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BREDA NASSAUSTAD, BAKERMAT VAN BM
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Omstreeks 1970 verscheen een heruitgave van het oorspronkelijk in 1744 uitgegeven boek: ‘Beschryving der stadt en lande van Breda’. Dit boek bevat een plattegrond van Breda zoals het eruit zag in
1350. Daarop staat de aanwijzing: “Hier hebben de Denen gewoond”. De Denen behoorden tot het
volk van de Noormannen die tussen pakweg 800 en 1100 met vele plundertochten de landen van het
huidige Europa teisterden. Archeologische sporen van hun aanwezigheid zijn hier evenwel nooit
gevonden. Maar welke trotse stad koestert niet graag zijn ontstaanslegende? De overlevering wil dat
een Deense koningsdochter tijdens de overtocht van Denemarken naar Engeland (om daar met de
koning te trouwen) verdronk. De bemanning van het schip durfde, bevreesd voor wraak, noch door
te zeilen, noch het steven te keren. De mannen zochten dus een goed heenkomen door via de Maas
en de Mark steeds dieper landinwaarts te trekken. Nabij de plaats waar nu Het Kasteel staat, zouden
zij de burcht Brunesheim hebben gebouwd. Maar veel waarschijnlijker is toch dat een nederzetting
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van zalm- en steurvissers aan de brede AA de oorsprong van onze stad is. Tot de oudste straten en
pleinen behoren niet voor niks de Vismarkt, de Visserstraat en de Vismarktstraat. Maar hoe het ook
zij, het Breda’s Mannenkoor is geboren en getogen binnen de virtuele ommuring van het eeuwenoude stadshart. Zo is BM voortgekomen uit het kerkkoor van de in 1869 afgebroken Barbarakerk in
de Tolbrugstraat (1), vond de oprichtingsvergadering plaats in Koffiehuis Hof van Holland (2), was De
Porte van Cleve (3) haar eerste repetitielokaal en organiseerde BM haar eerste concert in Het
Gouden Kruis (4). Bovendien bezit BM sinds 1906 een eigen verenigingsgebouw aan de Haven (5) en
gaf en geeft het koor uitvoeringen ten beste op nagenoeg
alle historische ‘podia’ die de
stad rijk is of was (zie colofon).
Verloren gegane podia buiten
‘de ring’ waren Schouwburg
Concordia en het Turfschip.
Het moge echter duidelijk zijn
dat het Breda’s Mannenkoor
met hart en ziel verbonden is
aan Breda Nassaustad.

De vishal (anno 1720) op de
hoek van de Vismarkt en de
Vismarktstraat | Foto: Stadsarchief Breda

Als Nassaustad behoort Breda, met Diest, Dillenburg en Orange, tot de Unie van Oranjesteden.
De oprichting van deze stedenband werd in
augustus 1963 formeel in onze stad bekrachtigd.
Bij die gelegenheid zong BM de delegaties uit
Frankrijk, Duitsland en België toe in de tuinen van
Bouvigne, een voormalig jachtslot van de familie
van Oranje Nassau. Hierin ligt de oorsprong van
een verbintenis tussen BM en de Unie van
Oranjesteden. Met name in de eerste decennia
van deze stichting was de band met ons
mannenkoor een krachtige. In juni 1964 vertegenwoordigde BM bijvoorbeeld onze stad bij de
Uniemanifestatie in Orange. Nadien zijn er ook
optredens geweest in Dillenburg en Diest. Naar
Diest werd meermaals afgereisd. De eerste keer
was in 1972 “op uitnodiging van het gemeente-

bestuur in het kader van een uitwisselingsprogramma binnen de Unie van Oranjesteden”.
De laatste keer in 2008. Op invitatie van de
Organisatie Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk
luisterde het mannenkoor toen een plechtige mis
op in dit Middeleeuwse godshuis. Dit gebeurde
ter nagedachtenis van Prins Filips van Oranje
Nassau, de oudste zoon van Willem van OranjeNassau. In 1618 werd hij hier in een catacombe
onder het hoofdaltaar begraven en het was zijn
testamentaire wens dat er hier ook jaarlijks een
mis voor zijn zielenrust zou worden opgedragen.
Aan die wens is vermoedelijk eeuwenlang niet
voldaan, maar ‘de eeuwige mis’ werd in 2008 na
de herontdekking van het testament en met
medewerking van BM in ere hersteld.

