klokken luiden! 
Breda, gij blijft d’Oranjestad van ’t 
Zuiden! 

 

Oorspronkelijk bestond de Bredasche Marsch uit twee coupletten. Op verzoek van het Comité Volkszangdag - Breda voegde 
Tony er daar in 1939 nog twee aan toe.  Aanleiding daartoe was de 30e verjaardag van prinses Juliana op 30 april van dat 
jaar. Mocht de Afdeling Delft van de Bond van Nederlandse Onderwijzers deze tekst onder ogen hebben gekregen, dan zou 
het hen een gruwel zijn geweest. Van meet af aan was deze afdeling namelijk erg principieel ten aanzien van de samenzang  
door kinderen van alle gezindten. Nog vóór de eerste editie van de Delftse Volkszangdag in 1923 sprak zij haar afkeuring uit 
over het repertoire: Sommige liederen zijn ‘in strijd met het neutrale karakter’ en andere teksten kweken ‘nationalisme, 
vaak zelfs ‘chauvinisme’ aan.  
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In het vorige hoofdstuk schreven we over de uitnodiging die Otto Deden in 1966 van burgemeester 
Robert Geuljans kreeg om een vierstemmige bewerking van de Bredasche Marsch te schrijven. Maar 
na een korte bedenktijd gaf Otto de opdracht dus terug “omdat hij er muzikaal gesproken geen heil 

in zag”. Een dergelijk arrangement kwam er wel in 1990 ter 
gelegenheid van de 125e verjaardag van BM. Fred Snel tekende 
ervoor en zijn compositie  valt te beluisteren op de eerste CD uit 
de koorhistorie. Een tweede bewerking voor vierstemmig 
mannenkoor en koperensemble, getiteld De Paarse Heide, is van 
de hand van Wim Karremans en de aanleiding dáárvoor was de 
150e verjaardag van BM in 2015. De première ervan was tijdens 
het concertdiner ‘Breda Gastvrij’ op 15 maart 
2015 (waarover elders meer). Een verrassen-
de première, want het Bredaas Volkslied 
werd  respectievelijk in een jazz, wals en Latin 
American versie vertolkt.  
 
 
 

Afbeelding van de omslag van de eerste CD van BM   

 
Wim Karremans, muzikaal leider van het Breda’s Koperensemble, in 

actie tijdens BM-Gastvrij | Foto: Ben Kaanders  

Jazz at the Brewery   
Het Breda Jazz Festival is het oudste en bekendste muziekfestijn in onze stad. Het 
vierdaagse evenement, dat altijd in het Hemelvaartweekend wordt gehouden, 
dateert van 1971 en trekt jaarlijks nog altijd tienduizenden binnen- en buitenlandse bezoekers. In de 
legendarische eerste 20 jaar van het oorspronkelijk Oude Stijl Jazzfestival Breda wist de organisatie 
muzikale grootheden zoals Dan Barrett, George Probert, Jim Goodwin en Tom Baker naar Breda te 
halen. Om een breder en jonger publiek naar de binnenstad te trekken ging het roer in 1991 om. 
Naast het ‘klassieke’ genre (Dixieland en New Orleans, e.d.) klonken er sindsdien ook tal van andere 
aan jazz verwante muziekstijlen (zoals bijvoorbeeld Souljazz, Cajun en Blues) vanaf de talrijke binnen- 
en buitenpodia.  
 

Jazz at the Brewery behoorde officieel niet tot het festival, maar gold een tijd lang officieus 
toch wel een beetje als de aftrap ervan. Die aftrap, die werd gehouden in de Brasserie (het 
café en proeflokaal van de brouwerij aan de Ceresstraat) was alleen voor 
genodigden toegankelijk. In 1995 was BM er te gast, dat wil zeggen dat een circa 
20 man sterke selectie van het koor in het kielzog van The Pharmacy Five + 
Three onder leiding van Rob Cremer mocht optreden. Aanleiding hiervoor was 
een gezamenlijke CD opname van het Breda’s Volkslied in datzelfde jaar. Deze 
CD werd opgenomen in de intieme concertzaal van Nieuwe Veste, Centrum voor 
de kunsten. In het proeflokaal werd uiteraard ‘te midden van de paarse heide’ 
opnieuw uit volle borst gezongen, maar, en met een knipoog naar de gastheren, 
natuurlijk ook Allegri beviam, beviam, beviam uit de opera Ernani van Verdi. En 
dat ‘laat ons drinken, drinken, drinken’ bleek vanzelfsprekend niet aan dove-
mans oren gericht…           