De activiteiten van de Unie hebben, mede door een 18 jaar durende boycot van Orange door Breda,
geruime tijd op een laag pitje gestaan. In 2013 zijn vertegenwoordigers van de vier Oranjesteden
echter weer in Dillenburg bijeengekomen om de vriendenband nieuw leven in te blazen. Een
geschikte aanleiding daarvoor was het 50-jarig bestaan van de stedenband. Tijdens het overleg werd
besloten om de Unie onder te brengen in de Stichting Breda Nassaustad. In dit kader is BM een
bijzondere eer te beurt gevallen. Bij de feestelijke aftrap van het jubileumjaar 2015 in de Grote Zaal
van Het Kasteel van Breda werd ons mannenkoor namelijk benoemd tot Ambassadeur van Breda
Nassaustad.
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In de zomer van 2017 werd op grootse wijze herdacht dat er 350 jaar
voordien met De Vrede van Breda een einde was gekomen aan de
Tweede Engelse zeeoorlog. Nederlands grootse zeeheld Michiel de
Ruyter speelde hierbij een vermetele rol die in de vaderlandse geschiedenis als ‘De tocht naar Chatham’ te boek staat. Eén van vele evenementen rondom deze herdenking was de uitvoering van De Vrede van
Breda van de hand van Bredase musicus Desiree van Warmerdam.

Omslag van een herdenkingsboekje dat werd uitgegeven door de Stadssociëteit De
Gouden Cirkel. ‘Aan de Vrede van Breda dankt onze stad een plaats in de wereldgeschiedenis’, aldus de schrijvers ervan. De geschiedschrijving omtrent de vredesonderhandelingen wordt afgesloten met de beschrijving van een rondwandeling langs de
monumenten in de binnenstad die zijn verbonden met de Vrede van Breda. De grote
internationale gevolgen die deze vrede heeft gehad, zijn tot op de dag van vandaag
merkbaar in de toentertijd geformuleerde regels ter handhaving van ‘vrijheid der
zeeën’. De Latijnse randtest op een gedenkpenning uit september 1667 luidt dan ook:
Vindicata marium libertate

Breda Nassaustad
Wie het centrum van Breda betreedt, zal het onmiddellijk opvallen dat er een innig verband is tussen
de stad en de familie van Nassau. Alom wapperen immers banieren aan masten of zijn er
spandoeken over de straat gespannen om de aandacht van de bezoeker op dit historische feit te
vestigen. Menig Bredanaar is er dan ook trots op in een Nassaustad te wonen. De oorsprong hiervan
ligt in 1403 toen Engelbrecht I, de Graaf van Nassau, trouwde met Johanna, de dochter van de Heer
van Breda, Jan van Polanen. Het paar betrok Het Kasteel van Breda in 1404. Lange tijd nadien werd
dit kasteel bewoond door afstammelingen van het adellijke echtpaar. De laatste nazaat, en in de
Vaderlandse geschiedenis de meest bekende, was Willem van Oranje-Nassau. Toen de grond hem
hier na het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog in
1568 te heet onder de voeten werd, vertrok hij naar
veiliger oorden. We kunnen het de Spanjaarden
‘aanrekenen’ dat Breda niet de residentiestad van ons
land is geworden en dat er in de Vaderlandse
geschiedenis lange tijd sprake is geweest van de
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.

Welkom in Breda Nassaustad
Café ’t Tapperijke op de hoek van Grote
Markt en de Reigerstraat. Het pand
stamt uit 1612 | Foto: Leopold Beels

Na een lange strijd en heel wat politieke verwikkelingen werden de Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden in 1815 samengevoegd tot de Verenigde Nederlanden en werd het Huis van OranjeNassau officieel ons Koningshuis. Sindsdien mondden bezoeken van opeenvolgende koningen en
koninginnen aan Breda uit tot massale volksfeesten. Vanaf haar oprichting droeg BM hieraan bij met
openbare concerten vanaf de muziekkiosken op de Grote Markt of in Het Valkenberg.
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Vandaag de dag gaat koninklijk bezoek aan de stad
niet meer met veel tamtam en feestgedruis gepaard,
maar bij enkele speciale gelegenheden in de afgelopen 20 jaar speelde BM nog altijd een muzikale rol. Zo
was prins Willem Alexander in 1994, ter gelegenheid
van 50 jaar bevrijding van Breda, getuige van de
uitvoering van de Polni mše (Veldmis) van Bohuslav
Martinu. En in 2003 kon zijn moeder, toen nog
koningin Beatrix, eveneens genieten van een sublieme
uitvoering van deze Veldmis Zij bezocht Breda om de
viering van 175 jaar Koninklijke Militaire Academie
mee te maken. Beide concerten vonden uiteraard
plaats in de Kerk van de Nassau’s op de Grote Markt
en bij beide gelegenheden zorgde de Koninklijke
Militaire Kapel voor een imposante muzikale begeleiding.
Oktober 1994 | BM (o.l.v. Marcel Verhoeff) in de Grote
of Onze Lieve Vrouwe Kerk tijdens de uitvoering van De
Veldmis van Bohuslav Martinu m.m.v. het Poolse koor
Cantamus, de Koninklijke Militaire Kapel, organist Anton
van Kalmthout en baritonsolist Bernard Kruysen,
Foto: Irvin Talboom

Op de keper beschouwd heeft BM trouwens altijd al
wel iets met de Nassau’s gehad. Tot ver in de jaren 80
van de vorige eeuw bestonden er geen Koninginnedagen of Oranjefeesten in Breda zonder muzikale omlijsting door ons mannenkoor. De 1e officiële
Koninginnedag was in augustus 1891. Voor deze gelegenheid schreef dirigent Govert Dorrenboom
het Koninginnelied op een tekst van BM secretaris Arnold Vermeulen. Maar reeds in 1886 droeg BM
haar steentje bij aan de viering van de 6e verjaardag van prinses Wilhelmina. Op deze Prinsessedag,
de voorloper van Koninginnedag, gaf het koor een uitvoering op een geliefde plek, namelijk de tuin
van Hotel Dennenoord in het Ginneken. Behalve bij traditionele gelegenheden trad BM
ook altijd op bij speciale ‘Koninklijke gebeurtenissen’, zoals bij de onthulling van het
Baroniemonument in het Valkenberg in 1905. Of bij de onthulling van het
ruiterstandbeeld van koning Willem III op het Kasteelplein in 1921. In 1933 werd alom
in den lande herdacht dat 400 jaar voordien de Vader des Vaderlands, Willem van
Oranje (alias Willem de Zwijger), werd geboren. Ook in Breda werd vanzelfsprekend,
met medewerking van BM, een Willem de Zwijger herdenking georganiseerd.

Govert Dorrenboom | Govert is in de periode 1883 - 1902 dirigent van BM geweest. Na
het terugtreden van zijn voorganger Heinrich Umland (waarover later meer) werd dé
centrale figuur in het Bredase muziekleven. Hij dirigeerde meerdere koren en orkesten
in Breda, was directeur van de Algemene Zang- en Muziekschool en meer dan 50 jaar als
de organist aan de Grote Kerk verbonden. In 1887 won hij met BM een grote
internationale zangwedstrijd in Utrecht. In 1902 neemt Govert vanwege zijn drukke werkzaamheden
ontslag als dirigent. Op de achtergrond speelde echter ook ‘de reorganisatie van 1902’ (zie bij hoofdstuk 4)
een rol.
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BM en de Unie van Oranjesteden
Oranjesteden zijn plaatsen die een historische band hebben met de Koninklijke familie Van OranjeNassau. Daar zijn er veel van, maar Diest, Dillenburg, Orange en Breda hebben zich in 1963 verenigd
in de Unie van Oranjesteden. Het doel dat de Unie daarbij voor ogen stond, was het uitdragen van
‘de Europese gedachte’ door “contacten te leggen tussen de burgers van deze steden, alsmede een
basis te leggen voor culturele uitwisselingen”. Hieruit vloeiden de zogeheten Oranjerieën voort die
om de vier jaar in een van de Uniesteden werden georganiseerd. De eerste daarvan was in 1964 in
Orange. Het Breda’s Mannenkoor vormde de culturele
vertegenwoordiging van onze gemeente. In de beginperiode
van het samenwerkingsverband was BM bestuurslid en Unie
secretaris Gerard Sliepen zeer actief bij de organisatie van de
stedentrips naar België, Duitsland en Frankrijk betrokken. Niet
geheel verwonderlijk, wanneer men bedenkt dat hij de
directeur van de VVV was. Maar Gerard was ook stuwende
kracht achter de viering van 700 jaar Breda in 1952. Dit
evenement, onder het motto Breda-Oranjestad, wordt in een
artikel op de site van de Heemkundekring Engelbrecht van
Nassau bestempeld als “het grootste stadsfeest van Breda in
de 20ste eeuw”. BM organiseerde in dit verband de Dag Der
Mannenzang waarover elders meer zal worden verteld.
De Troubadour (een robuust bronzen kunstwerk van de
hand van Annemieke Post) is een geschenk van de N.V.
Hero Conserven aan de stad Breda t.g.v. haar 50-jarige
bestaan in 1964. Afgietsels ervan werden eveneens
geschonken aan Orange, Diest en Dillenburg. Op de granieten sokkel staan de wapenschilden gebeiteld van de
betreffende steden Het afgebeelde exemplaar staat in
Diest voor het Begijnhof aldaar