Afbeelding van de omslag van de betreffende CD met BM    
 
Noot: De DVD ‘Breda’s Mannenkoor | Bredasche Marsch’ werd samen met het jubileum-boekwerkje 1865 
- 2015 | BM, door romantiek gedreven uitgegeven (zie ook bij hfd.2). Op deze door Simon Keep 
vervaardigde DVD staat o.a. een authentieke filmopname uit 1939 van een uitvoering van de Bredasche 
Marsch o.l.v. Louis de Morée op de Grote Markt. Natuurlijk valt ook BM te beluisteren in fragmenten 
waarbij de arrangementen van Rob Cremer, Fred Snel en Wim Karremans aan bod komen. Overigens 
worden sinds het aantreden van Hans de Wit als dirigent in 2008 al onze concerten, waar dat te pas komt, 
besloten met de unisono (meezing)versie van de eerste 2 coupletten van het Bredaas Volkslied   
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Cent anni fidelis, semper fidelis 
In 1998 bestond het cadettencorps van de KMA honderd jaar. Ter gelegenheid daarvan organiseerde 
de senaat van dit genootschap onder andere “een concert met medewerking van het Breda’s 
Mannenkoor en twee ensembles samengesteld uit leden van het orkest van de Koninklijke Lucht-
macht”. Het was destijds echter wel even spannend of het concert  doorgang kon vinden, want 
hoewel BM al in december 1997 positief had gereageerd op het verzoek tot medewerking vanuit de 
KMA, kwam de uitvoeringsdatum pardoes ‘uit de lucht vallen’. In het informatiebulletin ‘Meer weten 
| 1998 week 27’ staat dan ook een vraagteken achter de kop Maandag 6 juli 
KMA-concert in de Grote Kerk? En in de toelichting daaronder:  Om een lang 
verhaal kort te maken: Pas vorige week werd  duidelijk dat dit jaar nog maar 
uitsluitend was te realiseren met enkele ensembles van de Luchtmachtkapel 
op 6 juli. Er was kortom maar een week de tijd om een waardig concert “met 
een verantwoorde bezetting” op poten te zetten. Die bezetting kwam er en 
met de -eveneens binnen die ene week geregelde- medewerking van Hanke 
de Hoogh (sopraan), Frank Antens (pianist) en Anton van Kalmthout (orga-
nist) werd het één groot muzikaal feest in de volgestroomde Grote Kerk.  
 

03 september 2017 | Hanke (semper fidelis) de Hoogh tijdens een open-
luchtoptreden van BM in Stadspark De Schelp te Oosterhout. In de periode 
Marcel Verhoeff (1992 – 2007) was Hanke (over wie in het volgende 
hoofdstuk meer) gedurende zo’n beetje al die jaren als ‘huissoliste’ en BM-
Vriend betrokken bij het wel en wee van ons koor |  Foto: Ben Kaanders 

 
Afbeelding van de omslag van het programmaboekje met een ‘door-
kijkje’ het Renaissance binnenplein van de KMA  | Uit het voorwoord 
betreffende het optreden het volgende: 
 
Dit optreden van het vermaarde Breda’s Mannenkoor en de ensem-
bles van het orkest van de Koninklijke Luchtmacht is een cadeau van 
het cadettencorps aan de burgerij van Breda, als dank voor haar 
welwillende houding jegens de Koninklijke Militaire Academie in het 
algemeen en het cadettencorps in het bijzonder. 

 
 

Gezien de erg korte voorbereidingstijd op het concert, stond er 
louter ‘gekend werk’ voor de zangers op het programma. Destijds 
betekende dat verhoudingsgewijs veel operawerk. Het toege-
stroomde publiek kon ‘derhalve’ onder andere genieten van O Isis 
und Osiris uit Die Zauberflöte van Wolfgang Amadeus Mozart en 
van Giuseppe Verdi’s Scorrendo uit Rigoletto en Allegri Beviam uit 
Ernani. Van Verdi werd samen met Hanke bovendien diens La 
Vergine degli angeli uit La Forza del destino ten gehore gebracht. 
Tot het ‘gekende werk’ behoorde toentertijd óók het Jägerchor uit 
Der Freischütz van Carl Maria von Weber en 

kans om dit vrolijke lied weer eens met professionele hoornblazers uit 
te voeren werd uiteraard ook toen met beide handen aangegrepen.  

 

 
 

Carl Maria von Weber (1786-1826) op een ongedateerde ets uit de Duitse School | 
Weber behoorde tot de componisten uit de Romantiek. Der Freischutz, een opera in 
3 bedrijven, is zijn bekendste werk. De 2e acte ervan wordt ingeluid met het 
Jägerchor. Het is een ‘echt’ en populair mannenkoorwerk dat in 1954 door Louis 
Suijkerbijuk op de BM-kaart werd gezet. Het is tevens het enige werk van Von Weber 
in de repertoiregeschiedenis van ons koor.  

 
 