Na een actieve periode raakte de Unie in het
slop. Gebrek aan initiatieven, een afnemend
oranjegevoel onder de bevolking en politieke
ontwikkelingen waren hier debet aan. Toen in
1995 zo’n 75% van de burgers van Orange op de
ultrarechtse partij van Jean Marie Le Pen stemde,
en daarmee koos voor een Front National burgemeester, werd er door de gemeentebesturen van
Diest, Dillenburg en Breda een ‘cordon sanitaire’
om de stad gelegd. Maar met het 50 jarig bestaan
van de Unie in zicht heeft Breda ‘de banvloek’ in
2013 ingetrokken. De andere steden deden dit al

eerder. Verschuivingen aan het plaatselijke
politieke front waren hier overigens mede debet
aan. Als gebaar van goede wil werd de 50e verjaardag van de Unie zelfs in het Zuid-Franse
stadje gevierd. Overigens is de Unie in 2013 opgegaan in de (in de 2008 opgerichte) Stichting
Breda Nassaustad. Aan deze instelling daarom de
eer en de verantwoordelijkheid om nieuw leven
te blazen in de oorspronkelijke culturele doelstellingen van het internationale samenwerkingsverband.

Orange
De eerste Oranjestad die door BM werd bezocht, was dus Orange. De reis erheen, eerst per bus naar
Brussel en van daaruit verder met de trein, duurde maar liefst 17 uur. Maar de hele onderneming
bleek alle inspanning meer dan waard. Een optreden voor zo’n 8000 bezoekers in het pakweg 2000
jaar oude Théâtre Antique vormde het muzikale hoogtepunt van dit ‘snoepreisje’. Zeker is dat BM
het in 1932 tot ons volkslied verheven ‘geuzenlied’ Het Wilhelmus heeft laten klinken. Naar andere
gezangen is het gissen. Destijds werd BM gedirigeerd door Jo Frijters. In zijn korte dirigentenperiode
(1962-1965) introduceerde hij wel een aantal nieuwe werken. Hieronder Bonjour mon coeur van
Orlando di Lasso en het is best mogelijk dat hij BM dit ‘Franse’ werk in Orange heeft laten zingen.
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Een toppunt van geheel andere orde was een nachtelijk banket in de grotten onder dit Romeinse
amfitheater. Alle zangers zullen zich daarbij vast tegoed gedaan hebben aan de voortreffelijke
streekgerechten en wijnen van de paradijselijke Côte d’Azur. En wie geeft ze ongelijk?

Orange, juni 1964 | BM in het
Théâtre Antique d’Orange, een
e
Romeins amfitheater uit 1
eeuw na Chr. | Archieffoto BM

Dillenburg
Op eigen initiatief ondernam BM in 1972 een
meerdaagse reis naar het Duitse stadje Dillenburg. Aanleiding hiervoor was het 105-jarig be-staan van het koor twee jaar voordien. Er werd
een concert gegeven in de plaatselijke sporthal
en er waren excursies naar het stamslot van de
Oranjes en naar de wijndorpjes Braubach en
Rüdesheim. In Rüdesheim staan al meer dan een
eeuw de bottelarijen van Asbach
Uralt en die waren destijds ‘dus’
uitermate geschikt voor bezoek.

Een rondgang langs de ketels eindigde in het
proeflokaal en daar wachtte het koor een
bijzondere verrassing. De voorzitter van BM kreeg
hier namelijk van de directie de partituur van het
Kellermeister Weinbrandlied cadeau. Dit aanstekelijke dranklied van de hand van Robert Pracht
behoort nog altijd tot het geliefkoosde repertoire
van het mannenkoor.

Rüdesheim 1972 | Archieffoto BM
BM aan de Kellermeister in het
proeflokaal van de Asbach Uralt
bottelarijen
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Diest
In mei 1980 vierde Diest haar 750-jarig bestaan.
Opnieuw een aanleiding voor de burgemeester
en schepenen om BM uit te nodigen. Onder
leiding van Jan Verbogt (dirigent in de periode
1977-1980) gaf het koor voor de eerste keer een
concert in de Sint Sulpitiuskerk met zijn machtige
akoestiek. Bij het evenement verzorgde Pallieter
uit Etten-Leur een pauzeoptreden. Pallieter werd
in 1977 opgericht en bestaat nog altijd uit een
vijftal muzikanten die op authentieke instrumenten Middeleeuwse en renaissancemuziek ten
gehore brengen. Een beetje overladen was het

programma wel, want BM zong in totaal maar
liefst 20 werken. In een lovende recensie uit dat
jaar staan de componisten da Vittoria, Hassler,
Cherubini, Brahms, Schubert, Martinu, Kodaly,
Poulenc en Dvorak opgesomd. Daarnaast wordt
melding gemaakt van spirituals, oud Engelse
volksliedjes en liederen uit Rusland en TsjechoSlowakije.“Vooral het avondgebed Kol Slavjem
werd door de aanwezigen ademloos beluisterd”,
stond er verder in onze plaatselijke krant te
lezen.

Na het slotlied, op verzoek van de burgemeester de Nederlandse versie van de Brabançonne, volgde
een officiële ontvangst op het stadhuis. Het aangeboden Diester Gildebier vond hier zijn
vanzelfsprekende weg. En de zangers moeten vast veel last hebben gehad van droge kelen, want de
bussen keerden pas om 3.00 uur ’s nachts terug in Breda. Gemopper mag dat niet opgeleverd
hebben, want de reiscommissie had van tevoren in het programmaboekje verkondigd: “Het einde
van de feestelijkheden in Diest is nooit te
voorspellen”. Maar of de muzikanten van
Pallieter nog naar een ruishoorn, schalmei of draailier gegrepen hebben, en de
mannen Gildebroeders, maakt plezieren,
met muziek vroeg ende laat… gezongen
hebben, is niet bekend.

Diest: 21-09-2008 | Foto: Hans Slockers
Afterparty in de Lakenhallen (anno 1346 ) met wijn
en (wederom) Diester Gildebier na afloop van de
eremis ter nagedachtenis van Prins Filips van Oranje-Nassau en het Avondconcert | Van links naar
rechts: Loek Rompa (bas), René Grimminck (bas),
e
e
Christ de Vries (2 tenor), Rien van de Smissen (1
tenor) en Jan van den Berg (bariton)

BM, Ambassadeur van Breda Nassaustad
Op 14 januari 2015 werden de festiviteiten in het
kader van 150 jaar BM luisterrijk ingeluid met een
nieuwjaarsreceptie in de Grote Zaal van het
Kasteel van Breda. Een speciaal moment tijdens
die middag was de benoeming van het koor tot
Ambassadeur van Breda Nassaustad. Getuige al
het voorafgaande was BM eigenlijk reeds vanaf
haar oprichting een ambassadeur van de stad,
maar het is natuurlijk altijd leuk als de waardering daarvoor op een bijzondere wijze wordt
uitgedrukt. De benoeming werd bekrachtigd met

het overhandigen van een speciale gedenkplaat
door Willem van der Vis, voorzitter van Stichting
Breda Nassaustad, aan toenmalig BM voorzitter
Teun Giljamse. Deze stichting “wil de aantrekkelijkheid van de stad Breda vergroten door het
promotioneel ontwikkelen van de stad als Breda
Nassaustad. De Stichting tracht deze doelstelling
te bewerkstelligen door het initiëren, stimuleren
en bevorderen van eigen activiteiten door derden
met het thema Breda Nassaustad”. Een benoeming met een missie dus.
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14 januari 2015 | Teun Giljamse bedankt Willem van der Vis, de
voorzitter van de Stg. Breda Nassaustad, voor de benoeming van
BM tot Ambassadeur van Breda Nassaustad | Teun was onze
(jeugdige) voorzitter in de periode mei 2014 - januari 2018 |
Willem van der Vis bekleedde gedurende 25 jaar (t/m dec. 2019).
ook het voorzitterschap van de Stg. Grote Kerk Breda | Foto:
Jeroen Hoppenbrouwers

De Vrede van Breda
Op donderdagavond 24 augustus 2017 gaf BM een, om meerdere redenen, uitzonderlijk concert in een stampvolle Grote
Kerk. In samenwerking met het Projectkoor Etten Leur vond
namelijk de première plaats van De Vrede van Breda, een
muziekstuk voor koor, orgel, trompet en slagwerk. Te zingen
teksten waren onder andere ontleend aan de in 1687 door
Gerard Brandt geschreven biografie Over even en bedryf van
den Heere Michiel de Ruyter. Het stuk bestaat uit zeven delen, waarbij de eerste 4 delen zijn bedoeld
voor mannenkoor (en dus door BM werden gezongen) en deel 5 en 6 voor gemengd koor. Deze
delen nam het voornoemde projectkoor onder leiding van Dineke Bicknese-Rother
voor haar rekening. Bij het vrolijke, shanty-achtige laatste deel, Dansen om de
fonteinen, traden beide koren gezamenlijk op. Dit deel verwijst naar het uitbundige
volksfeest dat losbarstte na het tekenen van de vrede. Daarbij werd onstuimig
gedanst rond heuse wijnspuitende fontijnen.
Desiree van Warmerdam | Desiree studeerde af aan het Brabants Conservatorium, geeft
fluitlessen aan de Nieuwe Nobelaer, heeft een eigen muziekpraktijk, is medeoprichter van
Stg. Thematische Concerten en oprichter van het Trio Bestevâer, waarmee zij haar eigen, o.a.
door historische figuren geïnspireerde, composities uitvoert. Zo schreef zij (gebaseerd op
brieven en schilderijen van Vincent van Gogh) bijv. in 2013 ook Palette de Van Gogh.

Het herdenkingsconcert werd gegeven op initiatief van Stichting Thematische Concerten.
Deze stichtig werd opgericht met als doel een creatieve bijdage te leveren aan de versterking
van de culturele infrastructuur van de provincie Brabant en werd voorgezeten door onze
beide BM Ambassadeurs Maarten Suijs en Hans Talboom. Hun inspanningen om bijvoorbeeld
in Vlissingen (de geboorteplaats van Michiel de Ruyter) het werk nogmaals uitgevoerd te
krijgen, strandden om diverse redenen. De eerste uitvoering van dit bijzondere, aan de
historie van Nassaustad Breda gerelateerde werk was dus tevens de laatste en ook de
stichting is intussen opgeheven.
Speciaal aan ‘De Vrede van Breda’ is ook dat Desiree haar compositie aan BM heeft opgedragen. De
eerste toondichter die dat (in 1885) deed was de hierboven aangehaalde musicus Govert Dorrenboom. Het betreft zijn lied Opstanding dat waarschijnlijk is aangeboden ter gelegenheid van de 20e
verjaardag van BM.

De Royal Charles
De Royal Charles genomen
en de Jonathan
De Carolus Quintus verbrandt
Inzet van deel 1: De lyst met
veroverde en verbrande schepen
Foto: Piet Raats

Breda, mei 2020 / pedro.kneepkens@kpnmail.nl
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